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سعی می نمود ضمن ارزیابی و تحلیلهای  واقعی، نظراتی را   

                                     .ارائههب بههکهههک سههب سههارسههاز بهها ههک                  

برای ما رفقای سانون سارگران سوسیالیست  هرام نمهادی از 

انسانیت، دوستی، احترام، عشق و آگاهی و فهردی مهرهارز و 

آنگاه سب در سنارمان بود حضهور  و بها .  خستگی ناپذیر بود

او بودن را غنیمت  مردیم و اسنون سب در میان ما نیست  بهب 

یاد  از ویژه گهی ههایهی مهیهگهوئهیهم و تهم  مهی سهنهیهم بهب  

. وظایفی سب ما را بب انجامشان مقیّک ساختب است متعهک بمهانهیهم

دفاع  و متحقق نمودن آرمانهای  هرام و بب سرانجام رسانهکن 

 .سارهای ناتمامی بر دو  ما خواهک بود

امروزرفقای سانون سارگران سوسیالیست  خود را مهله م مهی 

داننک همچون  هرام این رفیق خستگی نهاپهذیهر عهمهد سهنهنهک و 

مرارزه طرقاتی و آ هتهی نهاپهذیهری سهب ایهن رفهیهق تها آخهریهن 

.  لحظات زنکگیی بب آن اعتهقهاد راسها دا هت را ادامهب دههنهک

تجارب مرارزاتی و سوسیهالهیهسهتهی ایهن رفهیهق بهرای  هنهرهی 

پر واضه  اسهت سهب .  سارگری و فعالین آن حائ  اهمیت است

 هرام بب عنوان یک فعال سوسیالیست سارگری از دل طهرهقهب 

ایی بیرون آمک سب خود  راهمیشب متعلق بب آن مهی دانسهت، 

و برای پیروزی آرمانههای وایی سهوسهیهالهیهسهتهی و نهابهودی 

مناسرات سرمایب داری تا پای  ان از خهود گهذ هتهگهی نشهان 

داد، آرمانخواهی و مرارزاتی نب تنهها قهابهد ار  و قهکردانهی 

است بلکب با تکاوتکاوم راهی یزم است ه اران سارگهر مه هد 

وی، بویژه نسلهای  وانتر در رونک مرارزه طرقاتی پهرورانهکه 

 . ونک

انهکوه .   هرام یوسفی رفیق گرانقکری بود سب از میان ما رفهت

فقکانی برای همب فعالین سارگر و سمونیست ایران، مهرهارزیهن 

راه آزادی و سوسیالیسم، سنگین است، بب ویژه بهرای رفهقهای 

امها بهار مسهیهولهیهتهی سهب بها .  « سانون سارگران سوسیالهیهسهت» 

نرودنی برای همب ما بر ای گذا تب است سنگین تهر خهواههک 

 از دست دادن سسی سب دغکغب  رانب روزیی مرارزه بر . بود
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 هرام از رفقای صمیمی و فعال این سانون بود سب با نظرات 

رادیکال و سوسیالیستی خود در ر ک سیاسی سانون و 

باروری نشریب سارگر سوسیالیست نقی مهم و بارزی 

 هرام در تمام بح های سانون با  کیت  رست میکرد . دا ت

و نظراتی در رابطب با مسائد و معضمت سیاسی و  نری 

او برای . سارگری پوینکه و سامم رو بب  لو و راهگشا بود

برون رفت  نری سارگری از وضعیت فعلی ا  با تو ب بب 

ای سب  نری با آن روبرو است        های مادی و عینی زمینب

  

 

:مقدمه  

رفیق کمونیست شهرام یوسفی از 

فعالین کارگری قدیمی و صادق به 

نیروی اجتماعی طبقه کارگر در 

از  2016نوامبر  25تاریخ جمعه 

او از بنیانگداران . میان ما رفت

کانون کارگران سوسیالیست و 

رفیقی موثر در سیاست ها و 

ضمن     . نقشه عمل های آن بود

شهرام عزیز و . گرامیداشت یاد ر 

ارج نهادن به فعالیت هایش 

درکانون خود را موظف میدانیم 

که نوشته ها ی او و نیز آنچه وی 

درتدوینش سهم بسزایی داشته 

است را در این ویژه نامه یکجا 

..                          منتشرکنیم      
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 .علیب نظام سرمایب داری بود، ضایعب ایی بسیار د وار است

او .  زنکگی ا  پربار بود؛ مملو از تهجهارب تهلها و  هیهریهن

متعلق بب یک نسد انقمبی بود سب نظام است مار گهر سهرمهایهب 

داری را بخوبی فهمیک و راه رهایی از این نظام را با مرارزه 

بکین ترتیب،  واهک ارزنهکه .  امان ناپذیر طرقاتی دنرال میکرد

ای از مرارزات نسد خود و سازمهانهیهابهی  سهب بهرای آن هها 

مرارزه سرده بود بهر های گهذا هت تها مهرهارزان نسهد  هکیهک 

بتواننک با سنک و ساو در آن ها بب ارز هههای ایهن دسهتهاوردهها 

  . دست یابنک

روحیب ای "تا آخرین روزهای حیات، علیرغم بیماری سخت 

 .  کیرا، امیکوار و رزمنکه  دا ت

ما رفقای سانون، طی چنکین سال در سهنهار ههم بهودن بها او 

خنکیکیم، با او فریاد زدیم، سر مسائد سیاسی  و سارگهری بهب 

بحث و  کل پرداختیم و همراه با او ر ک سردیم، بب نام و بهب 

خواست او از همب آنهایی سب بب خصوص در ایهن چهنهک سهال 

بیماری و این چنک ماه آخر بیمارستان بب دیکار  آمکه بودنهک، 

از آنان سب از ن دیک و دور، اروپها و سهانهادا تها ایهران در 

انکوه از دست دادن چنین رفیقی با ما سهیم هستنک، از طهر  

سههانههون سههارگههران سههوسههیههالههیههسههت خههالصههانههب و صههمههیههمههانههب 

 .سپاسگ اری میکنیم

هها سهب  ویهژه آن یاد  برای همیشب در عمق و ود همب ما، بب

   .های متمادی با هم بودیم، زنکه خواهک مانک دهب
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 هرام یوسفی از فهعهالهیهن سهوسهیهالهیهسهت  هنهرهی سهارگهری و 

سمونیستی، مرارزی آ تی ناپذیر بود سب بعک از سالها مرارزه بها 

قلب پرطرشهی از  5102نوامرر  52بیماری سرطان در تاریا 

 . حرست باز ایستاد

در هشهتهرود  تهرهریه  مهتهولهک  هک و  0331 هرام در مهر ماه 

متوسطب  را در یکی از دبیرستانهای ترری  بهب   تحصیمت دوره  

پایان تحهصهیهمت دبهیهرسهتهانهی او مهوا هب  هک بها .  پایان رسانک

و او تمام نیروی خود را بب مرارزه بر علهیهب  25 روع انقمب 

 .نظام سلطنتی و تکاوم انقمب اختصاص داد

سهب یک انقمبی  پر  هور، فهکهور، مهههربهان و مهتهیهن بهود  او

مرارزه خود را بهب عهنهوان یهک فهعهال سهوسهیهالهیهسهت  هنهرهی 

او بب . سارگری بب سازمانکهی در میان سارگران اختصاص داد

آنچب اعتقاد دا ت عمد میکرد و رفیقی ساز  ناپذیر در مقابد 

با این درک سب سازمهان دادن  هنهرهی .  د منان طرقاتی ا  بود

سوسیالیستی سارگری و امر رهایی آن بب مرارزه طرقب سهارگهر 

بر علیب نظام سرمایب داری گره خورده است،  هرام بیشتهریهن 

 .نیرو و فعالیت سیاسی خود را بب این عرصب اختصاص داد

از طپی باز ایستهاد، طهرهقب سهارگهر، یهک   هرامآنگاه سب قلب 

. همرزم سمونیست و خستگی ناپذیر نری خود را از دسهت داد

 هرام سسی بود سب معتقک بهود طهرهقهب سهارگهر، تهنههها بها ایهجهاد 

تشکلهای مستقد و با اتکاء بب نیروی مهرهارزاتهی خهود خهواههک 

م اقتصادی سرمایب داری سب اسها  آن بهر برعلیب نظاتوانست 

. است مار سارگران بنیان نهاده  که است مرارزه و مقابلهب نهمهایهک

و راه رهایی این طرقب در گرو هر چب بیشتر مهتهشهکهد  هکنهی 

  هرام بیشترین سالهای عمر  خود  را بب  سازمان دادن . است

او سب مرارزه سیاسهی خهود .  صفو  سارگران اختصاص داد 

، درعرصب های فهعهالهیهت ه بودرا از سنین  وانی آغاز نمود

مخفی و علنی، سازمانکە و مرارزی  هکی بهود سهب در امهر 

متحک نمودن صفو  طرقاتی سارگران نقی بارزی را ایهفهاء 

 . نمود

 هرام با انکیشب های مارسسیستی،  ور و  وق انهقهمبهی و  

فعالیت مکاوم خود، در قلب سارگرانی  ای دارد سب سالههای 

 . زیادی از زنکگی مرارزاتیی را با آنها سپری نموده است

راه او با مرارزە انقمبی و سار آگاهگرانب ا  بها سهارگهران  

از  اد  هههر، قهلهعهب حسهن خهان،  هوادیهب، خهاک سهفهیهک ، 

نیمب سرک تا فعالیت او  سارخانجات ما ین سازیها و پروفید

در عرصب های مختلف در خهار  سشهور در ههم تهنهیهکه و 

 .همیشب زنکه و  اودانب استنامی 

 هرام زمانیکب یک سمونیست  وان و پر  ور بود علیهرغهم 

ایهنهکهب تهجهارب سهارگهریهی تهجهسههمهی از زنههکگهی روزمههره 

مرارزاتی او بود، توانست با استفاده از تهجهارب گهرانهرهههای 

بلشویکی و نسلهای گذ هتهب، سهب به رگهتهریهن آمهوزگهار ههر 

سههمههونههیههسههت و سههارگههر سههوسههیههالههیههسههت مههی بهها ههک، بههب امههر 

 .سازمانکهی و ترلیغ و ترویج در میان سارگران بپردازد

یهک  0321سالگی  روع بب سار سرد تها سهال  5او از سن 

بخی از سال را مجرور بود در م رعب سشاورزی سار سنهک، 

و بقیب سال را بب ادامب تحصید بپردازد بهب دلهیهد مشهکهمت 

سهار در  0321اقتصادی خانواده و درگذ ت پکر، از سهال 

 رایط سخت زنکگی تحمهیهد .  پاییشگاه ترری  را  روع سرد

 که، خود بخود انگی ه اعتراض بب  رایط مو ود و مرارزه 

او بعهک از مهکتهی سهار در پهاییشهگهاه .  را در او تقویت نمود

ترری  بعلت فعالیت در اعتراضاتی سب بهرای بهکسهت آوردن 

یکسری از خواستب ها انجام گرفت از سار اخرا   که و بعک 

در این فهاصهلهب بها .  از در  هرداری ترری  مشغول بکار  ک

آثار سمسیک مارسسیستی آ هنها  هکه و بهب مهطهالهعهب مهتهون 

او بب سرعت این آگهاههی را سسهب .  مارسسیستی می پردازد

می نمایک سب د من واقعی سیسهت  بهب دلهیهد  هرایهط بسهیهار 

د وار اقتصادی ا ، روز بروز بب زنکگی فهمسهت بهار پهی 

و بب ایهن نهتهیهجهب .  برده و  امعب طرقاتی را بیشتر می  ناسک

میرسک سب اولین قکم الفرای مرارزه این اسهت سهب تهوده ههای 

 . سارگر و زحمتکی آگاه  ونک
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تسخیر سفارت آمریکا، در قرال  نهرهی تهرسهمهن صهحهرا و 

 نری در سردستان، در برابر یور  رژیم بب سارگران، بب 

دانشگاهها و بب  وراهای سهارگهری، و در قهرهال زنان، بب 

اختمفات میان  ناحهای رژیم با موضعگیهری رادیهکهال و 

 هرام یوسفی از ملب رفقایی . انقمبی بب افشاگری بپردازنک

بود سب نب فقط در رابطب با ایهن افشهاگهریههها نهقهی فهعهال و 

پیشرو دا ت همچنین تم  میکرد سارگران را در مهرهارزه 

با ارتجاع اسممی و توهمی سب نیروهای دست نشانکه رژیم 

و همچنین نیروهای راست اپهوزیسهیهون امه هال اسه هریهت و 

توده در میان توده های سارگر و زحهمهتهکهی ایهجهاد نهمهوده 

بودنک  هتگیری و آگاهگری نمایک و حقهایهق را بهرای آنههها 

 . توضی  دهک

او از نظر سیاسی ابتکا بب خط سب پیوست، سپس بب 

در این فاصلب او . فراسسیون مارسسیسم انقمبی ملحق  ک

در ترری  تحت تعقیب بوده و بب تهران سفر سرد و آنجا 

وقتی در محیط  کیک قرار می گیرد، بب عنوان . اقامت گ یک

یک سارگر سوسیالیست و سمونیست اهکا  خود را  ناختب 

در تهران با . و دقیقا می دانستب از سجا بایک  روع سنک

او تم  . مشکمت  کیک مالی و  ا ومکان روبرو میشود

میکنک در مکت زمان سمی اطمعات سافی را در رابطب با 

خیلی از محمت م د . محمت سارگری تهران سسب نمایک

اسمم  هر ) وادیب ، نازی آباد، خاک سفیک، فمح،  اد هر

را گشتب تا بایخره تصمیم میگیرد در  اد  هر ... و( فعلی

او در حالیکب با  رایط بک از نظر مالی روبرو . اسکان یابک

بوده تصمیم میگیرد دنرال سار برود بعک از تم  فراوان 

در  ستجوی سار بب بسیاری از سارگاهها و سارخانجات 

سرمیکشک، سرانجام موفق میشود بب عنوان  و کار در 

او بب سرعت روابطی را در . استخکام  ودکارخانه بهنام 

محمت سارگری گستر  میکهک وهم مان در  ستجوی 

.                          سار در سارخانجات ب رگ بر می آیک  

در این دوران، با رفیق ع ی    واد قائکی هر هفتب 

ممقات دا تب و بر سر مسائد مختلفی با هم صحرت 

الرتب هم مان چنک  لسب ای هم رفیق حریب فرزاد . میکننک

را ممقات نموده، رفقا از استقرار  در  اد هر و پیکا 

روز ها در سارخانب سار . سردن سار خیلی خو حال میشونک

میکرده و عصرها بعک از سار هم در تم  برقراری        

در هر تهرهریه  بهعهک از سشهتهار و  0322بهمن  51او در روز 

گلولب باران وحشیانب مردم از طر  رژیم  اهنشاهی، در سنار 

دیگر  هرونکان  رست فعالی دا ت، ایهن اعهتهصهاب در روز 

بهمن و در چهلم سشهتهب ههای تهههران و  هههر ههای دیهگهر  51

بها وقهوع اعهتهصهاب او بهب  25درسهال .  سازمان داده  که بهود

هههمههراه تههعههکاد زیههادی از دوسههتههانههی از فههعههالههیههن اصههلههی و 

بهب ایهن .  سازمانکهنکگان اعتصابات در سط   ههر تهرهریه  بهود

دلید هم از طر  ساواک  ناسایی و دستگیر  که و بب مکت ده 

با پافشهاری بهیهی از حهک .  روز در زنکان سخت  کنجب میشود

اعههتههصههاب سههنههنههکگههان سههب یههکههی از خههواسههتههب هههایشههان آزادی 

دستگیر کگان بود، ساواک نهاچهار  هک او و تهعهکاد زیهادی از 

زمانیکب بها حهمهایهت مهردم آزاد  هک بهب .  دوستانی را آزاد سنک

نیروی مردم بیی از پیی ایمان آورد، و بب ایهن نهتهیهجهب رسهیهک 

اگر مردم اراده سهنهنهک، ههیهو نهیهرویهی را یهارای مهقهاومهت در 

با باز  کن فضهای سهیهاسهی در پهی مهرهارزات .  مقابلشان نیست

گسترده مردم، و دسترسی بهیهشهتهر بهب مهتهون مهارسسهیهسهتهی و 

مطالعات مستمر و آگاه  هکن بهب مسهائهد و مهنهاسهرهات  هامهعهب 

آن روزهها .  نگر  او بب دنیای پیرامون ساممً متفهاوت مهیهشهود

در بیشتر مهراحهد .  برای او روزهای پر از  عف و  وری بود

، او و خهانهواده 0325بهههمهن  55مرارزاتی درگستر  انقمب 

ترری  سهب   0321 هرام در اول ماه مب .  ا  نقی فعالی دا تنک

یکی از بیاد مانکنی تهریهن اول مهاه مهب هها در تهاریها  هنهرهی 

این اول مهاه مهب، از .  سارگری ایران است،  رست فعال دا ت

می توان بب  رأت گفت .  نوع سازمانکهی باییی برخوردار بود

هیو سارخانب ای در ترری  و اطرا  تهرهریه  نهرهود سهب در ایهن 

از نظر تاریخی او معهتهقهک .  مراسم سارگری  رست نکرده با نک

بود سب این مراسم اول ماه مب یکی از مراسم هایی بی نهظهیهری 

 .بوده سب در تاریا  نری سارگری می توان از آن نام برد

در دوره انقمب  امعب ایران سب در  ر  یک تغییر و تهحهول 

انقمبی بود و ارتجاع اسهممهی سهب تهحهت نهام انهقهمب بهقهکرت 

رسیکه و دستاوردهای انقمب را بب یغما برده بود و گام دیگری 

در سههرسههوب سههارگههران و  ههنههرههی انههقههمبههی مههردم بههب پههیههی 

برمیکا ت، سار در میان توده های سارگر و مهردمهی و افشهاء 

نمودن ماهیت بغایت ارتجاعی رژیم و نیروهایی سب بب نام چه  

با رژیم همکاری میکردنک فعالیت رفهقهای سهمهونهیهسهتهی را مهی 

 طلریک سب بتواننک در برخورد بب  نگ ایران  و عراق، در  قرال 
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دولتها در ریان است، در رابطب با می ان پیشروی ها، 

اختم  طرقاتی  .  نواقص و سمرودها و سختی ها بحث گردیک

عظیم تر و عریانتر که، فقر، بیکاری و بی خانمانی بی داد 

مرارزه برای تامین معیشت همگانی، ضروری است، . میکنک

 اوضاع 

متفاوت بستب بب سط  سواد  مع  سارگران، سار ترویهجهی را 

او در معی سب رفقا، سواد سمتهری دا هتهنهک .  پیی میررده است

 .بیشتر بحث ها را بب  کد ساده برایشان بیان میکرد

تشکید محافد مطالعب ساپیتال و آثهار مهارسسهیهسهتهی در مهیهان 

پیشروان عملی  هنهرهی سهارگهری، دامهن زدن بهب مهرهارزات 

سارگری در راستای تحقق خواستب ها و مطالرات سهارگهری و 

مرارزه برای تشکید مجامع عمومی سارگری در سارخانب هها، 

  .از  ملب فعالیتهای دیگر  هرام بود

او معتقک بود سار سیاسی هکفمنک، احتیا  بب صرر، حوصهلهب و 

سارگران بب منافع خود ان آگاه .  برنامب ری ی درازمکت دارد

هستنک، و در یک پروسب طوینی  و حساب  هکه بها اتهحهاد و 

 .برنامب برای گرفتن مطالرات خود اقکام میکننک

رژیم تازه بقکرت رسیکه سب تها ایهن مهقهطهع در  21خرداد  31

عقب رانکن و بشکست سشانکن سامد انقمب ناتوان مانهکه بهود 

دست بب سرسوب همب  انرب و وحشیهانهب ای زد سهب از نهظهر 

 هو .  ابعاد  نایت و توحی در تاریا معاصهر بهیهسهابهقهب اسهت

رعب و وحشت و خفقان در پروسب فعالیت نیروهای انهقهمبهی 

و سمونیست اختمل  کی بو ود آورد تا  ائهیهکهب امهکهان ههر 

در این دوره سردستان تنهها .   فعالیت علنی را غیر ممکن نمود

 ایی بود سب در مقابد ارتجاع اسممی بب مقهاومهت مسهلهحهانهب 

پرداخت و توانست فضای دموسراتیک برای ادامب مرهارزه را 

فعالین در داخد ایران  ناچار بب تغییهر دادن  هیهوه .  مهیا نمایک

مرارزاتی  کنک و مرارزه مخفی و تشکید هستب های مخفی را 

در  20و  21بب علت  و پلیسی و سرسوب سالهای .  برگ یکنک

تهران  هرام برای حفظ امنیت خود و ادامب فعالیت سیاسی بها 

مشکمت بسیاری روبرو  ک، در این دوران ههم بسهیهاری از 

تشکیمتهای سیاسی و سمونیستی زیهر ضهرب رفهتهب و ادامهب 

او نهاچهار .  ساری سیاسی بشیوه قرد غیر قابد ممکن  هکه بهود

 ک برای حفظ امنیت  انی و ادامهب مهرهارزه سهیهاسهی ا  از 

این یکی از سخت ترین دورانهههای .  هویت  علی استفاده نمایک

سیاسی و مرارزاتهی او بهود در ضهمهن ایهنهکهب ارتهرهاطهی بها 

تشکیمت قطع  که بود اما او توانست بها  سهوری و آگهاههی 

طرقاتی و درایتی سب از خود نشان داد در بهاز سهازی   -سیاسی

 هرام بها نهام .  تشکیمت و روابطی نقی مهمی را ایفاء نمایک

عادل  اهین عرصب فعالیت خود را در  اد هر، قلهعهب حسهن 

در ایهن زمهان .  خان و سارخانجات ما ین سازی  روع سهرد

 اتحاد مرارزان  سمونیست  و بسیاری  از ریانات  سیاسی و 

او مهعهتهقهک بهود .  ارتراط با سارگهران سهارخهانهجهات دیهگهر بهود

 ه و یهکهی از بهههتهریهن مهحهمت (  اسممشهر فهعهلهی)  اد هر

سارگری است و ویژگی ای سب این  هر دارد، در تمام بهیهسهت 

در طهول .  و چهار ساعت  ابجایی سارگران تعطیهد نهمهیهشهود

 رانب روز وسائد ایاب و ذهاب و سهرویسهههای سهارخهانهجهات 

اوبهرای ایهنهکهب .  سارگر پیاده میکننک یا سارگر سوار مهی سهنهنهک

بتوانک بب گستر  روابطی با سارگران سرعت بخشکعموه بر 

سارگری از رو ها و راههای مختلف برای سار در محیطهای 

بایخره بهب ایهن .  برقرار سردن این ارتراطات استفاده می نمود

نتیجب میرسک سب بعک از ظهرها دستفرو ی سنک، فکر میکنک هم 

محمد خوبی است و هم از این راه می توانک طوینی مکت در 

بنابراین، بر سر هر چهههار .  بیرون بمانک و ارتراط برقرار سنک

راهی سب سارگران سوار سرویس  که یا پیاده میشونک بساطی 

را باز سرده و بکون اینکب مشکد و حساسیتی بو هود بهیهاورد، 

الرتب در .  می توانستب از این راه سر صحرت را با آنها باز سنک

این فاصلب خرر اعهکام رفهقهای عه یه   را در فهاصهلهب ههای 

مختلف میشنود، روزهای خیلی سختی از لحاظ  روحی دا تهب 

ماه، ده نفر از بهتهریهن رفهقهایهی را  1تا  2تا  ائیکب در مکت 

خرهر از دسهت دادن ایهن .  رژیم  نایتکار سرمایب اعکام میکنک

ع ی ان سینب و نفرت او را از این نظام و مرارزه بر علیهب آن 

بایخره در مکت چنک مهاه اقهامهتهی در .  چنکین برابر می نمایک

در سارخانب ای هم سب سار میکرده .   اد  هر حسابی  ا میافتک

خوب  ا افتاده چنک ماهی بوده سب سار میکرده و بها سهارگهران 

در مکتی سب در محلب  هاد هههر  هروع .  سارخانب رفیق میشود

بب سهار سهرد تهوانسهت بها سهارگهران زیهادی از  همهلهب ایهران 

ناسیونال، بن  خاور، سفی ملی، ار ، پمسکهو، تهولهیهک دارو، 

 هرام در این فاصهلهب در تهم  .  دوست بشود....  سیان تایر و

بب ایهن بهاور دا هتهب .  بوده وارد سارخانب ب رگ صنعتی بشود

بهرای .  سب سلیک حرست سارگری مراس  ب رگ صنعتی میرها هک

اینکب بتوانک ن دیکی و هم نظری بیشتری را ما بین سهارگهران 

بو ود بیآورد، مسافرت های دو روزه، هم برای تفری  و ههم 

بعضی مواقع دو تا اتوبو  .  برای آ نایی سازمان میکاده است

این مسافرت ها تاثیر بسیار خوبی در .  نفر میشکنک 011حکود 

الرتب فقط محکود بهب سهارگهران سهارخهانهب .  بین سارگران دا ت

. نروده دوست های خار  از سارخانب را هم  امد میشکه اسهت

در این دوره او با حجم سار بسیار باییی در رابطب بها تهرویهج 

 در  مع های .  آثار پایب ای  مارسسیستی  روبرو  بوده است
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در .  انقمبی بب علت یور  رژیم بب سهردسهتهان مهنهتهقهد  هکنهک 

سردستان بب علت  نری توده ای و مقاومتی سهب در تهقهابهد بها 

رژیم بب  کد مسلحانب انجهام  هک فضهایهی نسهرهتها آزاد بهرای 

در ایهن دوران .  فعالیت نیروهای سیاسی و سمونیستی مهیا  ک

بود سب رفقای اتحاد مرارزان سمونیست بها رفهقهای سهومهب لهب، 

یکی از اههکا  حه ب .  ح ب سمونیست ایران را بنیان نهادنک

سمونیست ایران این بود سب روابط تشکیمتهای مهخهفهی داخهد 

 هرام از رفقایی بود سب علیرغم زیهر ضهرب .  را احیاء نمایک

رفتن تشکیمت تهران ودرحالیکب بطور  کی تحت تعهقهیهب و 

وایی با موانع زیادی رودرو بود اما با عشهق بهب آرمهانهههای 

مارسسیستی و متحک نمودن صفو  سارگران توانستهب بهود از 

طریق سرک سار  انب ایی تشکیمت را بهاز سهازی نهمهوده و 

ارتراط داخد را با رفقهای حه ب سهمهونهیهسهت ایهران بهرقهرار 

او محد سار و زیسهت خهود را بهب مهنهاطهق سهارگهری .  نمایک

اختصهاص داد بها تهمه هههای  هرهانهب  روزی و اسهتهفهاده از 

تاستیهای مختلف درحالیکب ترلیغ و ترویج مهارسسهیهسهم را در 

دستور سار خود قرار داد توانست در مکت نب چنکان طهوینهی 

از نفوذ توده ایی خاصی در بین هم طرهقهب ایهههای سهارگهریهی 

او رفیقی  سور بود سب با صرر و حوصلب و .  برخوردار  ود

متانت در  رایطی سهب مه دوران رژیهم بهطهور مهکاوم او را 

تعقیب میکردنهک بها خهنه هی نهمهودن  هگهردههای آنههها بهب سهار 

سازمانکهی و توده ایی پرداخت و براحتی توانست برای حفظ 

 .   امنیت خود از نیرو و حمایت هم طرقب ایهایی سمک  بهگهیهرد

زمانیکب در ح ب سهمهونهیهسهت ایهران فهراسسهیهون سهمهونهیهسهم 

سارگری تشکید  هک و سهپهس مهنهجهر بهب حه ب سهمهونهیهسهت 

سارگری ایران  ک  هرام سب در تشکیمت مخفی سار مهیهکهرد 

او رابط تشکیمت داخد در .  بب عضویت در این ح ب در آمک

تهران و تشکیمت ح ب سمونیهسهت سهارگهری در سهردسهتهان 

و در تمام چنک سالی سب این مسیولیت را بعهکه دا هت بها .  بود

و ود تمام خطرات و مسائد امنیتی بب سار ترلیغ و ترویهج در 

یکی از بر ستگیهای .  پرداخت  میان هم طرقب ایهای سارگر

مرارزاتی  هرام این بود سب رفیقی سکتاریست بب سهازمهانهی 

نرود او مرارزه طرقاتی را در  نرشی میکیک سب تمام احه اب و 

سازمانها وسیلب ایی هستهنهک در خهکمهت بهب آرمهانهههای وایی 

این نگر  و  هههان بهیهنهی .  سوسیالیسم و رهایی طرقب سارگر

باعث میشک سب در ابعاد وسیعتری با  ریانات دیگر سهارگهری 

 ارتراط بگیرد، و در این راستا بود سب با گرایشات مو ود در 

 نری سارگری از ن دیک آ نا  که و ضمن اینکب  هرام با 

آنها در بسیاری موارد هم نظر نرود اما با ایجاد فضایی 

رفیقانب و اعتماد  زمینب پلمیک و بحث و  کل را مهیا 

مینمود، بر ستب نمودن منافع مشترک طرقاتی بجای منافع 

سازمانی و تشکیمتی بب هر چب ن دیکتر  کن این روابط 

دامن می د سب نتیجب ا  همرستگی بیشتر در امر مرارزه بر 

 هرام سار در تشکیمت داخد و . علیب د منان طرقاتی بود

مخفی با و ود مسائد امنیتی و خطرات آن را با تمام و ود 

دوست دا ت و بب آن عشق می ورزیک، گرچب  مهوری 

اسممی هر روز عرصب را برای مرارزه تنگتر می نمود، 

بخصوص برای افرادی سب با هویت واقعی خود مرارزه 

نمی نمودنک، اما او سعی مینمود از هر امکانی سب بتوانک بب +

او سمک نمایک سب در  رایط داخد بب مرارزه ادامب دهک 

 رایطی پیی آمک سب  1993متاسفانب در سال .  استفاده نمایک

 هرام نتوانست بب هیو عنوان در داخد بمانک و خطر بطور 

او بب ترسیب رفت و پروسب .  کی او را تهکیک می نمود

یکی از رفقا در ترسیب سب . پناهنکگیی مکت زمانی طول سشیک

از ن دیک با رفیق  هرام فعالیت مشترک می نمود در مورد 

كب رفیق  هرام  1993اواخر سال  "  هرام چنین ل می سنک

در . یوسفي را در تركیب در  هر آنكارا براي اولین بار دیکم

همان ممقاتهاي اولیب با رفیق  هرام آنچنان صمیمي  که 

رفیق . بودیم كب انگار كب سالها است همکیگر را میشنایم

 هرام را رفقاي ح ب كمونیست كارگري بب من معرفي 

كردنک كب زمان آمکن رفیق  هرام بب تركیب ما در ح ب 

رفیق . كمونیست كارگري ایران فعالیت تشكیمتي میكردیم 

 هرام  را بب خاطر رابطب صمیمي و رفیقانب ا  بب اسم آقا 

اعتمادي  رفیق  هرام بب زودي بب دلید .داد  صکا میكردیم

در تركیب بب عنوان یكي  كب در میان رفقایی ایجاد كرده بود، 

از اعضاي كمیتب ح ب كمونیست كارگري در تركیب انتخاب 

 ک و بب مکت كمتر از دوسال در این كمیتب باهم فعالیت 

رفیق در فعالیت با تشكلها و فعالین كارگري در   .دا تیم

تركیب تم هاي بي دریغي كرد در بین فعالین اتحادیب هاي 

بب . رادیكال تركیب و  ریانات چ  بب اسم یکي میشناختنی

این خاطر كب زبان مادریی آذري بود روابط خوبي با این 

در مناسرتها و مراسمهایی كب از طر  .  ریانات دا ت

كارگري برگ ار  اتحادیها،  ریانات چ  و فعالین 

رفیق یکي یكي از پاي آهنگهاي آذري بخصوص        میشک، 
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آهنگ آراز آراز كب در خواست رفهقهاي كهارگهر در تهرسهیهب  

  .میخواستنک كب بخونکاز رفیق  هرام .  بود

تاكیکات رفیق  هرام بر مسائد كارگري و طرقاتي در مهیهان 

رفقاي كارگر سوسیالیست تركیب  اي خهاصهي را در مهیهان 

رفههیههق  هههههرام در امههور و مشههكههمت .  آنهههها بههاز كههرده بههود

پناهنکگهان بهب خهاطهر زبهانهی از ههیهو كهمهكهي دریهغ نهمهي 

  .ورزیک 

رفیق  هرام یكي از تهاكهیهکات ههمهیهشهب ا  در دورانهي در 

نرایک د من طرقاتي و نقهشهب ههایهی را "  تركیب بودیم این بود 

  ."دست كم گرفت و بب راحتي بب عواملی كم بها داد

بعک از چهارده ماه  هرام بهب اتهفهاق خهانهواده ا  بهب سهانهادا 

او با عرصب فعالیت در  رایط علنی مهوا هب  هک .  اع ام  ک

سب حقیقتی خیلی متفاوت با  رایط مخفی بود و این عهرصهب 

از فعالیت زیاد مطلرو  نرود و مکتی طول سشهیهک تها بهتهوانهک 

او هر چنک از طر  تشکیهمت و .   خود را با آن تطریق بکهک

رفقای خار  سشور بب عهنهوان یهک فهعهال سهارگهری مهورد 

استقرال قرار گرفت اما تفاوتهای دو عهرصهب از فهعهالهیهت و 

 کا  کنی از رفقای سارگر  نب فقط از  هادابهی او سهاسهت 

سهال  1او بهعهک از .  بلکب تناقضاتی را هم در او ایجاد نهمهود

در حهه ب فههعههالههیههت در خههار  سشههور در اولههیههن انشههعههاب 

پس از دومین سهنهگهره  0111سمونیست سارگری سب در سال 

این ح ب رخ داد، بب همراه دهها نفر از سادرها و اعضا از 

سههپههس بهها تههاسههیههس سههازمههان اتههحههاد .  آن حهه ب اسههتههعههفهها داد

سوسیالیستی سارگری سب خود او یکی اعضای تاسیس سنهنهکه 

بهعهک از .  آن بود فعالیت خود را در این سازمان  هروع سهرد

چنکین سال فعالیت در این سازمان و بب علت موا ب  کن بها 

درک های متفاوت در رابطب با تیوری و عمد و چهگهونهگهی 

تشکد یابی و سازمانکههی سهارگهران و ههمهچهنهیهن یهکهسهری 

مشکمت تشکیمتی همراه تهعهکادی دیهگهری از رفهقهای ایهن 

بهایهک تهو هب داد سهب .  اسهتهعهفهاء داد 5103سازمان در سال  

 هرام در این سالها بموازات آن در نهادهای همهرهسهتهگهی بها 

 نری سارگری در خهار  سشهورههم بهطهور فهعهال فهعهالهیهت 

فعالیت در نهادها یکی از عرصب های مورد عهمقهب .  میکرد

از آنجائیکب نهادها از سمیسیونهای متفاوت تشهکهیهد .  ا  بود

 که سب در زمینب های مختلف بب فعالیت ادامب میکهنک  ههرام 

در سمیسیون تهجهارب سهارگهری بهب عهنهوان رابهط بهیهن ایهن 

 بعک از   کائی  از اتحاد . سمیسیون با  نهادها  فعالیت  میکرد

سوسیالیستی او با چنک رفهیهق دیهگهر سهانهون سهوسهالهیهسهتهههای 

" ارگان این سانون نشریب ایی بب نام .  سارگری را بنیان نهادنک

است سب  هرام یکی از همهکهاران فهعهال "  سارگر سوسیالیست

این نشریب بود و مهطهالهرهی ههم از او در رابهطهب بها  هنهرهی 

سارگری از زوایای مختلف در  ماره های مختلف این نشریب 

سال فعالیت خستگی ناپذیهر  هههرام  31ثمره .   در   که است

در داخد و عرصب مرارزه مخفی و خار  سشور مرهارزه ایهی 

سیاسی و طرقاتی است سب نب فقط در تشهکهیهمتهههای مهخهفهی و 

محافد سارگری بب عنوان یک سازمانکه قوی ظاهر  ک بهلهکهب 

در زمیهنهب نهظهری  هامهد مهقهایت و مهطهالهرهی اسهت سهب در 

دخالتگیری در  نری سارگری و تقویت گرایی سوسیالیهسهتهی 

نقی دا ت در ضمن تجارب سارگری  هرام توانستب تکهمهیهد 

  .سننکه آثار و تجارب مفیکی برای فعالین سارگری با ک

نهوامهرهر  52زنکگینامب  هرام یوسفی بها در گهذ هت وی در 

بستب میشود، اما زنکگی  هرام پایان نیافتب است،عشهق  5102

سر ار او بب زنکگی، اعتقهاد راسها او بهب آرمهانهههای وایی 

طرقب سارگر و تنها طرقب ایهی سهب مهی تهوانهک تضهمهیهن سهنهنهکه 

رهایی بشریت از است مار، نابرابری، ترعیض و لغو مهالهکهیهت 

سرسختهی .   خصوصی با ک با ادامب راهی تکاوم خواهک یافت

و ساز  ناپذیری و تجارب باارز ی سب از  او بهب  ها مهانهکه 

است قطعا در تکاوم مرهارزه رههروان سهوسهیهالهیهسهت  هنهرهی 

تا زمهانهی سهب اسهته همهار یهک .   سارگری بی تاثیر نخواهک بود

طرقب از طرقب دیگر بب قوت خود باقی است  هرام یهوسهفهی و 

 .زنکگی مرارزاتیی در اذهان همگان زنکه خواهک مانک

 6102دسامبر 
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  ژاک پِرِور

 چقدر دلم می خواهد که به خاطرت آوری… آه

 روزهای خوشی را که با هم بودیم

 آن روزها، زندگی چه زیبا بود،

 .و خورشید سوزان تر از امروز

 برگ ها ُکپه ُکپه انباشته می شدند،

 خاطره ها ، دریغ و افسوس ها نیز

 و باد شمال آن ها را می بََرد

 در شِب سرِد فراموشی

 می بینی، فراموش نکرده ام

 ترانه ای را که برایم می خواندی

 ترانه ای که مثل خود ما ست

 تو، که مرا دوست داشتی، من که ترا دوست داشتم

 و دو تائی در کنار هم بودیم

 تو، که مرا دوست داشتی، من که ترا دوست داشتم

 ازهم جدا می کند  اما، زندگی عاشقان را

 …آرام آرام، بی سر و صدا

 

 و دریا می شوید بر روی ماسه ها

 از هم جدا را  رد پاِی عاشقانِ 

 برگ ها ُکپه ُکپه انباشته می شدند،

 خاطره ها، دریغ و افسوس ها نیز

 عشِق ساکت و وفادار من  اما،

 همچنان می خندد و زندگی را دوست می دارد

 چقدر ترا دوست داشتم، چه زیبا بودی تو

 چطور می خواهی که فراموشت کنم؟

 در ان روزها، زندگی چه زیبا بود

 و خورشید سوزان تر از امروز

 توشیرین ترین یار من بودی

 اما، برای من، تنها دریغ می ماند

 و ترانه ای را که تو می خواندی

 خواهم شنید  همیشه خواهم شنید ،

 ترانه ای که مثل خود ما ست

 تو، که مرا دوست داشتی، من که ترا دوست داشتم

 و دو تائی در کنار هم بودیم

 تو، که مرا دوست داشتی، من که ترا دوست داشتم

 ازهم جدا می کند  اما، زندگی عاشقان را

 .…آرام آرام، بی سر و صدا

 و دریا می شوید بر روی ماسه ها

 از هم جدا را  پای عاشقان  رد

 

 

شعر تقدیمی  به همسر  

عزیز و همرزم  مبارزاتیم 

 شهرام یوسفی 

  سحر صبا 
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ادامب تعرض سرمایب علیب طهرهقهب سهارگهر و سهطه  مهعهیهشهت 

حقوقی سارگران را بیی   ، است مار و بی۴۹سارگران در سال 

ه ار تومهان بهب عهنهوان  ۲۱۷تعیین مرلغ . از پیی تشکیک نمود

سب پائین تر از یک چهارم خط فقهر اسهت،  ۴۹حکاقد دستم د 

معنای دیگری    تشکیک فقر و گرسنگی و تحمهیهد فهمسهت و 

های سارگهری  ها سارگر و خانواده روزی بیشتر بر میلیون  سیب

هم مان با این تعرض وحشیانب بب مهعهیهشهت سهارگهران .  نکارد

تر از حک تحمد طرقب سارگر و در حکم صکور حهکهم  سب ف ون

مرگ وی است، اقکامات سرسوبگرانب رژیم عهلهیهب سهارگهران 

پیشرو و فعالین سارگری از  ملب دستگیریهها، تشهکیهک آزار و 

منظور ارعاب سارگران در حال    کنجب سارگران زنکانی، بب

ههای ضهک   مهوری اسممی با اعهمهال سهیهاسهت.  اف ایی است

سارگری خود، از هیو تم ی برای ممانعهت از تشهکهد یهابهی 

ها و محافد سارگری مو ود  تها سهنهون  سارگران، نابودی  مع

 . فروگذار نکرده است

طرقب سارگر در زمان تحریمها و ههمهچهنهیهن وضعیت معیشتی 

بعک از رفع تحریمها نب تهفهاوتهی نهمهوده بهلهکهب فهقهر و فهمسهت 

بهحهران  هههانهی و سهاههی .  بیشتری را بب همراه دا تب اسهت

قیمت نفت بر بحرانهای اقتصادی دامن زده و بر  مار بیهکهار 

سازیها و تعطیلی سارگاه های تولیکی و سهارخهانهجهات افه وده 

است، حقوقهای معوقب را بکنرال دا تب و در این رابطب منهجهر 

. بب  اعتراضات و اعتصهابهات گسهتهرده سهارگهری  هکه اسهت

حکومت اسممی سرمایب نی  م د همیشب برای مقابهلهب و رفهع 

بحران های اقتصادی، راه حد را در است مار بیشتر سارگهران 

از طهریهق .   و حملب بب سط  معیشت آنها  ستجهو مهی نهمهایهک

 ساهی دستم دها و سار بیشتر در برابر م د سمتر از یک سو 

و از سوی دیگر با طوینی سردن صف ارتهی بهیهکهاران، و 

سرسوب و زنهکان و  هکهنهجهب و اعهکام مهی سهو هک سهب ایهن 

 .بحرانها را مهار سنک

از آنجائیکب ساختار اقتصادی ایران ساختاری سرمهایهب داری 

است و بحهرانهههای اقهتهصهادی ایهران نهمهی تهوانهک مهتهاثهر از 

بحرانهای اقتصادی  هانی نرا ک، بنابراین معضد بیکاری بب 

معضد ا تماعی ترهکیهد  هکه اسهت و ههر روز تهعهکاد قهابهد 

. تو هی از نسد  وان بب صف نیروی سار افه وده مهیهشهونهک

 21براسا  آمار ارائب  که نهرخ بهیهکهاری سشهور بهیهی از 

تا سنون سمتر اتفاق افتهاده اسهت .  درصک تخمین زده  که است

سب سشوری در  هان طی بیی از یک دههب تهورم بهای و دو 

در صهکی را تهجهربهب  21رقمی دا تب و طی چنک سال تورم 

بیشتر سارگران یا با اضافب ساری های مستمر و .   سرده با ک

طاقت فرسا و یا با سار دوم و سهوم از  همهلهب فهعهالهیهت ههای 

و .  سسرگی بخشی از نیازهای زنکگی خود را تأمین می سهنهنهک

این مسیلب بکر ب ایی بر مرارزات سارگران سهایهب افهکهنهکه و  

سرب عکم همرستگی سارگران و سهاههی سهطه  مهرهارزه آنهان 

 . برای بهرود وضعیت معیشتی و مطالراتشان  که است

 کارگران و مبارزات موجود کارگری 

در یکی دو سهال اخهیهر مهیه ان اعهتهراضهات و اعهتهصهابهات 

سارگری بر علیب نظام سرمایب  همهههوری اسهممهی و سسهب 

روزی نروده  و نیهسهت .  خواستب ها بسیار چشمگیر بوده است

این تحرک .  ما  اهک اعتصاب در چنکین واحک صنعتی نرا یم

سارگری با و ود استرکاد و سرسوب  کیک رژیم قابد تحهسهیهن 

امها بها تهو هب بهب ایهنهکهب ایهن حهرسهتهههای .  و بی نظیهر اسهت

اعتراضی در محکوده یک سارخانب یا واحک صهنهعهتهی مهعهیهن 

رخ می دهک و هک  اصلی و سمت و سوی ایهن مهرهارزات و 

حرست ها تکافعی و در چهارچهوب خهواسهتهب ههای مهحهکودی 

است و از همب مهمتر هیو همرستگی و رابطب ارگانیگی بهیهن 

این اعتراضات و اعتصابات مو ود نیست ایهن حهرسهتههها تها 

سنون نتوانستب انک حتی در متحقق نمودن پاره ایی از خواستهب 

  .هههای سههارگههری هههم مههوفههق بهها ههنههک                  

دستم د دریافتی كارگران از دهب های گذ تب تا :  بعنوان م ال

. بب امروز بب  کت ناكافی و پائین تر از خط فقهر بهوده اسهت

در حالي كب مرارزه برای اف ایی دستم دها همب سهالهب یهكهی 

 از اساسی ترین و محوری ترین خواستب های  این طرقب  را 

مروری بر جنبش 

در سال  کارگری،

۴۹ 
 شهرام یوسفی
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 امد میشود، اما هیو گاه  اهک مرارزه و مطالرب ی مسهتهمهر  

و بب هم مرترط  مراس  صنعتی و یا تجمعات سارگری بهرای 

 .دسههتههمهه د نههرههوده ایههم                   افهه ایههی 

و یا در  رایطی سب تعکاد زیادی از نهمهایهنهکگهان ایهن طهرهقهب 

بکلید مرارزه برای مطالرات سارگران و یا ایجاد تشکد ههای 

مستقد سارگری از سار اخرا ، بازدا ت و زنکانی هستنک تها 

سنون  اهک حرست های اعتراضی و  هعهارههایهی از سهوی 

" سارگران در مجامع مختلف و در رابهطهب بها درخهواسهت 

 .نههههههرههههههوده ایههههههم"  آزادی سههههههارگههههههران زنههههههکانههههههی 

امروزه سارگران برای از دست نکادن  غد خود  در ضهمهن 

اعتراض اما در برخی موارد ههم نهاچهار بهب عهقهب نشهیهنهی 

 رست های پهیهمهانهکهار، قهراردادههای مهوقهت سهار، .  هستنک

قراردادهای سفیک امضاء، عهکم امهنهیهت  هغهلهی و بهیهکهاری 

سارگران را در  رایط د واری قرار داده انک آنچب سب برای 

دا هتهن "  سارگران بیشتر از ههر چهیه  دیهگهر اولهویهت دارد

بارها و بارها  هاههک بهو ده .  است"  امنیت  غلی "  و "  غد

ایم زمانیکب سارگران برای اف ایی دستم د خود و یا ایهجهاد 

تشکلهای مستقد سارگهری مهرهارزه نهمهوده انهک در بسهیهاری 

 .موارد با عکم امنیت  غلی روبرو  که انک

 موانع مبارزه  و  متشکل شدن کارگران 

طرقب سهارگهر در  هرایهط فهعهلهی ههمه مهان بها مشهکهمت و 

معضمتی روبرو است سب حهد ههر سهکام در گهرو دیهگهری 

مرارزه برای اف ایی دستم دها مستل م و هود تشهکهد .  است

های مستقد، و حتی تشکلهای مسهتهقهد سهراسهری سهارگهری 

 .اسهههههههههت            

امنیت  غهلهی سهارگهران ههر چهنهک بهب مسهایهد اقهتهصهادی و 

ا تماعی و بحران های سهیهاسهی، مهنهاسهرهات و روابهط سهار 

مو ود در  امعب گره خورده، اما بهب حهمهایهت تشهکهد ههای 

مستقد سارگری، صنکوق های حمایت از بهیهکهاران و بهیهمهب 

در  رایطی سب بب عهلهت بهحهرانهههای .  بیکاری نیازمنک است

سیاسی مو  گسترده بیهکهاری فهرا گهیهر  هکه و   –اقتصادی 

خطر بیکار  کن هر روز تعکاد بهیهشهتهری از سهارگهران را 

بکون  ک طهرهقهب سهارگهر از ههر سهو مهورد .  تهکیک می سنک

واقعیت ایهن اسهت سهب بهرون رفهت از .  تها م سرمایب است

 وضعیت  كنونی و غلرب  بر  بحرانی  سب  بر او  حاكم  ست  

نیاز بب بب سازمان یافتن  نری كارگری در سط  وسیعهی را   

 . دارد

بخشی از سارگران معضد  کی سازمان نیافتگی را در عهکم 

رهرری و پراسنکگی در مرارزات، نرود حمایت و غیره دیهکه و 

در عین حال فاصلب خود را تا دست یابی بب این تشکلههها زیهاد 

اغلب آنها بب یاد دارنک سب از گذ تب های دور تها بهب .  می بیننک

امروز هر نوع حرست در  هت ایهجهاد تشهکهد ههای مسهتهقهد 

سارگری در واحکهای مخهتهلهف و الهرهتهب  هکا از یهکهکیهگهر و 

پراسنکه، با انواع موانع قانونی و غیر قانهونهی، فشهار، اخهرا  

روبرو بوده است؛ اما در عین حال دیکه یا  نیکه انک سب . . .  و 

آنجا هم سب سارگران آگاه بوده و بهب طهور  هکی بهرای ایهجهاد 

تشکد ویژه خود سنکیکای سارگری یا نوع دیگهری از تشهکهد 

مستقد سارگری تهم  نهمهوده و آن را مهتهحهقهق نهمهوده انهک، 

فرصت ها و موقعیت های مناسب را بب خوبی تشهخهیهص داده 

و از آن ها بب درستی استفاده سرده انک سرانجام پس از تهحهمهد 

محرومیت و سختی های زیاد موفق بب برپائی و ایجهاد تشهکهد 

ساطرقب سارگر ایران تا سنون بب كمک آگاهی و  ناخت نسهرهی 

از توازن قوای خود و اوضاع حاسم بر  امعب، با اسهتهفهاده از 

تاستیک های مرارزاتی از هر فرصتی بهرای پهیهشهرهرد اههکا  

سارگران در تجمع ههای اعهتهراضهی .  خود استفاده نموده است

خود برای همراه سردن سایر سارگران و  هلهب حهمهایهت ههای 

مردمی و خانواده هایشان سو یکه انک و در بعضی از حرستههها 

و برخهی مهوارد ههم .  و اعتصابات سارگری هم موفق بوده انک

این امکان را بکست آورده انک حرستهای تها می و اعتهراضهی 

و بهایخهره فهعهالهیهن سهارگهری .   علیب خود را خن ی نموده انهک

پیشرو آنگاه سب توانستب انک تشکلهای ویژه و مورد نهیهاز خهود 

سس، سنکیکا و سمیتب ها را  بنا نههاده و  را ماننک هیی ت های مو 

با برقراری بب موقع ارتراط با نهادها و سازمانهای بین الملهلهی 

مربوطب از حمایت های این نهادها هرچنک مهحهکود نهیه  بهههره 

واقعیت دیگر اینست سب تا سنون هرگونب حهرسهت .  منک  که انک

و مرارزه برای ایجاد ههر نهوع تشهکهد مسهتهقهد كهارگهری در 

مراس  صنعتی ب رگ و متوسط الرتب بطور پراسنکه و  هکا از 

 هرسهت "  هم صورت گرفتب است، بعنوان نمونب  اهک بهودیهم 

مجتمع سشت و صنعت نیشهکهر "  و "  واحک اتوبوسرانی تهران 

در ایجاد تشکلشان با مقاومت سر سختهانهب و حهتهی "  هفت تپب 

 این  را .  اخرا  و بازدا ت تعکادی از سارگران موا ب   کنک
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ضههرورت سههازمههان یههابههی و تشههکههد طههرههقههب سههارگههر بههطههور   

استراتژیکی اعتقاد دا تب با یم بب این امر هم واقف خواههیهم 

بود سب در پروسب فعد و انفعایت درونی طهرهقهب سهارگهر در 

پیی گرفتن این رو  و عملی نمودن آن مرارزه ای طوینهی 

 .را می طلرک

حضور فعالین  نرهی سهارگهری گهاه در صهحهنهب و گهاه در 

حا یب و یا بنا بب ذهنیت برخی از آنها  معهتهقهکنهک سهب آگهاههی 

طرقاتی را از بایی سر طرقب بایک بب میان طرقب برد، تا سنهون 

بب رغم تم هایی سب در این زمینب صورت گهرفهتهب بهب ههیهو 

و ب پاسخگوی حتی بخی حکاقلی از نیازهای مو ود طهرهقهب 

اگر ههک  تهاثهیهرگهذاری و یها سهمهک بهب .  سارگر نروده است

تعمیق و تسریع یک  نری ا تماعی است، برای نید بهب ایهن 

هههک  بههایههک اسههتههراتههژی و سههرههک سههار در خههکمههت بههب ایههن 

استراتژی را مک نظر دا ت، و با  ناخت  و بکهارگهیهری از 

اب ارهای سازمانکهی در رسهیهکن بهب آن گهامهههای  هکی و 

 . استوار را بردا ت

آن دستب از فعالین سارگری سب خود سارگر هستنک، و بها ههم 

طرقب ایهای خود ارتراط تنگاتنگ دارنک، در پروسب مرارزات 

روزمره  سارگری دخید بوده و بب  کلی عهلهنهی و یها غهیهر 

مرارزه برای .  رونک ی این مرارزات پیی می علنی در عرصب

ایجاد تشکد در محیطهای سار، مرارزه برای سسب مطالهرهات 

سراسری سارگران، ارتراط عهلهنهی و ارگهانهیهک بهیهن فهعهال 

فاصلب گهرفهتهن .  دهک می ی سارگر را گستر  سارگری و طرقب

فعال سارگری از این روال طریعی مرارزاتی، نهتهیهجهب نهکادن 

انتقال تجربیات .  سنک مرارزات روزمرۀ سارگری را تشکیک می

سارگری بب  کد رودررو و زنکه، فعال سارگری را تهرهکیهد 

 . سهههنهههک  هههکه مهههی بهههب یهههک رههههرهههر عهههمهههلهههی و  هههنهههاخهههتهههب 

خواست و مهرهارزه بهرای مهطهالهرهات سهارگهری بهب دور از 

ی  های سار و بکون ارتراط تنگاتنگ با سارگران نهتهیهجهب محیط

گیرد و این دور بهاطهد سهالهههای مهتهمهادی بهکون  چنکانی نمی

تحولی در پیشررد مرارزات سارگری ادامهب  ایجاد سوچکترین 

بخشی از فعالین سارگری با دور  کن از محیطهههای .  یابک می

بیانیب و اطمعیب و یا بب ا هکهالهی   سار، فعالیت را در صکور

ی سارگر برای علهنهی  طرقب.  آوری امضاء می بیننک ماننک  مع

 کن هر فعال سارگری و ر ک او بایک ه ینب و زمان زیهادی 

 صر  سنک و از دست دادن و دور مانکن هر فعال  سارگری 

هم می دانیم امروزه در ایران درصک باییهی از نهیهروی سهار 

نفر بهب سهار ا هتهغهال  ۱۱در واحکهای تولیکی و خکماتی زیر 

دارنک از  مول این قانون خار   که انک یا بهب دلهیهد سهوچهک 

بودن و  رایط ویژه این سارگاهها و مهههم تهر از ههمهب نهرهود 

امنیت  غلی، هرگونب طرح مشکمت و مسایلی از قرید بهرود 

و متوسد  کن بب قانهون سهار ...   رایط سار، اف ایی دستم د 

و یا ا اره بب تشکد های رگری مورد نظرخود  که و بهب آن 

 .رسمیت داده انک

سارگری توسط سارگران با اخرا  و از دست دادن  هغهد آن 

ها همرا ه خواهک بود؛ ممکن است سازمانکهی ایهن دسهتهب از 

سارگران و ایجاد تشکد برای سارسنان این گونب مشاغد بسهتهب 

بب  رایط ، خار  از سهارگهاهههها و در قهالهب سهنهکیهکهاهها یها 

تشکلهای ر تب های خاصی از صنعت، تولهیهک و یها خهکمهات 

در  رایهط مهو هود بهرون رفهت از ایهن .  امکان پذیرتر با ک

وضعیت در ابتکا ساری بسیار د وار و برای بیشترین  همهار 

این دستب از سارگران دور از ذهن و غیر عملی بب نهظهر مهی 

رسک اما در عین حال امری  کنی و ضرورتی ا تنهاب پهذیهر 

 .است

بب دلید و ود بحرانهای حاد و همب  انرهب از یهک سهو و از 

سوی دیگر بب علت ا تناب ناپذیر بودن مرارزه طرقهب سهارگهر 

برعلیب سرمایب،  کی در این نیست سب در این نررد طهرهقهاتهی 

طرقب امان با انواع و اقسام مساید و مشکمت دست بب گریران 

است، اما در پروسب این مرارزات  رایط برای سازمان دادن 

قطعاً برای بب فعهد درآمهکن ایهن .  سارگران نسرتاً مو ود است

. نیرو و پتانسید قکرتمنک حکی از آگاههی طهرهقهاتهی یزم اسهت

حضور و فعالیت همب  انرب، سازمان یافتب، طوینی مکت، بها 

برنامب  و هک  و همچنین سازمانگر سارگران آگاه  و پیشهرو 

در درون طرقب در سنار آگاهی نا ی از تجربب ی ا تماعی و 

مرارزاتی خود سارگران می توانک سرب ارتقاء آگاهی طرهقهاتهی 

و ود سارگران آگاه و سوسیالیست درون طرقب ایهن .  آنان  ود

وظیفب را  لو آنها می گذارد، در  ریان مرارزات سهارگهری، 

تجربب های ا تماعی را بب سارگران بیامهوزنهک و آنههها را بهب 

مسائد طرقاتی آگاه نماینک و ایهن امهری اسهت گهریه  نهاپهذیهر، 

د وار و طوینهی و سسهانهی سهب ایهن  رو  از مهرهارزه را 

سارساز می داننک بایک سختی، محرومهیهت و مهحهکودیهت ههای 

 اگر بب  امر  مرارزه  طرقاتی  و . بسیاری  را  متحمد   ونک
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هها بهتهوانهنهک بهب نهیهروی خهود بهاور نهمهوده و بهب  با سمک آن   

 .  سردرگمی و پراسنکگی خاتمب دهنک

سرمایب از انهواع و اقسهام تهرفهنهکهها بهرای بهب بهنهک سشهیهکن 

سارگران استفاده می نمایک سب مانع مرارزه آنهها بهرای تهحهقهق 

قهراردادههای :  خواستب ها و مطالراتشان  ود بب عنهوان مه هال

موقت  و یا خصوصی سازیها امری است سب لغهواسهاسهی آن 

از عهکۀ یک تشکهد و یها حهتهی چهنهک تشهکهد مهنهطهقهب ای و 

آیک، بلکب یک مرارزه همب  انرب و سهراسهری   سشوری برنمی

داری   را می طلرک، طرحهای  هانی و بب سهد نهظهام سهرمهایهب

تههوانههک خههواسهت مهرههارزاتههی    ههود و مهی   ههههانهی مهربههوط مههی

درازمکت و سراسری همب سهارگهران بها هک و یهک مهرهارزه 

سهرمهایهب  هههانهی بها اسهتهفهاده  از .  استراتژیکی را می طلرهک

های مهوقهت سهار و  خصهوصهی سهازیههها تها سهنهون   قرارداد

های سیال در سط   هانی و در مناطهق آزاد   توانستب سرمایب

. ههای سهمن دسهت یهابهک  تجاری را بکار بیانکازد و بب ثهروت

سرمایب داران با انتقال سرمایب از یک بخی بب بهخهی دیهگهر 

مختارنک  با است مار نیروی سار ارزان سارگران بهب حهکاسه هر 

سود دست یابنک و حتی در موقع بهحهرانههها از ور هکهسهتهگهی 

. سرمایب در یک منطقب یا در سط   هانی  لوگیری نهمهایهنهک

برای لغو سامد قراردادهای موقت و خصوصی سازیها، بایهک 

سد روابط تولیک سب مرنهای آن سهودههای بهاد آورده در دوره 

سازی سرمایب است، مورد تعهرض و  تههها هم طهرهقهب    هانی

یک تشکد و یک نهاد سارگری بب تهنهههایهی .  سارگر قرارگیرد

توانک بهخهشهی از قهراردادههای مهوقهت را لهغهو سهرده یها  نمی

سارفرمارا وادار سنک سب بخشی از قراردادهای مهوقهت را بهب 

بهمین دلید است، مرارزه طرقب سارگر برای .  دائمی ترکید سنک

مطالراتی در سوتاه مکت و طوینی مکت بهر عهلهیهب سهرمهایهب 

در واقع بهایهک اضهافهب نهمهود سهب مهرهارزه .  تعطید ناپذیر است

تنها بب  نرب های صنفی آن خمصب نمهیهشهود بهلهکهب   سارگران

هر  کد از مرارزه طرقب سارگر بر علیب نظام سرمایب داری 

هر چنک سب با مطالرات صنفی همراه با ک باز هم مرارزه ایهی 

تفکهیهک و هب صهنهفهی و سهیهاسهی حهرسهات و .  سیاسی است

مرارزات سارگران تحت هیو عنوانی نب موضوعیهت دارد و 

عکه ای از فهعهالهیهن كهارگهری نهیه  بهر ایهن .  نب درست است

باورنک كب تشکلهای سارگری از  ملب سنکیکهاهها  صهرفها بهب 

. مرارزه ی صنفی می پردازنک و بهب سهیهاسهت كهاری نهکارنهک

 مرارزه طرقب سارگر بر علیب  مناسرات  سرمایب   مهوری 

ناپذیری بهب  هنهرهی  ا  ضربۀ  رران از بستر مرارزه طرقاتی

بهکور از    سهرهک سهارههای  در واقهع.  سهنهک سارگری وارد مهی

تههوان  هههای سههار را نههمههی  سههازمههانههگههری و  ههکا از مههحههیههط

ههای  سازمانگری سارگری نامیک، بهلهکهب بهیهشهتهر بهب فهعهالهیهت

ا تماعی و فرهنگی ربهط پهیهکا خهواههک نهمهود سهب بها مهنهافهع 

 ! طرقاتی طرقب سارگر همسویی و هم خوانی نخواهک دا ت

طرقۀ سارگر ایران در  رایط فعهلهی نهیهازمهنهک سهرهک سهار و 

رو های مرارزاتی است سب بتهوانهک بها سهمهک آن در ضهمهن 

مرارزه برای خواستها و مطالرات روزانب خود را  مهتهشهکهد 

ی مهرهارزات سهارگهری  سازمانکهی سارگران در عرصب.  سنک

امری است سب اس ر فعهالهیهن سهارگهری آن را بهب فهرامهو هی 

ها و تشهکهلهههای سهارگهری  فعالین سارگری، سمیتب.  سپرده انک

نرایک منتظر اعتراضات و اعتصهابهات سهارگهران در مهراسه  

ههم   گهری، آن  ساری و صنایع با نک و بعک تصمیم بهب دخهالهت

عکم حضور فعالیهن سهارگهری در .  نب بب  کد وسیع، بگیرنک

هها بها سهارگهران و مهراسه    های سار و عکم ارتراط آن محیط

ساری قکرت سازمانکهی طرقۀ سارگر را بهب  هکت تضهعهیهف 

های سهار اعهم  پیشررد سازمانیابی سارگران در محیط.  سنک می

نهیهازمهنهک . . ... های خکماتهی، و  از سارگاه، سارخانب،  رست

هها    کد گیری هستب ها و محافد سارگری درون این محهیهط

بکون ایجاد چهنهیهن هسهتهب ههایهی در . و ما بین سارگران است

های سهارگهری  های سار، سازمانکهی برای ایجاد تشکد  محیط

بخشی از سرک سار درسهت فهعهالهیهن .  امری غیرممکن است

ههای  سارگری  و یا فعالهیهن مهتهشهکهد در تشهکهلههها و سهمهیهتهب

ها سهارگهران  سارگری هموار نمودن مسیری است سب طی آن

  فعال در محیطهای سار برای متشکد  کن و بهرپهائهی تشهکهد

ویهژه بهخهی   وظیفهۀ فهعهالهیهن سهارگهری و بهب.  آموز  بریننک

متشکد آن ارائۀ راهکارهایی است سب این مسیر ناهمهوار را 

وقتی سخهن از سهرهک سهار بهب .  برای سارگران هموار سازد

آیک منظور حلقب های بب هم مرترهطهی اسهت سهب امهر  میان می

دهی، راهکهارهها، رویهکهردههای عهلهنهی، ارتهرهاط بها  سازمان

ههای مسهتهقهد  سارگران و در مجموع زمینب برای ایجاد تشکد

سارگری و  هت دادن بب مرارزات سارگران در مسیر سسهب 

متشکد  کن دور ایهن .   ود مطالرات روزاف ون را  امد می

نهفهس سهارگهران در عهرصهۀ مهرهارزات  بب  سرک سار اعتماد 

 سنک  تا  طرقاتی را بای برده و آنان را بب اب ارهایی مسل   می
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بار دیگر اقتضای سط  زنکگهی "  سیستم دستم د" ی   در مقالب 

 و تامین مخار  ا یای ضروری بب عنوان میانهگهیهن سهطه  

ههای   دسهت نهو هتهب" مهارسهس در .  سارم دی طرح  که است

  بههب مهه د سههار پههرداخههتههب اسههت"  ۱۴۹۹اقههتههصههادی فههلههسههفههی 

داری و سارگهر مه د را  ی آ تی ناپذیر میان سرمایب مرارزه"

سنک در این مرارزه پیروزی ناگ یر از آن سهرمهایهب   تعیین می

ترین سط  دستم د آن است سب   ترین و ضروری پائین.  است

 .سنک تامین نمایک ایی سب سار می معا  سارگر را برای دوره

طرق اخرار ایران و  هان                ۱۱در  ۷۱۱۲, ژانویب

رحمت هللا پورموسی در خصوص آخرین اقکامات صورت 

های استانی سارگری بب منظور استخرا   گرفتب توسط گروه

سانون عالی با : ه ینب های سرک معیشت خانوار گفت

نماینکگان استانی سارگران نامب نگاری و مکاترب سرده و قرار 

های میکانی از معیشت سارگران  ها گ ار  است در استان

.تهیب و ارائب  ود                                                       

دبیرسد سانون عالی  وراهای اسممی سار سشور 

مهلت تعیین  که برای ارائب و  مع بنکی : اظهاردا ت

در عین حال، . ها تا پایان بهمن ماه تعیین  که است گ ار 

ها بررسی ها و اقکاماتی را در این زمینب دا تب  برخی استان

نفره در سال  ۹دهک ه ینب معیشت خانوار  انک سب نشان می

. اری نسرت بب سال گذ تب اف ایی دا تب است                   

بب گ ار  مهر پورموسی با ا اره بب اینکب تنها در یک 

مورد از بنکهای سک معیشت خانوار، ه ینب خوراک خانوار 

این : ه ارتومان در ماه محاسرب  که است، گفت ۲۱۱نفره  ۹

محاسرات درباره پو اک، مسکن، تحصید، درمان و موارد 

دیگر نی  بایک انجام و در نهایت رقم  مع بنکی  که و متوسط 

.نهایی اعمم  ود                                                       

اف ایی ه ینب خوراک : این مسیول سارگری سشور تاسیک سرد

در خانوار سارگری در حالی مطرح بوده سب مجموع دریافتی 

ه ارتومان است؛ بنابراین  ۲۱۷ها نفر در ماه تنها  میلیون

ه ارتومان را بابت  ۲۱۷ه ار تومان از  ۲۱۱اینکب فقط 

خوراک ه ینب سنیم، نشان می دهک چب مشکمتی پیی روی 

.معیشت خانوار خواهک بود                                            

ه ار تومانی ماهیانب خهوراک  ۲۱۱ه ینب :  وی تصری  سرد

سههالههری بههرای  ۷۰۱۱خههانههوارهههای سههارگههری بههر مههرههنههای 

سههالههری بههرای خههردسههاین  ۷۱۱۱بهه رگسههاین در روز و 

 محاسرب  که  و در آن هیچگونب  تجممت و  خوراسی  های 

اسممی تنها مطالرات صهنهفهی را در بهر نهمهی گهیهرد بهلهکهب 

قوانین ضک سارگری ای سهب مسهائهد مرارزه ایی است برعلیب 

معیشتی و آزادیهای ا تماعی این طرقب را مورد تها م قهرار 

بعنوان مه هال  مهرهارزه سهارگهران بهرای افه ایهی .  داده است

حقوق و دستم د و یا بهرودی و امنیت  رایط سار، در واقهع 

اعتراضی است بر علیب قوانین و سیاست ههای حهاسهم رژیهم 

كب برای تغییر یا اصمح آن ها بایک بب  هیهوه ههای مهخهتهلهف 

همانطور سب در بای ا اره  ک، یا مهرهارزه بهر .  مرارزه نماینک

علیب قراردادهای موقت و خصوصی سازیها سب سهیهاسهتهههای 

 هانی نیولیررالیسم بر سارگران تحمیهد نهمهوده اسهت، بهرای 

الغای آنها بایک این سیاستهای ارتجاعی را مورد حهمهلهب قهرار 

 . داد در واقع این مرارزه ایی سامم سیاسی را می طلرک

مبارزه برای افزایش دستمزدها و ضرورت اتحاد 

 عمل کارگری 

برای اف ایی دستم د بب عنوان بخشی از   مرارزه

های مرارزۀ طرقاتی تا زمانیکب می ان م د سفا   اولویت

زنکگی سارگران را نمی دهک بصورت مرارزه ایی روتین  و 

بک نیست قرد از حکاقد . تعطید ناپذیرادامب خواهک دا ت

تامین نفره را  ۹ه ینب یک خانوار دستم د سب سارگر بتوانک 

 ایک یزم با ک ابتکا موضوع نسرت . سنک مک نظر دا تب با یم

حکاقد دستم د سارگران با نیاز زنکگی یا لوازم امرار معا  

.             های مارسسی بررسی نمائیم را در سنت  

  م د روز عادینب، برای سار روزانب"ی  انگلس در مقالب

:                    نو ت" عادینب  

ی عادینب  براسا  اقتصاد سیاسی چب چی ی م د روزانب"

 ود  خیلی ساده سط   نامیکه می  ی عادینب و سار روزانب

ی رقابت میان  م د و  کت سار روزانب سب بب وسیلب

.  گردد سارفرمایان و سارگران و در بازار آزاد تعیین می

گردنک، چیستنک   ها بب این نحو تعیین می خوب حای سب آن

ست سب  ی عادینب تحت  رایط عادی مرلغی م د روزانب

با ک  معیشتی سب او بر   برای امرار معا  سارگر ضروری

گی و موقعیت سشور خود یزم دارد تا قادر  اسا  سط  زنک

."                          ی سار و بقای نسد خود با ک بب ادامب  

 داننک سب سارگران خود آفریننکگان ثروت سرمایب همب می 

ی سافی از همان   ان استفاده داران هستنک و حکاقد حق

. ست سب خود با نیروی سار خود تولیک می سننک یی سرمایب  
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در بخی مسکهن نهیه  . گران قیمت غیرضروری و ود نکارد   

هم اسنون ه ینب ا اره یک من ل در حا یب  ههرهها دسهتهکهم 

 .ه ارتومان ه ینب در بر دارد ۰۱۱ماهیانب 

بحث تعیین حکاقد دستم د كارگران همب سالب، در اسفنک مهاه 

این بحث تهنههها بهب .  آخر هر سال یکی از بح های مهم میرا ک

بهلهکهب در ادامهب .  تعیین دستم د سال  کیک خمصهب نهمهیهشهود

سشمکشها و مرارزات سارگران برای دستم دهای مهعهوقهب و 

خواست اف ایی آن سب از سالها قهرهد بهطهور روزمهره ادامهب 

بحث بر سهر دسهتهمه دهها یهکهی از .  دا تب معنی پیکا می سنک

عرصب های مهم مرارزاتی بین طرقب سارگر با طرقب سهرمهایهب 

امسال نشان از این دارد سب تغییراتی آنچهنهانهی در  . دار است

رژیم سرمایب  مهوری اسممی بهرای .  دستم دها ایجاد نشود

مهار زدن بر بحرانهای اقتصادی مو ودی سب با آن روبهرو 

طرق .  زحمتکشان بستب استاست سمر بب نابودی سارگران و 

گ ار ات مسیولین دولت هم اسنون با ایهن دسهتهمه د تهقهریهرها 

چهار برابر زیر خط فهقهر سهارگهران بهرای زنهکه مهانهکنشهان 

این در مورد سارگرانی اسهت سهب .  دست و پنجب نرم می سننک

سار دارنک اگر بخواهیم  رایط معیشتی میلیونها سارگری  سهب 

بیکار هستنک و یا بب سارهای نیمب وقهت مشهغهول هسهتهنهک در 

نظر بگیریم، نب تنها دهها برابر خط  زیر فقر را رقم مهیه نهک 

بلکب گرسنگی و فمست درصک بسیار باییی از طرقب سهارگهر 

در  رایط سنونی سب رژیم با وقهاحهت و .   را در بر می گیرد

بیشرمی تمام  بب تکاوم زیر فقر زیستن میلیونهها آفهریهنهنهکگهان 

ثروت و خکمات رسمیت داده  اسهت، آیها زمهان آن نهرسهیهکه 

چگونهب بها ایهن در هب :  است سب سارگران از خود سوال سننک

فاحی از اختهم  طهرهقهاتهی و فهقهر و ذلهت و تهحهقهیهر بهایهک 

چگونب می توان با این در ب از تعرض بهب سهطه  !  درافتنک 

آیا سارگران بب همان روال !  زنکگی  و معیشت مرارزه نمود 

سابق بب افشاگری و غارتگری های این رژیم بسنکه می سننهک 

و اینجا و آنجا مرارزاتی پهراسهنهکه سهازمهان خهواههنهک داد، یها 

اینکب این در ب از تعرض را بها تهعهرضهی در خهور و بهر 

اسا  یک مرارزه ایهی ههکفهمهنهک و بها آمهادگهی سهامهد پهاسها 

 . خواهنک گفت

سارگهران ههر چهنهک ایهن تهعهرض وحشهیهانهب سهرمهایهب را بها 

اعتراضات و اعتصابات خود تا سنون بی  واب نگذا تب انهک 

 اما  از  آنجائیکب  این حرستها  پراسنکه و  بهم  وصد  نیست 

. نتوانستب حتی بکر ب ایی از ایهن تههها هم وحشهیهانهب بهکهاههک

مطمینا تعرض امسال، بعلت توافقات  مههوری اسهممهی بها 

امپریالستها و فراهم آوردن زمینب برای سهرمهایهب  هههانهی و 

نیروی سهار ارزان متحقق نمودن خصوصی ساریهای از قرل

سارگران و منابع خام خیلی  کی تر و بیرحمانب تهر خهواههک 

در این رابطب سب دولت روحانهی بها سهرسهوب  هکیهک و .  بود

خفب نمودن هر صکای اعتراض و زنهکانهی نهمهودن فهعهالهیهن 

سارگر و بب قتد رسانکن آنها می خواهک این بههشهت مهوعهود 

را برای غارتگران سرمایب  هانی آماده نمایک و بب آنهها ایهن 

اطمینان خاطر را بکهک سب هیو نیرویی سرمایهب ههایشهان را 

تهکیک نمی سنک و آنها با خیال راحت خواهنهک تهوانسهت بسهاط 

است مار ان را پهن سننک و ما ههم بها تهمهام تهوان از طهریهق 

نیروهای سرسوبگر از این سرمایب ها حمایت نهمهوده و ههر 

در این راستها .  صکایی را با سرسوب  کیک خفب خواهیم نمود

است سب رژیم با تمام بحرانهای اقتصادی سهب بها آن مهوا هب 

بود ب نهههادهها و ارگهانهههای است و بر سسی پو یکه نیست، 

وزارت دفاع، سهپهاه پهاسهکاران، ارتهی، :  سرسوبگر از ملب

هه ار و  ۷۱ستاد فرمانکهی سد نیروههای مسهله  و بسهیهج 

 ۱۰۵۷میلیارد تومان را تعیین سرده است سهب افه ایهی  ۲۲۰

 هاری  ها در مقایسب با بهود هب سهال درصکی بود ب این نهاد

 .را تههخههمههیههن مههیهه نههک                        

با چنین  رایط اسفراری سب  نایتکاران  همهههوری اسهممهی 

برای توده های سارگر و زحمتکی فهراههم آوره انهک طهرهقهب 

سارگر با چالی  کی و ب رگی برای ادامب حهیهاتهی روبهرو 

است، یا بایک بب این ذ لت و مهرگ تهکریهجهی تهن دههک یها بهب 

اعتراضات و اعتصابات  اری سارگری با .  مرارزه برخی د

تمام موانع و مشکمت سرسوب و خفقان قابد تحهسهیهن اسهت 

بنابهرایهن سهارگهران ! اما حقیقت امر سارسازو  وابگو نیست

چاره ای    این نکارنک سب برای پس نشانهکن ایهن در هب از 

تعرض همب  انرب سرمهایهب و دولهت حهامهی آنههها، و بهرای 

دست یابی بب هر خواست صنفی، اقتصادی و سیاسی خهود، 

همب انرژی ها و همب امکانات مو ود  ان را بکار گیرنک و 

ا کال سارسازتری از مرارزه را، از ملب متشکهد و مهتهحهک 

 کن در سط  صنایع  را برگ ینک و بهویهژه اقهکام بهب ایهجهاد 

 . تشکلهای سراسری را در دستور سار خود قرار دهنک

بی تردیک  رط بکار گیری ایهن  هکهد از مهرهارزه، تهم   

 خستگی  ناپذیر  سوسیالیستها و فعالین   نری  سارگری و 
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های فی الحال مهو هود و  هرهکهب مهحهافهد اتحاد عمد تشکد   

در  هرایهط فهعهلهی سهب .  سارگری و گستر  آنها را می طلرهک

طرقب سارگر دارای تشکد ههای طهرهقهاتهی و سهراسهری خهود 

نیست تا رأسا بب نماینکگی سارگران در هر عهرصهب ای، از 

 ملب در عرصب تعیین دستم دها بب عنوان نماینکه و تصمیهم 

گیرنکه ظاهر  ود، سارگران می تواننک با اتکاء بب  رکهب بهب 

هم مرترهط فهعهاین و پهیهشهروان خهود در مهراسه  مهخهتهلهف 

سارگری و با بهره گرفتن از تجارب مرارزاتی سالهای پیهی 

یهک اتهحهاد " خود، مرارزه برای اف ایی دسهتهمه دهها را در 

بهب ههر انهکازه سهب !  بهب پهیهی بهرنهک"  عمد مشترک و وسهیهع

سوسیالیستها و فعالین سارگری  نری سارگری در ارتراط و 

هماهنگی بها ههم، سهارگهران را بهب مهرهارزه بهرای افه ایهی 

دستم دها ترغیب نماینک، در نتیجب این انسجام و همهاههنهگهی 

می توان نب تنها صف اتحاد طرقاتی را فشرده تر نمود بهلهکهب 

تشکد های سهارگهری .   ضرب  ستی  هم بب رژیم  نشان داد

مو ود سب هر سکام  معی از فعالیهن سهارگهری را در خهود 

گرد آورده انک علیرغم هر گرایی و اختم  نهظهری سهب بها 

هم دارنک اما از آنجائیکب دارای یک منافع طرقهاتهی مشهتهرک 

هستنک، یزم و ضروری است سب در مرارزه بهرای افه ایهی 

 . دستم دها متحکانب عمد سننک

 تاثیر خصوصی سازیها در وضعیت کارگران

نیولیررالیستها  با در دست دا ت سرمهایهب و حهمهایهت مهالهی 

سعی نموده انک سیاستهای افراطی خود را در سشورهای در 

از بهازارههای دسهت نهخهورده بهود و   حال توسعب سب مهمهلهو

 هرسهت ههای   هست، پیی بررنک و بتواننک با اف ایهی فهرو 

چنک ملیتی سب غالراً در اختیار اقهلهیهتهی ازسهرمهایهب داران در 

در .  است، سود و سرمایب های خود را افه ایهی دههنهک   هان

نیولیررالیستی بیشتر بخشههای خصهوصهی   حالیکب سیاستهای

را تههقههویههت مههی نههمههایههک سههرههب مههیههشههود دولههتههههها ضههعههیههف و 

خهود را نهمهی   لذا وظایف عمومهی.  اختیاراتشان محکود  ود

سهب   تواننک بب خوبی انجام دههنهک و بسهیهاری از وظهایهفهی را

دولتها بب دلید محکود  کن توان انجام آن را نکارنک بب ناچار 

ً ایهن   بب  رستهای خصوصی واگذار می سننک سب اویً غهالهرها

متعلق بب  رسهتهههای فهرامهلهیهتهی هسهتهنهک و یها بهب    رستها یا

میشونک و ثانیاً فقط بب دنرال منفعهت    رستهای فراملیتی ترکید

 با  در اختیار گرفتن  منابع  این  رستها. و سود خود هستنک

سهار، مهواد   ارزان در سشور مقصک از  ملب زمین، نهیهرو ی

خام و اولیب، تولیکات خود را با سمهتهریهن هه یهنهب در سشهور 

تولیک می سننک و با بیشترین قیهمهت مهمهکهن در سشهور   مقصک

 .مرکأ و سشورهای دیگر می فرو نک

حربب در اخهتهیهار صهاحهرهان   این نوع خصوصی سازی یک

فهرامهلهیهتهی سهههام   نیولیررالیسم است سب غالراً در  رست های

 در این نوع خصوصی سازی دولت بایک دخالهت خهود.  دارنک

را حکاقد سنک، و تمامی امور اقتصادی بب سمهت خصهوصهی 

حتی در بعضی از سشورهها یهکهسهری خهکمهات   .سازی برود

 عمومی ماننک تأمین ا تماعی، ه ینب ههای درمهانهی نهیه  بهب

 . رست های خصوصی سپرده  که است

سازما نهای بین المللی ههمهچهون سهازمهان :  بب عنوان نمونب  

بین اللملی پول، بانک  هانی، نهاتهو   تجارت  هانی، صنکوق

عناوینی همچون سمکهای فرهنگی، سمکهای مالهی   تحت ...و

ایهن  .سیاستهای نیولیررالیسم را ترویج و ا را می نماینک ...و

عممً اب ار دست نیولیررالیسم هستنک بب طور م هال   سازما نها

سشهورههای در حهال تهوسهعهب وا   صنکوق بین المللی پول بهب

و اقهتهصهادی   مهای مشروطی داده  تا ضمن وابستگهی مهالهی

 .اهکا  خود را پیی بررد

درایران با حجم عظیم درآمکهای نفتی، عکم تهو هب  هکی بهب 

توسعۀ بخی تولیک، حاسمیت بخی دیلی و رانت خواری بهر 

همگی سرب  که  امعهب بهطهر  مصهر    روابط اقتصادی،

ً از تهولههیههکات.  گهرائههی سههوق داده  ههود  مصهرفههی سهب غهالههرهها

ایهن .   رستهای فراملیتی و چنکملیتی خار ی تهأمهیهن مهیهشهود

وابستگی اقتصادی بیشتر؛ این یعنی در اختیا ر گذا تن   یعنی

 .در خهکمهت سهود سهرمهایهب داران  هههانهی  بازارهای داخلی

متأسفانب در دولهت دههم بها ارز ارزان، حهجهم وسهیهعهی از 

سهرهب نهابهودی   سایهای وارداتی بب سشور سهرازیهر  هک سهب

 . بخشهای تولیکی و تعطید  کن صنایع  ک

سیاستهای دولت روحانی با سشورهای امهپهریهالهیهسهتهی قهرار 

است این روابهط  هههانهی را بهازسهازی نهمهایهک،  مهنهجهر بهب 

توافقاتی  که سب نتیجب آن ادغام سرمایهب ایهران در سهرمهایهب 

سهب بهاعهمهلهی نهمهودن طهرح خصهوصهی   هانی خواهک بهود

سهب مها  هاههک هسهتهیهم، .  سازیها در سط  وسیعهی مهی بها هک

سرمایب داران  هانی برای سرمایب گذاری در ایهران از ههم 

سرقت گرفتب انک و  مهوری اسممهی ههم بها آغهو  بهاز بهب 

 استقرال این طرحهای خصوصی سازی و خکمت بب اربابان 

17      



 

یعنی منفعت مشترک سارگران در برابر صاحران سهارخهانهب،  

. متحک را بر محور مقاومت مشترک را می طلرهکمرارزه ایی 

خصوصی سازیها یعنی پراسنکه نمودن و اسهته همهار ههر چهب 

. بیشتر سارگران و در نهایت فمست و سهیهب روزی بهیهشهتهر

طرقب سارگر در تغییر برای  رایط تحمید  که نهیهازمهنهک ایهن 

است سب بیی از هر زمان دیگر بب ظرفهیهت نهیهروی عهظهیهم 

خود واقف  ود و بها اتهحهاد و ههمهرهسهتهگهی خهود بها ایهجهاد 

تشکلهایی برعلیب نظامی بپاخی د سب زنکگی و هستی ا  را 

طرقب سارگر ایران با این .  در معرض نابودی قرار داده است

روحیب مرارزاتی قوی خواهک توانست در حهال و آیهنهکه  ههم 

برای تغییر در وضعیهت مهعهیهشهتهی خهود، ههم  تهعهرض بهب 

بنیانهای سرمایب بب عنوان تنها نیروی ا تمهاعهی تها بهب آخهر 

 .پیگیر قکم بردارد

2016فوریه   

  

 

امپریالیستی رفتب تا  ائیکب صکای هر اعتراض سهارگهری و 

. فعهالهیهن را بها تهههکیهک و ارعهاب و زنهکان پهاسها مهی دههک

خصوصی سازیها یعنی اس  مار و فهمسهت و بهکبهخهتهی روز 

اف ون برای سارگران و سود و انرا ت سرمایب بیشتهر بهرای 

با سرمایب گ اری و  سرمایب داران خار ی. صاحران سرمایب

مهنهابهع و  ...استفاده از نیروی سهار بسهیهار ارزان، زمهیهن و

در اخهتهیهار   فرآوره های خام را با ه ینب های بسهیهار ارزان

 میگیرنک و از طرفی تولیکات خود را با بهایتهریهن قهیهمهت در

ً بهب سشهور مهقهصهک  سشورهای مرکأ و بازارهای دیگر و گاهها

  .میفرو نک

. خصوصی سازیها اتحاد سراسری سارگران را از بین میررد

سارگران با یک عامد است مار سننکه سب دولهت بها هک روبهرو 

نیستنک، هر بخی و صنعت با سرمایب دارانی روبهرو هسهتهنهک 

سب احتمال دارد قوانین ا ان در بب برده سشانکن سارگهران بها 

بهمین دلید اعتصهاب و اعهتهراض .  هم همخوانی نکا تب با ک

سارگران نب تنها در سط  سراسهری بها د هواریهههای زیهادی 

روبرو خواهک  ک بلکب دست و بال صهاحهرهان سهرمهایهب ههای 

خصوصی باز است سب هر بمیی سب بخواهنک بر سر سهارگهر 

بیاورنک، از ساعت سار طوینی با پائین ترین سط  دستمه د، 

عکم تامین ا تماعی، است مار مافوق سارگهران بها اسهتهفهاه از 

قراردادهای موقت و سفیک سب الرتب ناگفتب نمانک همین این ههم 

سارگران ایران با قرار دادهای موقهت  ۴۹% رقمی در حکود 

هر اعتراض و اعتصاب سهارگهری قهطهعها بها .  بکار مشغولنک

سرسوب بیشتر موا ب  که و دست و بهال سهارفهرمهاهها بهرای 

اخرا  و اعمال هر نوع بیحقوقی در رابطب با سارگهران بهاز 

در صورت متشکد نرودن سهارگهران مهرهارزه بها .  خواهک بود

. این خصوصی سازیهها  امهری بسهیهار د هوار خهواههک بهود

بهمین دلید است سب تغییر دادن  رایطی سب امروز سارگهران 

با آن موا ب هستنک و یکی از سهیهاههتهریهن دوران در تهاریها 

 نری سارگری است نیاز بب متشکد  کن ههر چهب وسهیهعهتهر 

سارگران برای دفع این تها می است سب سهرمهایهب داخهلهی و 

 .  هانی بب سط  معیشت آنها نموده است

بب نظر می رسک در  رایط امروزی از مهم ترین و پهایهب ای 

ترین مراح ی سب می توان حول آن سارگران را با یک دیهگهر 

متحک نمود و سازمان داد یکهی تهعهیهیهن سهطه  دسهتهمه دهها و 

چون م د مسهیهلهب مشهتهرک .  دیگری خصوصی سازیها است

 مسیلب م د، . تمامی سارگران است و عامد وحکت بخی آنان

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the 

story here.” 

     18  



 

و اعتصابات گسترده سارگران آن هم در  رایطی سهب دولهت  

سرمایب و اوبا ان سرسوبهگهر  بهی پهرده در حهال تههها هم 

گسترده بب معترضین و مخالفین هستنک  های خهود دارد امها 

آن چب سب اهمیت مضاعف دارد این است سب اسنون از خمل 

این اعتراضات و مرارزات، بسیاری از سارگران این مسهالهب 

بهرای رسهیهکن بهب خهواسهتهب مهم و سلیکی را دریافتب انهک سهب 

هایشان نمی تواننک بکون دا تن تشکد های مستقد خود عمهد 

اگر بب مرارزات موفق بعضی از مراس  صنعهتهی و یها .  سننک

معادن  ظر  همین مکت سوتاه یک سالب و یا قرهد از آن بهب 

دقت نگاه سنیم، متو ب این نکتب می  هویهم سهب سهارگهران آن 

گاه سب اعتراضات خود را متشکد پیی برده انک، توانستب انهک 

چب بب دولت بب عنوان ب رگترین سارفرمای این سیستم و چب 

بب سارفرماهای خصوصی سب بسیاری از آنهان سهمهاسهان بهب 

اگهر .  دولت وابستب هستنک، خواستب های خود را تحمید سهنهنهک

چب پروسب متشکد  کن و سازمانکهی موقت و دسهت یهافهتهن 

بب خواستب ها سوتاه مکت بوده، اما تا حک زیادی سارگران بهب 

این واقعیت پی برده انک سب نیهاز بهب تشهکهد ههای مسهتهقهد و 

دائمی در محیط های سهار بهرای رسهیهکن بهب 

خواستب ها و مطالراتشهان ضهروری اسهت و 

درغههیههر ایههن صههورت ایههن مههوفههقههیههتههههها و 

دستاوردهای بکست آمکه مقطعی و قابهد پهس 

 .گرفتن از سوی سارفرما و دولت خواهک بود

از سویی دیهگهر اخهتهنهاق و سهرسهوب طهرهقهب 

سارگر، اب اری در دست طرقهب حهاسهم بهرای 

حفاظت و تضمین سرمایب و تکاوم آن است، و در تهقهابهد بها 

این مو  سرسوب و نابرابری طرقب سارگر راهی  ه  مسهله  

 کن بب اب ارهای مرهارزاتهی خهود نهکارد تها بهتهوانهک  هلهوی 

تعرضات آ کار و وقیحانهب سهرمهایهب داری لهجهام گسهیهخهتهب 

 .ایستادگی سنک

در این رابطب هم بی قیک و  رط ترین اب ار طهرهقهب سهارگهر، 

تشکد های طرقاتی است سب نیروی سهارگهران مهعهتهرض در 

درون آن می توانک سازمان یابک و اعتراضهاتشهان از طهریهق 

چنانچب سهارگهران تشهکهد ههای مسهتهقهد و .  آن نظم داده  ود

نماینک آن گاه قادر خهواههنهک بهود در امهر طرقاتیشان را ایجاد 

اعتصابات و متوقف سردن رونک تولیک و سهود سهب بهی وقهفهب 

ادامهب دارد، و بها تهکاوم آن تهها رسههیهکن بهب خهواسههتهب هها و 

 مطالراتشان بب نتایج مطلوبتری رسیکه و  سارفرمایان  را  بب 

توافقات هستهب ایهی و سنهرنهی نهمهودن حهکهومهت  همهههوری 

اسممی در مقابهد امهپهریهالهیهسهتههها نهب تهنههها سهمهکهی بهب حهد 

بهر بهحهرانهههایهی مهو هود بلکهب تحریمهای اقتصادی ننموده،  

تهمهام اخهرهار و گه ار هات .  اقتصادی و سیاسی اف وده اسهت

سارگری یکی دو سال گهذ هتهب حهاسهی از یهک رونهک رو بهب 

زوال اقتصادی است و از بیکار سازی های رو بب افه ایهی، 

تعطیلی سارگاه های تولیکی و سارخانجات، عکم دریافهت مهاه 

ها حقوق و مه ایهای  هغهلهی و اعهتهراضهات و اعهتهصهابهات 

گسترده سارگران خهرهر مهی دههک و حهکهومهت 

مهانهنهک دیهگهر ههاسممی سرمهایهب نهیه  درسهت 

حههکههومههت هههای سههرمههایههب داری هههمههواره در 

 رایط بحران های اقتصادی، ه ینب ههای در 

 هت رفع بحران را از  یب طرقب سارگر مهی 

پردازد و بب سهفهره ههای خهالهی زحهمهتهکهشهان 

هجوم می آورد و از طریق ساهی دسهتهمه دهها 

و سار بیشتر در برابر مه د سهمهتهر از یهک سهو و از سهوی 

دیگر با طوینی سردن صف ارتی بیکهاران، و سهرسهوب و 

زنکان و  کنجب و اعکام می سو ک سب این بحران را سهنهتهرل 

 .سنک

اما در مهقهابهد ایهن یهور  وحشهیهانهب و بهب مهوازات رانهت 

خواریها و سمه برداری های نظام سهرمهایهب داری اسهممهی، 

مرارزات روزانب سارگران بب ا کال گوناگون از اعتراضات 

و اعتصابات گرفتب تا تجمعات در مکانهای مهخهتهلهف دولهتهی 

ادامب دارد با نگاهی بب تقویم یکی دو سال گذ تب و در ادامهب 

تا بب امهروز، روزی را نهمهی تهوان یهافهت سهب سهارگهران و 

زحمتکشان در بخشی از تولیک و صنعت، اقکام بهب اعهتهراض 

و اعتصاب نکرده با نک و یا بب طریقی مرارزه ای را عهلهیهب 

 نفس وقوع اعتراضات . سارفرمایان خود سازمان نکاده با نک

ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل 

کارگری و مبارزه برای افزایش 

شهرام یوسفی!     دستمزدها   
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پایان دادن بب تحهریهمههها چهب .  معیشتی آنها بهرود خواهک یافت 

یکراره انجام گیرد و یا بب  کد تکریجی در تهورم و گهرانهی 

حاسم بر  امعب ایران سب میلهیهونههها تهوده زحهمهتهکهی را در 

. فمست و سیب روزی قرار داده است تاثیری نخهواههک دا هت

آنچب سب مسلم است، ماحصد این توافقات در رحهمهت را بهر 

روی سرمایب های خار ی باز نموده سب با فراهم بودن منابع 

سر ار طریعی و سارگر ارزان حهکاسه هر سهود را بهب  هیهب 

همانطور سب  اهک هستیم بعک از ایهن تهوافهقهات هسهتهب .  ب ننک

ایی بیشتر سشورهای اروپایی با تعجید و سرهقهت گهرفهتهن از 

 همهههوری .  هم هییتهای مختلف را بب ایران اع ام نموده انهک

اسممی هم با دادن چک سفیک و تضمهیهنهی بهب آنههها بها دامهن 

زدن بب سرسوب و خفقان و تهکیک و ارعاب و زنکانی نمهودن 

فعالین سارگری و آزادیخواهان  امعب مهی خهواههک مهنهتهههای 

وفاداری خود را بب سرمایب و سرمایهب داران  هههانهی نشهان 

داده و بب آنها این اطمینان خاطر را بکهک سب آنههها بها امهنهیهت 

سامد و بکون نگرانی می تواننک سرمایب ها را برای سرمهایهب 

. گذاری و بب حرا  گذا تن نیروی سهار ارزان روانهب سهنهنهک

سارگر ایهرانهی اگهر قهرهم از طهریهق سهرمهایهب داری ایهران 

نهب ا  بهود مهنهرهعهک ههم   -است مار میشک و دائما هشتهی گهرو

سرمایب دار خار ی هم بب سمک سرمایب دار داخهلهی آمهکه و 

طرقب سارگر ایران بایک با نازلتریهن دسهتهمه دهها و بهایتهریهن 

در ب است مار  وابگوی سود سرمایب  مهههوری اسهممهی و 

این وضعیتی سب پیی روی سهارگهر .  سرمایب  هانی هم با ک

ایرانی است، تا زمانی سب پراسنکه است و متشکد نهیهسهت در 

وضعیت بشکت نابسامانی نب تنها تغیهیهری حهاصهد نهخهواههک 

 . نکرد بلکب بکتر از حال هم خواهک  ک

همانطور سب بارها  اهک بوده ایم، می ان تحقق خواستب ها و 

مطالرات طرقب سارگر بب حضهور ایهن طهرهقهب در صهحهنهب و 

می ان متشکد  کن سارگران بستگی دارد، و بهههمهیهن دلهیهد 

امروزه در مسیر عینی اعتراضات و اعهتهصهابهات گسهتهرده 

ایی سب در  ریان است،  کد گهیهری تشهکهلهههای مسهتهقهد و 

طرقاتی سارگری بب یک امر ضروری و عها هد تهرهکیهد  هکه 

طرقب سارگر در سلیت خود، علی رغم اسهته همهار  هکیهک .  است

سرمایب سب بر دو  می سشک، بیی از دیگر اقشار  امعب از 

فقکان آزادی های سیاسی و ا تماعی، اختناق و سهرسهوب و 

طهرهقهب .  از تمامی مصائب نظام سرمایب داری رنهج مهی بهرد

 سارگر بنا بر خصلت و  ایگاه طرقاتی سب در  امعب سرمایب 

سهارگهران سهنهگ مهعهکن :  بعنوان مه هال.  عقب نشینی وادارنک

بافق  و چادر ملو با اعتصاب سازمانیافتب بیی از یک مهاههب 

خود  لو خصوصی سازیها و بیکاری تعهکادی از سهارگهران 

را گرفتنک و در ضمن هم توانستنهک بهب بهرخهی از مهطهالهرهات 

مهم اینست سب سارگران با این دیک طهرهقهاتهی .  دیگر دست یابنک

 .بب دستاوردهای مرارزایتشان نگاه سننک

اما تا آنجا سب بب حکومت سرمایب ایران بر مهیهگهردد بهحهران 

اقتصادی و سیاسی سب رژیم با آن دسهت بهب گهریهرهان اسهت، 

پکیکه ایی  کیک نیست، از بکو اعمال حاسمهیهت خهویهی بها آن 

روبرو بوده و تا سنون هم نب تنها از دام ایهن بهحهران رههایهی 

نیافتب است، بلکب  کت این بحران مو ودیت آن را بها خهطهر 

بحران اقهتهصهادی سهب تهم  ههای .  کی موا ب ساختب است

فراوانی  هت حد آن بب سار گرفتب  ک با ناسامهی  هنهاحهههای 

مختلف در حد آن، بحران سیاسی را عمیق و عمیقتر ساختهب 

اسنون با بب نتیجب رسیکن توافقات هستهب ایهی و تسهلهیهم .  است

 کن رژیم در مقابد خواستب های اربابان امپریالیستی، تهنههها 

آلترناتیو مو ود برای فائق آمکن بکر ب ایی بر این بهحهرانههها 

و پاسا دادن بب نیازهای سرمایب  ههانهی را در سهرسهوب و 

زنکانی فعالین سارگری و سایر فعالین  نرشهای ا تهمهاعهی و 

ههمهچهنهیهن .  بب قتد رسانکن آنها در زنکانها  ستجو می نهمهایهک

ر ک چشمگیر اعتراض و اعتصابات سارگهری و اعهتهصهاب 

معلمان و پرستاران و اقشار تحت ستم بب وضهع مهو هود در 

از طهر  .  داخد، فشار بر این رژیم را دو چنکان نموده است

دیگر تورم و گرانی سر سام آور و دستم دهای چهار بهرابهر 

زیر خط فقر و تکاوم چنین اوضاعی،  رایط فمست بارتهری 

را بر سارگران و اس ریت توده های مهردم تهحهمهیهد نهمهوده و 

تکاوم یک زنکگی متعار  را بر آنان را غیر ممکهن سهاخهتهب 

از سوی دیگر، رژیم سهرمهایهب بهار گهران بهحهرانهههای .  است

اقتصادی و سیاسی را سب خود عهامهد آن اسهت، بها تهحهمهیهد 

گرسنگی و بیکاری، دست بردن بب سفره خالهی سهارگهران و 

در سد است مار و بب برده سشانکن هر چب بیشتهر سهارگهران و 

در  رایط فعلی سهب .   مردم زحمتکی، می خواهک ساهی دهک

رژیههم  ههمهههههوری اسههممههی در مههذاسههرات هسههتههب ایههی  بهها 

امپریالیستهها بهب تهوافهق رسهیهکه و ظهاههرا بهب سهالههها بهازی 

دیپلماسی بین آنها خاتمب داده  که است، بب این معنا نیهسهت و 

نخواهک بود سب در وضعیت طرقب سارگر ایران و دیهگهر تهوده 

 های زحمتکی  تغییرات م رتی  حاصد خواهک  ک و   رایط 
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هایشان را سنار ب د و این حرست بهب یهکهی از نهمهونهب ههای  

همرستگی سارگری در مرهارزات  هاری سهارگهری درایهران 

 .ترکید  ک

مرارزات سارگری در تکاوم بحران اقتصادی و سیاسی و بهنها 

بب وضعیت مشقت بار، اسنون بهب امهری ضهروری و غهیهر 

مهیه ان ر هک اعهتهراضهات و .  قابد گهریه  مهرهکل  هکه اسهت

بسهتهب  هکن .  اعتصابات سارگری رونهکی رو بهب  هلهو دارد

سارخانجات، بحران بیکاری سارگران، دسهتهمه دههای چهههار 

برابر زیر خط فقر، عکم پرداخت حقهوق و مه ایهای مهعهوقهب 

چنکین ماهب سارگران، قراردادهای سفیک امضا، و دهههها بهی 

حقوقی دیگر،  رایطی را بر طهرهقهب سهارگهر ایهران تهحهمهیهد 

نموده است سب سکوت سردن در برابر تمام این نابرابریها بهب 

. قیمت مرگ حتمی خود و خانواده هایشان مهنهجهر مهی  هود

تحت چنین  رایطی بخی وسیعی از طرقب سارگر همین حای 

با مو ی از گرسنگی مفرط، فقر روز اف ون، عکم دسترسی 

روبهرو …  بب حکاقد ضروریات زنکگی، فمست اقتصهادی و

ادامب چنین وضعیتی بکون هیو توهمی بیی از هر چهیه  .  انک

ها انسان از طرقات  خرابی و حتی مرگ و میر میلیون بب خانب

حضور میلیونی توده ههای سهارگهر .  فرودست خواهک انجامیک

و زحمتکشی سب با فقر دست و پنجب نرم می سنهنهک سهب ادامهب 

الذسر با مرگ برای آنان تفاوتی نکارد، بکون ههیهو  رونک فوق

ای مو ب اف ایی نارضایتی از وضعیت فعهلهی   ک و  رهب

در همین راستا آمار اعتهراضهات و اعهتهصهابهات .  خواهک  ک

در تقابهد بها ایهن اعهتهراضهات .  سارگری رو بب اف ایی است

سرسوب نیروهای سرسوبگر بب نسرت گذ تب بیشتر  که و بها 

دستگیری و زنکانی نمودن سارگران و محکوم نمودن آنها بب 

حکم های طوید المکت و صادر نمودن حکم  همق عهرصهب 

از ایهن رو مهیه ان ایهن  هکال و .  را بر آنها تنگ نموده انهک

تخاصمات و تقهابهد حهاسهمهیهت سهرمهایهب داری و تهوده ههای 

سارگران و زحمتکشان سرنو ت اوضاع سیاسهی  هاری را 

 .رقم خواهک زد

مرارزه متحک و مهتهشهکهد عهلهیهب مشهقهت و بهی حهقهوقهی سهب 

سارگران با آن روبرو هستنک، تنها راه حد برای پهایهان دادن 

بب این وضع مو ود و تحمید خواست و مطالرهات سهارگهران 

 هنهرهی .  بر سرمایب داران و دولهت حهامهی آنهان مهی بها هک

سارگری طی فراز و نشیرهای فراوانی سب تها سهنهون پهیهمهوده 

 . است  تم   نموده  گام هایی در   هت تشکد یابی  بردارد

داری دارد، بکون سسب آزادی های نسری نظیر آزادی بهیهان، 

تشکد، اعتراض و اعتصاب، امکان پیشروی بهرای رههایهی 

موقعیت طهرهقهاتهی طهرهقهب سهارگهر و .  نهایی را نخواهک دا ت

رمه  سهود آوری  ایگاه عینی ا  در تولیکات ا تهمهاعهی و 

سرمایب از قرال نیرو ا تماعی این طرقب است؛ سب بهب او ایهن 

رسالت طرقاتی را می دهک سب با چالی سشیکن سیستم سرمایب 

داری حاسم بتوانک سهایهر  هنهرهشهههای ا هتهمهاعهی و طهیهفهههای 

. معترض  امعب را حول سسب خواست های خود بسیج نمایک

مکرراٌ و تاریخاً ثابت  که است سب پیشروی هر گهام  هنهرهی 

سارگری متشکد و نیرومنک، آزادی و رفهاه ا هتهمهاعهی بهرای 

 امعب را در بر دا تب است و با اتکهاء بهر مهرهارزات طهرهقهب 

سارگر بوده سب مطالرات و خواستب های حق طلرانب و آزادی 

. خواهانب اس ریت  امعب بر نظام است مارگر تحمید  که اسهت

بعنوان م ال می توان از اعتصاب گارگران معهکن بهافهق نهام 

اعتصاب سارگران معکن بافق، با و هود مهوانهع واقهعهی   . برد

متعکد بر سهر راه مهرهارزات سهارگهری در ایهران مهنهجهمهلهب 

بیکاری ، دستم د یهک چهههارم )  وضعیت معیشتی سارگران 

زیر خط فقر، قرارداد موقت، عکم برخورداری از بیمب ههای 

ا تماعی و غیره سب بیشترین تفهرقهب را در مهیهان سهارگهران 

و اسهتهرهکاد قهوانهیهن سهرمهایهب داری و انهواع .( دامن می زنک

از زنکان و  کنجب سارگهران )  سرسوب توسط رژیم اسممی 

دستگیر  که تا روانب مه دوران مسهله  بهب مهراسه  سهار، از 

ممنوعیت اعهتهصهاب و ایهجهاد تشهکهد مسهتهقهد سهارگهری تها 

سرسوب تشکد های ایجاد  که تهوسهط سهارگهران، تهم  بهی 

وقفب درتحمید انجمن های سرمایب داری وضهک سهارگهری بهب 

این اعتصاب . بر ستگی خاصی دا ت...(  سارگران وغیره 

سب با طرح مطالراتی رو ن آغاز  ک  ضمهن طهوینهی بهودن 

اما بب در ب ایی چشمگیر از سازمانهکههی و مهتهشهکهد بهودن 

سارگران، خانواده های آنههها و مهردم  هههر سهارگهری بهافهق 

توطیب های نظام سرمایهب اسهممهی مهنهجهمهلهب .  برخوردار بود

 کایت از سارگران توسط سارفهرمها و نهیه  یهور  نهیهروی 

انتظامی بخود را خن ی سرد و با توده ای  کن آن و دخهالهت 

. خانواده های سارگری، همب سارگران بازدا هتهی آزاد  هکنهک

از ویژگیهای این حرست اعتصابی روحیب اتحاد و همرستگهی 

مرارزاتی سارگران و مردم بافق را اف ایی داد، مهمتر اینکب 

قوانین ضک سارگری رژیم و سرمهایهب نهتهوانسهت مهمهنهوعهیهت 

 اعتصاب و اتحاد  سارگران  در بب  سرسی  نشانکن  خواستب 
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درسی سب امروز سارگران چادرملو و سنگ مهعهکن بهافهق و  

در مجموع سد طرقب سارگر ایران از اعتصاباتی سب صورت 

 -گرفتب یزم است بیاموزنک سب با ههم مهتهحهک  هونهک، بها رهها

سارگران در طول تاریا تجربب سرده انک سب قهکرت آنههها در 

آنها آموختب انک  سب بها ایهن قهکرت طهرهقهاتهی .  اتحاد ان است

خواهنک توانست بب مرارزه علیب د منان خود بپا خاستب و از 

خواستب ها و مطالراتی سب در ایهن راسهتها بهکسهت آورده انهک 

حفاظت نموده و ا ازه نکهنک بورژوازی  با تههها هم دیهگهری 

هر اعتصابی اگر پشهتهوانهب ا  .  سعی نمایک آن را پس بگیرد

اتحاد طرقاتی نرا ک و از سازمان سارگری برخوردار نهرها هک 

هر چنک هم موفق با ک اما در فردای روزیکب اعهتهصهاب بهب 

پایان میرسک بورژوازی و عوامد سرسوبگر آن برای تصفیب 

بهب .  حساب و زهر چشم گرفتن بب سراغ سارگران مهی رونهک

اعهتهصهابهات سهارگهری و  25انقمب  ریان در  م العنوان  

بویژه اعتصابات سهارگهران صهنهعهت نهفهت در بهب پهیهروزی 

رسانکن انقمب نقی تعیین سننکه ای دا تنک و  نری سارگری 

ایران با حضور خود در صحنب مرارزه طرقاتی نشان داد در 

صورت دارا بودن سازمان توده ای واستراتژی ضک سرمایب 

. داری می توانک نقی رهرری  نری انقمبی را بعهکه بهگهیهرد

اگر چب طرقب سارگر بها تشهکهیهد  هوراههای در ادامب انقمب 

خود در سارخانجات توانست سنترل مراسه  سهاری را بهرای 

مکت سوتاهی بعهههکه بهگهیهرد ولهی درتهوازن قهوا در مهقهابهد 

نیروهای سرسوبهگهر ارتهجهاعهی و ضهک انهقهمب  همهههوری 

اسممی و حمایت سرمایب  هانی تاب مقاومت نهیهاورده و بها 

با  معرنکی از ایهن  هکهسهتههها در طهول .   کست روبرو  ک

تاریا  نری سارگری ایران می توان بب این نتیجب رسیک، سب 

طرقب سارگر بکون متشکد  کن و سازمان یافتن نمی توانک بب 

 نگ بورژوازی تا دنکان مسل  برود در ضمن سازمانیهابهی 

سارگران اگر بطور استراتهژیهکهی انهجهام نهگهیهرد، قهطهعها بها 

 . کست موا ب خواهک  ک

رژیههم سههرمههایههب داری حههاسههم در هههرا  اسههت سههب دامههنههب 

بنابراین، بی دلیهد نهیهسهت سهب ههر .  اعتراضات گستر  یابک

روز  اهک دستگیری، زنکان طوینی مکت،  مق، اعهکام و 

فشارهای ف اینکه ای بر فعالین سارگری و خانواده های آنهان 

رژیم با این عمد ضک سهارگهری .  و دیگر اقشار  امعب هستیم

و در  هت ایجاد فضای رعب و وحشت، قصک دارد سک راه 

 با درک این واقعیت سب طرقب . پیشروی  نری سارگری  ود

اگههرچههب سههارگههران در ایههران هههنههوز از تشههکههد تههوده ای و 

سازمانیافتب خود بهره منک نیستنک، اما رههایهی از ایهن وضهع 

مو ود ضرورت این امر مهم را  لو روی سارگران و طرقب 

سارگر ایران می گذارد سب بهرای نهیهد بهب ایهجهاد تشهکهلهههای 

اسهنهون ایهن حهقهیهقهت بهر ههمهب .  طرقاتی بی وقفب تم  نماینهک

رو ن است سب طرقب سارگر در نرود تشکلهای طرقاتی و توده 

ای ا ، در سسب ههر در هب از خهواسهت و مهطهالهرهاتهی بها 

د واریهای زیادی روبرو گشهتهب و یها در مهراحهلهی ههم سهب 

موفق بوده بب آن دست یابک بورژوازی براحتی آن را توانستب 

پس بگیرد و در این راستا  اهک نمونب هایی مشهخهصهی بهوده 

 . ایم، سب سارگران حتی بهای سنگینی برای آن پهرداخهتهب انهک

از بر ستب ترین این اعتصابات در ایهن رابهطهب مهیهتهوان بهب 

اعتصابات سارگران چادرملو و سنگ معکن بهافهق بصهورت 

سازمانیافتب بر علیب خصوصی سازیها و طرح طهرهقهب بهنهکی 

ایهن .  مشاغد و برگشت همکارانشان بب سر سار ا هاره نهمهود

اعتصابات و مرارزه سارگران برای مهتهحهقهق  هکن خهواسهتهب 

هایشان دستاوردهای قابد  ایانی برای آنها و طهرهقهب سهارگهر 

از نکات قوت این اعتصاب اتحاد و همرستگی .  بهمراه دا ت

سارگران این معادن و طهوینهی بهودن اعهتهصهاب تها تهحهقهق 

در زمههان اعههتههصههاب .  بههخههشههی از خههواسههتههب هههایشههان بههود

بورژوازی بهب عهلهت مهتهحهک بهودن سهارگهران و ایهنهکهب ایهن 

اعتصاب بب صنایع دیگر گستر  نیهابهک و یهک ههمهرهسهتهگهی 

و بها .  سراسری را بو ود بیآورد ریاسارانب عقب نشینی نمود

نظارت بر اعتصاب و مراحد آن و سارگرانی سهب در طهول 

اعتصاب فعال بودنک را دنرال نمود، تصهفهیهب حسهاب بهب ایهن 

. حرست و زهر چشم گرفتن از آنها را بب بعهک مهوسهول نهمهود

امروز با مشکمت اقتصادی  کی ای سب طرقب سارگهر بها آن 

رودرو است و بخصوص با تحمید دستم دهای  چنهک بهرابهر 

زیر خط فقر بب سارگران در فقکان حهرسهت عهمهلهی و اتهحهاد 

عمد و همرستگی بین آنهها، ایهن فهرصهت را بهب رژیهم ضهک 

سارگری سرمایب داده چهار نعد بتازد و  با ترفنک  کیک ایهجهاد 

رعب و وحشت بیشتر و تشکیک سرسوبها و تهههکیهک و اخهرا  

بهویهژه بها احضهار تهعهکادی از .   سارگهران بهب مهیهکان بهیهایهک

سارگران چادرملو بب دادگاه و تهکیک آنها بب اخهرا  نشهان از 

این دارد سب رژیم با بحرانی سب با آن رودرو است تهنههها راه  

نجات خود را در سرسوب، تهکیک، زنکان و اخهرا  ههر چهب 

  .بیشتر سارگران و معترضین دیگر اقشار  امعب می بینک
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مرارزات بی امان دو سکه اخیر طرهقهب سهارگهر در سهرتهاسهر  

 هان نسرت بب دو قرن گذ تب بب مراتب ر ک قهابهد تهو هههی 

الرتب این ر ک مکیون مرارزات بی امان و آ هتهی .  سرده است

ناپذیر طرقب سارگر بوده اسهت نهب سهر عهقهد آمهکن سهرمهایهب 

در نتهیهجهب مهی بهایسهت مهرهنهای سهطه  دسهتهمه دههای !  داری

سارگهران را بها در نهظهر گهرفهتهن ایهن تهغهیهیهرات سهیهفهی و 

 .استانکاردهای زنکگی در سط   هانی در نظر گرفت

ایجاد تشکلهههای طهرهقهاتهی سهارگهران در ایهن بهرههب حسها  

سیاسی، در قکم اول پاسهخهی دنهکان  هکهن بهب تهعهرضهات و 

تها مات سرمایب و دولت حامی آن، مرارزه  هت بههرهود در 

 رایط زنکگی و اف ایی دستم دها، گشایی فضای سهیهاسهی 

و سسب حکاقلی از آزادی برای توده های تحت سهتهم خهواههک 

بود، و در قکم دوم طرقب سارگر را در هر اعتمی انقمبی از 

نظر استراتژیکی برای سسب قهکرت سهیهاسهی آمهاده خهواههک 

در واقههع ایههجههاد تشههکههلهههههای مسههتههقههد سههارگههری، هههم .  سههرد

استراتژیکی و هم تاستیکی برای طرقب سارگر حهائه  اههمهیهت 

است سب امروزه بیهی از ههر زمهان دیهگهر  گهام بهردا هتهن 

 .بسوی آن عا لترین نیاز حیاتی  نری سارگری است

طرقب سارگر در  رایط فعلی برای مقابلب با توحی سرمایب و 

حفظ بقای خود از نظر استراتژیکی چهاره ایهی نهکارد بهجه  

مهرهارزه  و .  اینکب ابتکا  ای پای خویهی را مسهتهحهکهم سهنهک

رسیکن بب  امعب ای سب در آن سار مه دی مهلهغها  هکه بها هک 

یزمب ا  این است سب ابتکا دستم د ها بهب بهایتهریهن سهطه  

ممکهن سهب بهرای یهک زنهکگهی مهرفهب و انسهانهی سهب بهرای 

برای این امر سارگران نهیهاز .  سارگران یزم است ارتقاء یابک

دارنک سب مرارزه و مقاومت سننک و برای مرارزه و مهقهاومهت 

نیاز بب سازمانکهی و اتحاد دارنک چون طهر  مهقهابهد یهعهنهی 

اتحهاد مهیهان سهرمهایهب داران امهری :  سرمایب دار متحک است

است متکاول و آن را حق طریعی خود می داننک  در حالی سهب 

سازمان یافتن و متحک  کن سارگران ممنوع است و عهواقهب 

دردناسی برای آنان دارد، در سنار این اتحاد طرقاتی سرمهایهب 

داران، آنان دولت و اب ار ههای سهرسهوب سهپهاه، نهیهروههای 

امنیتی و لرا   خصی ها، زنکان و  کنجب را هم در دسهت 

دارنک و از این طریق و با استفاده از این اب ارها مانع متهحهک 

 کن و سازمان یافتن طرقب سارگر در این چنک دهب اخیر  هکه 

سارگران هم در مقابد این نابرابریها از قرید معلق  هکن .  انک

 از سار، اخرا ، ضرب و  تم ، احضار بب نهاد های امنیتی، 

سارگر با آن پتانسید عظیم و بالقهوه ای سهب در خهود نهههفهتهب 

دارد، با  و استهرهکاد و سهرسهوب ههر روز بهب اعهتهراض و 

اعتصاب دست می نک، اما بب علت پراسنکگی و عکم تشکد  تا 

سنون نتوانستب بب آن نیروی بالفعلی ترکید  هود سهب رژیهم را 

از همین روست كب حاكمیت سرمایهب .   بب عقب نشینی وادارد

داری اسممی ایران، فعالین كارگری و سارگهران مهرهارز را 

مورد تها م و سركوب قرار داده است و از سر استیصهال و 

درمانکگی قصک دارد آنها را بب ههر  هیهوه مهمهکهن بهب عهقهب 

رانکه تا امکان متشکد  کن در تشکد های مستقد طرقاتی را 

 . تضعیف نمایک

 تشکلهای کارگری و جدال بر سر دستمزدها
سرمایب داری همواره سعی دارد سهطه  دسهتهمه د هها را در 

پایین ترین سط  ممکن سب حتی سفا  اولیب تهریهن نهیهازههای 

سارگران را نکهک نگاه دارد و مازاد آن را زمیهنهب سهود خهود 

 .بههههکههههنههههک و بههههر سههههرمههههایههههب خههههویههههی بههههیههههفهههه ایههههک

در  رایط حاضر سب سرمایب چب در سط   هانی و چهب در 

سط  داخلی با بحران و رسود روبرو است صاحران سرمایهب  

بیشتر در تم نک سب سط  دستم د ها را در پایین ترین سط  

الرتب پائین نگب دا تن دستم دها فقهط مهخهتهص . آن نگاه دارنک

دوران رسهود نهیهسهت سهرمهایهب داران در دوران رونهق ههم 

سماسان با در ب ایی تخفیف بب آن عمد می نماینهک و در ایهن 

 ا تنها نیرویی سب قادر است از طریق مرارزه و اهرم فشهار 

بر بورژوازی سط  دستمه د هها را تهغهیهیهر دههک سهارگهران 

 ! هسهههههههتهههههههنهههههههک و نهههههههب نهههههههیهههههههرویهههههههی دیهههههههگهههههههر

وضع در  امعب ایران بکر ب ایی فمست بار است سب حکاقهد 

هه ار تهومهانهی نهمهی تهوانهک تهامهیهن سهنهنهکه و  505دستمه د 

 وابگوی حکاقد ترین نیازهای سط  زنکگهی طهرهقهب سهارگهر 

با ک این امر آن چنان عیان است سب برای هر فرد عادی سهب 

در  امعب ایران برای بقاء ا  با  کال روزانب روبرو است، 

 . سامم ملمو  است

از طر  دیگر بایک دیک سب این سط  دستم د نازل بر اسها  

معیار های مو ود چیست  سط  دستم د بایک در حکی بها هک 

ایهن سهطه  .  سب معا  سارگر  و خانواده ا  را، تامین نمهایهک

از دستم د تا آن انکازه است سب حتی بهرای نهگهب داری یهک 

 .خههانههواده و بههقههای نسههد سههارگههران سههفهها  نههمههی دهههک

این نکتب هم تو هب داد سهب اسهتهانهکارد ههای  بب در ضمن بایک

 بب  همت و  سو ی   50یک  زنکگی عادی انسانی در قرن 
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پیی روی طرقب سارگر است و  ل وما در برخی  مواقع  ایهن   

امکان و ود خواههک دا هت سهب سهارگهران بها چهانهب زنهی و 

روبرو  ونک و حتی در مواردی ههم آن را نهیه  ...  مذاسره و

در نهایت سارگران بب هر می ان موفقیهتهی دسهت .  نفی سازنک

یابنک سرانجام بب این نتیجب خواهنک رسیک بکون مرارزه مهتهحهک 

 .و متشکد نمی تواننک بب نتیجب نهائی برسنک

از طر  دیگر وقتی درصک  چشمگیری از طرقب سهارگهر بها 

هم متحک با نک و بر سر دستم د مناسب توافهق سهرده بها هنهک 

دیگر سرمایب دار نمی توانک وضع فمسهت بهاری را بهب ایهن 

اعترار سب سارگران متفرق هستنک و با استفاده از رقابت ههای 

ساذب بین سارگران  اغد و بیکار بب طرقهب سهارگهر تهحهمهیهد 

در این  رایط است سب مرارزات طرقب سارگر از حهالهت .  سنک

تکافعی خار   که و  کد تعرض بب نظام سهرمهایهب اری بهب 

  .خههود خههواهههک گههرفههت                       

یک نکتب را یزم است بب آن تو ب داد، تهجهارب مهرهارزاتهی 

در ایران نشان داده است، فعالین  نهرهی ههای ا هتهمهاعهی و 

سیاسی مختلف، بب ویهژه  هنهرهی سهارگهری، در دوره ههای 

مختلف مرارزه،  رایط دیکتاتوری و سرسوب را همواره بهب 

عنوان زمینب سار، و چارچوب فعالیت های خود پیی فهرض 

مها .  گرفتب انک و بر این اسا  وارد عرصب مرهارزه  هکه انهک

در طول تاریا حیات سرمایب داری در ایران، با  رایط بهاز 

و حتی نسرتاً دموسراتیکی برای پیشروی  نری هها بهب ویهژه 

فعالین  نهرهی سهارگهری .   نری طرقب سارگر موا ب نروده ایم

در هر  رایطی همواره از هر موقعیتی برای سازمانیابهی و 

 .پیشررد و ارتقاء سط  مرارزاتشان استفاده سرده انک

طرقب سارگر بنا بب خصلت طرقاتی  آن در سهیهسهتهم سهرمهایهب 

داری، همیشب منافع  معی و متشکد در تقهابهد بها صهاحهرهان 

سرمایب و دولت حاسم را در خود نهفتب دارد، بهنها بهب ههمهیهن 

ویژگی و قکرت تعیین سننکه است سب میتوانک با اتهکهاء بهب آن 

. پیشروی آتی خود و متحکانی را تهامهیهن و تضهمهیهن نهمهایهک

امروزه اعتراضات و اعتصابات سارگری سب در صهنهایهع و 

بخشهای خکماتی مختلف در ایران بب  هکهد نسهرهتها وسهیهعهی 

مو ود است،  بب  علت  مهتهشهکهد  نهرهودن  سهارگهران  در 

تشکلهایشان، با و ود اینکهب بهب تهوان ا هتهمهاعهی خهود آگهاه 

هستنک و آن را می  ناسنک، اما بب عهلهت پهراسهنهکگهی و عهکم 

ارتراط ایهن اعهتهراضهات و اعهتهصهابهات سهب در مهنهاطهق و 

سارخانب ها و سارگاههای مختلف اتفاق می افتک، نمی تهوانهنهک 

مطالرات و خواستب های خود را بب سارفهرمهاهها و صهاحهرهان 

ایهن حهرسهتههها سهب در  هرایهط بشهکت .  سرمایب تحمید نماینهک

 خفقان و  سرسوب انجام  می گیرد، آنچنان  از در ب  اهمیت 

سرسوب اعتصابات، تحصن ها و تظهاههرات ههای مسهالهمهت 

آمی ، بازدا ت و دادگاهی و زنهکانهی  هکن بهههای سهنهگهیهنهی 

پرداختب انک، اما سارگران با و ود تهمهام ایهن مهعهضهمت ههم 

 . چهههنهههان بهههب مهههرهههارزه و مهههقهههاومهههت پهههرداخهههتهههب انهههک

بب نظر می رسک یکی از مهم ترین و پایب ای تریهن مهرهاحه هی 

سب می توان حول آن سارگران را با یک دیگر متحک نهمهود و 

چهون مه د .  سازمان داد همین تعیین سط  دستم د هها اسهت

مسیلب مشترک تمامی سارگران است و عهامهد وحهکت بهخهی 

مسیلب م د، یعنی منفعت مشترک سهارگهران در بهرابهر .  آنان

صاحران سارخانب، مرارزه ایی متحک را بهر مهحهور مهقهاومهت 

 . مشترک را می طلرک

سارگران هنوز در  نرهی  11بر این مرنا مسیلب دستم د سال 

سارگری قابد بحث و نیاز بب متشکد  کن هر چهب وسهیهعهتهر 

الهرهتهب نهگهر هههای .  سارگران حول این معضد مهههم را دارد

مخهتهلهفهی پهیهرامهون چهگهونهب مهرهارزه نهمهودن بهرای ارتهقهاء 

طهیهفهی از .  دستم دها در سهطه   هنهرهی مهو هود مهی بها هک

سارگران سب مجموعب ایی از دو تشهکهد سهارگهری و چهههار 

تشکد فعالین سارگری می با هک بها اعهمم بهیهانهب ایهی سهطه  

دستم دها را تا سب میلیون اعمم نموده و خواستار این مهرهلهغ 

بهخهشهههایهی از .  بب نسرت تورم مو ود در  امعب مهی بها هنهک

 نری سارگری سب میلیون و نیم را مک نظر دا تب و آن را بب 

پهائهیهن بهودن سهطه  .  عنوان حکاقد دستم د اعمم مهی دارنهک

دستم د های چنک برابر زیر خط فقر سارگران را نهمهی تهوان 

فقط با اتکاء با تعیین یک مرلغ عکدی و یا با دادن یهک بهیهانهب 

از طر  بخشی از فعالین  نری سارگری بشود حد نهمهود و 

 .بتوان سارگران را حول و حو  آن بسیج نمود

حقیقتی، دادن همچنین بیانب ایی با ارز  است  های بهحه هی 

در آن نیست، اما بایک تو ب نمود سهب ایهن بهیهانهب زمهانهی مهی 

توانک از نظر عینی مادیت یابک سب حول و حو  آن برای این 

در هیو مقطعی از نظر تاریخهی .   خواستب سازمان دهی  ود

صکور یک بیانب یا اطمعیب در  هت خواستب های سارگهران 

بخودی خودی متحقق نشهکه مهگهر ایهنهکهب فهعهالهیهن سهارگهری 

سارگران را حهول و حهو  آن سهازمهان داده -سوسیالیست 

امروزه نیاز طرقب سارگر برای تحقق ههر خهواسهتهب و .  با نک

مطالرب ا  در برابر بورژوازی سب دستم د یکی از خواستهب 

های اساسی این طرقب می با ک متشکد  کن و  پایان دادن بهب 

 . .                           پههههراسههههنههههکگههههی مههههو ههههود اسههههت

سارگران برای بایتر بردن سط  دستم د ها نیهاز دارنهک سهب 

بب مرارزه با سارفرماها و صاحران سرمایب بپردازنک الرتهب در 

 این مرارزه  تاستیک های مختلفی بب  فراخور   مرارزات  در 
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یاد رفیق شهرام را با تداوم راهش گرامی 

! می داریم   

در اینجا گرد آمکه ایم سب یاد رفیق  هرام یوسفی را گرامی   

تمام سسانی سب  از ن دیک  هرام را می  ناختنک هیو . بکاریم 

 هرام . وقت خصوصیات بارز انسانی ا  را از یاد نخواهنک برد

انسانی صمیمی و مهربان بود و هر آنچب می گفت نی  بکان عمد 

فقکان  هرام بکون  ک برای همسر و یارفکاسار و . می سرد

فرزنک دلرنک ، دوستان و رفقایی و نی  طرقب سارگر بطور 

.دبر ستب ای احسا  خواهک  ک                                           

رفیق  هرام یوسفی از فعالین قکیمی  نری سمونیستی ـ سارگری   

و زنکگی ا  بب مرارزه برای رهایی طرقب سارگر و برقراری 

زنکگی سیاسی رفیق  هرام با تمام .  سوسیالیسم گره خورده بود

.  توانایی هایی درخکمت و در انطراق با منافع طرقب سارگر بود

منافع سوسیالیستی طرقب سارگر برای او در اولویت بود و این 

خود معیاری هکفمنک برای دوری و ن دیکی با تشکد های سیاسی 

در چنک سال گذ تب . مو ود طی سالها مرارزه متشکد با آنها بود

در  مع سانون سوسیالیست های سارگری سب خود نی  از تشکید 

 هرام زنکگی و . دهنکه گان آن بود بب فعالیت متشکد پرداخت

.  مرارزه ا  را بب مرارزه سارگران سوسیالیست گره زده بود

سوسیالیستی سب نب از بایی سر سارگران بلکب از درون طرقب 

رفیق  هرام از اعضای فعال نهادهای . سارگر سازمانیافتب با ک

همرستگی با  نری سارگری ایران در خار  از سشور بود سب بب 

فعالیت درحمایت از مرارزات سارگری ایران و انعکا  اخرار و 

.   مرارزات آنان و  لب همرستگی درخار  از ایران می پرداخت

                                                          

فعالیت سیاسی ا  در تمامی عرصب های مرارزه، انعکاسی از 

منافع مستقد و طرقاتی سارگران بود وبا درک از این واقعیت سب، 

طرقب سارگر از درون مرارزه متشکد و با اتکا بب خویی، می 

توانک رونک عینی مرارزه را در  هت تقویت گرایی سوسیالیستی 

گرایشی سب با ح بیت خویی در مرارزه ای . هموار سنک 

سازمانیافتب می توانک رونک رو بب ر ک مرارزه طرقاتی علیب 

سرمایب داری و مالکیت خصوصی و برقراری  امعب 

.                                                 سوسیالیستی را فراهم سنک  

بیائیم ، یاد ع ی  رفیقمان  هرام را سب خمء ا  برای خانواده 

ودوستان، فعالین سارگری و سوسیالیستی احسا  می  ود، با 

.تکاوم راهی گرامی بکاریم                                                  

.  یادش گرامی و فراموش ناشدنی خواهد بود   

 کانون کارگران سوسیالیست 

باییی برای طرقب سارگر برخوردار است سب بر سسی پو یکه 

نیست، اما تا زمانیکب این مراس  و صنایعی سب اعتصابات و 

اعتراضات در آن  کد می گیرد در امر تشهکهد یهابهی خهود 

موفق نشونک و آن را در هر حهرسهت بهر عهلهیهب سهرمهایهب بهب 

نگیرنک، ادامب این اعتهصهابهات و عنوان یک اب ار قوی بکار 

اعتراضات نتیجب مطلوبی برای سهارگهران بهههمهراه نهخهواههک 

دا ت و سرمایب هر زمان بخواهک از ضعف این عکم متشکد 

 کن استفاده نموده و بهیهشهتهریهن ضهربهب را بهب سهارگهران و 

 . دستاوردهایشان وارد خواهک نمود

سیاست های اخیر دولت مزدور سرمایه جمهووری اسویمو  

در قوولوواک  هوو ووک هووای رووارشووری و سووررووو  هوودیوود   ووهووا  

 ورم و له د ولواک  گ شورا و  روز ا وزوگ موایو و وا     ادامه

روارشوری و لواز  و له زا و در  مدگ خا وواد  هوای   عموم 

شذاه گ دست سرمایه داراگ و  وامویواگ هواگ در  و و ویوم و 

 دویگ قوا یگ ضد روارشوری  روا  قوراردادهوای مووقوت و 

سفید امضوا،  اعومواک  ولو ویوع و لو  عودالو و  در  و ویویوگ 

دس مزدها از جمله  ل یع در پورداخوت دسو وموزد لوه ز واگ 

رارشر لرای رار لرالر لا مرداگ  اس وفواد  از روار رایو واگ 

ز اگ خا ه دار  وجود میولویوو و  روارشوراگ ارزاگ هومو ووگ 

ز اگ روارشور و روودرواگ روار  موو   وزایو ود  و ویورا و ور 

لی اری  عدم پرداخت  قوق و مزایای رارشراگ در مووعود 

مقرر ره له سهم خود زمی ه ساز مه یت عدیود  رو و  و 

شسو ور  .  روا   لرای رارشراگ و خا واد  های  گ ها اسوت

 وورایدی لسوویووار . . .  داموو ووه اعوو وویوواد و دزدی و  وو ووهووا و 

لرای  ود  های ز م    و  ورودسوت لووجوود     اشواری را

له ویی   جرله   د ساله اخیر  هواگ داد  اسوت .   ورد  است

ره طلقه رارشر  م   وا د لدوگ ا  اد طلقا   رم ریگ  وریوگ 

 . خواس ه ای را لر سرمایه داراگ   میک  ماید

ایجاد تشکلهای مستقد طرقاتی اب ار و پشتوانب مهههمهی بهرای 

سارگران هر بخی و صنعتی می با ک سب سهارگهران بها دارا 

در .  بودن آن می تواننک بب موفقیتها و پیروزیهایی دست یابهنهک

 ریان  کد گیری چنین تشکلهای همهب  هانهرهب و طهرهقهاتهی، 

طرقب سارگر بب توان  نرشی و ا تماعهی خهود ایهمهان آورده، 

از هر پیروزی، عقب نشهیهنهی و یها  هکهسهتهی، بهرای تهکاوم 

حرست خود نیرو می گیرد، آگاهتر  و سازمان یافتهب تهر مهی 

در ضهمهن در .  و می توانک بکید سیاسی خود را بسهازد ود، 

اتحاد و همرستگی این تشکلها است سب طرقب سارگر متحکتر و 

متشکد تر میهشهود و مهی تهوانهک بسهوی بهرپهائهی تشهکهلهههای 

 .سراسری خود قکم بردارد

2015اگوست   
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فاز  کیک اصمح قانهون سهار امسهال ههم 

فاز  هکیهک اصهمح قهانهون سهار امسهال ههم در دسهتهور سهار 

صاحران سرمایب و دست انکر ساران دولت سرمایب  مههوری 

اسممی قرار گرفتب، این اصمحیب هها سهب  هامهد اصهمحهیهب 

 ۲اصمحیب مهاده و  ۱۲۰قانون سار، اصمحیب ماده  ۷۲ماده 

ا ههرای طههرح امههنههیههت  ههغههلههی،  ههفهها  سههازی .  مههی بهها ههک

قراردادهای موقت و غرامت اخرا ؛ موادی از قانون سار را 

بنکی طرح می سنهک، و بهکون در نهظهر  ۲در قالب پیشنهادی 

گرفتن نقی و نظر دهی مستقیم نماینکگان واقعی سارگران در 

 . صکد تصویب آن می با نک

قانون سار، اخرا  سارگهر تها آنهجها بهب  ۷۲در اصمحیب ماده 

مفاد این ماده مربوط میشود تماما بکست سارفرما سپهرده  هکه 

بب سارفرما این اختیار داده میشود بر اسا  آئهیهن نهامهب .  است

انضراطی سارخانب یا سارگهاه سهب بهطهور یهک  هانهرهب تهوسهط 

خود  تهیب  که است سریع و بکون اخهطهار قهرهلهی و سهتهرهی 

اخرا  سارگر تا آنجا بب مفاد این .  دست بب اخرا  سارگر ب نک

 .ماده مربوط میشود تماما بکست سارفرما سپرده  که است

هم ساری سهرده انهک سهب در صهورت  ۱۲۰در اصمحیب ماده 

اخرا  سارگر و  کهایهت او بهب ههیهاتهههای تشهخهیهص و حهد 

اختم ، این هیاتها هم با آراء خود نتواننک سمکی بب بازگشهت 

سارگر بب سر سار   ونک بب این معنی سب چنانهچهب سهارگهری 

از سارفرمایی در مورد اخرا  خود  کهایهت بهکهنهک و ههیهات 

های تشخیص و حد اختم  اقکام بب صکور رای بازگشت بب 

روز  ۹۰سار بکننک سارفرما این اختیار را دارد بها پهرداخهت 

م د سارگر بب ازای هر سال سابقب او از بازگ دانکن وی بهب 

بنابراین، با اصمحیب هایی سب .  سر سار دوباره خودداری سنک

قانون سار صورت گرفتب است ایهن  ۱۲۰و  ۷۲در ماده های 

اختیار از آراء ههیهاتهههای تشهخهیهص و حهد اخهتهم  بهرای 

 بازگشت بکار  سارگر گرفتب میشود  و  در واقع  این  هیاتها 

ساریی نیستنک و فقط این سارفرماست سب میتوانک برای سهارگهر 

بب هر  کلی سب خواست تصمیم بگیرد او را اخرا  سنک یا بهب 

 .سر سار برگردانک

، این اصمحیب بب این  هکهد ۲اما در رابطب با اصمحیب ماده 

اوی از این اصهمحهیهب هه ار و یهک تهفهسهیهر در : "  است سب

سب در آن نهفتب است  میتوان بیرون "  موارد خاص" رابطب با 

سشیک و با این تفسیرها بسیاری از سارها را مشهمهول قهرارداد 

 "”                                              .  مههههوقههههت سههههرد

بب عنوان م ال در حهال حهاضهر  هرسهتهههای پهیهمهانهکهاری بها 

قراردادهای یکی دو سالب در اغلب سهارخهانهب هها و صهنهایهع 

سوچک و ب رگ، تا  ایی پیی رفتب انک سب حتی اختیهار خهط 

تولیک را هم در دست گرفتب انک و آنان بر مرنای قراردادی سهب 

با سارفرمای اصلی دارنک بخودی خهود مشهمهول تهفهسهیهر قهیهک 

خواهنهک  هک و طهرهیهعهتها  ۲در اصمحیب ماده "  موارد خاص" 

زیر بار انعقاد قرار داد دائمی با سارگران خود نخواهنک رفهت 

و بب این ترتیب قرارداد میلیونها سارگر  اغد در  هرسهتهههای 

پیمانکاری در صنایع سوچک و ب رگ از قرید صنایع نهفهت، 

فوید، خودرو سازی، مهواد غهذایهی، صهنهایهع داروسهازی و 

 .عمم بصورت موقت باقی خواهک مانک....... پترو یمی و 

و  ۷۲بب نظر میرسک تا آنجا سب بب اصمحیب های مهاده ههای 

بر میگردد اینان دو هک  اصلهی را از ایهن تهغهیهیهرات   ۱۲۰

 لوگیری و ساهی دامنب اعتراضهات سهارگهری :  دنرال میکننک

 .و تشکیک است مار بیشتر سارگران

و تغییرات در آن بقکری بها   ۱۲۰و  ۷۲طرح دو ماده قانونی 

مهارت می خواهک صورت گیرد سب بها دادن اخهتهیهار تهام بهب 

، مهوفهق  هونهک ۷۲سارفرمایان در اخرا  سارگران حول ماده 

تا با  ناسایی سارگران پیشرو بب  ای تهکیک و بازدا ت آنههها 

در محد سار از همان مراحد اول اعتراض با توسد بب قانون 

با خمص  هکن از  هر ایهن سهارگهرهها .  آنها را اخرا  نماینک

بتواننک امنیت را بب سرسار بهاز گهردانهکه و از طهر  دیهگهر 

زهر چشمی هم از سارگران دیگر بگهیهرنهک، سهب بهب سهار هان 

 .مطیعانب ادامب دهنک

ل وم بحث اصمح قانون سار از طهر  سهارگهران و تشهکهد 

های مستقد و فعاین سارگری بح ی نیست سب فقط بهب امهروز 

. اختصاص دا تب با ک، بلکب بب سالهای قرد هم  بر می گهردد

 در  رابطب با قانون سار تاسیک سارگران  بر  ایجاد " خصوصا

فاز جدید اصالح قانون کار تهاجم 

   دوباره دولت سرمایه به کارگران

  شهرام یوسفی
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تشکلهای سارگری بب عنوان یک خواست مهم  مهطهرح بهوده     

است سب سارگران بکون موانع مهو هود بهتهوانهنهک تشهکهد ههای 

مورد نظر خود را تشکید داده و از ایهن طهریهق نهمهایهنهکگهان 

و این نماینهکگهان بهتهوانهک مهکافهع .  واقعی خود را اتنخاب نماینک

مطالرات و خواستهای سد سارگران با نک و در تهغهیهیهرات و 

اصمحاتی در قوانین سار سب مهتهعهلهق بهب آنههها اسهت نهقهی و 

 . دخالتگری مستقیم دا تب با نک

درسالهای گهذ هتهب تهوسهط وزارت سهار و مهجهلهس  هورای  

اسممی هم پیی نویس هایی تهیب و اصمحاتی در قانون سهار 

انجام گرفتب اما سارگران سب اس هریهت افهراد  هامهعهب  و یهک 

طرقب ا تماعی را تشکید می دهنک هیو نقشی در آن نهکا هتهب، 

. و تا زمان ابهمغ و ا هرای آن قهانهون بهی اطهمع بهوده انهک

تغییرات یا اصمحات از طریق  ورای عالی سار،  وراهای 

( نههمهایههنهکگههان انههتهصههابهی سهارگههران) اسهممهی ضهک سهارگههری 

نماینکگان سارفرماها بب نام سب  انرب گرائی انجام و تائیک  هکه 

رونک تهیب پیی نویس قانون سار در وزارت سار تکویهن .  است

می  ود و بب  ورای عالی سار ارائب مهی گهردد و بهررسهی 

نهایی در  ورای عالی سار با حضور نهمهایهنهکگهان مهنهتهصهب 

سارگران و سارفهرمهایهان و دولهت صهورت مهی گهیهرد و از 

مجمع عهالهی سهارگهران در خهواسهت  هکه اسهت تها نهظهرات 

اصمحی نماینکگان انتصابی سارگران را بهرای بهررسهی بهب 

وزارت سار ارائب دهنک، در واقع سهارگهران و نهمهایهنهکه ههای 

تهعهیهیهن "  مشخصا.  واقعی آنها هیو نقشی در این ما را نکارنک

دستم د سالیانب زیر خط فقر توسط نماینکگهان  هورای عهالهی 

سار و سارفرمایان یک نمونب از نهتهایهج ایهن اصهمحهیهب هها و 

اعمال ضک سارگری است سب هر سال با پائین ترین می ان بهب 

نسرت تورم و گرانی مو ود در  امهعهب تهخهمهیهن و تصهویهب 

میشود بکون آنکب سهارگهران در تهعهیهیهن مهیه ان آن سهب خهود 

 . آفریننکگان ثروت و سرمایب  امعب هستنک دخید با نک

اصمحیب های قانون ضک سهارگهری در طهی ایهن چهنهک سهال 

حکومت ننگین  مهوری اسممی یک هک  را دنهرهال نهمهوده 

انک، پیی بردن سیاستهای نیولیررالی و ادغام ایران در بهازار 

 هانی و پاسا دادن بب خواستهای صنکوق بین المللی پهول و 

این سیاستهای ارتجاعی سب با دولت سهازنهکگهی .  بانک  هانی

رفسنجانی و سپس دولت اصمحات خاتمی  روع و دولتههای 

بعکی هم همین رونک را تا سنون ادامب داده انک بهب  ه  فهقهر و 

 فمست و بیکاری بیشتر برای طرقب سارگر ایران چی  دیگری 

 . .                         در بههههههر نههههههکا ههههههتههههههب اسههههههت

با ا هرای طهرح تهعهکیهد سهاخهتهاری دولهت رفسهنهجهانهی، سهب 

خصوصی سازیهها را بهکنهرهال دا هت، سهارگهران بها ا هرای 

قراردادهای سفیک و موقت و طهرحهههای پهیهمهانهکهاری امهنهیهت 

در ادامب آن دولهت خهاتهمهی بها .    غلی خود را از دست دادنک

دقیقا راه را برای سرمایب داری  هانی و طرح تعکید سیاسی 

در ایهن دوره بهود سهب .  خصوصی سازیههها ههمهوارتهر نهمهود

. سارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون سار خهار   هکنهک

و همچنین سارگران خاتون آباد بهرای حهکاقهد خهواسهتهب ههای 

بیکار سازیها و امنیت  غلی دست بب اعتصاب :  خود از  ملب

و اعتراض زدنک سب با حملب م دوران سرمایب بب رگرار بستهب 

بکنرال آنهم با طرح هکفمنک سهردن یهارانهب .  کنک و  ان باختنک

ها سفره میلیون ها توده سارگهر و زحهمهتهکهی مهورد تههها هم 

دولت سرمایب اسممی و سهرمهایهب داران سهود پهرسهت قهرار 

بنابراین، قهانهون سهار حهکهومهت سهرمهایهب  همهههوری .  گرفت

اسممی تا سنون طرق  واهک سی سالب وضعیت فمسترار طرقب 

سارگر ایران نب تنها قانونی نروده سب بب نهفهع سهارگهران عهمهد 

سنک بلکب تماما در خکمت بب منافع سرمایب داران عهمهد سهرده 

 . است

قانون ارتجاعی سار  مهوری اسممی، قانونی است سب طرقهۀ 

به رگ تهریهن طهرهقهب ا هتهمهاعهی در   سارگر ایران بب عهنهوان

سیاست هایی سهب بهر آن اعهمهال مهیهشهود،   تصمیم گیری ها و

 .سوچکترین نقشی نکارد

این رویب هم هر سال تحت عناوین و بنکهای مهخهتهلهف قهانهون 

اصمحی، از سهوی ایهن رژیهم   در متن پیی نویس پیشنهادی

 .بب ا راء گذا تب میشود ساممً 

مجلس  هورای   توسط ۱۹۲۴قانون سار حاضر مصوب سال 

نهائی مهجهمهع تشهخهیهص   بب تصویب ۱۹۲۴اسممی ، سب د ر 

مهههم و چهالهی بهرانهگهیه  در   مصلحت رسیک یکی از مهوانهع

با و ود ارتهجهاعهی بهودن .   است  مرارزۀ طرقاتی طرقۀ سارگر

در صکد تهغهیهیهراتهی در بهرخهی از هر سال  این قانون، رژیم

تها بها تصهویهب   مواد همین قانون ضک سارگری بر آمکه است،

تهوسهط مهجهلهس   این بب اصطمح اصمحهات در قهانهون سهار،

اسممی و  ورای عالی سار، منافع طرقات حاسم و صهاحهرهان 

از زمان تصویب ایهن قهانهون در .  سرمایب را بیشتر تأمین سنک

تاسنون، بخشی از تشکلها و فعالیهن سهارگهری  هنهرهی  ۱۹۲۴

 مخالفت با  این قانون  ضک  سارگری  سارگری بب مرارزه  و
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در یک مناظره تلوی یونی بهب تهغهیهیهر قهانهون سهار سهب بهیهن     

تعکادی از حمایت گننکسان اصمحیب این قانون انجام گهرفهتهب 

عضو مجمع سارآفرینان ایران در ادامب این مناظهره رضایی 

های سنگین غیرمنطقی بب سارفهرمهایهان  ه ینب: " گفت با تاسیک

بهرابهر حهقهوق پهایهب  ۷سشور تحمید  که و بعضا تا بیی از 

 . ود سارگر از سوی سارفرما پرداخت می

وی با بیان اینکب قانون سار بایک با تغهیهیهرات سشهور اصهمح 

تولیک در سشور مظلهوم واقهع  هکه قهانهون بهرای :   ود، گفت

روان سازی و  فا  سازی بهایهک اصهمح  هود و در حهال 

درصههک  ۴۱این .  حهاضههر تهولههیههک مههظههلهوم واقههع  ههکه اسهت

درصهک دائهمهی  ۱۱ها موقت و تهنههها  نیروهای سار سارخانب

قانون سهار فهعهلهی .  هستنک؛ قرم این نسرت معکو  بوده است

 ".سال قرد بوده و بایک بب روز رسانی  ود ۷۹مربوط بب 

این سارفرما و صاحب سرمایب تغییر در قانون سار را نب بهب 

نفع سارگر بلکب در تولیک بیشتر و سودهی می دانهک در واقهع 

اینجا سامم دفاع از این اصمحات در سمت و سهو دادن بهب 

است مار بیشتر سارگران و سود بیشتر بهرای سهرمهایهب داران 

این حضهرات مهی خهواههنهک بها دادن اخهتهیهار تهام بهب .  است

بهرخهوردار "  سارفرمایان سب تا حای هم از این اختیار تقهریهرها

بوده انک از سارگران با حکاقد دستم د و مه ایها بهههره سشهی 

تولیک خهلهلهی وارد  هک سهارگهر را در امر نموده و هر وقت 

بکون هیو دغکغب ایی از سار اخرا  نماینک و با اتههام ایهنهکهب 

در تولیک وقفب ایجاد  که سارگر حق هیهچهگهونهب اعهتهراض و 

آنچب مورد ظهلهم قهرار گهرفهتهب .  دفاع از خود را نکا تب با ک

تولیک و سودهی سرمایب است سب از قرد بههره سشهی سهارگهر 

بکست می آیک و بب سرمایب ترکید مهیهشهود امها در ایهن مهیهان 

سارگر سب تولیک سننکه سرمایب مهی بها هک نهب حهق اعهتهراض 

 .دا تب و نب مجاز است قانون و  خصی از او دفاع نمایک

از موارد دیگر اصمحیب در قانون سار قراردادهای سفهیهک و 

ایهن مهورد یهکهی از مهوردههای بهحهث بهر . امضاء می با ک

انگی  در اصمحیب قانون سهار اسهت سهب در ضهمهن ایهنهکهب 

بایترین سود دهی را برای دولت و سرمایب داران دارد در 

ضمن بیشترین ضربب را بب منافع طهرهقهاتهی سهارگهران وارد 

 . نموده است

 قراردادهای موقت كار و سفید امضاء

از مهم ترین حربب های كارفرمایان  برای تشهکیهک اسهته همهار 

 سرب  رونک "  موقت كار"قراردادهای   .  كارگران  است 

این مرارزه، در رابطهب بها پهیهی نهویهس   هرچنک. پرداختب انک 

سهار نهیه  ادامهب دارد، امها در بسهیهاری از   اصمحیب قهانهون

موارد، بب علت متشکد نرودن سارگران این مرارزه نتوانسهتهب 

موثر واقع  ود و رژیم با اعمهال قهکرت اههکا  خهود را بها 

مشهکهلهی سهب .  تغییر و اصمحیب مورد نظر  پیی برده است

امروز طرقب سارگر امروز با آن موا ب است تنها در مخالفت 

نگاه عمیقتر بب ایهن  با اصمحیب و عکم تشکد آن نیست، بلکب

بها تهکقهیهق  هکن .  آن می با کقانون ضک سارگری و رد سلیت 

 و اصهمحهیهب ههای  ۱۹۲۴در رئو  سلی قانون سار مصوب 

" ارتجاعی هر سالب آن می توان بب این نتیجهب رسهیهک، سهامهم

و   ایهن قهانهون.  قانونهی عهقهب مهانهکه و ضهک سهارگهری اسهت

در خهکمهت بهب مهنهافهع "  اصمحیۀ های مربهوط بهب آن دقهیهقها

بورژوازی است، سب سارگران توسط آن استه همهار مهیهشهونهک، 

تصمیمات سارفرمایان انک، سهارگهران   همچنان مقهور اراده و

تصهمهیهم   اخرا  و بیکاری قرار می گیرنک، و در  در معرض

سهوچهکهتهریهن   گیری های سیاسی و اقتصادی منافع طرقاتیشان

 .نقشی نکارنک

. دولت خاتمى تهیب طرح تغییر قانون سار را بهب مهجهلهس داد

ها مى رفسنجانهى در  ۱۹٣۴چنکین سال پیی در هفتم دیماه 

 معب اعمم سرد سب مجهمهع تشهخهیهص مصهلهحهت نهظهام   نماز

اسهت نهب سهارگهران   بایخره قهانهون سهار را تصهویهب سهرده

موضوع را تمام  که مى دانستنک و نب سرمایب داران و دولت 

قانون سار مصوب سنخنیتی با منافع طرقهب .  سرمایب حامی آنها

بیرون آمکه بود و تهجهربهب  ٥۷سارگری سب از سوران انقمب 

 . سارخانجات را دا ت نکا ت  وراهای سارگری و سنترل

این ییحب از .  ییحب قانون سار ارائب داده  ک ۱۹٣٥در سال 

گذ تب تا بب حال آنچب دنهرهال نهمهوده تهوافهق مشهتهرک رئهیهس 

 مهورهای وقت در ایجاد تغییراتی در قانون سار بب منهظهور 

فرو  سارخانجات دولتی و عملی نهمهودن طهرح   سهولت در

بب همین دلید همب آنها خواهان .  خصوصی سازیها بوده است

مربوط بهب حهق اخهرا  سهارگهران تهوسهط   تغییراتی در مواد

سارفرماهها   رو  عمومی تقریرا همب.  سارفرما بودنک و هستنک

برای سود آوری بیشتر، اخرا  سارگران بکون ساهی تهولهیهک 

سار حق بکون چون و چرای سارفرما بهکون   یزمب این.  است

یههکههی از مههوارد .  ههیههو مههانههعههی در اخههرا  سههارگههران اسههت

اصمحیب این قانون ممحظب مکافعان سرمایب در تولیک بیشهتهر 

 .است
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 (بیانیب مشترک در رابطب با  نری سوبانی و منطقب)   

داری  هههانهی بها دو بهحهران  طی چهاردهۀ گذ تب سرمایب 

هایی سب نب تهنههها بها  بحران. عمیق دست بب گریران بوده است

گلوبالی اسیون و سیاست های اقتصادی نیولهیهرهرالهیهسهتهی حهد 

هها ههرچهب بهیهشهتهر و در  نشکنک، بلکب برعکهس ایهن بهحهران

منطقۀ خاورمیانب طی .  یی  هانی تشکیک هم  که انک    زنجیره

های سیاسی نب چنهکان سهم در   این مکت و بب موازات بحران

آن،  اهک عرو  ارتجاعی ترین نیروههای مهذههرهی مهانهنهک پها 

گرفتن رژیم اسممی در ایران، ح ب هللا در لهرهنهان، حهمها  

در غ ه، مجاهک و طالران در افغانسهتهان و پهاسسهتهان، اخهوان 

ههای  المسلمین در مصر، توسعب و عکالت در ترسیب ،  هاخهب

ها و اسنهون داعهی در سهوریهب و  مختلف القاعکه و سلفیست

ههایهی از حضهور ارتهجهاع  عراق بوده انک سب خهود نهمهونهب 

اسممی در منطقب بوده و قرد از ههر چهیه  حهاصهد و پهیهامهک 

ههای سهاپهیهتهالهیهسهتهی در  ههای دولهتها و استراتژیسیاست

با ک و از آنههها در امهر سهرسهوب  سط   هانی و منطقب می

 . یی استفاده  که و خواهک  کهای توده نری

بب افغانستان و عهراق آمریکا و متحکینی سشی  واقعیت لشکر

در بیی از یک دهب قرد نی  نشان داد سب آمریکا نب تنها قهادر 

هاى سیاسى در این منطقب را  هکهد نشک نظمى فارغ از تنی

و   ها در ا کال تازه دهک، بلکب برعکس باعث  ک تا این تنی

حال، چنانچب این حک واقهعهى قهکرت .  تری بروز نماینک پیچیکه

تاثیرگذارى سیاست امریکا بر  هان با ک، معنایی این اسهت 

 سب پیشررد سیاست آمریکا در هر گام در گرو  حد  تناقضات 

كهار یههها،   ریختب گری ها،  و كاری ها، مكانیكی ها، ترا 

از حهمهایهت قهانهون كهار .....  كارگران نقا ، نانوا، كفا  و 

اما كار بکین  ا ختهم نشهک، زیهرا كهارفهرمهایهان .  محروم  کنک

 ۲نپهردازنهک، قهرارداد ههای   برای آن كب بیمب ى كارگران را

روزه و سهفهیهک  ۷۴ماهب و در نهههایهت   ۹ماهب و پس از آن 

دولت نی  با حمهایهت از   امضاء را بب مرحلۀ ا را گذا تنک كب

طرحهای پیمانكاری ها سب خود مرتکر اصلی آن بود، بهب ایهن 

سوءاستفاده و است مار مضاعف از كارگران دامن زد و غهیهر 

 .مستقیم آن را قانونی اعمم كرد

این رونک، پس از دوران بب اصطمح سهازنهکگهى، در دوران 

اصمحات خاتمی  ادامب یافت و تها سهنهون سهب از دوره ههای 

ریاست  مهوری دولت نهم و دهم و یهازدههم ههم مهی گهذرد 

در دوره روحهانهی سهب دولهت   .همچنان در حال ا راء اسهت

سرمایب  مهوری اسممی بها تهمهام قهوا مهی خهواههک بهرنهامهب 

خصوصی سازیها را بب ا راء در آورده و اربهابهان سهرمهایهب 

 هانی را خشنود نمایک وضع سارگران در پرتو قهراردادههای 

موقت، دستم دهای چهنهک مهرحهلهب زیهر خهط فهقهر، بهیهکهاری 

گسترده، و در سنار آن سرسوب  کیک بمراتب اسفهرهارتهر  هکه 

 . است

. قراردهاى موقت امنیت  غلى كارگران را ساهی مهی دههنهک

كهارفهرمهایهان بها   در برخی موارد هم در پایان هر سال توسهط

. آن ها تسویب حساب  ود و كارگران از سار بیکهار مهیهشهونهک

كارگران بب عهلهت دریهافهت حهکاقهد   قکرت خریک این دستب از

حتی در بسیاری موارد  اهک هسهتهیهم .  دستم د ساهی می یابک

سب این دستم د ناچی  را سارگران بب موقع دریافت نمی سهنهنهک 

در حال تعویق است و بایک ماهها و سالههها سهارگهران "  و دائما

 .برای دریافت آن بکونک

صاحران سار بب واسطب ى نیروى كار فراوان در بازار كهار، 

. بب راحتی موفق بب ا رای قراردادهای موقهت سهار  هکه انهک

س هیهف تهریهن و بهیهرحهمهانهب تهریهن حهربهب ایهی سهب دولهت و 

سهارفههرمههایههان در مههورد سههارگههران دائههمههی انههجهام مههی دهههنههک 

سارگرانی را سهب سهابهقهب سهاری طهوینهی دارنهک و در حهال 

بازنشستب  کن هستنک آنههها را بهکون ههیهو مه ایهایهی از سهار 

اخرا  می نمهایهنهک و پهیهشهنهههاد مهی دههنهک دوبهاره بهب  هکهد 

حتی این در برخی موارد در مهورد .  قراردادی استخکام  ونک

 در : سارهای قراردادی بب  کد دیگری عمد می سنک از  ملب

 

بیكاری و  کت یهافهتهن مشهكهمت طهاقهت فهرسهای ف اینکه ى  

معیشتی برای كارگران، سود آوری بهیهشهتهر بهرای سهرمهایهب 

ایجاد عکم تعهک در برابر هرگونهب پهرداخهت مه ایها بهب   داران

قراردادهای موقت كهار، بهیهمهب و تهامهیهن .  سارگران می با ک

ا تماعی، دستهمه دههای كهمهتهر از حهک قهانهونهی و اخهرا  و 

 .تحمهیهد سهرده اسهت بیكارسازى هاى گسترده را بب كارگران

استفاده وسهیهع كهارفهرمهایهان از ایهن قهراردادهها بهب صهورت 

 مستقیم یا از طریق  هركهت ههای پهیهمهان كهاری در صهنهایهع

تولیکی ب رگ،  بطور مشخص صنایع نفت نهب تهنههها امهنهیهت 

 غلی كارگران را بب  کت مورد تهکیک قرار داده است، بلکهب 

در .  نهفهر مهنهجهر  هکه اسهت  تا كنون بب اخرا  صهکهها هه ار

روزهای پایانی هر سال، قرارداد تعکاد زیهادی از كهارگهران 

آخهر سهال، مهرخصهی   تمام می  ود و آنان از م ایای كهامهد

های با حقوق ایام عیک و بسیاری م ایای دیهگهر مهحهروم مهی 

قراردادهای موقت دستاورد دوران ریاست رفسنجهانهی   . ونک

طی بب تصویب رسانکن طرح تعکید اقتصادی، از نهخهسهتهیهن 

و در راستای تامین امنیهت سهرمهایهب و بهب   ۲۰سال های دهب 

سهال بهب سهال گسهتهر    بهای نابودی امنیت  غلی كهارگهران

 ۲در ابتکا با تفسیر  کیک وزارت كهار از مهاده ى.  یافتب است

بهکون تهاریها از  همهار   قانون كار، قراردادهای مهوقهت كهار

قراردادهای دائمی و دستب  معی كارگهران خهار   هک و بهب 

رسمیت و مشروعهیهت    ای آن، قراردادهای موقت در كشور

، هر قرارداد موقت حتی یه  مهاههب اگهر ۱۹۲۹تا سال .  یافت

در ایهن .  دائم را دا هت  چهار بار تمکیک می  ک، حكم قرارداد

سال،  ورای عالی كارفرمایان كشور، با هماهنهگهی و نهظهر 

خهواهههی وزیههر سههار، و ههمههراه بهها ا ههرای سههیهاسههت تههعهکیههد 

اقتصادی برعلیب كارگران آنها را از ههر حهقهوق و مه ایهای 

تغیهیهراتهی سهب در قهانهون سهار در .  واقعی ا ان ساقط نمودنک

راستای قراردادهای موقت ایجاد  ک بب ایهن  هکهد بهود، سهب 

نمى  ک و در ههر  دیگر با هر مقکار تمکیک، قرارداد دائم تلقى

حال معیار برای هیأت های تشخیص وزارت كهار، قهرارداد 

با نفی تشكد های مستقد كارگری، حق اعتصهاب و   .آخر بود

 حق انعقاد قراردادهای دستب  معی، ضمانت ا هرایهی قهانهون

كار در ن د سارگران از بین رفت و در این زمان بهود سهب بها 

خار  كردن كارگاه های كمتر از پنج  و در مرحلب ى بعک ده 

كهارگهران بهخهی ههاى   نفهر از  همهول قهانهون كهار، تهمهامهی

 ساختمانی، خیاطی، كارگاه های قالیرافی، كوره پ خانب ها، 
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گرفتن آنها با حکاقد ترین دستم دها و سهرسهوب ههر حهرسهت   

 . اعتراضی و اعتصاب سارگری

بکون تشکد سهارگهری و آزادی اعهتهصهاب حهتهی مهوادی از 

قانون سار سب بتوانک بب در ب ایهی مهنهفهعهت سهارگهران را بهر 

آورده نمایک توسط قکرتهای حاسهم عهلهیهب سهارگهران مهمهانهعهت 

از ایهن نهظهر مهاده .  بعمد آمکه و بب ضک خود تهرهکیهد مهیهشهود

ساینب یک نمونهب بهارز   حکاقد دستم دمربوط بب نحوه تعیین 

مطابق قانون سار، حکاقد دسهتهمه د بهایهک بهر اسها  .  آن است

رفهاه یهک خهانهواده پهنهج   می ان تورم در  امعب و معیهشهت و

طهی بهیهی از دو دههب و نهیهم اسهت سهب .  نفری تهعهیهیهن  هود

حتی یکرار هم  ورایعالی سهار   ازا رای قانون سار می گذرد

قانهون   سب مسیولیت تعیین حکاقد دستم د را دارد، این ماده از

سار را ا را نکرده است و  وراهای اسممی ضهک سهارگهری 

حکاقد دستم د فهعهلهی .  بکون هیو اعتراضی آن را پذیرفتب انک

بعضا حتی سفا  ا اره خانب بسیهاری از سهارگهران را نهمهی 

در صورتیکب اگر سارگران حق تشکد دا تنک و متشکهد   .دهک

را ناچار می سردنک تا یاقهد   بودنک رژیم اسممی و سارفرماها

مطابق این ماده از قانون سار، دستهمه د ههایشهان را افه ایهی 

  .دهک

در طی ادعهاههای دروغهیهن دولهت سهرمهایهب اسهممهی بهرای 

رئهیهس "  اصمح قوانین سار در بهرود  رایط ساری سارگران 

ههای صهنهفهی سهارگهران سهاخهتهمهانهی سشهور از  سانون انجمن

قهانهون بهیهمهب ا هتهمهاعهی  ۰اصمح دوباره طرح تغییهر مهاده 

سارگران ساختمانی در سمیسیون بهکا ت و درمان مجلس سهب 

درصک از سارگران ساختمانی منجهر  ۹۱بب لغو بیمب قریب بب 

او تاسیک سرد نماینکگان مجلس با اعمهال ایهن .   ود خرر داد می

اصمحات درصکد  لب نظر م رت  ورای نگهران نسرهت بهب 

 ."این طرح هستنک

طرح یاد  که بب سازمان تامین ا تماعی تاسیهک سهرده  ۰ماده " 

درصک حق بیمب را از سارگران سهاخهتهمهانهی و بهخهشهی از  ۲

درصک مجهمهوع عهوارض  ۱۷معادل ) سهم حق بیمب سارفرما 

را از (  و درآمک تامینی نها هی از صهکور پهروانهب سهاخهتهمهان

آن صهراحهت دا هت مهابهب  ۱مالک دریافت سنهک و تهرهصهره 

درصهکی  ۷۱التفاوت نا ی از ا رای این حکم  هت پو ی 

حق بیمب سهم سارفرما بعک از اعمم سازمان تامین ا هتهمهاعهی 

و پس از تائیک وزارت سشور از محهد عهوارض مهالهیهات بهر 

 .ارز  اف وده بب حساب سازمان تامین ا تماعی واری   هود

مى توانهک اگهر كهارگهرى بهر اثهر   قراردادهاى موقت كارفرما

سابقب حقوق ا  زیاد  ود بب راحتى خاتمب قرارداد را اعهمم 

حقوقى كم تر را  هایهگه یهن او   و كارگرى از خید بیكاران با

كارفهرمهایهان بها قهراردادههای مهوقهت و اسهته همهار  هکیهک . كنک

سارگران بسنکه ننموده از طهریهق اضهافهب كهارى بها پهرداخهت 

طرق قانون سار در هر  ای دنیا برای اضهافهب )  دستم د پائین 

و .(  ساری بایک از دسهتهمه د مهعهمهولهی بهیهشهتهر پهرداخهت  هود

بهب عهلهت  .است مار بیشتر آنها همچنان بر سود خود مى اف اینک

نهگهران ایهن "  عکم امنیت  غهلهی سهارگهران قهرار دادی دائهمها

همین بهاعهث مهیهشهود در .  از دست دهنکهستنک سب سار ان را 

اعتراض بب حق و حقوق خود روحیب ایی تکافعی دا تهب و از 

 .  متشکد  کن و اعتراضات دستب  معی خوداری نماینک

قراردادهاى موقت كار سارگران را از تمام م ایای یهک فهرد 

 اغد از حق بیمب، سنوات، بازنشهسهتهگهی، عهیهکی و پهادا ، 

. طرح طرقب بنکی مشاغد و بازنشسهتهگهی مهحهروم مهی نهمهایهک

سهرمههایهب داران  ههنهایههتهکههار عههموه بههر ایههنهکههب بهها ایههن طههرح 

قراردادهای مهوقهت بهیهشهتهر از یهک گهارگهر دائهمهی از ایهن 

سارگران بهره سشی می سننک، و روحیب انهفهعهالهی را در آنههها 

تقویت می نماینک بلکب تمام م ایایی سب بب آن ا اره  ک را ههم 

بهب ایهن مهعهنهی "  این دقهیهقها.  بب  یب مرارسشان بر می گرداننک

 .است سب در روز رو ن سارگران را بب مسلخگاه می فرستنک

ارتهجهاعهى   رژیم سرمایب اسممى با طرح و اعمم قهانهون سهار

رسمیت بخشهیهکن :  خود تا سنون  این هک  را دنرال سرده است

حقوقى سیاسى و ا تماعى، خفقان، فهقهر و   و قانونى سردن بى

فمست و بیکاری تحمید  که بب سارگران، سود دههی ههر چهب 

 .بیشتر برای سرمایب

بیی از سب دهب است  بسیهارى از اعهتهصهابهات سهارگهرى را 

سرسوب سرده انک، از ایجاد تشهکهلهههای سهارگهری  هلهوگهیهری 

بب گلولب بستنکه انک، اخرا ، دسهتهگهیهر،   نموده انک، سارگران را

زنکان،  کنجب و اعکام فعالین سارگری در ابعاد وسیعی ادامهب 

 .  دا تب است

در این دوره هک  از اصمحیب این قانون سار همهوار نهمهودن 

هر چب بیشتر راه برای خصوصی سازیها و فهرو  صهنهایهع 

دولتی بب سرمایب داران خار ی و داخلی و بب حرا   گذا تهن 

حهفهظ .  نیروی سار سارگران تهحهت نهام ا هتهغهال زدایهی اسهت

قراردادهای موقت و  وسیع تر نمودن آن، محروم  نمودن ههر 

 چب  بیشتر سارگران از حقوق و م ایای  خود، بب  است مار 
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ایهن طهرح بها  ۱ ورای نگهران ضمن مغایر دانستن ترصره     

قانون اساسی از ا رای این مهاده مهمهانهعهت بهعهمهد  ۲۰اصد 

بهرای رفهع (  مهاه گهذ هتهب) نماینهکگهان در گهام دوم .  آورده انک

ایهن طهرح رای  ۱ایرادهای  ورای نگهران بب حذ  ترصره 

نگهران یکرار دیگر ایهن طهرح را بها اصهد دادنک اما  ورای 

 .قهههههانهههههون اسهههههاسهههههی مهههههغهههههایهههههر اعهههههمم سهههههرد  ۲۰

سازمان تامین ا تماعی از ابتکای سال  اری و در پی تهم  

قانون بیهمهب سهارگهران سهاخهتهمهانهی  ۰مجلس برای تغییر ماده 

 ".حتی یک سارگر ساختمانی را هم بیمب نکرده است

آنجایی سب بب تصویب این قانون و اصمحیب های آن مهیهرسهک 

تمام ارگانهای حکومتی تام ایختیار هستنک سب بنکههای قهانهون 

را بب رای بگذارنک و آن را بب نفع خود بب تصویهب بهرسهانهنهک 

 ورای نگهران چهب ربهطهی بهب قهوانهیهن سهار :  بب عنوان م ال

سارگری دارد سب از حق بیمب بهخهی عهظهیهمهی از سهارگهران 

در حالیکهب سهب ایهن قهانهون بهب .  ساختمانی  لو گیری می سنک

سارگران تعلق دارد و بایک برای حهق و حهقهوق خهود تهعهیهیهن 

قهانهون سهار .  تکلیف سننک بب آنههها حهق دخهالهت داده نهمهیهشهود

آلترناتیو و اصمحیب های مربوط بب آن تا بهحهال مهانهع از آن 

سهراسهری    که است تا  نری سارگری بتوانک بطور وسهیهع و

حول این موضوع متحک  ود و بطور اثراتی برای تحمهیهد آن 

ایهن در واقهع ضهعهف .  مهرهارزه سهنهک  با رژیم سرمایب اسممی

بهوده و    نری سارگری در عرصب مرارزه بر سر قانون سهار

منافع طرقب سارگر ایجاب می سنک سب بهر .  هنوز هم چنین است

" علیرغم اعتصابات و اعتراضات نسرهتها.  این ضعف فائق آیک

وسیع سب تا سنون برعلیب خصوصی سازیههها و قهوانهیهن ضهک 

سارگری  مهوری اسممی صورت گرفتب است و چشهمهگهیهر 

بوده است اما سارگران بب علت متشکد نرودن در یهک سهطه  

سراسری هنوز نتوانستب انک بب در ب ای دولت سرمایب داران 

 . را بب عقب براننک

دو دهب و نیم پس از تصهویهب قهانهون سهار،   می بینیم بیی از

بهها   هههر سههال مههقههامههات رژیههم اسههممههی خههط فههقههر را و آنهههههم

معیارهای خود رژیم سب مهورد قهرهول سهارگهران نهیهسهت، را 

سهال حهکاقهد دسهتهمه د   اعمم می سننهک و در عهیهن حهال ههر

سارگران را علیرغم ماده صری  قانون سار درباره چگونگهی 

آن، بب مراتب حتی از سب چههارم خهط فهقهر پهائهیهن تهر   تعیین

آزمایشی سب ماهب سهب   از مفاد دوران استخکام .اعمم سرده انک

 تقریرا در تمامی  هان معمول است سوء استفاده سردنک و آنرا 

درصک سارگران بها  ۴۱   .رو  عمومی استخکام در آوردنک بب

قراردادهای موقت و امضاء بب سار ا تغال دارنک و از امنهیهت 

و بکین ترتیب میلهیهونههها سهارگهر را .   غلی بر خوردار نیستنک

 .حقوقی بب بیگاری سشیکه انک سالها بکون هیو حق و

سارگران زمانی می تواننک بب اوضاع اسفرار خود خاتمب بکهنک 

و چشم امیک بب این اصمحیب  و تغییر قانون نرنکنک سب متهشهکهد 

. قکرت سارگران در تشکد و حهق اعهتهصهابشهان اسهت.   ونک

سب سارگران تشکد نکارنک و اعهتهصهاب و مهرهارزه  هان   مادام

نتوانک بب در ب ایی دولت را بهب عهقهب نشهیهنهی وادارد و بهر 

سرقتی سب در بب فمست سشیکن هر چب بیشتر سارگران گهرفهتهب 

سارفرماها از ا رای مهفهادی   انک افسار ب ننک، دولت سرمایب و

از قانون سار بکون هیو مانع و محکودیتی روبرو بهوده و ههر 

در این مهیهان مها .  اصمحیب و تغییری بخواهنک وارد می نماینک

 اهک بب اسارت سشیکن هر چب بیشتر سارگران و طهرهقهب امهان 

 . خواهیم بود

 

 6102نوامبر 
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دولت سرمایب روحانی در ادامب سیاستهای خصوصی سهازی 

دولت نهم و دههم در حهال واگهذاری بسهیهاری از صهنهایهع و 

اسهحهاق .  معادن به رگ داخهلهی بهب بهخهی خصهوصهی اسهت

 هانگیری معاون اول رئیس  مهور، در خرداد مهاه امسهال، 

اعمم دا ت سب، راهکارهای دولت در امور اقتصهادی بهرای 

سال  اری  تاب بخشیکن بب برنهامهب خصهوصهی سهازیههها و 

ا رای طرح مقررات زدایی در پیونک با آزادسازی اقتصهادی 

پس از این موضعگیری  هانگیری در نشسهت رسهمهی .  است

هیات واگذاری سهام  رستها و سارخانب هها و مهسسهسهب ههای 

مالی دولتی با حضور وزیر اقتصاد در نخستین مصهوبهب ایهی 

 ههرسههت بهه رگ در لههیههسههت  5سههب بههب تصههویههب رسههانههکنههک، 

 .خصوصی سازیها فوراٌ قرار گرفتنک

برنامب خصوصی سازیها بب وسیلب دولت روحانی در حالی با 

سرعت ادامب دارد سهب سهازمهان خصهوصهی سهازیههها ضهمهن 

همکاری با اتاق بازرگانهی و بهانهک مهرسه ی، چهنهکی پهیهی 

 هرسهت بهرای واگهذاری سهههام آنههها بهب بهخهی  015لیسهت 

مهطههابههق بهر آورده هههای .  خصهوصههی را انههتههشههار داده اسههت

رسمی، در این صورت عملی  کن این برنهامهب، به رگهتهریهن 

ارز  . خصوصی سازیهای ایران در سال سنونی خهواههک  هک

ه ار میلیارد تومان محاسرهب گهردیهکه  11این  رستها بیی از 

این  رستها و صنایع در واقع  رستها و صنهایهع مهادر .   است

هستنک سب سرمایب داران داخلی و خار ی برای تصاحب آنههها 

ایهن بهرنهامهب، بهخهشهی از طهرح .  بب فعالیتهای  کی مشغولنهک

باصطمح  لب و  ذب سرمایب های خار ی است سهب دولهت 

 ا رای این طرح .  تاب زده در اولویت خود قرار داده است

خصوصی سازیها در گرو پذیر  سامد سیاستهههای صهنهکوق 

بین المللی پول، بانک  هانی و تجارت آزاد از طهر  ایهران 

تا دولت بتوانک پهروسهب خصهوصهی سهازیههها را بهب می با ک، 

از آنجائیکب عملی  کن سیاسهتهههای خصهوصهی .  انجام برسانک

سازیها ربط مستقیم با نیولیررالیهسهم و پهیهکایهی آن دارد یزم 

است  نخست مروری بر رونک  کد گیری و تاثهیهرات آن در 

سط   هان بنمائیم سپس بب خصوصهی سهازیههها و نهههادههای 

مربوط بب آن صنهکوق بهیهن الهمهلهلهی پهول، بهانهک  هههانهی و 

 . بپردازیم......غیره

یافتب لیررالیسم اسهت و از نهظهریهب    نیولیررالیسم مرحلب تکامد

پردازان معرو  نیولیررالیسهم در نهظهام سهرمهایهب داری آدام 

انسهان هها افهراد   طرق نظریب آدام اسمیهت،. " اسمیت می با ک

انسهان   وی.  آزادی هستنک سب میتواننک عاقمنب تصمیم بهگهیهرنهک

عقمیی را فردی تعریف میکنک سهب بهب دنهرهال سهود  هخهصهی 

معتقک است سب اگر افراد بب دنرال سود و مهنهافهع خهود   است و

وی بها تهأسهیهک .  منافع سد تأمین میشهود  برونک، در این صورت

بر نقی دست نامرئی در اقتصاد، عرصۀ وظهایهف دولهت را 

حهکاقهلهی دارد و   دولت از نظر اسمیت نهقهی. "  محکود میکنک

 .سیستم اقتصاد بایک مرتنی بر اقتصاد بازار آزاد تعهریهف  هود

در انکیِشۀ اسمیت، بازار آزاد مهی تهوانهک مهنهابهع را بهب طهور 

دهک و دیگر نهیهازی بهب مهکاخهلهۀ دولهت در   سارآمک تخصیص

انکیشب هایی سب در انهگهلهسهتهان   بر مرنای چنین.  اقتصاد نیست

فکهری لهیهرهرالهیهسهم    کد گرفت، نظام سرمایب داری و مکتب

لیررالیسم مرو  آراء و افکار اسهمهیهت اسهت سهب .  تقویت یافت

قائد بب سارآمکی نظام بهازار آزاد و دخهالهت حهکاقهلهی دولهت 

 .است

بب طور سلی لیررالیسم و نیولیررالیسم بهر چهنهک اصهد اسهتهوار 

دوم .  اول این که دولت نبایدد در اقدتدصداد دخدالدت کدندد  .است

آزاد گذاشت تا دست نامرئی منابع را به طدور   بازارها را باید

سوم قوانین به خصوص قواندیدندی کده  .کارآمد تخصیص دهد

چدهدارم حدقدوق کدارگدران .  شدود  مانع تجارت است باید حذف

کاهش یابد تا اندگدیدز    پنجم مالیات ها باید.  نباید افزایش یابد

شدشدم در .  کافی برای تولید کدندندده و سدرمدایده داران بداشدد

 به طور  رقابتی که در  جامعه  موجود  است تولید کنندگان 

 

 طبقه کارگر و خصوصی سازیها

 شهرام یوسفی
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عقالیی رفتار می کنند و به دنبال سود و منفعت شخصی      

 .هستند

هر چهب .  با پیشرفت صنعت، سودآوری سرمایب اف ونی یافت

در چهنهیهن .  افه ایهی مهی یهافهت  تولیک بیشتر میهشهک، سهود ههم

 رایطی سب سود سرمایب از قرد است مار سارگهران ههر روز 

اسمیت در حهمهایهت از سهرمهایهب ههای   بیشتر و بیشتر میشک،

خصوصی و سرمایب داران بر این نظر بود دولهت نهرهایهک در 

بازار دخالت سنک تا سرمایب خصوصی در دسهت اقهلهیهتهی از 

سرمایب داران و  رستهای چنک ملیتی تمرس  یافتهب و در ایهن 

 .راستا منابع بب درستی تخصیص یابنک

 یکی دیگر از نظریات این مکتهب ایهن اسهت سهب  مهیهگهویهنهک

بازارهای  هانی بایک آزاد با نک تا سشورهای مختلف بتوانهنهک 

تعرفب ها بایک ساهی یابک تا ترهادل .  هم مرادلب سننک  بب راحتی با

. تههجههاری بهها ههه یههنههۀ پههایههیههن و بههب سهههههولههت صههورت گههیههرد

دسهت سهرمهایهب داران از ایهن حهربهب  نیولیررالیسم با استفاده

ب رگ را برای سود آوری سمن در بازارههای  هههانهی بهاز 

می گذارد و این امکان را بب آنها میهکههک  سهب بهب ههر  هکهد 

ممکن از بارآوری سار و دسترسی بب مواد خام ارزان بهرای 

ایهن در .  ر ک سرمهایهب و مسهلهط  هکن بهازار اسهتهفهاده  هود

داخلی در سشهورههای واردسهنهنهکه بهب    رایطی است سب تولیک

واردات ارزان، بب سهمهت   علت عکم توان رقابت و حجم انروه

بب عنوان م هال در ایهران بهب عهلهت وارد .  زوال پیی میرود

سردن بب وفور ا نا  بنجلو چینهی و بهکه بسهتهان  همهههوری 

اسممی با چین از نظر اقتصادی، سرب  که می ان تهولهیهکات 

داخلی در ایران ساهی یابک و بسیاری از صهنهایهع و مهراسه  

تولیکی بب علت عکم توان رقابت بب تعطیلهی سشهیهکه  هونهک و 

در نتیجب توده های سارگر و زحمتکی بها مهو  وسهیهعهی از 

بیکاری موا ب  که و ههمهچهنهیهن بهاعهث  هکه وابسهتهگهی بهب 

تو هب بهب  هرایهط   با.   سشورهای صادر سننکه هم اف ایی یابک

آن موقع حاسم بر انگلستان، سب اولهیهن سشهور صهنهعهتهی بهود 

فهقهط در مهورد ایهن سشهور صهکق   نظریب های آدام اسهمهیهت

میکرد، اما سم سم با  هانی  کن سهرمهایهب و صهنهعهتهی  هکن 

سشورهای دیگر  هان این نظریب فقط  امد انگستهان نشهک و 

سد بازار  هانی و سشورهای دیگر سرمایب داری را ههم در 

در این انکیشب وضهعهیهت افهراد تهولهیهک سهنهنهکه مهههم .  برگرفت

 حال دستم د . اف ایی تولیک و سود مهم است نیست، بلکب فقط

از گرسنگی و فهقهر بهمهیهرنهک، از نهظهر   سارگران پایین با ک یا

: آنها بر این عهقهیهکه انهک.  نظریب پردازان این مکتب مهم نیست

اگر تولیک بای رود، فارغ از وضعیت سارگران، این سرب مهی 

ایهن دیهکگهاه بهب قهکری در .  سارگران نهیه  بهای رود   ود م د

سب بسیاری از سهارگهران بهب دلهیهد تهحهمهد   انگلستان غالب بود

بهعهک ازچهنهک سهال  کیک و وحشیانب  سختی های زیاد و است مار

 .سار طاقت فرسا توان خود را از دست داده و می مردنک

دیهگهر   ادامهب ی ایهن طهرز تهفهکهر 11 و اوایهد 51 در دهب ی

 بحران های مالی و اقتصادی بب و ود آمکه، تورم. ممکن نرود

. و بیکاری، سشورها و دولت ها را با چالی موا ب سهرده بهود

از این لیررالیسم حمایت مهی سهردنهک، بها تهولهیهک   سشورهایی سب

در آن زمهان سشهورههای .  مهوا هب  هکنهک  انروه و سمرود تقاضا

 هکیهک بهرای عهرضهب ی   قکرتمنهک نهیهاز بهب سشهف بهازارههای

 تولیکات خود را دا تنک؛ در نتیجب نیاز بهب تصهر  بهازارههای

لیررال ها برای ورود بب بهازارههای  هکیهک بها مهانهع .   کیک بود

نام دولت موا ب بودنک؛ بر این مهرهنها ادعهای دخهالهت   اصلی بب

با اصرار بیشتر مطرح سردنک، بب   حکاقلی دولت را در اقتصاد

همچون تأمهیهن ا هتهمهاعهی را   حکی سب برخی وظایف عمومی

سههیهاسههت، مههرزهههای   بها ایهن.  نهیهه  از دو  دولههت بههردا هتههنهک

دنهیها بهب    غرافیایی از بین می رفهت و  هرسهت ههای به رگ

راحتی می تهوانسهتهنهک بهب بهازارههای بهکهر و دسهت نهخهورده  

در حال توسعب دسترسی پیکا سهنهنهک؛ لهذا در چهنهیهن   سشورهای

. بازار مشکد سمرود تقاضا از بیهن مهی رفهت   رایطی با ر ک

 رست های چنک ملیتی بب سشهورههای   از طر  دیگر با ورود

سشورهای تهوسهعهب یهافهتهب و در حال توسعب، بازارهای داخلی 

 . ر ک ف اینکه ایی یافتنکاست مارگر 

این سیاستهای تجاوز گرانب سرمایب داران سشورههای تهوسهعهب 

یافتب بب سشورهای در حال توسعب سب تحت لهوای صهادرات و 

نام گرفتب است، مو ب تشکیک "  آزاد سازی تجارت " واردات، 

ههای وابسهتهگهی و انهقهیهاد اقهتهصهادی  یکهی از بهکتهریهن  هکهد

هها  آزادی خواهی نهیهولهیهرهرال.  سشورهای در حال توسعب است

آزاد سازی قیمت هها، آزاد سهازی » :  همب از همین  نس است

، اما نب « های لوسس تجارت، آزادی بازار، آزادی واردات سای

ها و سنکیکاها، نب آزادی تجمعات و تشکد ههای  آزادی اتحادیب

 .سارگری

در اثر غهارت و چهنهگ انهکازی سهرمهایهب داری  هههانهی بهب 

 بازارهای سشورهای در حال توسعب امروزه می بینیم  سب در 
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تراستها و سارتلها و  رستهای غول آسای چنک مهلهیهتهی ا کال     

نیولیررالیها با ا رای سیاستهای نیولهیهرهرالهی و .  ظاهر  که انک

حمایت مالی از سرمایب داران برای خود یارگیری سهردنهک تها 

سیاستهای بشکت است مارگرانب خود را در سشهورههای   بتواننک

از بهازارههای دسهت نهخهورده اسهت،   در حال توسعب سب مملو

 رست های چنک ملهیهتهی   پیی بررنک و بتواننک با اف ایی فرو 

قهرار دارد،   سب غالراً در اختیار اقلیت سهرمهایهب داران  هههان

نیولیررالیسم مکعی است .  سود و سرمایۀ خود را اف ایی دهنک

آنها با این حربب و حهیهلهب بهرای   . سب دولتها بایک سوچک بماننک

رفع بحرانهای اقتصادی مو ود، امیک بب بازار آزاد و بب آینهکه

این خصوصی سازیههها در .  ها بستب انک ی خصوصی سازی

ً در  هرسهت ههای  اختیار صاحران نیولیررالیسم است سب غالهرها

فراملی سهام دارنک سب فهقهط بهب دنهرهال مهنهفهعهت و سهود خهود 

با در اختیار گرفتن منابع ارزان در سشور   این  رستها.  هستنک

سهار، مهواد خهام و   در حال توسعب از  ملب زمهیهن، نهیهرو ی

اولیب، فرآورده های خود را با سمترین ه ینب تولیک می سننک و 

با بهیهشهتهریهن قهیهمهت مهمهکهن در بهازار آزاد آن را بهفهرو  

این مرادلب تجاری نابرابر سب نتیهجهب آزادسهازی بهی . میرساننک

هها اسهت،  هکها  و  قیک و  رط تجارت مورد نظر نیولیرهرال

ای را سب بین سشورهای فقیر و غنی و ود دارد، بیشتر  فاصلب

سهرهب ”  آزاد سهازی“ سنک و بب همین دلید این بب اصطهمح  می

ههای  وابستگی و انقیاد سشورهای در حهال تهوسهعهب بهب سشهور

ههایهی  سشورهای ثروتمهنهک سهای.  توسعب یافتب و ثروتمنک میشود

بب همین دلیهد اسهت .  فرو نک سب فقط بایک مصر   ونک را می

نیولیررالها از نظر اقتصادی بر آزادی این تهجهارت پهافشهاری 

 .می سننک سب تقریرا برایشان سود خالص را بهمراه دارد

را    در این نوع خصوصی سازی دولت بایک دخهالهتهگهری خهود

بههب حههکاقههد بههرسههانههک، و تههمههامههی امههور اقههتههصههادی بههب سههمههت 

 خصوصی سازی پیی برود، بب عنوان م ال از طهر  دولهت

آمریکا یکسری خکمات عمومی ماننک تأمین ا تماعی، هه یهنهب 

.  رست های خصوصی سپرده  که اسهت  های درمانی نی  بب

ها و  در ادامب این سیاستهای نیولیررالی سالیان متمادی، بانک

گذاری  هانی بب مهنهظهور ایهجهاد بهازارههای  نهادهای سرمایب

سننک و فشار وارد مهی  کیک بر سیاستمکاران اعمال نفوذ می

گی   ء خصوصی   صنکوقهای ملی بازنشستبآورنک سب اویٌ 

سازیها قرار گیرد و دوماً سارخانجات ب رگ صنعتی،  هاده

 .رسانی  در دستور  قرار  گرفتب،  ها و  سیستم  آبها، پد

هها و نهیهمههب خصهوصههی  سهازی مشهمهول طههرح خصهوصههی

 .سازیها  ونک

ریگان بب عنوان یکی از سردمکاران ایکئولوژی نیولیررالیسم 

برای احیای قکرت طرقاتی سرمایب داری حملب تههها همهی بهب 

و سعی نمود حرسهتهههای   نمود  سارگریو تشکلهای  ها اتحادیب

این تشکلهای سارگری را برای مطالرات و خواستهب ههایشهان 

در هم بشکنک، با این  گرد هم در مهیهان سهارگهران رعهب و 

ها، با بکار گیهری از  بب موازات این طرح.  وحشت ایجاد سنک

انواع و اقسام ایکئولوگهای نیولیررالی، ترهلهیهغهات مهکیهایهی بهب 

تمام ایهن ارگهانههها یهک . ترلیغ و ترویج نیولیررالیسم پرداختنک

: صکا برای دولت نیولیررال و نهادهای حهامهد آن از  همهلهب

المللی و بانک  هانی و سازمان ملد متحک ترهلهیهغ  صنکوق بین

 . می نمودنک

از دیگر طرفکاران پرو پا قرص ایکئولهوژی نهیهولهیهرهرالهیهسهم 

قهکرت   تضعیف برایتاچر .  مارگارت تاچر در انگلستان بود

های سارگری درهای صنهایهع بهریهتهانهیها را بهب سهوی  اتحادیب

طولی نهکهشهیهک سهب .  بازار آزاد و  رقابت عنان گسیختب گشود

صنعت فوید  هفهیهلهک، سشهتهی سهازی گهمهسهکهو و صهنهعهت 

پای .  خودروسازی محلی ب رگترین ضربات را متحمد  کنک

هها فهقهط و  این  هرسهت.  های ژاپنی بب  بریتانیا باز  ک  رست

فقط سارگرانی را سهب در اتهحهادیهب عضهو نهرهودنهک اسهتهخهکام 

با بب حرا  گذا تن نیروی سار سارگران   در نتیجب.  سردنک می

طرقۀ سارگر انگلستهان بهب تهکریهج   با دستم دهای بسیار پائین

سهازی  خصوصهی.  بب بردگی سیاستهای نیولیررالیسم تن دادنک

در صنایع هوا فضا، مخابرات، خطوط ههواپهیهمهایهی، فهوید، 

و نهقهد اتهوبهو  رانهی و  برق، گاز، نفت، زغال، آب، حمد 

 .راه آهن با قیمت نازل پیاده  ک

نیولیررالیسم برنامب ی از پیی طراحهی  هکۀ سهرمهایهب داری 

 هانی است سب از طریق نهادهای صنکوق بین اللملهی پهول، 

بانک  هانی و تجارت آزاد طی چنک دهب ی گذ تب حاسمهیهت 

نموده، تاچر و ریگان در را  این حاسمیت بیشترین نقی را 

 . ایفاء سردنک

 :صندوق بین المللی پول

 

صنکوق بین المللی پول و بهانهک  هههانهی ههر دو، حهاصهد 

سهب در سهال  هسهتهنهک«  وودز  برتون» پولی و مالی   سنفرانس
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آنانی سب در این سنفرانس  رست سهردنهک .  صورت می گرفت   

بودنک سهب در او  آن  31 و هوای رسود ب رگ دهۀ در حال

«  ان مینارد سهیهنه «  .درصک رسیک 52 بب بیکاری در آمریکا

دا ت، در زمان رسهود بهرای   سب در این نشست نقشی سلیکی

علت سقوط اقتصهاد،  او می گفت: بحران را ه حلی ارائب سرد

مهی تهوانهک بهب   ساهی تقاضای سد است و سهیهاسهتهههای دولهت

 در مواردی سهب سهیهاسهتهههای پهولهی.  اف ایی تقاضا سمک سنک

سار نمی سنک، دولت ها بایک بب سیاستهای مالی تهکهیهب سهنهنهک و 

. خود را اف ایی و یها مهالهیهات را سهاههی دههنهک  ه ینب های

تحلهیهد سهیهنه  مهورد انهتهقهاد قهرار   درحالیکب الگوی مرتنی بر

چرا نهیهروههای بهازار نهمهی   گرفتب  که، درک ما را از اینکب

سهامهد   تواننک بب سرعت عمد سننک و اقهتهصهاد را بهب ا هتهغهال

در واقهع در ابهتهکای سهار نهیه ، .  برگرداننک، بای بهرده اسهت

بین المللی پول بر پایۀ همین تفهکهر تهأسهیهس  هک سهب   صنکوق

سار نمی سهنهنهک و مهمهکهن اسهت بهاعهث   بازارها عموماً خوب

منابع مالی یزم را بهرای   بیکاریهای ب رگی بشونک و نتواننک

امها ایهن   .اصمح امور اقتصاد در اختیار سشهورهها بهگهذارنهک

نهاد بین المللی طهی زمهان تهغهیهیهرات زیهادی سهرده اسهت و 

اسنون از برتری  بازار حمهایهت مهی سهنهک، و در حهالهی سهب 

بر احسا  نیاز بب فشار بر روی سشورهها بهود تها   تأسیس آن

سیاست اف ایی ه ینب ها و سهاههی مهالهیهاتههها را  در پهیهی 

نرخ ههای بهههره اقهتهصهاد را بهب حهرسهت   بگیرنک و با ساهی

درآورنک، امروز صنکوق نوعاً، تنها وقتی اعترار مهیهکههک سهب 

سشور مورد نظر حهاضهر  هود سهیهاسهتهههای سهاههی سسهری 

بود ب، اف ایی مالیاتها و یا اف ایی نرخ های بهره را اتهخهاذ 

 .بب محکود  کن فعالیتهای اقتصادی منجر می  ود سنک سب

هک  اصلی صنکوق بین المللهی پهول حهفهظ  ثهرهات اقهتهصهاد 

صنکوق بین المللی پهول در سهمهکهههای   .سرمایب  هانی است

فهرض بهر ایهن اسهت سهب   .بین المللی نهقهی مشهخهصهی دارد

مهیهکهنهک تها   صنکوق، وضعیت اقتصاد سمن سشور را بررسی

مطمین  ود سهب سشهور در مهحهکودۀ امهکهانهات اقهتهصهادیهی 

گههویهها هههرگههاه سشههوری نههتههوانههک حههکاقههد .  مههی سههنههک  حههرسههت

كنهک، صهنهکوق سهمهکهههای   استانکاردهای مشخصی را حاصد

وقتی صهنهکوق   خود را بب آن سشور متوقف می سنک و معمویً 

سمکهای خود را متوقف می سنک بانک  هانی هم از این امهر 

تهمهرسه   .پیروی سرده و سمکههای خهود را مهتهوقهف مهیهکهنهک

  صنکوق  بین المللی پول بب  اقتصاد  سمن  و بب  خصوص

تورم، منجر بب این  ک سب مسائد مربهوط بهب فهقهر، بهیهکهاری، 

  .نابرابری سرمایب بین طرقات دارا و نکار را نادیکه بگیرد

از مهمترین خواستب ها و  رایط صنکوق بین الملهلهی پهول از 

در مقابد پهرداخهت وام، آزادسهازی بهازار سهرمهایهب   سشورها

سرمایۀ موفق، نشان دههنهکه و هود نهظهام   است؛ چرا سب بازار

الرتب یزم بب ذسر اسهت سهب صهنهکوق در   سرمایب داری است،

دیگری هم دارد و آن تهعهیهیهن   سنار این درخواست، درخواست

 از دیگر اولویتهای صنهکوق.  نرخ بهره توسط بازار آزاد است

می توان بب حمایت از نرخ ارز در سشورها و بای نگب دا تهن 

ارز  پول سشورها در مقابد ارز خار ی ا هاره سهرد؛ چهرا 

ارز  پول ملی تورم ایجاد می  ود سب   سب در صورت ساهی

 . مغایر است با اهکا  صنکوق بین المللی پول

 بانک جهانی

 هر آنچب مسیولین بانک  هانی می گوینک، باورسردنی مشکهد

است سب بانک  هانی از تأثیرات فا عب باری سب سیاستهههایهی 

.  هان سوم بر ای مهی گهذا هت، بهی اطهمع بهوده بها هک  در

سلطۀ ایهایت مهتهحهکه آمهریهکها سهت و از  بانک  هانی، تحت

خار ی ایایت مهتهحهکه عهمهد   دیرباز، بب م ابب بازوی سیاست

بهانهک  هههانهی در   بکنام ترین مورد بب سارگرفتهن.  سرده است

حکومت   خکمت ایایت متحکه، پایان دادن بب وام های بانک بب

 منتخب سالوادور آلنکه رئیس  مهور  یلی بود، سب اولیهن گهام

در ایجاد بی ثراتهی طهرح ریه ی  هکه تهوسهط ایهایت مهتهحهکه 

ریچارد نکیهسهون رئهیهس .  محسوب می گردد  آمریکا در  یلی

 مهور وقت ایایت متحکه و سارگ اران آن، بانک را طهوری 

خود بب سار گرفتنک سب بکترین ضربهب را بهب   در خکمت اهکا 

بحران اقتصادی، متعاقهب آن راه .  اقتصاد  یلی وارد آورد نک

طهراحهی  هکه تهوسهط 0153سهال    را برای سودتهای خهونهیهن

بهب دنهرهال آن، ایهایت .  سازمان  اسوسی آمریکا هموار سهرد

سمکههای خهود را بهب سهوی  دیهکهتهاتهور نهظهامهی   متحکه سید

، بهانهک  0152 تها  0153استرر    از.  سرازیر سرد"  پینو ب" 

مهیهلهیهون دیر وام  320  هانی بب دیکتاتوری نظامی پیهنهو هب

 .  داد

 0111 برنامب های تعکید اقتصادی بانک  هههانهی طهی دههۀ

.  روع  حملۀ وسیع وا نگتن علیب سشورهای  هان سوم بهود

سب نتیجۀ آن  بیکاری، گرسنگی و فقهر و فهمسهت را بهههمهراه 

 .  دا تب است

 ،  بانک   هانی سخت در  0111در سال های  پایانی  دهۀ  
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بود تا تصویری خیرخواهانب از خود در اذههان ایهجهاد   تم    

توسعۀ  هانی آن، بر اهمهیهت نهقهی دولهت   ابتکا گ ار .  سنک

و سهممهت و آمهوز  و سهاههی  در بهرود وضعیت بهکا ت

،  0115 در مهاه ژوئهیهب.  ا تماعی تأسیک دا هت نابرابر یهای

نهابهرابهری   بانک  هانی اعمم دا ت سب فقر رو بب اف ایی و

در درآمکها را سب از اعمال برنامهب ههای تهعهکیهد اقهتهصهادی 

 نظر بانک در  هان سوم نا ی  که است، با همکاری مورد

غیردولتی سب از سیاستهای بانک بب سرب نتهایهج   سازمان 31

سرده انک، مورد بهررسهی قهرار خهواههک   حاصد از آن، انتقاد

تعکید اقهتهصهادی بهب ایهن   بانک  هانی تحت برنامب های.  داد

نههفههع    ههرط بههب سشههوری وام مههی داد سههب دولههت آن، بههب

بازپرداخت مطالرات بانکهای غربی، ه ینب های عمومی را 

 ً  . ساهی دهک وسیعا

 

در ایران بعک از  نگ تحمیلی و با آغاز دورۀ سازنکگهی، بها 

رو آمکن دولهت رفسهنهجهانهی تهفهکهر نهیهولهیهرهرالهی و ا هرای 

سیاستهای آن  برخم  طرز تفکر حاسم بهر دوران  هنهگ، 

دوباره پیکا سرد و در دوران دولتهای بعکی ادامب پهیهکا   حیات

طوری سب در دولت دهم و یازدههم  هکت بهیهشهتهری   سرد؛ بب

سنونی درآمکهای دولت اف ایی یهافهتهب   در دولت.  گرفتب است

همین طرز تفکر در قالهب   است، ولی بسیاری صر  ترویج

 ...دولهتهی و  حجم انروه واردات، خصوصی سهردن صهنهایهع

 .قرار گرفتب است

خصوصی سازیها در ایران دقیقا تابع سیاستهای نیولیررالیسم 

سهردمهکاران  همهههوری   مجمع تشخیهص مصهلهحهت و.  است

قانون اساسی را در رابطب بها خصهوصهی  11اسممی اصد 

این بنک از قانون اساسهی .  سازیها قیک و بب تصویب رسانکه انک

ساممً منطرق با تفکرات نیهولهیهرهرالهیهسهم و بهر آورده نهمهودن 

خواستب های آن از طریق صنکوق بین المللی پهول و بهانهک 

همانطوریکب مشاهکه می سنهیهم بسهیهاری از   .  هانی می با ک

خصهوصهی   صنایع ب رگ داخلی در حال واگذاری بب بهخهی

همان بخی خصوصی سب فقهط بهب دنهرهال سهود آوری .  است

بیشتر و تقویت سرمایب های خصوصی در سهطه  داخهلهی و 

  .خار ی است

بخی وسیعی از صنایع ایهران تهعهطهیهد  هکه و یها در حهال 

تا  ائیکب بب بخی واردات بر میگردد در .  تعطید  کن است

 حجم وسیعی  از سایهای  واراداتی  بنجد  تا  حال حاضر با

سایهای لوسس مصرفی از سشورهای مهخهتهلهف بهخهصهوص 

حجم عظیم درآمکهای نفتی، بهکون تهو هب .  چین روبرو است

بب توسعۀ بخی تولهیهک، بها حهاسهمهیهت بهخهی دیلهی و رانهت 

همگی سرب  هکه تها سشهور بهب   اقتصادی،خواری بر روابط 

ً از .   امعب ایهی مصهرفهی تهرهکیهد  هود مصهرفهی سهب غهالهرها

 رستهای فراملی و چنکملیتهی خهار هی تهأمهیهن مهی   تولیکات

 ود و با وابستگی سامد اقتصادی؛ یعنی در اختیار گهذا هتهن 

در خکمت سود سهرمهایهب داران  هههانهی و   بازارهای داخلی

در دولهت .  تقویت و توسعب هر چب بیشتر خصوصی سازیهها

دهم با ارز ارزان، حجم عظهیهمهی از سهایههای وارداتهی بهب 

بهیهشهتهریهن ضهربهب را بهب بهخهشهههای  سشور سرازیر  که سب

نهعهتهی  هک و ایهن تولیکی زده و سرب تعطید  کن بهخهی صه

سیاست همچنان در دولت یهازدههم ادامهب دا هتهب، مهنهجهر بهب 

بیکارسازیهای وسیع و فقر و فمست میلیونها توده سهارگهر و 

 .  زحمت سی  امعب  که است

ی خود ضمن تها هم  نیولیررالیسم در طول این چنک دهب سلطب

ها و سنکیکاهای سارگهری بهب طهرز غهیهر  گسترده بب اتحادیب

 .ی سارگر را ای ولب و اتمی ه نهمهایهک مترقرب ایی توانستب طرقب

ههای آزاد و  و م ورانب فرد گرایی را بب  ای حهقهوق انسهان

مکافعان و ا را سننکگان طرحهای تاچریسهم ـ . برابر  ا ب نک

ریگانیسم با دفاع از حقوق فرد و در نهظهر نهگهرفهتهن حهقهوق 

 معی  بب حمایت از بازار و انرا ت سرمایهب و سسهب سهود 

بیشتر و ارز  اضافی پرداختنک و بب خود بیگانگی انسهانههها 

بکین تهرتهیهب .  دامن زدنک و ماهیتاً آنها را بب سای ترکید سردنک

ی فردی بب  ای رقابت و انگیه ه  همهعهی و  رقابت و انگی ه

ی سهارگهر و  متشکد  هکن، بهایتهریهن ضهربهب را بهب طهرهقهب

 .زحمتکشان وارد سرده است

های نهم، دهم و یازدهم در ارزان سازی  نکتب ا تراک دولت

های سهمن  چنین رونکی با پرداخت وام.  نیروی سار می با ک

ی  تهوسهعهب"  الهمهلهلهی بهب دولهت  ههای صهنهکوق بهیهن و توصیب

از مشخصب های این دوران .  رفسنجانی آغاز  ک"  اقتصادی

وضعیتی بود سب سارگرا ن نفت یکی از ب رگتهریهن صهنهایهع 

ایران با آن موا ب  کنک، رونکی سب در استخکامی سهارگهران 

بو ود آمک بب این  کد بود سب سارگر را بهب سهارسهن ارتهقهاء 

در قراردادهای  کیک استخکامی اگهرچهب سهارگهران بهب .  دهنک

عنوان سارسن ارتقای  غلی یافتب بودنک، اما در وضعیت آنهها 

 سارگرانی سب بب . با ارتقاء بب  غد  کیک تغییری حاصد نشک
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طهر  دسهت سهارفهرمها را بهرای   از یهکسارگهران اسهت،  

ً بهب ارزان  اخرا  باز می گذارد و از سهوی دیهگهر مسهتهقهیهمها

سازی نیروی سار، تعرض بب معیهشهت سهارگهران، گهروگهان 

زنهک و از  گیری  غلی و هرا  از اخهرا   هکن دامهن مهی

سوی دیگر سارگران بب علت عکم ایمنی در سار خود، امکان 

و سازمان یافتن را از دسهت    همرستگی و اتحاد و اعتراض

الرتب طرح قرار دادهای موقت تنها بب  رست نهفهت . می دهنک

درحهکود نهود درصهک  13ختم نشک، طرق آخرین آمهار سهال 

سارگران از بخی صنایع مهم گرفتب تا بخشهای خهکمهاتهی را 

 !در بر می گیرد

خهرداد  05بر طرق یک خرر از خرر گ اری مهر در تاریها 

رئیس سهار و .... ایران به غولهای نفتی پاداش میدهد"  ماه، 

اصمح قراردادهای نفتی وزارت نهفهت بها تهاسهیهک بهب ایهنهکهب 

برخی  رستهای خار ی در طول دو دهب گهذ هتهب بها ایهران 

قرارداد نفتی امضاء سرده انک، نب تنها هیچگونب سودی نرهرده 

بلکب متحمد زیان هم بب دلید فعالیت در صنایع نهفهت و گهاز 

 ."ایران  که انک

این مقام و مه دور دولهت سهرمهایهب  همهههوری اسهممهی در 

حالیکب با وقاحت و بیشرمی تمام دروغ می گویک و از منهافهع 

 رستهای امپریالیستی دفاع می سنک و مکعی است سب سهودی 

صنهایهع :  نصیب آنها نشکه است، بایک بب ایشان یاد آوری نمود

نفت ایران   ء اولین طرح خصوصی سازیهایی بهودنهک سهب 

سارگران آن بایترین صکمات را متحمد  که انک، همهانهطهور 

سب در بای ا اره  ک این طرحها برای صاحهرهان سهرمهایهب و 

اربابان امپریالیستی ا  تماماٌ سود و بهرای سهارگهران نهفهت 

ایهن .  بردگی سامد و ریاضت اقتصادی را بهمراه دا تب است

نوع خو  خکمتیها بب سرمایب  هانی بکون هیو واههمهب ایهی 

 . علتی تنها نرود طرقب سارگرمتشکد و متحک در میکان است

 واکنش جنبش کارگری به خصوصی سازیها

با استرکای سب حکومت سرمایب  مههوری اسهممهی بهیهی از 

سب دهب است بر  امعب ایران و بویژه  نری سارگری حهاسهم 

نموده است، سارگران برای متشکد  کن و ایجاد تشهکهلهههای 

خود با سرسوب، اخرا ، دستگهیهری و زنهکان روبهرو بهوده 

اما با تمام این سرسوبها دست بب اعتراض و اعتصاب و .  انک

بها طهرح .   ایجاد تشکلهایشهان بهب ا هکهال مهخهتهلهف زده انهک

ایجاد تشکلهای مستقهد، :  مطالرات و خواستهای خود از  ملب

 اف ایِی حکاقد  دستم د،  لغو  قراردادهای  موقت  و  سفیک 

این طرح  کیک صاحران سرمایب تهن نهکادنهک از حهیهطهۀ سهار  

. بیرون مانهکنهک و بهازخهریهک و بهازنشهسهتهب یها اخهرا   هکنهک

سارگرانی هم سب ارتقاء یافتب بودنک، در عوض از حق تشکد 

 . و اعتصاب محروم گردیکنک

ساری  در ادامب این طرح، دولت قراردادهای موسوم بب پیمان

را منعقک نمود سب در واقع ادامب همان طرحهای نهیهولهیهرهرالهی 

از مشخهصهب ههای ایهن طهرح در ههم  هکهسهتهن اتهحهاد .  بود

سراسری سارگران نفت، و اتمی ه نمودن آنها بهود سهب رژیهم 

سرمایب  مهوری اسممی آگاهانب بب این نهقهشهب عهمهد دسهت 

زد، او بب پتانسید و سابقب مرهارزه درخشهانهی سهب سهارگهران 

صنایع نفت در بب پیروزی رسانکن انقمب ایران را دا هتهنهک 

طرحهای منهاقصهب ای پهیهمهانهکهاری حهربهب .  سامم واقف بود

دیههگههری بههود سههب سههارگههرانههی را سههب اخههرا   ههکه بههوده بهها 

قراردادهای موقت و با حکاقد دستم دها بکون هیو مه ایها و 

ایهن طهرح در سهطه  .  حق بیمب ایی مجکداٌ استهخهکام نهمهایهنهک

گسترده ایی در  رست نفت ا را  ک و در  رایط فعلهی نهود 

درصک سارگران این صنایع تحت نظارت سارفرمهایهان  هکیهک 

سب همان پیمانکاران می با نک بب  کد قراردادی بب بهکتهریهن 

ی واگهذاری  چنین رویکردی بب مه هابهب.   یوه است مار میشونک

سلیۀ امور سارگران اعم از دستم د، بیمب، ایمنی محیط سهار، 

مرخصی، مسکن، ساعت سار و سایر امور رفاهی و  غهلهی 

هک  صاحران سرمایب این سیهاسهت .  بب سارفرمایان  کیک بود

ههای  ی نیولیررالی، گری  وزارت نفهت از مسهیهو لهیهت پیچیکه

قانونی و ا تماعی خود در قرال سهارگهران  هاغهد و بهیهکهار 

سارگرانی سب بب  کد قراردادی بب سار ا تغال دارنک بب .  بود

علت تر  از اخرا  در متشکد  کن و مرهارزه طهرهقهاتهی بها 

با ا رای طرحهای پیهمهانهکهاری .  محکودیتهایی روبرو هستنک

.  سههارگههران نههمههی دانههنههک بهها سههکام سههارفههرمهها روبههرو هسههتههنههک

تهریهن  هاخهص اسهته همهار  قراردادهای موقت و پیهمهانهی مهههم

بب مو ب این قراردادها سارگران حکاسه هر .  نیروی سار است

آینهک و بهب دلهیهد  ماه تا یک سال بب استخکام در می 2بب مکت 

ساری در بسیاری مواقهع سهکهوت  ناامنی  غلی و تر  از بی

در نخستین سالههای عهرو  نهیهولهیهرهرالهیهسهم .  اختیار می سننک

طهرهق دومهیهن   0321ایرانی در دوره رفسهنهجهانهی بهب سهال 

ترصرۀ مادۀ هفتم قانون سار قهراردادههای مهوقهت و پهیهمهانهی 

 .ی قانونی و حقوقی یافت  نرب

 از مشخصب های قراردادهای موقت سار سب  تماماً بب  ضرر 

     37  



 

دولت روحانی با ساز ی سب با سشورهای امپریالیستی در  

ابتکای سار ریاست  مهوریی تا بب امروز دا تب، با سرمایب 

داری  هانی عهک بستب تا  ائیکب امکان دارد خصوصی 

سازیها را در ایران و در سط  صنایع ب رگ هر چب 

هک  دولت یازدهم فرو  صنایع بب .  سریعتر ا راء نمایک

بخی سرمایب های خصوصی و سرمایب داران خار ی است، 

سب با فرو  نیروی سار ارزان سارگر ایرانی و است مار 

وحشیانۀ آنها توسط سرمایب های خار ی بایترین درصک 

اما آنچب در نتیجب این .  سودهی را نصیب آنان سازد

خصوصی سازیها نصیب سارگران میشود، دستم د بسیار 

نازل، قراردادهای موقت و سفیک سب اینرار سارگران با 

سارفرماهای خار ی روبرو هستنک، تقسیم صنایع ب رگ بب 

واحکهای سوچکتر سب سرب پراسنکگی و عکم اتحاد و متشکد 

 کن سارگران میشود، فقکان بیمب بیکاری و نا امنی  غلی و 

سارگران نتیجب ایی سب از این .  عکم ایمنی محیط سار

خصوصی سازیها می گیرنک، فقر و فمست بیشتر نا ی از 

 . تورم و گرانی سر سام آور

همانطوریکب امروز  اهک هستیم هنوز این طرح خصوصی 

سازیها بطور سامد ا را نشکه، طرقب سارگر ایران با بیکاری 

و فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی سب نا ی از تورم و 

در پی این .  گرانی فوق العاده است دست بب گریران است

تجارب است سب سارگران بخشهایی از صنایع ب رگ ایران 

پد آسرید اصفهان، چادر ملو و سنگ معکن بافق "  از ملب

دست بب یک حرست  کی بر علیب این طرح خانمان سوز 

امروزه این خطر برای سد طرقب .  خصوصی سازیها زده انک

سارگر ایران  کی تلقی  که و تو ب آنها را بب این وظیفب مهم 

 لب می نمایک سب با اتحاد و همرستگی سراسری در قامت 

یک طرقب بر علیب این سیاستهای ضکسارگری دولت سرا پا 

تنها سارگران با همرستگی .  م دور روحانی بب پا خی نک

طرقاتیشان می تواننک دولت را وادار بب عقب نشینی نموده و 

آنها را ودار نماینک از انجام این طرحهای ضک سارگری سب 

هستی طرقات فرودست را بب نیستی ترکید می سنک ممانعت بب 

همان حرست موفق و طرقاتی سب تا سنون .  عمد آورنک

سارگران بافق انجام داده انک و بب د من طرقاتی آموختنک سب با 

 .  اتحاد و همرستگی سارگری د من یارای توان مقاومت نیست

  6102سپتامبر 

 :منابع
 ویکی پکیا، دانشنامد آزاد

 ،ی مختصر نیولیررالیسم تاریخچب( ۱۹۴۲)دیویک هاروی  -
 منوچهر عرکهللا زاده : برگردان

-

امضاء، حقوق بازنشستگی، لغو سار بهرای سهودسهان، آزادی 

فعالین سارگری زنکانی و تمامی زنکانیان سیهاسهی و مهرهارزه 

برعلیب خصوصی سازیها سب امروز بیی از هر زمان دیگهر 

  ء مطالرات محوری طرقب سارگر ایهران اسهت بهب مهرهارزه 

سارگران پد آسرید اصفهان و اخیهراً سهارگهران .  برخاستب انک

سنگ معکن بافق ی د از پیشتازان مرارزه برعلیهب ایهن طهرح 

سههارگههران سههنههگ مههعههکن بههافههق عههلههیههب .  ارتههجههاعههی بههوده انههک

خصوصی سازیها و فرو  معکن بب بخی خصوصهی رژیهم 

ایهن اعهتهصهاب ههر چهنهک .  را وادار بب عقب نشینی نموده انهک

پایان سار نیست اما دستاوردهای گرانرها و با ارز هی بهرای 

طرقب سارگر ایران و سارگران معکن سنگ آهن بافق تا سنهون 

ایهن حهرسهت مهههم و تهاریهخهی تهو هب .  بههمهراه دا هتهب اسهت

بخشهایی از  نری سارگری ایران را بهب طهرح خصهوصهی 

 .سازیها و عواقب نا ی از آن  لب نموده است

بخی وسیعی از طرقب سارگر ایران بطور عینی عواقب  هوم 

این خصوصی سازیها را در زنکگهی روزمهره خهود تهجهربهب 

سرده انک و لطمات سنگینی سب در قٍرد آن متحمد  هکه انهک را 

با تمام و ود خود احسا  نهمهوده و تهاوان آن را بها فهقهر و 

تها  هائهیهکهب ههم بهب .  فمست و بیکاری هر بیشتر می پردازنک

سط   هانی بر میگردد، در حالی سب تجهربهب تهاریهخهی چهنهک 

خصهوصهی   دهب بب رو نی نشان میکهک سب ا هرای سهیهاسهت

ً مهنهجهر بهب  سازیها در سشهورههای در حهال تهوسهعهب عهمهومها

بیکاری، تشکیک فقر توده های زحمتکی، محرومیهت طهرهقهات 

تر از آموز  و پرور ، بهکا ت و درمان و سایهر  آمک سم در

خکمات عمومی، گستر  فواصد طرقاتی، ساهی ارز  پول 

ملی این سشورها، واردات بی حساب و ستاب، ور کسهتهگهی 

و ویرانی تولیهک ات داخهلهی، گسهتهر  دیل بهازی و رانهت 

خواری مالی و تشکیک وابستگی سشورهای در حال توسعب بهب 

 .داری  که است سشورهای ثروتمنک و ب رگ سرمایب

ها یکی از مهحهورههای اصهلهی ایهن خصهوصهی  حذ  یارانب

یهکهی از سهیهاسهتهههای .  های سهاخهتهاری اسهت سازیها و تعکید

تها سهرمهایهب . قیمت ها می با ک” آزاد سازی“حذ  یارانب ها 

داران بتواننک با دست و بال بازتر قیهمهتهههای ا هنها  را بهای 

دسهت “ تا  ائیکب . برده و هیو سنترلی بر بازار مو ود نرا ک

با حذ  یهارانهب .  خود بهترین تنظیم سننکه با ک”  نامرئی بازار

ها در چنک سال گذ تب در ایران سب حاصد آن گرانی و تهورم 

بیی از حک و بایتر رفتن قیهمهت اقهمم ههر روزه مهی بها هک 

آنچنان وضعیت بحرانی در  امعب ایران بهو هود آورده، سهب 

اس ریت مردم برای تهیب مایحتها  اولهیهب زنهکگهیهشهان و زنهکه 

 . مانکن با د واریهای بسیاری روبرو هستنک
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فسادهایی بود سب نگذا تنک افشاء  ود و بب سرعت با اعکام   

در ما رای   ایری سب . خکاداد بب موضوع فیصلب دادنک

 ۹۱۱بسیاری از نماینکگان حامی او بودنک و تنها از یک قلم 

میلیون بب سروبی، رئیس وقت مجلس حاتم بخشی سرده بود، 

فرار . با زنکانی سردن   ایری بب موضوع خاتمب دادنک

  ایری سب گفتب می  ک بب همت حامیانی در قوه قضائیب و 

مجلس انجام می گرفت، بخی های دیگر حاسمیت را بب 

خاطر تر  از افشاء نام گیرنکگان پول بر آن دا ت سب فرار 

. او را نا تمام بگذارنک و از سشورهای عربی باز  گرداننک

نام هیچککام از سسانی سب در فرار   ایری همکاری سرده 

.بودنک برممء نشک                          

درصک از سرمایب سازمان  ۴۱تا پایان  نگ ایران و عراق 

این سهم در . هایی ذخیره  که بود تامین ا تماعی در صنکوق

 ۲۱درصک ساهی پیکا سرد، در حالیکب  ۱۱بب  ۱۹۲۴سال 

بنا بب آمار . در اقتصاد سشور سرمایب گذاری  ک  درصک آن

 رست های وابستب بب سازمان تامین  ۱۹۴۱منتشره در سال 

 ۹۲درصک محصویت دارویی و بهکا تی،  ۹۹ا تماعی 

درصک تلوی یون، بیی  ۹۰درصک سیمان، 

 ۹۰درصک یخچال و فری ر، و  ۹۱از 

درصک محصویت پمستیکی در ایران را 

یک دهب بعک،  رستهای . تولیک میکردنک

تحت سنترل سازمان تامین ا تماعی بب 

، و سرمایب گذاری آن در ۱۰۱بیی از 

میلیارد  ۱۰اقتصاد سشور بب بیی از 

درصک درآمک  ۹۵۰در حکود   دیر، یعنی

سازمان تامین . ایران، اف ایی یافتب بود  ناخالص ملی

درصک سرمایب آن از  یب سارگران تامین  ۴۴ا تماعی، سب 

از ب رگترین نهادهای ا تماعی سرمایب در   میشود، بب یکی

.سشور ترکید  که بود                                                    

ماننک هر سازمان و ارگان دیگری سردمکاران رژیم، این 

سازمان و سرمایب ا  را تحت سنترل و اختیار خود در 

از یکطر  دولت از . آورده و آن در بین خود تقسیم سرده انک

٪ و بکهی سب از پرداخت این سهم بب صنکوق ۹پرداخت سهم 

تامین ا تماعی بب بار آورده، سرباز زده و سهم و سرمایب 

.  خود تقسیم سرده است  های وابستب بب سارگران را در بین نهاد

های میلیونی و میلیاردی در بین سران حکومت  ریخت و پا 

گیرد سب سارگران در خط  گرفت و می صورت می  در حالی  

اختم  و فساد حکومتی درنظام سرمایب داری  مهوری 

اسممی نب پکیکه  کیکی است، و نب بطور اتفاقی در سازمان 

تامین ا تماعی سب یکی از مهمترین و ثروتمنکترین نهادهای 

.                           ا تماعی می با ک بوقوع پیوستب است  

در طول دوران حاسمیت سیاه  مهوری اختم  و فساد 

اسممی   ء ارسان اصلی این حکومت بوده است اینکب در 

.  دوران احمکی نژاد بب او  خود رسیکه در این  کی نیست

.  در واقع با او آغاز نشکه و با رفتن او هم پایان نخواهک یافت

اختم  و فساد در نظام سرمایب داری 

سب  مهوری اسممی هم نماینکگی این 

. سیستم را می سنک یک امر بکیهی است

نظامی سب فلسفب و ودیی بر مرنای 

است مار سارگران، بی حقوقی زنان و 

سودسان، سرسوب،استرکاد،  کنجب و 

این اولین بار نیست . زنکان بنا  که است

سب دسترنج و سرمایب سارگران توسط 

این اوبا ان بب یغما برده میشود، تاریا حکومت پر از نکرت 

این رژیم لحظب بب لحظب ا  مملو از فساد، اختم ،  نایت 

اگر مروری بب  گذ تب بیانکازیم، از . و آدمکشی است

های اختم  در  مهوری  ترین پرونکه   ناختب  که  ن  میا

میلیاردی بانک صادرات  ۱۷۹توان بب اختم   اسممی می

، پرونکه  هرام   ایری، پرونکه اختم  ۱۹۲۹در سال 

فرودگاههای پیام و مهرآباد، و ب رگترین اختم  تاریا 

. اختم  سب ه ار میلیارد تومانی ا اره سرد  ایران، یعنی

عموه بر اختم  در سازمان تامین ا تماعی  ۴۱در سال 

میلیارد تومانی در صکا و سیما، و  ۲۱ها از اختم   رسانب

.    میلیارد تومانی در بنیاد  هیک خرر داده بودنک ۱۰اختم  

از         ( در دولت رفسنجانی)داستان برادر رفیق دوست  

 ختالس و فساد مالی سازمان تامج

اختالس و فساد مالی سازمان تامین د 

مبارزه جدی کارگری را اجتماعی   

شهرام یوسفی    !             می طلبد 

!ی کارگری را می طلبد                         
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درصکی حقوق  ۹۱بب دلید تورم . زیر فقر زنکگی می نماینک    

. دریافتی سارگران سفا  یک هفتب زنکگی آنها را نمی دهک

بیکاری بیکاد می سنک، میلیونها سودک سب بیشترین درصک 

آنها از خانواده های سارگری هستنک از حکاقد زنکگی انسانی 

و مکرسب محروم  که و بب ارتی ذخیره بیکاران پیوستب انک، 

میلیونها زن بب علت بیکاری و محروم بودن از حمایتهای 

مالی چب بب صورت فردی و یا بشکد سرپرست خانواده 

. اعتیاد و فحشاء بیکاد می سنک. ناچار بب خودفرو ی هستنک

دزدی برای سیر سردن  کم بب امر ا تناب ناپذیری مرکل 

 که و هر روز صکها نفر در این رابطب بکست عوامد 

سرسوبگر  مهوری اسممی بب زنکان افکنکه  که و محاسمب 

آمار خودسشی و بیماریهای روانی مرتراً در حال . میشونک

میلیونها  هرونک برای تهیب دارو و درمان با . اف ایی است

د واری رودرونک، حقوق سارگران بطور واقعی ساهی یافتب 

از مهمترین معضمت سارگری   و دستم دهای معوقب بب یکی

.                                                       ترکید  که است  

سازمان تأمین ا تماعی ب رگترین سازمان بیمب ای می با ک 

ی تامین  میلیون نفر را تحت پو ی دارد و بیمب ۹۲سب حکود 

ا تماعی یكی از مهمترین دستآوردهای مرارزه ی كارگران 

آنچب بب عنوان بیمب توسط . داری میرا ک در نظام سرمایب

از ٪ ۲ ود، در حقیقت  سارفرما و سارگر پرداخت می

٪ ۹توسط سارفرماها و % ۷۱دستم د سارگران است و 

توسط دولت سب این دو بخی هم از ارز  اضافی ای سب 

سارگران ایجاد می سننک پرداخت میشود، در واقع سد این 

با این انکوختب ایی سب بب . مرلغ را سارگران می پردازنک

حساب این سازمان ارائب داده میشود، مسیوین این سازمان 

سب نماینکگان حکومت سرمایب  مهوری اسممی می با نک، 

بیشترین سوء استفاده مالی را از دسترنج سارگران نموده و 

از ابتکای تشکید . سمترین خکمات را بب آنها ارائب می دهنک

این سازمان پرداختیهای میلیونها سارگر بب صنکون این 

سازمان سرب ثروتهای هنگفتی  که و صاحران این سازمان 

سب خود دولت را هم  امد میشود بکور از اختیار و سنترل 

سارگران با سرمایب گذاری مو ودیهای سمن این صنکوق 

این سازمان بب یکی از ثروتمنکترین نهاد ا تماعی در ایران 

.                                                         ترکید  که بود  

این سازمان در حقیقت صنکوق پس انکاز سارگران برای 

 موارد نیاز م د استفاده از مستمری های بازنشستگی، از 

سار افتادگی، آسیب دیکگی، تامین خکمات درمانی  و بیمب  

.                                               است....ایام بیکاری و  

٪ از حقوق و م ایای خود را در طول دوران ۹۱سارگران 

ساری بب صنکوق بیمب می دهنک اما هنگام استفاده از م ایای 

. بیمب خود؛    فقر و فمست چی  دیگری عایک ان نمی  ود

تا آنجا سب بب اوضاع بازنشستگان بر میگردد، امروزه در   

سارگران بازنشستب؛ در  رایط اسفناسی  ۴۱٪ حکود     

زنکگی می سننک و حقوقی سمتر از یک سوم خط فقر دریافت 

ه ینب درمان از بیمب  که گان  ٪۲۰می سننک بیی از 

بجای اینکب این سازمان تعهک خود را در . دریافت می  ود

مقابد خکمات بیمب ای سارگران انجام دهک ه ینب ها رابب 

برخی مستمری بگیران ماهیانب . بیمب  که گان محول میکنک

دریافتی خیلی سمی دارنک و مسلما قادر بب بیمب سردن خود 

نخواهنک بود بسیاری از سارگران بازنشستب در سال های 

آتی دیگر قادر بب بیمب سردن خود نخواهنک بود هر دولتی سب 

در  مهوری اسممی بر سر سار آمکه است، از ذخیره 

صنکوق اقکام بب بذل و بخششهایی ما بینخود بکون نظارت 

دولت برای دادن امتیاز بب سارفرمایان و . سارگران نموده انک

سرمایب داران سارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر را از 

پرداخت حق بیمب بب سازمان بیمب های ا تماعی معا  

نموده است و خود دولت هم سالها است از درصکی سب بایک 

بکون آنکب . بب صنکوق پرداخت نمایک چشم پو ی نموده است

دولت خود ه ینب های تحمیلی بب صنکوق تأمین ا تماعی را 

تأمین نمایک و بکینوسیلب برای حد مشکد خود از صنکوق 

دهها . تأمین ا تماعی حکاس ر بهره برداری را نموده است

ه اران نفر سب سابقب سار اداری و سار زیان آور و سخت 

دا تنک با سوء استفاده سارفرماها از این قانون مجرور بب 

بازنشستب  کن ا راری  که انک و مسیولین سازمان تأمین 

ا تماعی از این فریب سارفرمایان با خرر بودنک، اما آگاهانب 

بب حمایت سارفرماها پرداختنک و بب این سوء استفاده ها دامن 

.زده و منابع سازمان را بغارت بردنک                              

در طول این سالهای حکومت ننگین  مهوری اسممی در 

ظلم و ا حافی سب بر سارگران روا  دا تب  که است یک 

سیاست مشترسی بین دولت های مختلفی سب بر سر سار آمکه 

حافظی مکیرعامد اسرق، بیمب تکمیلی . انک اعمال نموده است

را بب بخی خصوصی واگذار سرد وسعیک مرتضوی  مد 

زنکان سهری ک و دست نشانکه احمکی نژاد  نایتکار سب     
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هیو درک و تجربب  ایی از این سازمان نکا تب، سیاست فوق    

دزدیها و اختم  مالی سمنی سب مرتضوی در . را ادامب داد

این سازمان مرتکب  که و ر وه ه های بی سابقب ای سب از 

بود ب این سازمان بب نماینکگان مجلس پرداختب، بایترین 

.    تعرض را بب حقوق و دسترنج سارگران انجام داده است   

سعیک مرتضوی از پرونکه تجاوز او بب همسر یک زنکانی 

های سنکور، قتد زهرا ساظمی،  زن گرفتب تا فرو  سوال

 نایات سهری ک، سرسوب و سانسور مطروعات و 

نویسنکگان، پرونکه فعالیت های مرتضوی حتی از سوی 

.  نماینکگان مجلس بارها و بارها مورد سوال قرار گرفتب بود

موقعیت و سمت های حساسی سب بب مرتضوی تعلق گرفتب، 

هیچگاه ربطی بب می ان تخصص و سارایی او نکا تب است، 

بلکب بب می ان سرسپردگی او بب  مهوری اسممی و  

.               نایتهایی سب انجام داده است مربوط میشکه است  

در اختم  و دزدیهایی سب اخیرا در سازمان تامین ا تماعی 

صورت گرفتب، نکتب قابد تو ب ر وه ایی است سب 

بنا بب . مرتضوی از  یب سارگران ایران پرداختب است

های سارگران بب  انکاز میلیون از پس ۹۱۱گ ار ات منتشره 

احمک توسلی نماینکه . نژاد داده  که است وزرای احمکی

مجلس اسممی اعترا  سرده است سب مرتضوی مقامات 

مرتضوی در سمال وقاحت و . زیادی را آلوده سرده است

نماینکه مجلس از او پول و  ۷۴۰بیشرمی گفتب است سب 

با تو ب بب اینکب تعکاد نماینکگان . ر وه دریافت سرده انک

توان گفت سب تنها تعکاد  نفر است می ۷۴۱مجلس اسممی 

های  انگشت  ماری از نماینکاگان مجلس از ریخت و پا 

مرتضوی و حرا  سرمایب سازمان تامین ا تماعی بهره 

در این بکه و بستانها هم بابک زنجانی، تا ر . نررده انک

میلیاردر، سب با حمایت دولت پیشین، بخشی از سارخانجات 

گذاری تامین ا تماعی،  ستا، با ارز ی بیی   رست سرمایب

ه ار میلیارد تومان را بب یک سوم قیمت و با  ۰۱از 

ه ار میلیارد تومان خریکاری سرده سب آن  ۱۲پرداخت مرلغ 

طرح های . هم با چک تضمینی بوده است دست دا تب است

تعرض بب تامین ا تماعی طرقب سارگر، امروز در سط  

در  رایطی سب دولت سرمایب . وسیعی انجام گرفتب است

عمم اعمم ور کستگی سرده و می گویک سب دیگر حتی 

.توان پرداخت یارانب های نقکی را هم نکارد                       

در حکومت  مهوری اسممی مسائد فساد مالی تنها          

تمام اینها بکون نظارت هیو نهادی و صک الرتب مختص بب 

صنکوق   بکون اطمع و ا ازه سارگرانی سب صاحب اصلی

.                     تامین ا تماعی هستنک صورت گرفتب است  

در حکومت  مهوری اسممی مسائد فساد مالی تنها مختص 

هر سکام از این سازمان . بب سازمان تامین ا تماعی نیست

ها و وزارت خانب ها را بررسی سنیم، این گونب دست بب 

دزدی و اختم  و بری  و . تعرض مالی و دزدی زده انک

بپا  ها از خصوصیات ویژه  نظام سرمایب داری و  امعب 

اما آنچب این اختم  و فساد مالی را در . طرقاتی ایران است

سازمان تامین ا تماعی بر ستب می سنک، دزدی مستقیم و 

این دزدی و . آ کار از سرمایب و دسترنج سارگران می با ک

اختم  ها از ارز  اضافی حاصد از نیروی سار طرقب ی 

سارگر صورت گرفتب است، در  رایطی سب این طرقب در 

فمسترارترین دوران از نظر معیشتی و اقتصادی بسر می 

.                                                                     برد  

در رایطی سب دولت سرمایب رسما اعمم می سنک از لحاظ 

اقتصادی ور کستب است و خ انب ا  خالی است، سازمان 

تامین ا تماعی بب یکی از عرصب ها برای تجاوز هرچب 

سرمایب . بیشتر بب حقوق و م ایای سارگران ترکید  که است

نجومی ب رگی سب تماماً حاصد زحمت و دسترنج سارگران 

میرا ک، مو ب  کت یافتن مجکد درگیری میان بانکهای 

و در این . مافیایی حکومتی بر سر تصاحب آن  که است

سشمکی بین دولت و مجلس پرده از بسیاری از دزدی ها و 

درحالی سب سازمان تامین . فساد درونی آنان بردا تب  ک

ا تماعی، چنین ثروت عظیمی را درخود  ای داده است، 

منرع اصلی تولیک این ثروت یعنی طرقب سارگر امروز بهره 

در حالیکب تورم در مردادماه سال  اری بب . ای از آن نکارد

درصک اف ایی یافت، دولت با اف ایی م ایای سارگران  ۹۱

و . ه ار تومان مخالفت سرد ۷۰ه ار تومان بب  ۱۱از 

سال سابقب و با  ۱۱اخیراً نی  طرح بازنشستگی سارگران با 

سال سن برای زنان از  ۰۰سال سن برای مردان و  ۲۱

..                  طر   ورای نگهران رد  ک  

مکتی است در غیاب تشکلهای واقعی سارگری انجمن های 

صنفی و  وراهای اسممی سار فعال  که انک و با استفاده از 

رو های مختلف می خواهنک خود را نماینکگان واقعی 

الرتب این سامم برنامب ایی است سب از . سارگران  ا ب ننک

   بورژوازی برای بب انحرا  سشانکن  نری سارگری قرد 
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بورژوازی برای بب انحرا  سشانکن  نری سارگری در  

دقیقا در این اختم  و . دستور سار خود قرار داده است

دزدیهای سازمان تامین ا تماعی بخشی از بود ب این 

خانب سارگر، : سازمان بب ارگانهای ضک سارگری از  ملب

انجمنهای صنفی و  وراهای اسممی سار اختصاص داده 

.                                                               که است  

 پرداخت های میلیونی تامین اجتماعی به یک نهاد صنفی  

 ۴۷آذر   ۱۹ایلهنها در تهاریها   –بب گ ار  خررگ اری دولتی سار ایران 

مهیهلهیهون تهومهانهی  ۷۱۱آمکه است، در بخشی از این گه ار  بهب سهمهک 

ههای صهنهفهی سهارگهران سهوره  سازمان تامین ا تماعی بب سانهون انهجهمهن

 .های استان تهران ا اره  که است پ خانب

 ۱۱۱دهک این نهاد صنهفهی  اسناد اخذ  که از امور مالی سازمان نشان می

میلیون تومان و ب نقک و ههمهیهن مهرهلهغ را در قهالهب بهن رفهاه از تهامهیهن 

 .ا تماعی دریافت سرده است

فهقهره، بهابهت سهمهک و  ۰ه ار تومان در  ۲۱۱میلیون و  ۱۲۷همچنین 

غهممهرضها » های اردو بب ایهن نهههاد صهنهفهی یها رئهیهس آن، آقهای  ه ینب

 .پرداخت  که است« عراسی

هههای صههنهفههی سهارگههران سههوره  بهر اسهها  ایههن گه ار ، سههانههون انههجههمهن

نهیه  بهابهت بهرگه اری ههمهایهی  ۴۱های اسهتهان تهههران در سهال  پ خانب

 ۱۱میلیون تومان، و بابت برگ اری اردو در مشهههک  ۲۱آموز ی مرلغ 

 .میلیون تومان از سازمان تامین ا تماعی دریافت سرده است

آنگونب سب در گ ار  هیات تحقیق و تفحص از مجلس آمکه است، این 

.سابقب بوده است حجم از سمک بب یک نهاد صنفی در سالهای اخیر بی  

این ارگانهای ضک سارگری دست ساختب بورژوازی سب بیهی 

از سب دهب است در تهقهابهد بها  هوراههای واقهعهی سهارگهران 

بو ود آمکه انک، و بب سرسوب و  ناسایی فعالین و پهیهشهروان 

سارگری پرداختب انک، اسنون بب عنوان مکافعان حقوق سارگهر 

میکان دار  هکه تها از اعهتهراضهات و حهرسهتهههای سهارگهری 

 لوگیری نموده و با رخنب و نفوذ در صفو  سارگران مهانهع 

وزیهر سهار سهب یهکهی از .  ایجاد تشکلهای واقعی آنههها  هونهک

مکیران ار ک خانب سارگر و مشاور امنیتی در دولت خهاتهمهی 

بود، در تم  است  ورایهای اسهممهی سهار را بهب عهنهوان 

انجمن هها ی .  مانع  کی در مقابد  نری سارگری قرار دهک

صنفی سراسری سارگران ایران هم از این اختم  و دزدیها 

ی سب در سازمان تامین ا تماعهی رخ داده اسهت بهی بهههره 

انجمن  مس آباد در  هریهان مهرهارزات سهارگهران .  نمانکه انک

پلی اسرید بر این تم  بود سب بر بسهتهر مهرهارزات بهر حهق 

سارگران سب برای تحقق مطالرات خود بب میکان آمهکه بهودنهک، 

 وراهای اسممی را ایجاد سنک، از  ملب  انجمن هایهی اسهت 

 در   مرارزات .  سب  پول  از  ستا  دریافت  نموده   است

پلی اسرید موقعی سب چهارتن از نماینکگان سارگران 

سارگران را " انجمن"سارگران را دستگیر سرده بودنک این 

همچنان سب اولیا علی . تشویق بب لغو تجمعات خود می سرد

شاید اگر این مطالبات از طریق شورای ": بیگی می گویک

 "اسالمی کار مطرح می شد به تجمعات اینچنینی نیاز نبود

و یا حسن صادقی معاون  هرستان های خانب ی سارگر در 

اگر ": مورد تجمعات سارگران پلی اسرید گفتب است

شوراهای اسالمی کار در چنین کارخانه هایی فعالیت 

داشته باشند، می توان از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری 

مرارزات " چنین اتفاقاتی"سب بکیهی است منظور از  ."کرد

و اعتصابات سارگران در برابر سارفرماها و صاحران 

سرمایب است سب این نهادهای ضک سارگری وظیفب ی 

.منحر  نمودن و بب انقیاد در آوردن آنها را دارنک             

پروین دمحمی از اعضای اتحادیب آزاد سارگران در نو تب 

سکوت تشکلهای سارگری حکومتی در "اخیر  بب نام 

یک فعال "  :می گویک" برابر تخلف ب رگ تامین ا تماعی 

رسمی سارگری در  های مستقد سارگری با انتقاد از سکوت تشکد

خصوص تخلفات صورت گرفتب از  انب اعضایشان در سازمان تامین 

نیازی بب  ها بب دلید بی ا تماعی، معتقک است سکوت سران این تشکد

.آراء سارگران است                                                                 

های رسم  رارشری در  اشر  ه ک: پرویگ دمحمی در ایگ لار  شفت

ا د    ما دلیک خاص   خصوص اعضای م خلف هاگ س وت ررد 

وجود دارد ره لاید مهخص هود؛  را ره اشر واق ا پاک لاه د لاید 

ر  د  ا م لولیت و وجهه رارشری  خودهاگ را از م خلفاگ ملری م 

ها  های ل دی لار دی ر له  گ هاگ  ف  هود و رای ده دشاگ لرای دور 

ها  یازی له جل   مایت  اع ماد ر  د  اما  وگ سراگ ایگ  ه ک

ر  د   یازی هم له  ف  وجهه رارشری  دار د رارشراگ ا ساس  م   

 شکایت مستقل کارگری علیه غارت سازمان تامین اجتماعی            

سارگر  اغد و بازنشستب عضو سازمان تامین ا تماعی،  ۱۰۱۱حکود 

هماهنگ سننکگان طومار چهد ه ار نفری سارگران را بب عنوان 

نماینکه های خود  هت اعتراض بب غارت صنکوق این سازمان معرفی 

.سردنک                                                                                 

رارشر هاغک و  ۱۰۰۰ دود :   ادیه ی  زاد رارشراگ ایراگا

لاز هس ه عضو سازماگ  امیگ اج ماع   هماه گ ر  دشاگ طومار 

 هک هزار  فری رارشراگ ج فر ع یم زاد   پرویگ دمحمی  هاپور 

ا سا   راد  هیث اما    هریف ساعد پ ا  و جمیک دمحمی را له ع واگ 

 مای د  های خود جهت اع راع له غارت و  پاوک ص دوق ایگ 

 ۱۲  - ۱۹۴۷دی  ۷۲   نرب پنج: اخرار روز.  سازماگ م ر   ررد د

                                                                      ۷۱۱۹ژانویب   

پروین دمحمی فعال اتحادیب آزاد سارگران سب ادعای دفاع از  

 حقوق سارگران را دارد با دادن آدر  ا تراهی از سارگران 
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 وراهای : انتظار دارد سب تشکلهای ضک سارگری از  ملب   

اسممی سار، خانب سارگر،  ورای عالی سار و انجمنهای 

صنفی را سب سالیان سال است در سرسوب سارگران نقی 

بارزی دا تب انک و در پیشرفت  نری سارگری و ایجاد 

تشکلهای واقعی انها مانع بوده انک، را بب عنوان تشکلهای 

و  نری سارگری از م دوران این . خود بب رسمیت بشناسنک

ارگانها سب در دِلب دزدیهای سازمان تامین احتماعی با دست 

انکر ساران این سازمان  ریک بوده انک بخواهک سب در مقابد 

.  این اختم  و فساد از حقوق سارگران بب دفاع برخی نک

عملکرد این گرایی راست  نری سارگری و مکافعان آن سب 

مرنای حرست آنها در همسویی و همکاری طرقاتی با 

بورژوازی است، نب برای سارگران چی   کیکی است و نب 

انتظار این فعال سارگری از سارگران  این . توهم برانگی 

سب " تشکلهای سارگری حکومتی" است سب با رسمیت دادن بب

ارگانهای دست ساختب رژیم و ضک سارگری هستنک، حقانیت 

داده و بجای مرارزه طرقاتی همسویی خود را با د من خود 

این نوع انتظارات از د من . یعنی سرمایب بب ثروت برساننک

طرقاتی تا دنکان مسل  بب م دورانی همچون مرتضویها و 

میکان خواهک داد نب تنها اموال سارگران را بیشتر .... زنجانیها

بب یغما بررنک بلکب با ایجاد رعب و وحشت و سرسوب از 

حرست سارگران در مرارزه بر حق خود برای دریافت 

مطالراتشان و ایجاد تشکلهای واقعی ا ان  لوگیری نماینک    

هماهنگ سننکگان اتحادیب سارگران آزاد در طومار چهد  

ه ار امضاء سب بر علیب چپاولگران سازمان تامین ا تماعی 

براه انکاختب انک، آیا از خود سوال نموده انک سب بارها و بارها 

و  بب عناوین مختلف طومارهای اعتراضی در  نری 

سارگری صورت گرفتب است و هیچگاه نتیجب بخی نروده 

است، دلیلی هم این است سب سارگران بایک با اعتراضات و 

اعتصابات خود حق پایمال  که ا ان را از حلقوم صاحران 

سرمایب بیرون بکشنک نب با امضاء و طومار و  فاعت 

حقیقتی این نوع حرستهای . خواهی از د من طرقاتیشان

بوروسراتیک مآبانب نب تنها گرهی از مشکد سارگران باز 

نخواهک سرد بلکب آنها را از بستر واقعی مرارزات طرقاتی 

دورنموده و باعث میشود بب  ای اینکب از پائین و بب نیروی 

خود باور دا تب با نک، چشم بب بای دوختب تا حق از دست 

 رفتب ا ان باز گردانکه  ود                                          

این حرست اتحادیب  آزاد سارگران و اعضای آن  سب خود     

را مکافع دروغین طرقب سارگر می نامنک، در خکمت بب 

سرمایب عمد نموده، سرب توهم زدایی در بین سارگران 

 که، و مانع حرست واقعی آنها میشود، و زمینب را بیشتر 

برای م دوران  مهوری اسممی فراهم خواهک آورد سب با 

نفوذ خود در  نری سارگری آن را بب بیراهب سشیکه و 

الرتب بورژوازی با استراتژی وهکفمنکانب عمد . منحر  سننک

می سنک،  در ازای پولی سب از سرمایب سارگران بب این 

ارگانهای ضک سارگری اهکاء نموده، از آنها می خواهک در 

میان سارگران نیرو گذا تب و حرستهای آنها را در خکمت بب 

این در حالی است سب در این  رایط . سرمایب همسو نماینک

اسفرار و بحرانی سب گرانی بیکاد می سنک، اگر یک نفر بب 

دلید گرسنگی دزدی سرده را دستگیر سننک، بمفاصلب 

حتی برای ایجاد فضای رعب و . زنکانی ا  می سننک

وحشت و زهر چشم گرفتن هم  که چب بسا م دوران 

اما .  مهوری اسممی او را را در ممء عام اعکام می سننک

در دزدی های میلیاردی سب در دست اوبا ان و سران 

حکومتی دست بب دست می  ود، نب تنها نام ها هم فا  نمی 

 ونک بلکب خود را محق می داننک بی سر و صکا اموال یک 

امروزه دهها فعال سارگری فقط . ملت را بب  یب ب ننک

بجرم سارگر بودنشان و دفاع از حقوق و مطالرات خود در 

زنکانهای مخو   مهوری اسممی تحت بکترین  رایط بسر 

میررنک و از تمام تسهیمت درمانی محروم هستنک، در 

حالیکب تمام  انیان وسارقین حکومتی سب سرمایب سارگران 

را بای سشیکه انک حتی مورد محاسمب و پیگرد قانونی قرار 

.      نگرفتب و هنوز هم سر پست و مقام خود باقی مانکه انک  

آنطوریکب  واهک نشان میکهک، سعیک مرتضوی بهای چنکانهی 

فساد مالی سب او مرتکهب .  بابت این اختم  نخواهک پرداخت

 که  ریشب در مناسرات سرمایب و نهظهام انهگهلهی  همهههوری 

حمایت مهقهام رههرهری  از او و امه هالهههم در .  اسممی دارد

است سب تهابهحهال ههمهچهنهیهن   حاسمیت برگ نجات و برنکه ای

دلهیهلهی .  افرادی  را بارها و بارها از مهلکب نجات داده است

 هم واض  است، 

دستگاه رهرری مو ودیت خود را تنها با اتکها بهب اوبها هانهی 

ها میتوانک حفظ سنک، و  مجلس و نهمهایهنهکگهان  ماننک مرتضوی

آن  سب خود از ب رگترین برنکگان این اختم  و فساد مهالهی 

 "قانونی را با چماق   هستنک، و قوه قضاییب فاسکی سب این بی
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سنک، مجهمهوعهب ایهنههها سهب در بهر  پاسکاری می"  قانون اسممی  

گیرنکه یک سیستم سرمایب داری هستنک  فسهاد و اخهتهم  را 

مرترا تولیک و بازتولیک میکننک و هیچگاه ماید نخواههنهک بهود بهب 

 . آن پایان بکهنک

خاتمب دادن بب اینهمب  نایت، آدمکشی، اختم  و فساد مالی 

در گرو بب میکان آمکن و متشکد  کن طرقب ای است سب از 

است مار او سرمایب های نجومی آفریکه میشود، تنها این طرقب 

قادر است  ریانهای این ثروت آفرینی را قطع نموده و دست 

ی خوران  مهوری اسممی را سب بیی از سب دهب است 

انگد وار برهستی و زنکگی میلیونها سارگر و زحمتکی 

چنگ انکاختب انک را سوتاه نموده، و با محاسمب سارقین و 

سرمایب و ...... نایتکارانی همچون مرتضوی و زنجانی و

.          ثروت غارت  که را بب سارگران و  امعب بر گردانک  

  

2014ژانویه   

 

از نامه های جوهیل در زندان   
 

 من یک شهروند این جهانم

 در کره ای بنام زمین متولد شدم، 

 اینکه در کدام گوشه این کره خاکی 

دیده به جهان گشودم هیچ ارزش 

 صحبت 

من چیزی در باره .... کردن ندارد  

فقط بگویم . خودم ندارم که بگویم  

که همواره تالش کرده ام که هر 

 چقدر 

کوچک، پرچم آزادی را به 

 مقصدش 

من این افتخار را . نزدیکتر کنم  

که  –داشته ام که زیر پرچم سرخ 

 اعتراف 

در این  –میکنم به آن مفتخرم 

 مبارزات 

." شرکت کرده ام  

 پرنده مردنی است 
 

 دلم گرفته است

است دلم گرفته  

روم و انگشتانم را به ایوان می  

کشم بر پوست کشیدٔه شب می  

های رابطه تاریکند چراغ  

های رابطه تاریکند چراغ  

 کسی مرا به آفتاب

 معرفی نخواهد کرد

ها نخواهد  کسی مرا به میهمانی گنجشک

 برد

 پرواز را بخاطر بسپار

ست پرنده مردنی  
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 . اتخاذ این رو  دست ب ننک

 مهوری اسممی یکی از  نایتکارترین حکومتها در تهاریها 

اعمال ضک بشری سی و چنک سال این حکومهت .  بشری است

سران حکومتی و دست انهکر سهارانهی .  گواه بر این امر است

سب  در دوره های مختلف این حکومت را نهمهایهنهکگهی نهمهوده 

انک، در اعمال وحشهیهانهب و ضهک انسهانهی آن  هریهک  هرم 

هر سسی سب بب این حکومت و عملهکهردههایهی تهوههم .  هستنک

نکارد، قطعا حسن روحانی را مهی  هنهاسهک سهب او یهکهی از 

طراحان و سارگ اران اصلی سرسوب و اخهتهنهاق حهاسهم بهر 

انهتهظهار احهتهرام بهب آزادی هها و رعهایهت .  ایران بوده است

. حقوق مردم از روحانی، فریب دادن خود و دیهگهران اسهت

حق تشکد و تح ب در هر  امعب ای  ه ء حهقهوق اولهیهب و 

ا تماعی آن  امعب است سب بکون دخالت و سهرسهوب دولهت 

سهب بها سهفهسهطهب گهری، "  حقهوقهکان" روحانی . بایک تحقق یابک

عوام فریری و وعک ه های دروغین بر سر سار آمک، با عنوان 

سردن اینکب ح بی در ایران و ود نکارد نهب تهنههها بهب طهور 

سلی حقانیت حق آزادی تح ب و فعالیت ح بی در  امعب را 

بب باد مسخره می گیرد، بلکب رو بب  امعب می گویک انهتهظهار 

نوع تشکد و فعالیت ح بی را از مهن و دولهتهم نهکا هتهب هیو 

چنین عکس اللعملی از  انب روحانی بهرای آنهههایهی .   با یک

سب او و دولتی را  کا از سیستم سرسوبگر نظهام  همهههوری 

 .اسممی نمی داننک نرایک دور از انتظار با ک

سهب بهخهشهی از  ربیعی وزیر کار و امور اجتمداعدی کدیدسدت؟

سارگران با نو تن نامب ههای سهر گشهاده مهی خهواههنهک  از 

طریق او بب خواستها و مطالراتشان برسنک، بب عوض ایهنهکهب 

 . بب نیروی طرقاتی خود باور و اتکاء دا تب با نک

؛ ازچهههره ههای امهنهیهتهی در " عهرهاد" علی ربیعی ملهقهب بهب 

 .وزارت اطمعات  مهوری اسممی است

 -سوابق ا رائِی پیشین وهم اسنون، عضهو سهپهاه پهاسهکاران 

رده فرمانکه، عضو مسسس وعضو  هورای مهرسه ی خهانهب 

سارگر، مسیول  اخب سهارگهری حه ب  همهههوری اسهممهی 

، دبیر علمی همایی ملی تولیک و حمایهت ۱۹۲۱تا   ۱۹۰۲از

از سار و سهرمهایهب، مهعهاون پهارلهمهانهی و حهقهوقهی وزرات 

، مسهیهول اطهمعهات سهپههاه ۱۹۲۷تهها  ۱۹۲۲اطهمعهات از 

پاسکاران دراستانهای  همهالهی وآذربهایهجهان  هرقهی، مهکر  

و دانشگاه علوم انتهظهامهی، (  امام دمحم باقر) دانشککه اطمعات 

 عضو ورای فرمانکهی پایگاه تهران، منطقب سوم  سشوری 

روی سار آمکن دولت روحانی نب تنها در سط  بین المللی بها  

 نجال و سر و صکای ترلیغاتی موا ب  ک، در سطه  داخهلهی 

هم انتظاراتی را برای تغییر اوضهاع  هامهعهب ایهران بهو هود 

آورد، تا  ائیکب توهماتهی را ههم در بهخهشهههایهی از  هنهرهی 

سارگری بر انگیخت سب منجر بب نو تن نامب های سهرگشهاده 

وزیهر :  ربیعی:  ایی بب روحانی و بعضی از وزرایی از ملب

از میان این نامب ها نهامهب .  سار و امور ا تماعی و تعاون  ک

ههیهات "  و "  سنکیکهای فهله  سهار مهکهانهیهک" های سر گشاده 

بهب وزیهرسهار "  بازگشایی سنکیکای سارگران نقا  و ت ئینات

بهیهی از  از طهر "  و نامب (  ۱۹۴۷مهر ماه  ۱۴)در تاریا 

ههای  ها و مههنهکسهان پهروژه سینینفر از كارگران، تكن ۹۱۱۱

( سهارگهر پهروژه ای) با امضای ناصر آقها هری "  نفتی ایران

خطاب بب رئیس  مهور  کیک در سایتهای خهرهری و بهرخهی 

 ۷۲   -  ۱۹۴۷مهرداد  ۰    نرب. ) رسانب های دیگر منتشر  ک

بخشهایی از ایهن .  قابد تو ب و بررسی است(   ۷۱۱۹ژوئیب 

 .نامب ها در پیوست این مطلب در  خواهک  ک

این نو تب قصک دارد  از نظر مضمونی نامب ها را بهررسهی 

سوال این است سب بهعهک از .  نمایک، و بب نکاتی  از آن بپردازد

سب دهب از گذ تن حاسهمهیهت  همهههوری اسهممهی و مهاههیهت 

ارتجاعی ا ، چهب عهامهلهی بهاعهث  هکه بهخهشهی از  هنهرهی 

 سارگری و فعالین سارگری بب عنوان  یوه ای از مرارزه بب 

اتحاد و تشکل کارگران تضمین 

کننده   خواستها و مطالبات آنها 

است نه نامه های سرگشاده به 

 !      دولت روحانی

 شهرام یوسفی
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معاون وزیر اطمعات وقت در و قرارگاه حم ه سیکالشهکاء،   

،  ۱۹۲۹زمان تصکی ری  هری و دولت رفسنجانی تا سال 

مشاور مرس  تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

تا سنون و وزیر سار دولت حسن  ۱۹۲۹نظام از 

دار  وزارت تعاون، سار و رفاه ا تماعی عهکه.روحانی

مسیولیت سب وزارت خانب سابق سار و امور ا تماعی، رفاه و 

تامین ا تماعی و تعاون است سب هنوز مسیولیت تطریقی آن بب 

تصویب مجلس  ورای اسممی نرسیکه و عمم بطور تفکیکی 

  .                                            اداره می گردد

این وزارتخانب نقی مهمی در عرصب های مهم حیات ا تماعی 

ای،  های متعکدی نظیر خکمات بیمب حوزه. و اقتصادی دارد

های ا تماعی، نظام آموز   گذاری، آسیب های سرمایب صنکوق

ای، تنظیم بازار سار، صیانت از نیروی سار،  فنی و حرفب

های مهم دیگری را  تقویت سمی و سیفی بخی تعاون و عرصب

 ود سب اگرچب اساساً  معیت سار مخاطب این   امد می

ها،  تقریراً  وزارتخانب هستنک، ولی بب علت  گستره ماموریت

ها و اقکامات این  ها، برنامب همب آحاد  امعب تحت تاثیر سیاست

منرع           . وزارتخانب قرار دارنک  
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سارنامب بیی از سی سال  مهوری اسممی و عملکردهایی او 

در هر . را از هر توهم پراسنی و خو  بینی مررا نموده است

دوره از حکومت از رئیس  مهور گرفتب تا وزرایی از هر 

 ناح و دستب ای با وعکه و وعیکه های فریرنکه بر سر سار آمکه 

و اما در آخر آنچب عایک سارگران و توده های زحمتکی  که 

است، است مار، فقر و فمست بیشتر، تورم و گرانی، بیکاری و 

در یک سمم ساقط  کن مردم از یک زنکگی اولیب با حکاقد 

.خواستها بوده است                         

فضای توهم و هیاهوی ترلیغاتی سب از  انب ساز کاران و 

ساسب لیسان  ناح راست  نری و اپوزیسیون در رابطب با 

روحانی و دولت او ایجاد  که است نب تنها مشمی  سننکه است 

بلکب آگاهانب در  هت خکمت بب اهکا   وم نظام 

جمهوری اسممی برای سرسوب هر چب بیشتر  امعب و سرمایه

سیاسی سب با آن دست بب –نجات او از بحرانهای اقتصادی 

.                                             گریران است، می با ک  

 این اولین بار نیست سب  نری سارگری  اهک چنین نامب های 

هر بار نو تن سر گشاده ایی بب سران حکومتی است، با 

این نامب ها نب تنها چی ی عایک طرقب سارگر نشکه، بلکب در 

نهایت بب توهم زدایی در مورد حکومت و تضعیف 

این آن سنت راست و . صفو  سارگران ختم  که است

اپورتونیستی است سب توده ای و اس ریتی ها در دوره های 

مختلف بنا بب  رایط دنرال می سننک، می خواهنک با 

ستفیض  کن از مرحمت بایئیها در انجام خواستهای  من

سارگران بین دو طرقب سارگر و سرمایب دار سب در تضاد 

طرقاتی ا تناب نا پذیر با هم هستنک ساز  و آ تی طرقاتی 

این حرست در دوره های مختلف سامم . ایجاد نماینک

آگاهانب و حساب  که انجام گرفتب است و علتی هم رو ن 

و واض  است، منحر  نمودن مرارزه طرقاتی سارگران، 

و سمک بب بورژوازی برای بقاء و طوینی تر  کن  

سی و پنج سال از حکومت  نایتکار و وحشی . عمر 

 مهوری اسممی  می گذرد در اوائد انقمب  ریانات 

توده ای و اس ریتی ها با این  عار سب  مهوری اسممی 

ضک امپریالیست است بب میکان آمکنک و بب مخالفت با 

نیروهای انقمبی و سمونیست سب بر علیب رژیم بودنک 

پرداختنک، و در دفاع  و همسویی با رژیم  مهوری 

. اسممی این نیروهای مخالف را ضک انقمب نامیکنک

خیانت این  ریانات خائن تا بب امروز در سرسوب 

نیروهای انقمبی، سارگران و زحمتکشان بر سسی پو یکه 

و همچنین پیامی سب این نامب ها بهمراه دارد، گویا .  نیست

مشکد تمام سیب روزیهای سارگران و مردم تا سنون این 

ماننک )بوده سب بخشهایی از قانون اساسی ارتجاعی رژیم 

یا اصول مربوط بب " حقوق ملت"فصد مربوط بب 

مترقی هستنک اما تا ( مالکیت و یا خکمات ا تماعی و غیره

سنون ا راء نشکه انک، دولت روحانی آن دولتی است سب 

الرتب با یک . بکون انحرا  و خطا بتوانک آن را عملی نمایک

گفت این تفسیر های ذهنی و خو  بینی نویسنک گان این 

قطعا پاسا سران . نامب ها است سب نسرت بب رژیم دارنک

 مهوری اسممی در این مورد در خطاب بب این نامب ها 

فسر قانون اساسی هستیم نب  این خواهک بود، سب ما من

سسانیکب سب مکعی هستنک بخشهایی از قانون اساسی 

بایک گفت، تا سنون . درست بب ا راء در نیامکه است

 85ا رای قانون اساسی بب معنای واقعی ا  نتیجب ا  

درصک قراردادهای سفیک و بکون امضاء، سرسوب  نری 
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: سارگری و تشکلهایی، سرسوب  نرشهای ا تماعی از  ملب   

در تهمهام .   نری زنان، دانشجویان و  نرشهای ملی بوده است

این سرسوبها  ریانات توده ای و اس ریتی همکو  و ههمهگهام 

. با  مهوری اسممی نقی اساسی و بهر سهتهب ای دا هتهب انهک

این  ریانات بعک از این همب خو  خکمتی زمانیکب مورد بی 

لطفی رژیم قرار گرفتب، بجای نقکی بهر اعهمهال ضهک بشهری 

حکومت دا تب با نک، ضمن آه و نهالهب سهردن سهردن  هروع 

سرده انک بب حمایت یک  ناح  از رژیم در مقابد  ناح دیهگهر 

رژیم، از رفسنجانی و اصمح طلران در گذ تب دفاع نهمهودنهک 

در واقهع .  و امروز هم بهب دفهاع از روحهانهی دسهت زده انهک

مشکد توده ای و اس ریتها رژیم  همهههوری اسهممهی نهیهسهت 

 .        بلکب  ناحهای درون آن است

در  رایط سنونهی سهب بهحهرانهههای  هکیهک اقهتهصهادی در اثهر 

تحریمهای دولتهای امپریالیستی و اختمسهای بی رویب سران 

حکومتی مردم را در  رایط سخت و فهمسهتهرهاری قهرار داده 

است، و ناگری نک برای امرار معها  روزانهب خهود دسهت و 

پنجب نرم سننک،  فساد و اعتیاد و فهحهشهاء بهخهی وسهیهعهی از 

 امعب را در دام خود اسیر سهرده اسهت، در مهقهابهد ایهنهههمهب 

مصائب و سیب روزی سب رژیم سهرمهایهب اسهممهی بهر مهردم 

تحمید نموده است، نب تنها پهاسها و آلهتهرنهاتهیهویهی بهب وضهع 

. مو ود نکارد، بلکب با ت ل ل و عکم ت ریت  کی روبرو است

در این راستا است سب از هر حربب ای برای دوام بقاء ننگهیهن 

خود استفاده نموده و  ناح راست هم سر ب نگها بهب سهمهکهی 

بهر سهر سهار آمهکن دولهت روحهانهی در یهکهی از .  می  تابک

بحرانی ترین بنرهب های  امعب ایران سامم با دقت و حسهاب 

 که می با ک بر خم  توهم زدایی و دروغهایی سب در بهیهن 

توده های مردم ایجاد نموده سب قصهک دارد تهغهیهیهراتهی را از 

. و سلیک  ادوئی ا  ایجاد نهمهایهک"  تکبیر و امیک"  طریق دولت 

دولت روحانی و سابینب ا  از زبکه ترین و  یادترین افرادی 

هستنک سب از نظر عهلهمهی ، سهواد و تهجهربهب در خهکمهت بهب 

سرمایب داخلی و خار ی و بب سرانجام رسهانهکن طهرحههها و 

برنامب های خصوصی سازیها و طرحهای بهانهک  هههانهی و 

آنههها مهأمهوریهت .  صنکوق بین اللملی پول دست بای را دارنهک

یافتب انک طرحهای نیمب تمام در خکمت بب سرمهایهب  هههانهی و 

نیو لیررالیسم را با سرسوب، تورم و گرانی و بیهکهاری و بهی 

 خانمانی هر چب بیشتر توده های سارگر و زحمتکی بب پایان 

در این سمت و سو است سب از هر حربب و وسیلب . برساننک

ای برای خفب سردن صکای حق طلرانب مردم استفاده می 

فعال  کن  ناح راست  نری سارگری و اپوزیسیون . نماینک

 کد گرفتب و با رخنب سردن در  نری دقیقا در این رابطب 

سارگری و تاثیر بر بخشی از  این  نری و تشویق آنها در 

دادن نامب های سر گشاده بب  نایتکارانی ماننک روحانی و 

د و کربیعی سارگران را از میسر اصلی مرارزاتی سب متش

متاسفانب در این . متحک  کن آنها است منحر  می نماینک

فضای بشکت آلوده ترلیغاتی تعکادی معکودی از فعالین چ  

 نری سارگری هم تحت تاثیر قرار گرفتب، بطور فردی یا با 

امضاء در پای نامب از طر  تشکلشان در این حرست 

.ارتجاعی و ضک سارگری سهیم  که انک                            

ههیهات »  و «  سنکیکای فل سار مکانیک"  نامۀ سرگشادۀ >>   

بب وزیر سار "  بازگشایی سنکیکای سارگران نقا  و ت ئینات 

 : امد موارد زیر است

و  ۲ا رایی  هکن بهنهک " درخواست از این وزیر در مورد  -

و  ۷۴،۹۱، ۷۲، ۷۲، ۷۱، ۱۴از اصد سوم و اصول  ۱۷

 .قانون اساسی رژیم"  ۹۹

مشکمت اقتصادی سشور نها هی از عهکول "  ادعای اینکب   -

 ۹۹از قانون اساسهی بهب خصهوص رعهایهت نهکهردن اصهد 

حههاسههم سههردن بههخههی " و ایههنههکههب "  قههانههون اسههاسههی مههی بهها ههک

 "ب رگترین انحرا  از این اصد است … خصوصی 

بهرای مهحهکود (  ربهیهعهی) درخواست از وزیر سار و تعاون  -

 .سردن بخی خصوصی

ادعای اینکب دولت  مهوری اسممهی ایهران مهقهاولهب نهامهب  -

سازمان بین المللی سار را پذیرفهتهب و ایهنهکهب  ۴۴و  ۴۲های 

ا رای مهقهاولهب "  قانون برنامۀ چهارم توسعب،  ۱۱۱در مادۀ 

سازمان  هانهی سهار، پهیهی بهیهنهی  هکه  ۴۲و  ۴۴نامب های 

 ".بود

فهعهال سهردن بهازرسهی ههای ایهمهنهی سهار و "  درخواسهت  -

 .از وزارت سار" سرسشی بب موقع بب سارگاه ها 

بهب عهنهوان وزیهرسهاری مهتهعهههک بهب "  درخواست از ربیعی  -

را ا رایی و ههمهچهنهیهن بهب عهنهوان  ۷۲قانون اساسی، اصد 

عضوی از فکراسیون سنکیکاهای  هههانهی عهلهیهب مهحهکودیهت 

فعالیت های سنکیکایی اقکام سرده و بب تعامد با سهنهکیهکهاههای 

سارگری روی آورده و نسرت بهب مهحهکودیهت هها و فشهارهها 

 ."علیب فعالین سنکیکایی اعتراض سنک
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بندهای قانون اساسی رژیم که در نامده سدر گشداده از آندهدا    

 :نامبرده شده است

: نویسنکۀ نامۀ سرگشاده در آغاز نامب ا  بب ربیعی می نویسهک

بب نظر ما برای بهرود روابط سار و سارگری ا رایهی  هکن "  

، ۷۲، ۷۱، ۱۴از اصههد سههوم و اصههول  ۱۷و  ۲بههنههک 

در اولویت سار  ما قرار [  قانون اساسی] ، ۹۹و  ۷۲،۷۴،۹۱

 <<. "دارد

تهاثهیهرات "  سارگران فل  سار و مکانهیهک "  در نامب سرگشاده 

اینهمب نابسامانی اقتصادی و ا تماعی در  امعب را نها هی از 

ا راء ننمودن درست قانون اساسی می داننک و بخهصهوص بها 

آوردن بنکهایی از قانون و انتقاد بب درست ا را نشکن آن مهی 

خواهنک این تو ب را بب ربیعی وزیر سهار و امهور ا هتهمهاعهی 

بکهنک، اگر قانون اساسی و بنکهای مهورد نهظهر درسهت ا هرا 

 ود چب بسا مسائد و مشکمت  امعب بویژه طرقب سارگر حهد 

 . خواهک  ک

توهم و خیال پهردازی درمهورد رژیهم  همهههوری اسهممهی و 

قانون اساسی ارتجاعی ا  در بیی از سی سال گذ تهب یهکهی 

از مانع های مهم ذهنی و عملی در مرارزۀ طرقاتهی سهارگهران 

 -و توده های زحمتکی برای تغییر  رایط زنکگهی اقهتهصهادی

اگر درسی واقعی از بهیهی   . ا تماعی و سیاسی  ان بوده است

از سب دهب حاسمیت  مهوری اسممی دا تب با یهم، نهرهایهک بهب 

این  ک سنیم سب بب ا را در نیامکن بنکهایی از قانون اسهاسهی 

رژیم سب خود یکی از ارتجاعی ترین قهوانهیهن قهرن بهیهسهت و 

یک می با ک این مشکمت و معضمت را برای  امعب ایهران 

فهله  سهار و "  آنچب سب نویسنکگان سنکیکای .  ایجاد نموده است

از ربیعی انتظار دارنک و از ایشان می خواههنهک بهب "  مکانیک 

ا راء در آورد بنک هایی از قانون اساسی است سب در بهای بهب 

آن ا اره  که، آنها بر این تم نک  ایک بتوان بهرای سهارگهران 

: حق تشکد را گرفت و یا برای بخشهی از  هامهعهب از  همهلهب

سیاسی و یا مههمهتهر از -اقلیتهای مذهری و یا انجمنهای صنفی 

همب برای زنان آزادی و حق و حقوق نسری را ایهجهاد نهمهود، 

بایک بب نویسنکگان این نامب این را یاد آوری نمود، سب حکومت 

 مهوری اسممی حتی بب قوانین ارتجاعی و ضک بشری خهود 

هم پایرنک نیست و بایک این را هم از نظر دور نکا ت سب یهکهی 

از مهم ترین علت نرود تشهکهلهههای سهارگهری و یها احه اب و 

در ایران و ود رژیم سرسوبگر اسممی است سهب بها ....  غیره

 چماق موازین اسممی  و حفظ  اسا    مهوری اسممی،  یا 

چهون و چهرای و غیره برای حفظ سلهطهۀ بهی ”  امنیت ملی“ 

حاسمیت سرمایب بر سارگران و دیگر زحمهتهکهشهان  هامهعهب، 

یکی از وحشیانب ترین، مرتجع ترین استرکادهای سرمایهب را 

در ایهن مهیهان ههم بهخهشهی از .  بر ایران مسهلهط سهرده اسهت

نیروهای  بظاهر مخالف هستنک سب بی وقفهب مهی سهو هنهک بهب 

سارگران و توده های مردم بقروینهنهک سهب قهانهون اسهاسهی یها 

هسهتهنهک امها "  خهوب و مهتهرقهی" دست سم بخی هائی از آن 

درست ا را نمی  ونک و بایک از مقامات خواست سب آنههها را 

 .درست و بکور از هر انحرافی ا را نماینک

نویسنکگان نامب سرگشاده بب وزیرسار ربیعی انتظار دارنک 

در . سب رژیم، برنامب خصوصی سازی را متوقف نمایک

حالیکب این برنامب با تنظیم مجمع تشخیص مصلحت و 

دستور صری  ولی فقیب و تصویب مجلس مکت هاست در 

ربیعی خود از مکافعان . دستور سار قرار داده  که است

او در چنکین سال قرد . اصلی این خصوصی سازیها است

:   مواضع خود را در این مورد بب رو نی بیان سرده است  

ربیعی خصوصی سازی را یک مسیلب مهم و پایب ای در  

آینکه ایران و ر ک توسعب آن بیان سرده و آن را از 

.  سیاستهای مهم نظام  مهوری اسممی بب  مار آورده است

در ا رای دقیق خصوصی سازیها اصرار ورزیکه و آن را 

باعث اف ایی سارایی در داخد اقتصاد سشور، بای بردن 

.بهره وری و ر ک توسعب  امعب می دانک                           

با تعریف رو نی سب ربیعی از خصوصی سازیها مهی دههک، 

می بینیم  سب او با  کیت تمام از خصهوصهی سهازی دفهاع و 

حر  های سرمایهب داران خصهوصهی و اقهتهصهاددان ههای 

 ای تعجب است سهب .  لیررال و نیولیررال را نشخوار می سنک

از ربیعی، عنصر سرسپردۀ سرمایۀ داران و رژیم سهرمهایهب 

داری  مهوری اسممی، خواستهب مهی  هود، سهب بهب مهنهافهع 

 !سرمایب پشت پا زنک و از سارگران حمایت نمایک

نامۀ سرگشاده بب ربیعی وزیر سار، امور ا تماعی و تهعهاون 

بب  کت آلوده بب توهم نسرت بب حکومت  مهوری اسممی و 

نهادهای حکومتی از  ملب بب قانون اسهاسهی رژیهم، وزارت 

این توهم مهانهع به رگهی در بهب انهحهرا  .  سار و غیره است

سارگران تنهها .  سشانکن، مرارزه سارگران بر علیب رژیم است

با اتکاء بب نیروی طرقاتی خود و مقابلب با بورژوازی و مهههم 

 بکون دنرالب روی   تر از همب مرارزه با دولت سرمایب داری،
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از طرقات حاسم و نیروهای وابستب بب آنها، با اتحهاد طهرهقهاتهی    

 -خواهنک توانست گام های مهمی در بهرود زنکگهی اقهتهصهادی

ا تماعی و سیاسی خود بردارنک و در راه رههائهی خهویهی و 

 .تمام  امعب از بنک است مار و نظام طرقاتی بب پیی رونک

نهفهر از كهارگهران،  ۹۱۱۱بهیهی از  نامب ای سهب از طهر 

ههای نهفهتهی ایهران بها امضهای  ها و مهنهکسهان پهروژه سینیتكن

خطاب بهب حسهن روحهانهی (  سارگر پروژه ای) ناصرآقا ری 

نهامهب از نهظهر مهحهتهوا .  مهنهتهشهر  هک"  اخرار روز" در سایت 

در بخشههای مهخهتهلهف آن، .  بخشهای مختلفی را  امد میشود

ساختهار وضعیت سارگران، تکنیسینها و مهنکسان پروژه ای، 

و چب عواملی باعث رسود و ویرانی اقتصهاد اقتصادی  امعب 

سشور  که و خهود دولهت و پهیهشهنهههادههای آقها هری دربهارۀ 

 .سیاست اقتصادی دولت بب حسن روحانی مطرح می گردد

آقا ری در این نامب آنهچهنهان مهحهتهاطهانهب و بها تهمهلهق دولهت 

 ۹۱۱۱روحههانههی را خههطههاب قههرار مههی دهههک گههویهها خههود و 

سارگری سب آن را نماینکگهی مهی سهنهک بهب دولهت سهرمهایهب و 

بایک گفت، این نهوع رفهتهار .  سرسوبگر روحانی بکهکار است

 رم آور در  أن طرقب سارگر سهب ایشهان ادعهای نهمهایهنهکگهی 

سارگران سب تمام نعمات دنهیها را .  بخشی از آن را دارد نیست

تولیک می سننک و سرمایب داران مفتخهور از قهرِهد آن صهاحهب 

دسترنج سهارگهران مهی  هونهک و از ههر وسهیهلهب مهمهکهن از 

دولتهای حاسم گرفتب تا ارگانهای سرسوبگر ان، تها دسهتهگهاه 

بب است مار و سرسوب آنههها مهی پهردازنهنهک .... قضائی و غیره

چرا بجای مکاحب گویی نرایک بب خید عظیهم نهیهروی طهرهقهاتهی 

و چرا آقا ری سعهی نهمهیهکهنهک بهجهای .  خود باور دا تب با نک

روحانی، بب متشکد نمودن سارگرانهی بب دست بب دامن  کن  

بپردازد سب نماینکگی آنها را می سنک تا از ایهن طهریهق بهتهوان 

سهعهی .  در اوضاع و احوال و  رایط آنها  تغییری ایجاد  ود

میشود پایینتر توضی  داده  ود چرا طرهقهب سهارگهر از تهوههم 

زدایی بب بورژوازی ناچار است پرهی  سنک و فهقهط  بهایهک بهب 

 .نیروی متشکد خود متکی با ک

با توهمی سب این نامب ها بب دولت و عمهلهکهرد آن ایهجهاد مهی 

سننک، یزم است بب  ایگاه دولت در  امعب و نقشی سب در بهب 

بردگی سشانکن توده های میلیونی دارد، ا اره ای  هود و بها 

صراحت توضی  داده  هود، دولهتهههای بهورژوازیهی بهب ههر 

 ناحی متعلق با نک از آنجائیکب تابع یک سیهسهتهم و سهیهاسهت 

 .  مشترک هستنک با هم تفاوت چنکانی نکارنک

در یک مناسرات بورژوایی دولت نماینکه طرقات استه همهارگهر 

دولت محافظ  و پهاسهکار مهنهافهع طهرهقهاتهی نهظهام .  حاكم است

دولت ارگان سركوب طرقات حاسم اسهت .  سرمایب داری است

سب بوسیلب آن طرقات تحت ستم را بب است مار و بهردگهی مهی 

دولت برای اعمال سیستمهاتهیهک زور و خشهونهت و .   سشانک

دولهت .  درانقیاد در آوردن توده های مردم بو ود آمهکه اسهت

دولهتههها سهیهاسهتههها و .  محصول یک  هامهعهب طهرهقهاتهی اسهت

ایکئولوژیهای اسهته همهارگهرانهب اتهخهاذ مهی سهنهنهک، سهب  هامهد 

سیاستهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، ا تماعی، فهرههنهگهی و 

رسانب ای هستنک تا با استفاده از این اب ارها در هر زمینب ای 

بر  امعب احاطب سامد پیکا سننک، و بهتهوانهنهک سهلهطهب گهری و 

حاكمیت طرقب سرمایب را ت ریت نموده، و مهنهافهع بهورژوازی 

ایکئولوژی دولت طرقاتی، در خکمت تهحهكهیهم و . را حفظ سننک

تو یب و تقکیس روابط است مار و مو ودیت طرقب است مهارگهر 

اگر كارگران در مورد ماهیت دولت و رابطهب .  تجلی می یابک

آن با طرقب خود و طرقات دیگر  امعب درك درسهتهی نهکا هتهب 

با نک، بب دفعات با هر تغییر چهره دولت و با خو  بینهی بهب 

 هنهاح "  مردمی"و " كارگری" عارها و وعکه های دروغین 

های فریركهار حهکهومهتهی، دچهار تهوههم  هکه، و بهب كهمه  و 

و حلقب اصلهی مهرهارزه .  اقکامات باییی ها چشم امیک می بنکنک

و راه حد واقعی آن را كب در اتكاء بب نیروی طرقاتی خهود و 

مرارزه آگاهانب و متشكد و منضرط كارگران و زحهمهتهكهشهان 

كهارگهران بها پهیهروی از ایهن .  نهفتب اسهت را گهم مهی كهنهنهک

سیاست، از تر  مرگ مرترا بب تب راضی می  ونک و حتی 

در دستیابی بب ابتکایی ترین مطالرات اقتصادی و رفاهی خود 

اگهر در ذههن .  نی  با ه ار مشكد و مانع روبرو خواهنک  هک

كارگران و طرقات تحت سهتهم، دولهت از مهاههیهت و مهفهههوم 

طرقاتی ا   کا  ود، زمینب برای تابعیت و تسلیم تهوده ههای 

مردم بب سیاست و ایکئولوژی طرقات حاكم همهوارتهر خهواههک 

 .  ک

این وضعیت اسفناک سارگران پروژه ای را سهب آقها هری بهب 

آن ا اره می سنک، نب تازگی دارد و نب بخی خاصی از طرقهب 

این اوضاع فمست بار و بهحهرانهههای  . سارگر را  امد میشود

 ۹بیکاری بیی از :  عمیق اقتصادی سب حاصد آن عرارتنک از

میلیون سارگر، تورم بیی از چهار برابر، دستم د های یهک 

پنجم خط فقر، همچنین تصویب قوانین ضک سهارگهری، قهرار 

 دادهای موقت و سفیک، مخالفت و  سرسوب  کیک  تشکد های 
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 .سارگری، امروزه سد طرقب سارگر را  امد میشود   

رهائی سامد سارگران و رسیکن بب یک حهق و حهقهوق بهرابهر 

تنها با از میان رفتن مهنهاسهرهات سهرمهایهب داری و نهظهام سهاِر 

امها در  هرایهطهی مهانهنهک امهروز سهب .  م دی بب دست می آیهک

سارگران با آن دست بب گریراننک، مرارزه برای اف ایی مه د و 

بهرود  رایط سار   ء  کائی نهاپهذیهری از مهرهارزۀ طهرهقهاتهی 

 . سارگران هست و خواهک بود

نکتب دیگری سب درنامهب آقها هری بهر  سهتهب اسهت ا هاره بهب 

سیاستهای  هانی نیولیررالیسم است سب ا رای این سیاستها سهب 

منجر بب خصوصی سازی و از بین بردن صنایع سهوچهک در 

سشورهای تحت سلطب می با ک، و در ضمن بیان می سهنهک سهب 

بیشتر مصائری سب گریرانگیر سهارگهران و زحهمهتهکهشهان  هکه 

نا ی از این سیاستها است، در این  هکهی نهیهسهت سهب بهکنهرهال 

انجام این سیاستها طرقب سارگر  هههانهی دچهار فهقهر و فهمسهت 

بیشتری  که است، اما آقا ری میخواهک بب  مهوری اسهممهی 

این امتیاز را بکهک اگر امروز سارگر است مار و بیکار میشود، 

یا برای سوچکتهریهن اعهتهراض بهب وضهع مهو هود  سهر از 

زنکان در می اورد و  کنجب مهیهشهود ایهن را نهرهایهک از چشهم 

 مهوری اسممی و سهیهاسهتهههایهی دیهک بهلهکهب ایهن نها هی از 

 . سیاستهای نیولیررالی است، سب بر  هان حاسم  که است

اینها واقعیاتی بکیهی است كب نهظهام  هههانهی سهرمهایهب داری،  

تها م لجام گسیختب ای را در عرصب است مار نهیهروی كهار و 

بهخهصهوص از .  غارت منابع در سراسر دنیا آغاز كرده اسهت

سب سرمایب  هانی با بحرانهای  هکیهک اقهتهصهادی    ۷۱۱۴سال 

روبرو است، هم تنظیم و تغییر قوانین داخلی كشورها بهب نهفهع 

خصوصی سازیها، و سرمایب های ب رگ امپریالیستی بهطهور 

 کی تری در دستور سار گذا تب است هم بهههره سشهی طهرهقهب 

.  سارگر و بیکهاری و بهی خهانهمهانهی آن افه ایهی یهافهتهب اسهت

نیولیررالیسم و آزاد سهازی سهرمهایهب، اسهته همهار كهارگهران و 

زحمتكشان همب كشورها بب ویژه كشورهای تهحهت سهلهطهب را 

 . فوق العاده تشکیک سرده است

نتیجب ا هرای سهیهاسهتهههایهی بها بهیهكهارسهازی ههای گسهتهرده، 

گستر  فقر، پاییهن رفهتهن سهطه  مهعهیهشهت، حهذ  امهكهانهات 

رفاهی، و فراگیر  هکن فهمكهت و فهحهشها و دیهگهر مصهائهب 

فشارهای كمر كن ا رای .  ا تماعی تا سنون همراه بوده است

سیاستهای نیولیررالیسم سب رونک رو بب ر ک خصوصی سهازی 

 را بب همراه دارد، بکون    مقاومت و مرارزه را در   وامع 

رو هن .   انب طرقات فهرودسهت دامهن مهی زنهکمختلف از 

است كب نهظهام سهرمهایهب داری  هههانهی بهرای اعهمهال ایهن 

فشارهای كمر كن بر صکها میلیون زن و مهرد سهارگهر و 

زحمتكی در دنیا، م د همیشب در در ب اول بب زور دولتهی 

سرمایب .  اما فقط این نیست.  و نیروی سرسوب اتكاء می كنک

داری ازمهکتههها پهیهی مهی دانهک سهب بهرای كهنهتهرل نهیهروی 

 هیهوه ههای سهاز  ههم  از كارگران و زحمهتهكهشهان، بهایهک 

سرمایب داری می خهواههک بهب طهرهقهب كهارگهر .  استفاده نمایک

دارد و بب نهفهع ههر "  منافع مشترك" بقروینک كب با این طرقب 

دو طر  است كب با صل  و آرامی سر ی  می  بنشینهنهک و 

سرمایب داری می خواهک بب طرقهب كهارگهر .  با هم كنار بیاینک

اثههرههات كههنههک كههب بهههههتههریههن راه، قههرههول قههوانههیههنههی اسههت كههب 

تعیین كهرده "  آ تی دادن كار و سرمایب"است مارگران برای 

بنابراین كارگران راهی نکارنک    ایهن كهب در ههمهیهن .  انک

و گههرنههب، در مههقههابههد سههیههاسههتهههههای .  زمههیههن بههازی كههنههنههک

تهاب "  خصوصهی سهازی" و "   هانی سازی" است مارگرانب 

 . تحمد نخواهنک دا ت

آقا ری آگاههانهب نهمهی خهواههک بهب ایهن اعهتهرا  سهنهک، سهب 

 مهوری اسممی و دولتهایی در خکمت بب این سیاسهتهههای 

نیولیررالیسم عمد می سننک و برای اینکب بتواننک پهاسهخهگهوی 

اربابانشان با نک اینهمب فمست و بهکبهخهتهی را بهب اسه هریهت 

بههطههور واقههعههی خههود .   ههامههعههب ایههران تههحههمههیههد نههمههوده انههک

بورژوازی ایران  ه ئهی از بهورژوازی  هههانهی اسهت و 

سیاستها و برنامب هایی دقیقا در خکمت بب مهنهافهع سهرمهایهب 

آقا اری  ایک محق با ک خیلی راحهت .  هانی عمد می سنک

پیشینب سارگریی را در گره زدن بب منافهع سهرمهایهب ارزان 

بب حرا  بگذارد، اما قطعاٌ محق نهخهواههک بهود بهراحهتهی بها 

منافع سب ه ار سارگر بازی سنک و آنههها را بهازیهچهب دسهت 

 .بورژوازی قرار داده و در صفوفشان توهم ایجاد نمایک

را "  آقها هری"  و "  سنکیکای فل  سار مکانیهک"  یزم است 

سب  تضاد سار و سرمایب از پهیهکایهی :  بب این نکتب تو ب داد

 امعب سرمایهب داری بهیهن طهرهقهب سهرمهایهب دار و سهارگهر 

سارگران برای حکاقد خواستهایشان در .   مو ود بوده است

تضاد با د من طرقاتی خود سب سرمایب داران و سارفهرمهاهها 

بر همین مرنا اسها  مهرهارزه سهارگهران، .  با نک قرار دارنک

مرارزه ایست طرقاتی، یعنی مرارزه با سلیت طرهقهب سهرمهایهب 

 دار، چب از نوع نظامی در حکومت، چب رانکه   که، و چب 
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. د من طرقاتیشان، نب نامب های سر گشاده بب سران حکومتی 

و بر این مرنا، ایجاد تشکد های سارگری بایک از مضمون 

سارگری برخوردار با نک، تا در دراز مکت بتواننک در 

خکمت پیشررد مرارزات سارگران قرار بگیرنک و نب اینکب بب 

 نهاد ساز  وانحرا  ترکید گردنک                                

2013نوامبر   

************************************* 

آقا ری همچنین متذسر می  ود سب ساعات سار روزانۀ سارسنان 

ساعت است و اضافب ساری درست پرداخت نمی  05پروژه ای 

آنها حتی مشمول .  سارسنان پروژه ای تأمین  غلی نکارنک.   ود

بیمب های ا تماعی نیستنک و اگر بخواهنک بیمب دا تب با نک بایک بب 

سارسنان پروژه ای پس از .  ه ینۀ خود بیمۀ خصوصی  ونک

بیکاری، سب یا بب خاطر پایان یافتن پروژه یا ساهی و متوقف 

 کن فعالیت های آن و یا در اثر اخرا  های خودسرانۀ 

سارفرمایان صورت می گیرد، از دریافت مستمری یا غرامت 

وضعیت نامناسب و غیر بهکا تی اسکان و استراحت، .  محرومنک

نرود امکانات ایمنی، و ود مواد و گازهای سمی و آلودگی تغذیب، 

های زیانمنک برای سممت، دوری از خانواده  و غیره مساید 

دیگری هستنک سب بر رنج و نابسامانی سارسنان پروژه ای می 

نتیجۀ همۀ اینها فقر، آینکۀ نامطمین، فرسودگی  سمی و .  اف اینک

 .روحی، بیماری و افسردگی آنهاست

آقا ری یک ر تب خواست ها در زمینۀ م د، ساعات و  رایط 

مطرح می «  ایجاد تشکد های صنفی سارگران»سار و ضرورت 

سنک سب در زیر بب طور خمصب بب م د،  رایط سار و ایجاد 

تشکد های سارگری می پردازیم و پس از آن بحث های آقا ری 

در مورد اقتصاد و سیاست اقتصادی، دولت و ماهیت آن و 

 .چگونگی طرح مساید اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می سنیم

آقا ری در مورد سط  م د و در آمک سارسنان پروژه ای می 

محاسرب و پرداخت  ای  درآمک ی  نیروی كار بایک بب گونب»:  نویسک

گردد كب او بتوانک عموه بر خوراك و پو اك مناسب از مسكن، 

بهکا ت، آموز  و پرور ، تامین ا تماعی و بازنشستگی 

بر (  تولیک)زیرا بار سنگین زنکگی ا تماعی .  منک گردد بهره

همچنین بایک اوقات فراغتی دا تب .  كنک های او سنگینی می دو 

با ک تا بتوانک نیروی خود را بازتولیک كنک و نیروی كار آینکه را 

 .تربیت نمایک

و در تهم  بهرای "  تکبیر و امیک"  با هیاهوی ترلیغاتی دولت 

بخشهی از طهرهقهب سهارگهر و .  سسب حکومت و نجات سرمایب

فعالین آگاه سارگری می داننک این طرهقهب بهنها بهب مهوقهعهیهت و 

قکرتی سب دارنک، بب است همهار و سهرسهوب آنههها مشهغهولهنهک و 

حمایت از یک  ناح در مقابد  ناح دیگر سهب ههمهب آنههها در 

چارچوب مناسرات سرمایب داری عمد می سننک هیو منهافهعهی 

سرمایب داران از ههر فهرصهتهی . برای سارگران در بر نکارد

استفاده می سننک تا سارگران را بب اب اری برای پیشررد منافع 

 خود ترکید نماینک، زمانهیهکهب اصهمح طهلهرهان حهکهومهتهی در

موضع ضعف قرار گرفتنک با متوسد  کن بب سهارگهران مهی 

خواستنک  ناح حریف را سنهار به نهنهک و بهب قهکرت بهرسهنهک، 

روحانی سب با عوام فهریهرهی "  تکبیر و امیک "  همینطور دولت 

میخواهک  با ساز  با اربابان امپریالیستی  روابهط  دیهریهنهب 

رژیم با آنها را علنی نمایک و با ادامب خصهوصهی سهازیههها و 

پاسا  بب بانک  هانی و صنکوق بین المللی پول سارگهران و 

 .توده های مردم را بب سیب روزی و فمست بیشتری بکشانک

چاره مقابلب با اینهمب است مار و ستهم مهرهارزه اسهت نهب نهامهب 

های سرگشاده بب د من طرقاتی و طهلهب  هفهاعهت و صهکقهب 

هر  ناح بورژوازی با هر اسم و هیاهوی ترلیغهاتهی  .خواستن

بب میکان آمکه انک، هر زمان سب منافعشان در خطر افهتهاده بهب 

همین اصمح .  سرسوب و سلب آزادی سارگران دست زده انک

طلران حکومتی در دوران قکرت خود، هیهو یهک از تشهکهد 

های سارگران، سب با ه ار مشقهت ایهجهاد  هک و یها در حهال 

ایجاد بود را بب رسمیت نشناختنک و با  ریانات حهکهومهتهی و 

در .  ضک سارگری م د خانب سارگر و ام ال آن ههمهراه  هکنهک

دوران حکومت دولت خاتمی بود، سهب سهنهکیهکهای رانهنهکگهان 

و  رست واحک  کد گرفت و از طر  دارو دستب چماق دار

خهانههب سهارگهر مهورد یههور  قهرار گهرفهت، امهها  چهاقهو سهی

سرسوب سارگران هم بب اینجا ختم نشک، با حملب وحشیهانهب بهب 

سارگران خاتون آباد و سشتار تعکادی از آنههها سهب بهر عهلهیهب 

بیکاری اعتراض نموده بودنک بر اعمال  نایتکهارانهب و ضهک 

  .سارگری این رژیم در ابعاد وسیعتری صحب گذا ت

مرارزه و سازمانکهی سارگران امری است اسهتهراتهژیهکهی و 

بهمین دلید سارگران در مقهابهد د همهن تها دنهکان .  دراز مکت

مسل  نیاز بب ایجاد تشکلهایشان در سط  هر چب وسهیهعهتهری 

امروز آنچب سب بیشتر از هر چب چی  دیگهر سهارگهران . دارنک

 بب آن نیاز دارنک  اتحاد  و متشکد  کن است برای  مقابلب  با 
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سارگر معکن چادرملو  ۴۱۱آذر ماه سال  اری،  ۲ در تاریا

در اعتراض بب دستم دهای نهاعهادینهب و ههمهچهنهیهن اخهرا  

 هرسهت  دبیر انجهمهن صهنهفهی سهارگهران«  نژاد بهرام حسنی» 

پیمانکاری آسفالت طو  بیی از یک ساعهت دسهت از سهار 

                         .سشههیههکه و تههجههمههع سههردنههک                     

 ورای تامین اردسان در واسنی بب این اعتراض در تهاریها 

آذر ماه تشکید  لسب داد و با حضور نماینکگان سارگران   ۱۱

ههای  و مکیران  رست پیمانکاری آسهفهالهت طهو ، خهواسهتهب

                    .سههارگههران را بههررسههی سههرد                    

مطالرات سارگران مرنی بر پهیهروی  هرسهت آسهفهالهت طهو  

از طهرح طهرهقهب بهنهکی مشهاغهد (  پیمانکار معکن چهادرمهلهو) 

 رست سنگ آهن چادرملو و دریافت پادا  تولیک و محاسرهب 

 ان توسط  ورای تامین اردسان پذیهرفهتهب  هک؛ ههر  حق بیمب

چنک طرح طرقب بنکی مشاغد در  رست آسفالت طهو  ا هرا 

 ک اما از پادا  تولیک سارگران ساستب  هک تها دسهتهمه د آنهان 

        نهههههیهههههابهههههک  .                           تهههههغهههههیهههههیهههههری نهههههیهههههابهههههک

همچنین در  لسب  ورای تامین مقرر  که بود دبهیهر انهجهمهن 

آذر مهاه   ۱۹صنفی سارگران  رست آسفالت طو  در تاریا 

برای بررسی صکور حکم بازگشت بهب سهار  بها فهرمهانهکار 

اردسان ممقات سنک سب با باز گشت بب سار بهرام حسنی نهژاد 

در پهی ایهن .  نماینکه صنفی سارگران، مخالفت بهب عهمهد آمهک

هه ار   ۷آذر ماه، حکود   ۱۲و   ۱۲  ،۱۰مخالفت در روزهای 

. سارگر معکن چادرملو بب اعتهراضهات وسهیهعهی دسهت زدنهک

نهژاد  سارگران معترض معتقک بودنک حکم اخرا  آقهای حسهنهی

قهانهون سهار صهادر  هکه اسهت و   ۷۲و   ۷۰بر خم  مهاده 

 . ارتراطی با  ورای تامین نکارد

 سارفرمایان  و  دست  در انکرساران  دولتی  موقعیکب  با 

اعتصاب و اعتراض سارگران روبرو  کنک،  روع بب متهههم 

نمودن سارگران نمودنک سب در تولیک اخهمل بهو هود آورده و 

نظم و امنیت را برهم زده انک، این اتهامات غهیهر واقهعهی را 

نهفهر از سهارگهران   ۷۴بهانب قرار داده و اقکام بب دستگهیهری 

بهههمهن  ۱۱روز  معب   ۱۴سپس مهلتی را تا ساعت .  نمودنک

سهارگهران .  ماه  برای پایان دادن بب اعتصاب تهعهیهیهن سهردنهک

بهمن ماه نی  بب اعتصاب خود ادامب داده   ۱۷  اما، روز  نرب

و اعمم سردنک تا آزادی سلیب نماینکگهان سهارگهران بهازدا هت 

 که و دستیابی بب خواست هایشان، بب اعهتهصهاب ادامهب مهی 

  ..                                           دهههههههههههنههههههههههک

سارگران معکن چادرملو در اسفنکماه سال گهذ هتهب اقهکام بهب  

. ایجاد انجمن صنفی برای پیگیری حقوق معوقب خود نمهودنهک

ضرورت تشکید این تشکد انجمن صنفی و ک و  هعهفهی در 

سهارگهران چهادر مهلهو بهب  ایهن .  میان سارگران بو ود آورد

ضرورت رسیکنک سب دا تن یک تشکد سهارگهری سهب  هامهد 

نماینکگان منتخب سارگران با ک و از طریق آن  بهتهوانهنهک بها 

برپایی مجامع عمومی در مورد خواستب هها و مهطهالهرهاتشهان 

را خهود تصیمم گیری نماینک و اعهتهراضهات و اعهتهصهابهات 

سازمان دهنک و بب پیی بررنک، از اهمیت ویژه ای برای آنههها 

 .  بر خوردار است 

اعتدصداب کدارگدران مدعددن چدادر مدلدو کده بدا  یدستاوردها

موفقیت پایان یافت، همراه با درسهدا و تدجداربدی اسدت کده 

  .برای جنبش کارگری بسیار آموزنده می باشد

  

داشدتدن تشدکدل و :  اولین حرکت این اعتصاب ایدن بدود کده

متشکل شدن از مهمترین ابزار مبارزه طبقاتی کارگدران بدر 

براین مرنا اسهت، سهارگهران   .علیه نظام سرمایه داری است

معکن چادر ملو و بخشهای دیگری از طرقب سارگر ایران در 

طول مرارزه هر روزه ا ان برعلهیهب اسهته همهار سهرمهایهب بهب 

. ضرورت متشکد  کن پی برده و بر آن پافشاری می نماینک

در  رایطی سب توده های سارگر و زحمتکی  امعب بهحهران 

زده ایران در پی تحریمهای  کیک اقتصادی با گرانی و تهورم 

سرسام آوری  روبرو هستنک  و  پیشررد  طرح   خصهوصهی 

سازیهای دولت سفره خالی سارگران را مورد آما  وحشیانهب  

سهازیهههای  بهیهکهار:  حممت قرار داده اسهت، از  همهلهبترین 

وسیع و استفاده از قراردادهای مهوقهت و سهفهیهک امضهاء در 

دستم د، موقتی بودن سار و عهکم استخکام سارگران با حکاقد 

امنیت  غلی، بکار گیری  رستهای پیمانکاری و غیره را تها 

سر سهار آمهکن دولهت روحهانهی و .  سنون بهمراه دا تب است

 و اروپای متحک  ایجاد روابط دیپلماسی با امپریالیست آمریکا

دستاوردهای اعتصاب 

کارگران معدن چادر ملو 

 اردکان
 شهرام یوسفی
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سب سیاستهای ساز کارانب ای را بکنرال خهواههک دا هت، راه  

را برای خصوصی سازها و است همهار بهیهشهتهر سهارگهران بها 

تا .  دستم دهای هر چب نازلتر در ایران هموار خواهک ساخت

 ائیکب پیکا است از برقراری ایهن روابهط دول اروپهایهی بهب 

سرقت گرفتب و هیجان آمکه و هر سکام می خواهک از دیگری  

سهفهره پهههن سهردن .  سریعتر در ایران سرمایب گذاری نمایهنهک

برای صاحران سرمایب های خار ی و سرعت بهخهشهیهکن بهب 

ادغام سرمایب های ایران در بانک  هههانهی و صهنهکوق بهیهن 

المللی پول مصاد  است بها سهیهب روزی و فهقهر و فهمسهت 

بیشتر سارگرا ن و بب انقیاد سشیکن آنها، بکون آنکب انتظار آن 

با ک حتی در ب ای از تورم و گرانی سهاههی یهابهک، بهههمهیهن 

دلید م دوران سرمایب با سرسهوب  هکیهک از مهتهشهکهد  هکن 

سارگران چهادر مهلهو بها .  سارگران ممانعت بو ود می آورنک

متشکد  کن در انجهمهن صهنهفهی تهوانسهتهنهک بها رأی  همهعهی 

. سارگران این اعتهصهاب را تهکارک بهرهیهنهنهک و پهیهی بهرهرنهک

روز اعتهصهاب قهریهب   ۹:  اعتصاب بکین صورت  روع  ک

آذرمههاه هههمههراه بهها تههجههمههع،  ۱۴الههی   ۱۰سههارگههر از   ۷۱۱۱

راهپیمایهی ههرروزه ی سهارگهران در مهحهوطهب  سخنرانی و

معکن مقامات دولتی را بب این نتیجب میرسانک سب خهواسهتهههای 

استانهکار طهی تهمها  بها ههیهات مهکیهره .  سارگران را بپذیرنک

انجمن از آنها تقاضا میکنک  هت مذاسره با مقامات استان بهب 

در  هلهسهب روز بهعهک سهب بها قهول .  استانکاری مرا عب سهنهنهک

استانکار برای رسیهکگهی قهانهونهی بهب خهواسهتهههای سهارگهران 

طهر     روع  ک، مقامات سیاسی، امنیتی و اداری در یهک

می  و نماینکگان سارگران سب تا پیی از تشکید انجمن صنفی 

از طر  سارفرما و مقامات دولت بب هیو انگا تب مهیهشهکنهک، 

استانکار و معاونان او بها .  در طر  دیگر می  قرار میگیرنک

پذیر  سهلهی خهواسهتهههای قهانهونهی سهارگهران قهول مهیهکههنهک 

. موضوع را مورد رسیکگی و پهیهگهرد قهانهونهی قهرار دههنهک

سارگران هم بها اعهمم آنهکهب اولهیهن ار هحهیهت خهواسهت مها 

بازگشت بب سار دبیر انجمن است را بب سارفرما اعمم نمهوده 

و بب توافق  معی میرسنک  سب  اعتصاب  خهود  را  بهمهکت 

 .روز تا بررسی سامد، بطور موقت خاتمب دهنک ۱۰

اعتصاب یکی از مهمترین اب ار طرقاتی طرقب سارگر است 

سب نیرو و قکرت سارگران را در تقابد با سرمایب بب نمایی 

هر اعتصاب دستاوردهای مهمی می توانک برای . می گذارد

سارگران دا تب با ک از  ملب متحک سردن هر چب بیشتر 

سارگران، بای بردن اعتماد بب نفس آنها و پیشروی  نری 

سارگری فرسنگها بب  لو، از طر  دیگر اعتصاب زمینب 

را هر چب بیشتر برای مطرح  کن آلترناتیو طرقاتی 

استفاده از . سارگران رو بب  امعب فراهم می سازد

 قراردادهای سفیک امضاء و بکارگرفتن  رستهای پیمانکاری 

هر سکام از این طرحهای ضک سارگری برای ممانعت از 

متشکد  کن سارگران در دراز مکت بب ضک خود ترکید 

خواهک  ک و سارگران را وادار بب اعتراض بر علیب آنها 

سارگران معکن چادر ملو با پیگیری و بکون . خواهک نمود

توهم بب سرمایب تا بب آخر اعتصاب را بب پیی بردنک نب خود 

و نب خانواده هایشان از زنکان، سرسوب، اخرا  و تهکیکهای 

با اعتماد بب نفس . سرسوبگران  مهوری اسممی نهراسیکنک

باییی متشکد و مصمم اعتصاب را ادامب دادنک و بکون توهم 

بب وعکه و وعیک بورژوازی و با ایمان آوردن بب نیروی 

فقط با اتکاء به نیروی طرقاتی خود بب این نتیجب رسیکنک سب 

متحد و متشکل خود و استفاده از نیروی طبقاتی خانواده 

های کارگری چادر ملو که شرکت فعالی در این حرکت و 

مبارزه داشتند، خواهند توانست دشمن طبقاتی را وادار به 

و یا  عقب نشینی نموده و هم طبقه ایهایشان را آزاد نمایند

  .در گرفتن دیگر مطالراتشان موفق  ونک                         

اولین خواسته ی  : دومین دستاورد این حرکت عبارت بود از

انجمن صنفی با توافق و خواسته کارگران لدودو قدراردادهدای 

انهجهمهن پهس از تشهکهیهد .  کار سه ماهه و سفید امضداء بدود

توانست این خواست قانونی و بر حق سارگران را بهب سهرسهی 

نشانک و قراردادهای یک سالب را تنظیم و بب امضاء سارگهران 

ههای سهارگهران بهر مهرهنهای  و بکنرال آن دیگر خواسهتهب.  رسانک

 ور و مشورت سارگران و از طریق مجامع عمومهی تهوسهط 

بهرای تهمهام .  انجمن صنفی مطرح و در اولویت قهرار گهرفهت

خواستها و مطهالهرهات سهارگهران ههمهچهون مشهمهول ههر نهوع 

حدقدوق م ایای مستمر در پهرداخهت حهق بهیهمهب و مهحهاسهرهب 

بندی مشاغل در مدحدل کدار،  بازنشستگی، اجرای طرح طبقه

و غیره  با  پیگهیهریهههای    از کار افتادگی  ناشی از سوانح  کار

زیاد از مرا ع   قانونی   ذیربط   همچون  سازمان   تهامهیهن 

ا تماعی، اداره سار استان مرنی بهر قهانهونهی بهودن خهواسهت 

 .عمد آمک سارگران بب 

سومین دستاورد جواب دندان شکن دبیر انجمن صنفی و رد 

  .رشوه پیشنهادی به ایشان بود

غافد از آنکب دبیرانجمن صنفی سارگران بجای فکرسردن بهب 

پیشنهاد آنها مستقیما موضوع را بها ههیهات مهکیهره انهجهمهن و 

دیگر سارگهران درمهیهان مهیهگهذارد و ههیهات مهکیهره نهیه  بهب 

سارگران اطمع میکهک سب سارفرما بجای اینکب بب خواستهها و 

. دارد سارگران پاسهخهگهو بها هک قصهک خهریهک مها رامطالرات 

افشاگری توطیب های بورژوازی سب هکفی تفرقب افهکهنهکن در 

بین سارگران و نماینکگان واقعی آنان بود، توی دهنی محکمی 

بود بب م دوران سرمایب، و ب رگترین دستهاورد در اتهحهاد و 

افشهاء خهرهر .  همرستگی طرقاتی بین سارگران چهادرمهلهو اسهت

 پیشنهاد ر وه بب دبیر انجمن صنفی، سارگران را مصمم تر 
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و امیکوارتهر نهمهود سهب بها اتهکهاء بهب تشهکهد و اعهتهمهاد بهب    

نماینکگان منتخب خود خواستهای خود را بب سرسی بنشانهنهک، 

و با افشای ترفنک های تفرق افهکهنهانهب بهورژوازی  صهفهو  

 .خود را در برابر د من طرقاتی متشکد تر و متحک تر نماینک

سارفرما و م دوران  مهوری اسممی وقهتهی اههکافشهان در 

تفرقب افکنی بهیهن سهارگهران بها  هکهسهت مهوا هب  هک بهرای 

سومین بار در اواخهر آبهان مهاه دوبهاره  دسهت بهب اخهرا  

قهانهون  ۷۲و  ۷۰نماینکه سارگران زدنک و بهرخهم  مهواد 

صهنهفهی و بهب صهمحهکیهک  سار، بکون نظر خواهی از انجمن

حکم اخرا  آقای حسنی نژاد را صهادر و "  مقامات امنیتی" 

مقامات .  از مرا عب ایشان بب محد سار ممانعت بعمد آوردنک

امنیتی استان نی  از این حرست ضک سارگری استقرال نهمهوده 

کدارگدران امدا در .  و از اخرا  نماینکه سارگران دفاع سهردنهک

دفاع از نماینده خود بر آمده و با قاطعیت هر چه تمامتر در 

حضور نیروهای حراست با خود عهد بستند که تا بدازگشدت 

   .نماینده خود به مبارزه ادامه دهند

 ۰۱تهولهیهکسهنهنهکه  تردیکی نیست سب سارگهران چهادرمهلهو سهب

درصک سنگ آهن سشور در ب رگهتهریهن مهعهکن سهنهگ آههن     

نظر از نتیجب نهایی این   ا هم صر   انک، تا همین خاورمیانب

انک با  تشکد  و اتحاد  خود  مهوفهقهیهت  به رگهی    نررد توانستب

تو هی در احقهاق   تا سنون دستاوردهای قابد.  را سسب نماینک

انک سب  ایک در ابتکای تشهکهیهد انهجهمهن  حقوق سارگران دا تب

صنفی سمتر سسی از میان آنها باور دا ت بهتهوانهنهک در ایهن 

 . مکت سوتاه بب این خواستها دست یابنک

هدای کدارگدران  چهارمین دستاورد شرکت اکثریدت خداندواده

چادر ملو در این حرکت و حمایدت از  کدارگدران زندداندی و 

این حرست سارگری  . انعکاس دادن خبرها در کل منطقه بود

سد منطقب ی چادرملو، بافق، اردسان و ی د را نی  بهب  هور 

های سارگران معکن چهادرمهلهو فهعهاینهب  خانواده.  و و ک آورد

از خواستهای سارگران، و استقامت و پهایهکاری نهمهایهنهکگهان 

بب عنوان   ئی از سهد .  سارگران حمایت و پشتیرانی نمودنک

. طرقب سارگر همرستگی طرقاتی خود را بب نهمهایهی گهذا هتهنهک

آنها مصرانب از انهجهمهن صهنهفهی دفهاع نهمهوده و پهیهگهیهرانهب 

. خواستنک نماینکگان سارگران بب سر سار باز گهردانهکه  هونهک

سارگران و خانواده هایشان با موفقیهتهی سهب از ایهن حهرسهت 

سسب نمودنک، بب این نهتهیهجهب رسهیهکنهک سهب احهقهاق حهقهوق و 

مطالرات خود را بایک در نیروی طرقاتی ا ان   ستجو نماینهک 

نب از دولت روحانی سب حامی نظام سهرمهایهب داری اسهت و 

ادامب دهنکه بیی از سب دهب خانب خهرابهی و فهقهر و فهمسهت 

 این  حرست  سارگران چادرملو  بار  دیگر  . سارگران  است

ثابت نمود سب دولت  فرقی نهمهی سهنهک چهب نهوعهی و بها چهب 

 عاری بب میکان می آیک، از هر  نهاحهی بها هنهک بهورژوازی 

ومنافعی را نماینکگی می سننک و در تهقهابهد بها اعهتهراضهات 

سارگران از یهک حهربهب مشهتهرک اسهتهفهاده مهی سهنهنهک آنهههم 

 .سرسوب است

پنجمین دستاورد اعتصاب اعتماد به نفسی بود که کارگران  

در روبرو شدن بدا کدارفدرمدا و صداحدبدان سدرمدایده بددسدت 

سارگرانی سب تا پیی از تشکید انهجهمهن صهنهفهی در  . آوردند

 لسب با نماینکگان سهارفهرمها بها تهر  و لهرز حضهور پهیهکا 

گفتنک، اسهنهون سهب انهجهمهن  میکردنک و با لکنت زبان سخن می

صنفی را تشکید داده انک و بب حقوق خود آگهاه  هکه ا نهک بهب 

راحتی در مقابد رئیس سارخانب سهب ههیهو، بهلهکهب در بهرابهر  

استانکار و معهاون او  و مهکیهران سهد اطهمعهات و سهار و 

نیروی انتظامی و حراست و غیره ذالک با اعتماد بب نفس و 

آرامی و بکون لنکنت زبان از حقوق  خود دفاع  میکننهک، بهب  

نیروی متحک خود ایمان آورده انک سب تنههها بها اتهکهاء بهب ایهن 

اگهر چهب .  نیرو است سب می تواننک بب حقوق خود دست یهابهنهک

سارگران معکن چادر ملو بب همب خهواسهتهب ههای خهود دسهت 

نیافتنک، اما این اعتصاب دستاوردهای با ارز ی بهرای آنههها 

بهمراه دا تب، سب تاثیرات آن را در تجمع خانواده ههای آنههها 

 هلهو و اعمم همرستگیشان از سارگران دسهتهگهیهر  هکه در  

سهرسهوبهگهران  همهههوری  زنکانها و پافشاری آنها در مهقهابهد

 .   اسممی تا آزادی تمامی سارگران دربنک را مشاهکه نمودیم

کدارگدران  ششمین دستاورد این اعتصاب همبستگی طبقاتدی

سندیکای شرکت واحد با کارگران معددن چدادرمدلدو در ایدن 

الهرهتهب انهتهظهار مهی رفهت سهب در سهطه  .  حرکدت مدهدم بدود

وسیعتری از  نری سارگری این اتحاد و همهرهسهتهگهی انهجهام 

این همرسهتهگهی .  گیرد اما متاسفانب بب این صورت پیی نرفت

اویً .  طرقاتی حائ  اهمیت بسیاری برای طرقهب سهارگهر اسهت

یک نوع اتحاد و همهرهسهتهگهی سهراسهری مها بهیهن سهارگهران 

بو ود خواهک آورد و تا حکودی از پراسهنهکگهی آنههها خهواههک 

ً سهمهک خهواههک نهمهود سهارگهران بهب ضهرورت .  ساست دوما

متشکد  کن در سط  سراسری دست یابنک و سهرهب خهواههک 

 ک اعتماد بب نفس و قکرت طرقاتی آنها در تهقهابهد بها د همهن 

با اتحاد و ههمهرهسهتهگهی صهنهایهع   همچنین  و  . طرقاتی بای رود

وسههیههع تههر، و تههکوام گسههتههر  ایههن نههوع  مههادر در سههطهه 

اعتصابات بتواننک  مهوری اسممی را ودار بب عقب نشینهی 

نموده و فضا را برای ایجاد تشکهلهههای سهارگهری ههمهوارتهر 

 . نماینک
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در رابهطهب بها ”  ایهلهنها“ در برخی از سایتها بخصوص سایهت 

اعتراضات سارگری و حقوقهای معوقب سارگران سخنگهویهان 

و ”  سهانهون انهجهمهن صهنهفهی سهارگهران”  ، “ خانهب سهارگهر “ 

خود را بهب عهنهوان نهمهایهنهکه سهارگهران ” انجمنهای اسممی“

معرفی نموده و می خواهنک با عوام فریری این چنکین و چهنهک 

.سالب خود را بب  ای نماینکگان واقعی سهارگهران  ها به نهنهک

 (  .                               مرا عب  ود بب پاورقی)

این نو تب قصک دارد بب افشاگری ماهیت، عملکرد و اههکا  

 هوراههای اسهممههی سهارگهری و انهجهمهنههههای 

اسممی در گهذ هتهب تها بهب حهال پهرداخهتهب، و 

محور فعالیتهاى ترهلهیهغهى ایهن نهههادههای ضهک 

در  هرایهط فهعهلهی مهورد نهقهک و    سارگری را

                                      . .            بهههههههررسهههههههی قهههههههرار دههههههههک

 ههوراهههای سههارگههری دسههتههاورد مههرههارزه و 

بههود،  ۰۲اعههتههصههاب سههارگههران در انههقههمب 

 وراهاى سارگرى در دوران انقمب و بویهژه 

، سهنهتهرل و اداره بسهیهارى از ۰۲پس از قهیهام بهههمهن مهاه 

حکومت سرمایب اسممهی تهازه .  سارخانجات را بکست گرفتنک

بکوران رسیکه سب دقیقا خطر  وراهای سارگری را احسها  

نموده بود، پس از قیام، براى مقهابهلهب بها  هنهرهی  هورایهى و 

 وراهاى سارگهرى در اولهیهن قهکم سهو هیهکنهک در تهقهابهد بها 

را بهب نهام  هوراههاى ”  اسهممهى“  وراهای سارگری سهلهمهب 

سارگرى اضافب نموده و آن را بب عنوان ارگان سهارگهری بهب 

 وراهاى اسممهى سهار تهوسهط نهههاد .  سارگران تحمید نماینک

دولتى خانب سارگر  کد گرفت و بب عنوان زیر مجموعب اى 

وظائف  وراههای سهارگهری اسهممهی ایهن .  از آن ساختب  ک

 بود سب بر اهکا    وراهای سارگری  خط  بطمن  سشیکه و 

آنرا با  اهکافی سب منافع  بورژوازی  نو سیسب  را تامین  سنک  

 ایگ ین نماینک و همچنین سارگران مرارز و سهمهونهیهسهت را 

از محیطهای سارگری تصفیب نموده و با زههر چشهم گهرفهتهن 

 . از آنها هم سیاستهای ضک سارگری خود را اعمال سنک

در ایههن راسههتهها  ههوراهههاى اسههممههى بههر اسهها  ضههوابههط و 

مقرارت خود تنها در سارخانجات و سارگاههایى تشکیهد  هک 

هر فردی سانکیک نهمهایهنهکگهی .  نفر بب بای سارگر دا ت ۹۰سب 

 وراهای اسممی میشک بهایهک مشهمهول قهانهون سهار و مهورد 

مهمک تهعهیهیهن صهمحهیهت افهراد .  صمحیت قرار می گرفت

اعتقاد بب اسمم و وییت فقیب و وفهادارى بهب قهانهون اسهاسهى 

 مهورى اسممى ایران را دا ت و بب اح اب و سازمان هها 

و گروه هاى غیر قانونى و گهروه ههاى مهخهالهف  همهههورى 

تشخیص صمحهیهت و تهائهیهک انهطهرهاق .  اسممى وابستب نرا ک

هههیههیههت تشههخههیههص “ مشههخههصههات یههک فههرد مههورد تههائههیههک بهها 

این هییت مهرسهب بهود از نهمهایهنهکه .  سب نفره بود”  صمحیت

وزارت سار، نماینکه وزارتخانب اى سب سارخانب تحت پو هی 

اما در عمد .  آن بود و نماینکه منتخب مجمع عمومى سارسنان

نظر انجهمهنههها و  هوراههاى اسهممهى سهب از 

ن دیک سارگران را مى  ناختنک، در تائیهک یها 

. رد صمحیت سهانهکیهکاهها تهعهیهیهن سهنهنهکه بهود

بنابراین از قرد رو هن بهود سهب ایهن ههیهیهت، 

. چب سسانى را تهائهیهک مهیهکهردنهک”  صمحیت“ 

انتخابات  وراهاى اسممى زیر نظر وزارت 

مههکت اعههتههرههار . .  سههار بههرگهه ار مههى گههردیههک

نماینکگى افرادى سب انتخاب مى  کنک دو سهال 

مخار  این تشکد ضک سارگرى را از  هیهب سهارگهران .  بود

سارفرماها و مکیران مستهقهیهمها ههر مهاههب .  پرداخت میکردنک

مرلغى بابت حق عضویهت از حهقهوق سهارگهران سسهر و بهب 

 .حساب  وراى اسممى سارخانب واری  مى سردنک

 وراهاى اسممى در برخورد و مقهابهلهب رژیهم اسهممهى بها  

.  نری سارگرى تا بب امروز نقی مهههمهى ایهفها نهمهوده اسهت

 وراهاى اسممى اساسا بیانگر سهیهاسهت ههاى  هنهاح حهاسهم 

رژیم اسممى درباره مسائد و مرارزات طرقب سهارگهر ایهران 

در فقکان تشکلهای واقعی سارگران رژیم مهى سهو هیهک .  بودنک

 وراهاى اسممى را بب عنوان تشکد سارگهران  ها به نهک و 

  وراهاى اسممى بب سمک  انواع  امکاناتى سب . معرفى سنک
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و بیکار در آمک  ایک با بو ود آوردن این امکان تهوانسهت از  

  از یهور    پس.  بهره گیرد   این محد براى تشکد یابى خویی

و بهر ههم زدن تهجهمهع  ۰۴چمهاقهکاران حه ب هللا در سهال 

سارگران، خانب سارگر بب وسیلب حسین سمالى و على ربیهعهى 

ازاعضاى ح ب  مهورى اسممى بهازسهازى و بهب خهکمهت 

ریشب خهانهب سهارگهربهب  هاخهب سهارگهری حه ب . رژیم درآمک

خانب سارگر رسهمهآ  ۱۹۲۱ازسال .   مهوری اسممی میرسک

نامررده بب اتفاق علهیهرضها    خص ۷ روع بب فعالیت سرد و 

خانب سارگر بهب عهنهوان .  محجوب از  ملب مسسسین آن بودنک

تشکد سیهاسهی ورسهمهى، ههمهواره از پشهتهیهرهانهى حهکهومهت 

برخوردار بوده است و درمقابد نیه  بهب آن خهکمهات مهیهکاده 

 . است

یکى از  هیهوه ههاى  هنهاسهایهى سهارگهران مهعهتهرض تهوسهط 

مسسلین انجمن اسهممهى و حهفهاظهت سهارخهانهب، اسهتهفهاده از 

سهارگهر .  عوامهد خهود فهروخهتهب اى بهود سهب مهخهفهى بهودنهک

معترض از نظر آنها سسى بود سب روابط مشخصى با دیهگهر 

سارگران دا ت و در میان آنان از نفوذ ویژه اى بهرخهوردار 

 گرد این عوامد خود فهروخهتهب در تهعهقهیهب سهارگهران .  بود

پیشرو و سوسیالیست این بود سب این سارگران را ههر روزه 

بب مکت طوینی در تمام نقاط سارخانب، حتهى دسهتهشهویهى، و 

در مسیر سار و زنکگی دنرال می سردنک؛ سعی می نمودنک بهب 

و .  بهههههانههب هههای مههخههتههلههف بهها ایههن سههارگههران درگههیههر ههونههک

 اسوسهاى سارخانب را بب این عنوان سب در زمینب ساری بهب 

آنها سمک می نماینک ن د آنها مى فهرسهتهادنهک؛ ایهن مه دوران 

خود را عمکاً مخالف رژیم  ا می دنک و وانمود میکهردنهک سهب 

از وضع مو ود ناراضى و تحهت فشهار هسهتهنهک و بهعهضهى 

مواقع حتى بب سران رژیم فحی میکادنک تها اعهتهمهاد فهعهالهیهن 

سارگری را  لب سننک؛ وسعی می سردنک با استفاده از چهنهیهن 

 گردهای س یفی ضمن  ناسایی اتهههامهاتهى بهب ایهن فهعهالهیهن 

سارگری بهچهسهرهانهنهک تها بهههانهب اى بهراى پهرونهکه سهازی و 

در برخی از موارد هم بعضی از عهنهاصهر .  اخرا شان  ود

انجمهن اسهممهی مسهیهولهیهت ایهجهاد تهر  و ارعهاب را در 

محیطهای سارخانب بب عهکه دا هتهنهک، ایهن سهارگهرههای خهود 

فروختب م دور در زنکانها مسیول تیر خمص بهب زنهکانهیهان 

بودنک و در قسمتهای ساری سارخانب هم مسلحانب حضور مهی 

یافتنک و با بازگو سردن  هنهایهتهههایشهان بهرای سهارگهران مهی 

 خواستنک زهر چشمی از سارگران گرفتب و  آنها را بب  رعب 

رژیم اسممى در اختیار ان قرار داده بود، در بهب انهحهرا  

 هوراههاى .  سشانکن اذهان و مرارزات سارگران نقی دا هتهنهک

اسممى بب عنوان تشکلهایهی از بهایی سهر سهارگهرهها تهنههها 

درابهتهکای .  خواست هاى ضک سارگرى را ا هراء مهیهنهمهودنهک

تشکید، این ارگانهای ضک سارگری بب علت دفهاع از مهنهافهع 

سارفرماها و ممانعت از اعتراضات سارگری سارگهران آنههها 

را مانعی در مقابد خود، و بب عنوان اب اری سب در ضهکیهت 

با منافع سارگران و خکمت بب سارفرماها و صاحران سرمهایهب 

 .عههمههد مههیههکههردنههک یههافههتههنههک                        

بررسی قوانینی سب  هوراههای اسهممهی بهر طهرهق آن  هکهد 

گرفتب بود نشان دهنکه ایهن بهود سهب در مهقهابهد اعهتهراضهات 

سارگرى ایستادگی نماینک، ههمهکهارى بها رژیهم در سهرسهوب 

مرارزات سارگران و ا اعب و ترلیغ ضک سارگرى ترین افکار 

در میان طرقب سارگر را  ه ء وظهائهف خهود قهرار دههنهک و 

 .چنانچب از آن سرپیچى سننک از طهر  رژیهم مهنهحهد  هونهک

در ضمن دولت اختیاراتی از این قرهیهد را بهب  هورای ههای 

اوی با بهره گیری از امهکهانهات دولهتهی :  اسممی محول نمود

قادر بب سنترل  نری سارگری و مانع ایهجهاد تشهکهد مسهتهقهد 

سارگری با تمام توان، چب بهب صهورت سهیهاسهی، تهرهلهیهغهی و 

ایکئولوژی و چب در صورت له وم بهب صهورت دسهتهب ههای 

دوماً از سوی سازمان  هانی سهار بهب عهنهوان .  نظامی، با ک

مذاسره بب رسمیت  هنهاخهتهب (  نماینکه سارگران)  طر  ایرانی

 ونک و  واز تنها تشکد سارگری ایهران در مهیه  مهذاسهرات 

ً بهب .  سب  انرب سارگر، سارفرما و دولت را دریافت سننک سوما

م ابب ارگانی در میان سارگهران، بهتهوانهک نهیهروی آنهان رادر 

رونههکعههادی سههازی گههرد  و انههرهها ههت سههرمههایههب در ایههران 

دولت سرمایب  مهوری اسهممهی سهعهی نهمهود بها .  بکارگیرد

دادن چنین اختیاراتی آنها را بب عنوان ارگانهایی سارساز در 

همب اینها، چگونگى بهرخهورد بهب .   نری سارگری ت ریت سنک

 وراهاى اسممى را بب یکى از مهحهورى تهریهن مهرهاحهث و 

نقاط اختم  بیهن  هریهانهات و گهرایشهات فهعهال در  هنهرهی 

 . سارگرى ترکید سرد

یزم است در سنار نقی  هوراههای اسهممهی بهب نهقهی خهانهب 

خهود خهانهب .  سارگر و انجمن های اسممی هم پهرداخهتهب  هود

سارگر سب در بای از آن بب عنوان نهاد دولتى یاد  ک، اگر چب 

درست  ک، ولهى ( زرد)در زمان  اه حول مسائد سنکیکاهاى

 در اوائد انقمب بب محد تجمع و گرد همایى سارگران فصلى 
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روزمره طرقب سارگر ایران برای ایجاد تشکلهای مستقد 

خود از دولت و سار فرما، با نیاز صاحران صنایع بب تشکلی 

سب هم منافعشان را تامین سنک و هم مورد قرول سازمان 

این اوضاع  نری سارگری .  هانی سار با ک هم مان  ک

ایران را در طرح مطالرب حق تشکد و عمم دست بکار 

در این دوره بود سب از طر  . ایجاد تشکد مصمم تر نمود

سارگران و حامیان سرمایب تم  برای ایجاد دو نوع تشکد 

سارگری آغاز  ک، تشکد سارگری مورد نظر صاحران 

. سرمایب و صنایع و تشکلهای سارگری مورد نظرسارگران

بح های درون  نری سارگری ایران بر سر تشکد در مکت 

تشکد مورد نظر  نری . زمانی سوتاه مشخص  ک

اصمحات سیاسی بب م ابب نماینکگان صاحران صنایع و 

سرمایب اساسا تشکلی بود از نوع تشکد مورد نظر گرایی 

استراتژی ایجاد تشکلهای . راست  نری سارگری ایران

سارگری مورد نظر گرایی راست سب بر همکاری و ساز  

طرقاتی استوار است ی رم بایک با موافقت و هماهنگی با 

..             وزرات سار و سارفرما ایجاد میگردیک   

رفع موانع تشکد یابی ” درخواست از وزرات سار برای 

مستل م موافقت نامب ایی بود سب وزرات سار ” سارگران

این . دولت خاتمی با سازمان  هانی سار آن را تائیک نمایک

موافقت نامب مکت زمان معینی را در نظر گرفت و مقرر 

نمود سب بنکهای مربوط بب تشکلهای سارگری در قانون سار 

بگونب ای تغییر سنک و مستل م نوعی تشکد سارگری با ک سب 

سارگران را در ارتراط با سارفرماها نماینکگی سنک و سارفرما 

..                هم بتوانک نقی مشورتی دا تب با ک   

نحوه برخورد گرایی راست بب  وراهای اسممی و 

بهمین . انتقادات سطحی آنها نی  تابع همین استراتژی است

دلید،  وراهای اسممی در سارخانجات مختلف در حال 

منحد  کن قرار گرفتنک و از هر زمان دیگری ضعیف 

تر کنک با این وضعیت هم، گرایی راست هنوز هم خواهان 

زیرا  وراهای اسممی و خانب سارگر . انحم ل آنها نیست

بخشی از همان استراتژی گرایی راست هستنک سب قوی 

.   کنشان در بای در عین حال بب نفع گرایی راست هم هست

بب این اعترار استراتژی گرایی راست  نری سارگری بر 

مرنای سیاست منسجمی استوار است و سامم حساب  که 

.                                                         عمد می سنک     

  وراهای اسممی  پایگاهی  در  میان  طرقب سارگر  ایران 

و وحشت بیانکازنک، و عمم بب آنها گو  د می سردنک، اگر 

.دست بب اعتراض ب ننک با عواقب  ومی روبرو خواهنک  ک  

سارگران نقی ضک سارگرى و ارتجاعى انجمن هاى اسممى 

انجمن . را با گو ت و پوست خود عمیقا درک مى سردنک

تنفر . اسممى منفورترین ارگان رژیم در سارخانب بود

سارگران نسرت بب انجمن هاى اسممى زبان د خاص و عام 

بعضى از مقامات رژیم یکی از دیئد عکم موفقیت . بود

 وراهاى اسممى را این می دانستنک سب با انجمن اسممی 

تکاعی میشونک، بهمین دلید مى سو یکنک سب بب سارگران نشان 

.دهنک سب این دو ارگان ضک سارگری با هم فرق دارنک  

آنها در هر .  وراهاى اسممى علیب سارگران بودنک و هستنک

سطحی از فعالیتهای ضک سارگری خود قصک پنهان سردن 

وظایفى سب  وراهاى اسممى در قرال مکیریت، . آنرا نکا تنک

تولیک و اداره سارخانب دا تنک، آنها را روزانب در مقابد 

 وراهاى اسممى وظیفب دا تنک . سارگران قرار میکاد

سخنگو و مجرى سیاست هاى رژیم در سارخانجات و  نری 

مطالرات . مرارزات سارگرى را منحر  سننک. سارگرى با نک

و خواستهاى سارگران را تحریف سننک و علیب هر اعتراض 

اینها در سنار انجمن . و اعتصاب سارگرى وارد عمد  ونک

هاى اسممى ا اعب دهنکه ضک سارگرى ترین و ارتجاعى 

 وراهاى اسممى هیو . ترین عقایک در میان سارگران بودنک

حتى اگر آن دستب از  وراهاى اسممى . راه گری ى نکا تنک

سب سامم تائیک  که بودنک اگر نمی توانستنک بب وظایف ضک 

سارگرى خود، طرق قانونی سب تشکید آنها انجام گرفتب بود، 

مرا ع تشخیص انحرا  و “ امعب عمد بپو اننک، توسط 

.منحد مى  کنک” انحمل  وراهاى اسممى  

اما با رو آمکن  نری اصمحات  وراهای اسممی و 

انجمنهای اسممی بب تکریج تاریا مصر  خود را از دست 

این نیاز صاحران سرمایب و صنایع، زیر پای . دادنک

 وراهای اسممی را در  رایطی خالی میکردنک سب آنها 

همواره از این تشکد برای سرسوب  نری سارگری و 

 ناسایی فعالین آن استفاده سرده، سب منجر بب دستگیری، 

بکین ترتیب . زنکان و اعکام بسیاری از آنها  که بود

 وراهای اسممی سب هیچگاه نفوذی در  نری سارگری 

ایران نکا تنک ن د حامیان خود در بای نی  بی اعترار  کنک 

ودر نتیجب صاحران سرمایب تشکد مورد قرولشان را در 

مرارزه  همیشگی  و  .  ارتراط   با  سارگران از  دست دادنک  
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سارگران را بب م ابب نیروى فشار بب خکمهت اههکا  خهویهی  

درآورنک و هم مانعى  کى بر سر راه اتحاد طرقب سارگهر در 

ایجاد تشکلهاى مستقد طرقاتی ا  ان با نک و هم بتوانک بب این 

خهانهب .  طریق سیستم سود دهى سرمایب دارى را حفاظت سننک

سارگر،  وراهاى اسممى و انجمنهای صنفی، در زمره ایهن 

ایهن .  ارگانهاى ضک سارگرى  ناختب  که در ایهران هسهتهنهک 

نوع حرستهای ضک سارگهری از طهر  ایهن نهههادههای ضهک 

سارگری، با نام سارگران یک مجتمع یا سهارگهاه و سهارخهانهب 

هیو سنخیتی با اعتراضات واقعی سارگران برای مطالرات و 

همانطور سب ادعاى خهانهب سهارگهر و .  خواستب هایشان نکارنک

بهب مصهوبهب دسهتهمه دهها در     وراهاى اسممى در اعتراض

آن، سهب    رابطب با منافع سارگران در ایران و یا حتى اف ایی

یههکههی از مههطههالههرههات مهههههم  ههنههرههی سههارگههری اسههت، هههیههو 

موضوعیتى نکارد و انتقهاد آنهان در ایهن چهارچهوب، نهب در 

منافع سارگران برای اف ایی دستمه دههایشهان،     هت اف ایی

چرا سب خود سران خانهب سهارگهر و  هوراههاى اسهممهى از 

صاحران رأى در  وراى عالى سار و خهود ارگهانهی دولهتهى 

. آن اههکا  سهرمهایهب را تهعهقهیهب مهیهکهنهنهک   هستنک، و در پس

سارگران اگر بب این م دوران خود فروختب ا ازه بکهنهک سهب 

پرچمکار اعتراضات و مرارزاتشان با نک، قطعا نهب تهنههها بهب 

خواستب ها و مطالرات خود دست نخواهنک یافهت بهلهکهب آیهنهکه 

 . ای  وم در انتظار ان خواهک بود

این  ریانات وابستب بب رژیم بر مرنای استراتژیی سهب دارنهک 

عمد می سننک آنها این احهتهمهال را مهی دههنهک در آیهنهکه اگهر 

 مهوری اسممی بب خطر افتهاد، ایهنههها تهوانسهتهب بها هنهک بهب 

در ب ای در  نهرهی سهارگهری نهفهوذ نهمهوده، و حهرسهتهههای 

سارگری را در نطفب خفب نماینک و بب تقویت و نهجهات  هرهههب 

سهارگهران هشهیهارانهب بهایهک ایهن خهود .  بورژوازی بهپهردازنهک

فروختگان انجمنهای صنفی، خانب سارگر، انجمن اسممهی و 

 وراهای سارگری را از صف خود خار  نموده و در حهیهن 

صف بنکی و افشاگری آنها بب ایجاد تشکلههای مسهتهقهد خهود 

بپردازنک و تم  سننک پرچم مرارزات حق طهلهرهانهب ا هان را 

خود بعهکه بگیرنک و صف خهود را بها نهیهروی طهرهقهاتهیهشهان 

 ..                              مهتهشههکهلهتههر و مهتهحههک تهر نهمههایهنهک 

م دوری و خیانتهای ایهن ارگهانهههای سهرسهوبهگهر سهرمهایهب، 

تاریخی را پشهت سهر دارد و بهیهی از سهب دههب اسهت سهب 

 بیشترین خکمت را بب سرمایب داری ایران با سرسوب نمودن 

سیاستهای اصمح طلران در قرال  نرهی سهارگهری و .  نکارنک

اختمفات  ناحهای حکومت موقعیت  هوراههای اسهممهی را 

در میان حامیان همیشگی ا  یعنی رژیم اسهممهی تضهعهیهف 

و آنها هنهوز تهوسهط سهازمهان  هههانهی سهار نهیه  .  سرده است

برسمیت  ناختب نشکه انک و برای اینکار بها مهوانهعهی روبهرو 

 وراهای اسممی برای باقی مانکن یک راه بهیهشهتهر .  هستنک 

نکارنک آنهم یافتن پایگاهی در مهیهان  هنهرهی سهارگهری ایهران 

علت مخالفهت پهر سهر و صهکای آنههها در گهذ هتهب بها .  است

پیشنهادات مطرح در  ورایعالی سار در قرال می ان افه ایهی 

 .حکاقد دستم د را بهایهک در ایهن چهارچهوب ارزیهابهی نهمهود

آنچب سب  نری سارگری ایران طی این سالها بب آن نیاز دارد 

و برایی مرارزه نموده است تشکد است تا بکان وسیلب بهرای 

مهمترین اب ار  نری سارگری بهرای .  مطالراتی مرارزه سننک

. بب سرسهی سشهانهکن مهطهالهرهاتهی تشهکهد و اعهتهصهاب اسهت

 وراهای اسممی همیشب مانهع مهتهشهکهد  هکن و اعهتهصهاب 

 ..                                  سههارگههران بههودنههک و هسههتههنههک 

بب علت بحرانهای  کیک اقتصادی و سهیهاسهی، و بسهتهب  هکن 

سههارخههانههجههات مههخههتههلههف درصههک بههاییههی از سههارگههران آمهها  

این بیکهار سهازیههها بهخهشهی از .  بیکارسازیها قرار گرفتب انک

م دوران  مهوری اسممی از انجمنهای صنهفهی و اسهممهی 

را هم  امد میشود، بب ایهن دلهیهد آنههها بهرای اعهتهراض بهب 

اخرا  سازیههایشهان بهب مهیهکان آمهکه انهک، و مهیهخهواههنهک بهب 

سارگران بگوینک ما صکای  ما هستیم و می توانیم نمهایهنهکگهی 

خود آنها هم مهی دانهنهک، مهکتههها اسهت سهب .  ما را هم بنمائیم

. برای رژیم خاصیتی نکارنک و دورانشان بسهر رسهیهکه اسهت

اما این خود فروختب هها ی ضهک سهارگهر بهکیهن وسهیهلهب مهی 

خواهنک این توهم را در میان سارگران ایجاد نهمهایهنهک سهب ههر 

 نایتی دیروز بر علیهب سهارگهران انهجهام دادنهک مهههم نهیهسهت 

امروز می تواننک در صف سارگران با نک و از حهق خهود و 

دیگر سارگران دفاع نماینک،  ایک بشود بب ینمن خکمات ارزنکه 

ایی سب در سرسوبی سارگران در طهول ایهن سهب دههب بهرای 

بورژوازی انجام داده انک، مورد تو ب رژیم قهرار گهرفهتهب و 

 . برای خواستب هایشان پاسخی دریافت سننک

در  رایطى سب طرقب سارگر بب دلید سرسوب  کیک و استرهکاد 

نمی توانک با اعمم تشکلههای مسهتهقهلهی بهب صهورت نهیهروى 

ا تماعى ظهاههر  هود، امهروزه از طهر  ارگهانهههای ضهک 

 میشود    سارگرى ماننک  انجمنهای  صنفی و  اسممی  تم 
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 مهجهلهس ۹۹اعمال مجکد سهمیب بنکی در سهمهیهسهیهون اصهد  

ههای  دبیهر سهانهون انهجهمهن »علی یاردمحمی«در همین رابطب، 

صنفی سارگران و استادساران ساختمانی سشور با ا هاره بهب 

درصهک  ۷۱های ا تماعی سارگران ساختمانی سب  قانون بیمب

های ساخهتهمهانهی  سهم حق بیمب  سارفرمایان را از محد پروانب

ههای اخهیههر،  هههرداری و  در سهال:  سهرد، گهفهت تهامهیهن مههی

انک ایهن مهوضهوع بهاعهث افه ایهی قهیهمهت  سارفرمایان مکعی

 .       سههاخههت در سشههور  ههکه اسههت                  

 سهارگهر پهیهمهانهی آبهفهای  ۹۱۱ماه تأخیر در پرداخت حهقهوق 

سهارگهر  ۹۱۱:  اهواز دبیر خانهب سهارگهر اههواز اعهمم سهرد

در اههواز سهب تهحهت نهظهارت «  سهویر»  رست پیمانکاری 

آبفای این  هر فعالیت دارنک حکود چهار ماه است سب حقوقهی 

 ..                           انهههههههک دریهههههههافهههههههت نهههههههکهههههههرده

 وعکه پرداخت حقوق فروردین و اردیرهشت تا سب روز آینهکه

اظهارات دبیر خانب سارگر اههواز درحهالهی اسهت سهب مهکیهر 

روابط عمومی  رست آبفای اهواز ضمن تاییک تاخیهر چهههار 

: سارگر  رست پیمانهکهاری سهویر، گهفهت ۹۱۱ماهب حقوق 

حقوق فروردین و اردیرهشت ماه این سارگران حکاس ر تا سهب 

 ..                    هود   هان واریه  مهی روز آینکه بهب حسهاب

بیکاری بیی از یک میلیون سارگر در پروژه های عهمهرانهی 

   اخههیههر      .                                    طههی دو سههال اخههیههر

ههای صهنهفهی  دمحم عطاردیان دبیر سانهون عهالهی انهجهمهن.  ایلنا

دولهت بها نهپهرداخهتهن اعهتهرهارات :  سارفهرمهایهی سشهور گهفهت

عمرانی طی دو سال اخیر باعث بیکاری حکاقد یک میلهیهون 

 .                                           .سههارگههر  ههکه اسههت

نهایهب رئهیهس سهانهون .  بیمب سارگران ساختمانی متوقف  هک 

ا کال سار ایهن :  عالی انجمنهای صنفی سارگران ایران گفت

هه ار سهارگهر  ۴۱۱مهیهلهیهون و  ۱است سب ههم اسهنهون مها 

ساختمانی در سشور داریم سب از این طریق نمهی تهوان ههمهب 

مشکد دیگر این است سب از مهحهد . را تحت پو ی قرار داد

درآمکهای مالیاتی دولت اعترار بیهمهب سهارگهران سهاخهتهمهانهی 

  .تامین  ود سب معموی دولتها آن را نمی پذیرنک

 

این حهربهب .  سارگران و ممانعت از متشکد  کنشان نموده انک

های ضک سارگری سانون انجمنهای صنفی، خهانهب سهارگهر و 

 وراهای اسممی د ر اعهتهراض بهب دولهت و سهارفهرمها بهب 

این فقهط . حمایت دروغین از سارگران راه بجایی نخواهک برد

این معنا را می توانک دا تب با ک مخهفهی  هکن در پشهت سهر 

سارگران برای سرپو  گذا تن بب رسوائیهای گهذ هتهب ا هان 

 .اسهههههههههههت          

  ۳۱۰۲آگوست 

د*************************************

بیر انجمن صنفی سارگران سوره پ خانب های اسهتهان تهههران 

په خهانهب بهب  از رویب سنونی ارائب لیست بیمب سهارگهران سهوره

سازمان تامین ا تماعی انتقاد سهرد و خهواسهتهار تهغهیهیهر ایهن 

 ..                                                  ههههیههههوه  ههههک 

برخی سارفرمایان :  در این باره بب ایلنا گفت”  علی حسینیان“ 

هها بهرای بهیهمهب ی سهارگهران دائهم و فصهلهی  سوره په خهانهب

روز ساری حق بیمب پرداخت مهی ۱۱هر ماه تنها برای    خود

 . سننک

 .:                                                          ایههههلههههنهههها

در این زمینب عیک علی سریمی دبیر خانب سهارگهر قه ویهن بها  

انتقاد از عملکرد اداره تامهیهن ا هتهمهاعهی  هههرک صهنهعهتهی 

سهارگهر  ۷۹الررز، تهمهکیهک نهکهردن دفهتهرچهب ههای درمهانهی 

 ایهلهنها.  سارخانب یم  الونک را اقهکامهی غهیهر قهانهونهی خهوانهک

یمه  “ خودداری سارفرما از واریه  حهق بهیهمهب سهارگهران 

یکی از سهارگهران سهارخهانهب یمه  الهونهک قه ویهن از “  الونک

پرداخت نشهکن حهق بهیهمهب سهارگهران ایهن سهارخهانهب تهوسهط 

سارفرما خررداد و خواستار رسیکگی تامین ا تهمهاعهی واداره 

 ..                      سهههههار بهههههب ایهههههن مسهههههیهههههلهههههب  هههههک

در این زمینب عیک علی سریمی دبیر خانهب سهارگهر قه ویهن بها 

انتقاد از عملکرد اداره تامهیهن ا هتهمهاعهی  هههرک صهنهعهتهی 

سهارگهر  ۷۹الررز، تهمهکیهک نهکهردن دفهتهرچهب ههای درمهانهی 

 .سههارخههانههب یمهه  الههونههک را اقههکامههی غههیههر قههانههونههی خههوانههک

ههای صهنهفهی سهارگهران و اسهتهادسهاران  رئیس سانون انجهمهن

 ۱۱۱ساختمانی سشور از حضور اعهتهراض آمهیه  بهیهی از 

سارگر بب  نماینکگی  از  سارگران  ساختمانی  نقاط  مخهتهلهف 

 .سشور در بخی تما اچیان صحن علنی مجلس خرر داد
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 هنهرهی "  اخیرآ در سهایهت اخهرهار امهروز مهقهالهب ای بهنهام  

بب قلم دمحم صفوی  منتشهر  هکه "  سارگری ذاتاً تک رگرا است 

" نو تب ا  را  با   -نویسنکه  عموه  بر عنوان  نو تب.   است

سههلههمههب "  و "  آوای سههار "  بههرای آغههاز بههب سههار  تههارنههمههای 

آغاز می نمهایهک  در "   توسط همراهان  نری سر "  سارگری

بر سر در  نری سارگری، تابلوی "    ضمن اضافب می نمایک 

هرسس فارغ از عقیکه و مهلهیهت و .  ورود ممنوع و ود نکارد

نژاد و  نسیت و فرهنگ و مذهب سب میخواهک بهرای بهههرهود 

 رایط سار و زنکگی سارگران و مه دبهگهیهران و سهارمهنهکان 

تههم  سههنههک بههطههور یههقههیههن در  ههنههرههی سههارگههری  ههای 

 ۴   -  ۱۹۴۷فروردیهن  ۱۴   دو نرب:  اخرارروز..."  )   دارد 

 ( ۷۱۱۹آورید 

سهب مهتهعهلهق بهب "   آوای سهار"  و تارنهمهای "  سلمب سارگری"  

 نری سر  هستنک مکتی است فعالیتهههای خهود را در زمهیهنهب 

این نوع فهعهالهیهت از . مسائد سارگری ایران  روع نموده انک

طریق چنین رسانب هایی باعث  که  با استقرال روبرو  که و 

 ور و  عفی در دل نویسنکه  بو ود آورد  تا  ائیکهب ایشهان 

برخی از دوستکاران  نری سارگری را مورد نقک  قرار داده  

سب این دو رسانب تازه را بکبینانب و توطیب آمی  و مشکوک و 

 !  خطرناک ارزیابی می سننک

نویسنکه این نو تب  برای اینکهب  بهخهواههک بهب نهظهرات خهود 

از ههر دری .   حقاتیت بکهک و یا خواننهکه را مهتهقهاعهک نهمهایهک

 سخنی بب میان می آورد، سرانجام در آخر نو تب ا  منظور 

و مقصک خود  را بیان می سنک سب   نری سهارگهری  هنهرهشهی 

تک ر گرا است و بهتر است بب  نری سر  بپیونکد تها بهتهوانهک 

نقک بر ایهن مهطهلهب از .   از این وضعیت خود را نجات دهک 

زوایای مختلف از توان این نو تب خار  است سعی مهیهشهود 

بب چنک نکتب از مطلب ایشان سب حائ  اهمیت است، پهرداخهتهب 

 . ود

ا کالی در این نیست  سهب آقهای صهفهوی بهرای بهب سهرسهی 

نشانکن استکیت خود از سارنامب و پیشینب سارگریی استهفهاده 

نمایک، اما صر  سارگر بودن نب سمکی بهب تهحهلهیهد و درک  

نادرست طرقاتی ایشان از   نرهی سهارگهری مهی نهمهایهک، نهب 

خواهک توانست تغییری در صورت مسیهلهب سهب ههمهانها سهوق 

دادن طرقب سارگر بب صف د منان طرقاتیی می بها هک ایهجهاد 

طهرهق نهظهر ایشهان  هنهرهی سهارگهری یزم اسهت از    . نمایک

تخاصم و تعارض با بورژوازی و  ناحهایی، دست بهردارد 

و  برای نجاتی از اوضاع فعلهی تهابهلهوی ورود مهمهنهوع را 

بردا تب، برای خاتمب دادن بب پراسنکگیی همکاری طهرهقهاتهی 

الهرهتهب ایشهان بهرای سهرپهو  .  و آ تی طرقاتی را بر گه یهنهک

گذا تن بر راست بهودن نهظهرات سهیهاسهی خهود بهب مهممهت 

نیروهای چ  و سوسیالیست  نری سارگری و لهو  نهمهودن 

هم می پردازنک و برای صهحهت  25 وراهای سارگری سال 

و سقم بخشیکن بب این نظرات از معرفهایهی ههمهچهون سهعهیهک 

تها آنهجهائهیهکهب بهب .   رهنما و آصف بهیهات ههم نهام مهی بهرنهک

 وراهای سارگری بر می گردد ایهن یهک حهرسهت  مهههم و 

انقمبی  ناح چ   نری سارگری و فعالین سوسیالیست بهعهک 

از انقمب بود سب سارگران برای مکتهی ههر چهنهک سهوتهاه  بها 

سنترل خود بر سارخانب ها و مراس  تولیکی قکرت طرقاتیشان 

. را بب نمایی گذا تنک  و لرزه بر پیکره بورژوازی انکاختهنهک

آقای صفوی مجاز است بب هر دلیلی بب ترسیب این  هوراهها 

نقک دا تب با ک، اما این بهیچو ب از حقانیت این  وراها نمی 

ساهک، اینهم دور از واقعهیهت نهرهود سهب  هوراههای سهارگهری 

 !نمی توان به نام کارگر، کارگر را به دام بورژوازی انداخت

 (آقای دمحم صفِوی" جنبش کارگری ذاتاً تکثرگرا است" نقدی بر نوشته ) 

 شهرام یوسفی
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همسویی دا ت اتحادی بو ود بیاورد سب صهف خهود را در  

بب نظر می آیک نگرانی .  تقابد با بورژوازی مستحکم تر نمایک

آقای صفوی از این است سهب چهرا  هوراههای سهارگهری در 

. ساز  طرقاتی با  ریانات رنگارنگ بورژوایی در نیهامهکنهک

امروز هم واژه ابک اعی  تک رگرا ایشان در رابطب با  هنهرهی 

، بهقهول ایشهان یهکهی از « ایستهوان مه ارو » "  سارگری سب

محققهیهن بهر سهتهب مهارسسهیهسهت، نهویسهنهکه سهتهاب فهراسهوی 

چنک گونگی سرمایب و معنای سه هرت گهرایهی » سرمایب، بخی 

را ههم  در ایهن (  تهاسهیهک از نهویسهنهکه اسهت") « سوسیالیستی 

رابطب برای اثرات نظراتی بب  ههادت مهی گهیهرد از ایهنهجها 

نا ی می  ود سب بایک در  نری سارگهری را بهب روی ههمهب 

. باز گذا ت و مجهوزی بهرای ههیهچهکهس در نهظهر نهگهرفهت

حقیقتی این است،  نری سارگری نهیهازی بهب مهجهوز و قهیهم 

نکارد، و  کی هم در این نهیهسهت، سهب  هنهرهی سهارگهری از 

گرایشات مختهلهف تشهکهیهد  هکه اسهت و  ههر سهکام از ایهن 

گرایشات در خکمت یا در ضکیت با مهنهافهع طهرهقهاتهی  هنهرهی 

بنظر می آیک آقای صهفهوی و هود ایهن .  سارگری عمد میکننک

گرایشات در  نری سهارگهری را نهادیهکه  مهی گهیهرد و مهی 

بهحه هی در ایهن .  خواهک بب اتحاد بین این گرایشات دامن ب نهک

نیست سب بب دلید طرقاتی بودن  امعب و تضاد بیهن دو طهرهقهب 

سرمایب دار و سارگر، سرمایب داران بب علت اینهکهب مهالهکهان 

اب ار تولیک هستنک و  تمام امکانات  امعب را در دسهت دارنهک 

در اقلیت قرار دارنک و سارگران چاره ای    این نکارنهک سهب 

نیروی  سار خود را بفرو نک تا زنکه بماننهک، سهرمهایهب داران 

برای انرا ت سرمایب  سارگران را است مهار نهمهوده  و خهیهد 

عظیم نیروی سار  آنها را بخکمت می گیرنک،  ایک اینجا است 

امها ایهن در .  سب واژه تک ر گرا ایشان معنی پیکا خواههک سهرد

اصد قضیب سب طرقب سهارگهر بهمه هابهب یهک طهرهقهب در تضهاد 

طرقاتی با بورژوازی قرار می گیرد نهب ههمهکهاری طهرهقهاتهی 

 . تغییری حاصد نمی نمایک

بب این  هت نب تنها نرایهک از : "  آقای صفوی ا اره می نماینک

گسترده تر  کن دامنب حضور فعالین سارگری با نهحهلهب ههای 

فکری گوناگون دچار دلهره و هرا  بیمورد  ک بلکب فعالیهن 

قکیمی تر سارگری سب برخی بکوران بازنشستگی خود رسیکه 

انک می بایسهت فضهایهی  هذاب و گهیهرا وسهخهاوتهمهنهکانهب ای 

 بو ودبیاورنک سب نیروهای ا تماعی  وانتر وفعالتر سب می  

خواهنک برای استقرار عکالت ا تماعی و بهرود  هرایهط سهار 

و زنکگی سارگران و سارمنکان وم دبگهیهران  هامهعهب تهم  

سننک بکون مانعی وارد این سارزار عکالت خواهانب و انسهانهی 

 " . ونک

آقای صفوی با تاسیک مجکد بر ساز  تمام گرایشات مهخهتهلهف 

بب علت عرق سهارگهری بهودنهی ایهن  رههنهمهون را ههم بهب 

سارگران قکیمی هم دوره ای خود سب با خهود او ههم نهظهری 

دارنک می دهک، فضایی  ذاب و سخهاوتهمهنهکانهب بهویهژه بهرای 

نیرو های ا تماعی  وانتر ایجاد نماینک تا در سهارزاری سهب 

هیچیک تخاصمی با دیگری نکا تب با ک بتهوانهنهک بهب عهکالهت 

بایک آقای صفوی  را متو ب این نکات نهمهود، .  خواهی برسنک

در مرارزه طرقاتی بین دو طرقب سب در حهال  هکال طهرهقهاتهی 

هستنک، طرقب سارگر تنها بب نیروی طرقاتی خهود بها مهتهشهکهد 

 کنی می توانک پیشروی نموده و د من طرقهاتهیهی را وادار 

آن سخاوتمنکی، سب  همها از آن سهخهن .  بب عقب نشینی نمایک

بمیان آوری و بب سارگران توصیب می سنی دقیهقها سهاز  بها 

و اصطمح عکالت ا تماعی امروز سهامهم  .  بورژوازی است

آن عکالتی است سب سوسیال دمکراسی در  وامهع پهیهشهرفهتهب 

صنعتی از بایی سر سارگران بب آنها عرضب نموده و طرهقهب 

سارگر این  وامع را از یک  کال طرقاتی با سهرمهایهب اخهتهب 

نموده است، و  ما هم متاثر از چنین طرز تفکری اسهت سهب 

در قالب یک فعال سارگری این چهنهیهن نسهخهب ای را بهرای 

 .  نری سارگری ایران می پیچیک

ضمن  اینکب آقای صفوی در نو تب ا  آسهمهان و ریسهمهان 

می سنک، با  فاست آوردن از مارسس یا ا اره نمودن بب نهقهی 

چه  در یهک قهرن گهذ هتهب در  هنهرهی سهارگهری ایهران و 

چگونگی تشکلهای سارگری در دوره های مختلهف، وایهنهکهب 

نیروهای چ  و رو نفکر در ایجاد این تشهکهلههها اول نهقهی 

دا تب انک، و همچنین بب نقی مخرب نیهولهیهرهراسهم در سهطه  

 نری سارگری  هانی و در سط   نری سارگری ایران،  و 

همچنین حرستهای  نری ضک سرمایب داری در بطن سرمایب 

داری بحران زده  امروزی در نو تب ا  میپردازد هر سهکام 

از اینها بب  ای خود قابد بحث است، اما ههچهیهک از ایهنههها 

تها .  ربطی بب نکتب گرهی نظر سیاسی ایشان نهخهواههک دا هت

  اییکب بب مسیلب تشکلها بر میگردد، یزم است توضی  داده 
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کارگری، با تکیه بر ارزش های دمکراتیک مشترک، تالش 

برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و پدیددا کدردن راهدی 

است که بتوان در این مقطع حساس تاریخی کشدورمدان بده 

بهبود شرایط کار و ارتقا سطح زندگی اجتماعی و سدیداسدی 

 ."میلیونها کارگر و کارمند و مزد بگیر کمک نماید

اینجا یزم است، ماهیت  نری سر  افشاء  ود و اینکهب چهرا 

اصمح طلران از میان تمام  نرشهای ا تماعی بها اتهکهاء بهب 

 نری سارگری می خواهنک بب مهقهابهلهب بها دیهگهر  هنهاحهههای 

حکومتی در آینک و الگوی  امعب مکنی  را سهب سهالههها اسهت 

و ههمهچهنهیهن .   آروزیی را دارنک از این طریق متحقق نماینهک

در ادامب بب بررسی وضعیت طهرهقهب سهارگهر ایهران و نهقهی 

تشکلهای توده ایی و  کالی سب هر روزه با طهرهقهب سهرمهایهب 

دار دارد توضی  داده  ود  تا رو ن  ود سب طرقب سارگر بها 

اتکاء بب استقمل طرقاتی خود، و گرایی سوسیالیستی  نهرهی 

سارگری در تقابد با گرایشات مو ود در آن می توانک قهکمهی 

 . بب طر  دمکراتی ه نمودن  امعب بردارد

 نری سر  با سردمکاری موسوی و سروبی در اثر مرارزات 

 کد گرفتنک و قرد از آن نهیه  تهمهایهلهی بهب  11توده ای سال 

الرتب سران این  نری تا اسنون ههیهو .   نری سارگری نکا تنک

. برنامب و پمتفرمی برای  هنهرهی سهارگهری ارائهب نهکاده انهک

علتی هم این است سب هیو همسویی و ن دیکی بهیهن ایهن دو 

 نری نب تنها مو ود نیست  بهلهکهب در تضهاد سهامهد بها ههم 

و بر خم  اصمح طلران و  هنهاح راسهت  هنهرهی .   هستنک

سارگری در رؤیای این هستهنهک سهب  هنهرهی سهره  و  هنهرهی 

سارگری را بب نفع  این  هنهاح از بهورژوازی بها ههم مهتهحهک 

نماینک، تا بب امروز  ناح چ   نری سهارگهری در تهقهابهد و 

تعارض طرقاتی و افشای اهکا   وم این اتحاد تم  نهمهوده 

 .انک

آنچب سب اینجا موضوع مشهخهص مهورد بهحهث اسهت خهط و 

سیاستی است سب در یک بخی از سر ها  کد گهرفهتهب اسهت 

سب طرفکار سوسیال دمکراسی هستنک و سهعهی دارنهک تها ایهن 

نها گهفهتهب نهمهانهک، .  خط را هم در  نری سارگری  ا بیانکازنهک

مهرسه  ) تم های  کی ای هم با حمایت لهیهرهر سهولهیهکاریهتهی 

 در این زمینب  که  و  خواستب انک  با (  همرستگی آمریکایی

 ود سب چرا و بب چب دلهیهد ایهجهاد تشهکهلهههای سهارگهری در 

ایران، دستکم در یهک قهرن گهذ هتهب، از طهریهق  هریهانهات 

یافتن این امر سهب . سیاسی، چ  و رو نفکر متحقق  که است

گویا برای آقای صفوی امروز مهعهضهلهی  هکه اسهت د هوار 

نیسهت، ایهران، مهانهنهک اسه هر سشهورههای  هههان، دیهرتهر از 

سشورهای اروپای غربی بب  رگب مناسهرهات سهرمهایهب داری 

نتیجب این واقعیهت ایهن بهود سهب .  پیوست و دیرتر صنعتی  ک

سب انکیشب های سوسیالیستی قرد از اینکب طرقب سارگر مهکرن 

الرتب علت دیهگهر  را .  در ایران  کد بگیرد وارد ایران  ک

انهکیشهب هها  مهتهاثهر از می توان در این  ستجو نمود سب این 

ههمهانهطهوریهکهب در .  روسهیهب بهود 0105انقمب سوسیالیستی 

سط  انکیشب های بورژوایی اگر مروری  هود، بهایهک گهفهت، 

سب انکیشب های لیررالی قرد از اینکب بهورژوازی مهکرنهی در 

 .ایران  کد بگیرد وارد  ایران  ک

این نو تب در مجموع با یک انسجام فکری روبرو نهیهسهت و 

نویسنکه با سوبیکن یکی بب نعد و یکی بب تختب، یکجا از چه  

سخن بمیان می آورد  و در  ایی دیگر راسهت را در لهفهافهب 

تقکیس می پیچک می خواهک ، با دور زدن اصد قضهیهب اتهحهاد 

طرقاتی  نری سارگری با  نری سر  را مو ب  لوه دهک، اما 

در نتیجب گیری نو تب ا  بایخره ناگری  از هر گونب طفهره 

 .رفتن رهنمود و نظرات سیاسی خود را ابراز می دارد

در همین راستا طدی مداه گدذشدتده "   :  آقای صفوی می گویک

شاهد انتشار دو رسانه کارگری توسط همراهان جنبش سبز 

با هدف طرح مطالبات و نشر اخدبدار کدارگدری و کدمدک بده 

تدالدشدی کده اگدر در .  تشکل یابی مستقل کارگران، بدوده ایدم

همکاری و هماهنگی با دیگر اعضای جنبش کارگری پدیدش 

برود میتواند پی آمدهای آن در نهایت وبشکل گریز ناپذیری 

از سدوی .  به بهبود شرایط کار در کشدورمدان کدمدک ندمدایدد

دیگر رنگین کمانی از نیروهای چپ و فعا لدیدن سدنددیدکدایدی 

کارگری با تنوعی از افکار و راهکارها وجود دارند کده هدر 

کدددام بددخددش جدددایددی ندداپددذیددری از جددنددبددش کددارگددری ایددران 

برای ارزیابدی مدجددد از جدندبدش پدراکدندده مدوجدود   .هستند

بددون ایدندکده بدخدواهدیدم   -کارگری و ذاتاً کثرت گرای ایران 

شایدد   –اصول اعتقادی و ایدئولوژی خود را زیر پا بگذاریم 

 ثمربخش  ترین  راه  چیرگی   بر  بحران  موجود  جنبش 
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برای رسیکن بب اهکا  خود نیهسهتهنهک و در آن سهو،  هنهرهی  

سارگری نی  تنها نمی توانک با اتکاء بب نیروی خود، منافعهی 

را پیی برده و در نتیجب این دو  نری نیازمنک، در اتهحهاد بها 

یککیگر می تواننک وزنب ای با نک سب بتواننک استرکاد را سهنهار 

ب ننک و راه پیشروی را برای  نری سر  و اصطمح طلهرهان 

الرتب اصطمح طلران سامم آگاهانب  روی  هنهرهی . نماینکباز 

سارگری حساب باز سرده انک، آنها متو ب این  که انهک طهرهقهب 

سارگر تنها طرقب پیگیری اسهت سهب بها مهرهارزرات خهود در 

رودرویی با بورژوازی  مهی تهوانهک مهطهالهرهات خهود را بهب 

سرسی بنشانک و در نهایت با پهیهروزیهی  هامهعهب را از  هر 

مالکیت خصوصی رها ساختب، رفاه و آزادی و بهرابهری را 

بهمین دلید است سب اصطمح . برای سد  امعب برقرار سازد

طلران با آوی ان  کن بب این طرهقهب دو مهقهصهک  هوم را مهی 

یکی با اتوریهتهب بهر طهرهقهب سهارگهر بهب .  خواهنک دنرال نماینک 

همکاری، این طرقب را از تعارض طرقاتی منحهر  سهاخهتهب، 

دومههاً .  و بههورژوازی را از خههطههر اصههلههی مصههون بههکارنههک

اصمح طلران سر  می داننک، سب طی یک دهب گذ تب  نهرهی 

سارگری پیشروی و دست آوردهایی دا تب و از ایهن زاویهب 

می خواهنک از این نیرو و پتانسید بب نفع خود استفاده نماینهک؛ 

با متحک  کن با  نری سارگری  ناح سودتاچیان را سنار زده 

 . و بتواننک بب قکرت برسنک

اگر آقای صفوی بب هر دلیلی نمی خواهک ذهن تاریهخهیهی را 

بکار بیانکازد و یا بب یاد بیاورد، سب همین سهره ههای اصهمح 

چب  هنهایهت ههای  51و  21طلب در قکرت در طول دههای 

فجیعی انجام دادنک و دست در دست دیگر  ناح هها هه اران 

... فعال سارگری سوسیالیست، سمونیستها و  انهقهمبهیهون، را

دستب دستب بب  وخب های اعکام سپردنک، و حای بب یاد  نرهی 

اینها در مقام آمران و عهامهمن . سارگری و مردمی افتاده انک

 نایت های دهب  صت حتی حاضر نشکنک بب  هنهایهات خهود 

اعترا  سننک، و حای می خواهنک دست دوسهتهی و اتهحهاد بهب 

سوی سارگران دراز سنهنهک و از سهارگهران سهکهوی نهجهاتهی 

بسازنک تها  هایهک مهجهکدا مهوقهعهیهت از دسهت داده و مهنهافهع 

ههمهیهن خهاتهمهی و رفسهنهجهانهی .  اقتصادی خود را سسب سننک

بههودنههک سههب مههجههریههان طههرح هههکفههمههنههک سههردن یههارانههب ههها، 

بیکارسازیهههای گسهتهرده، سشهتهار سهارگهران خهاتهون آبهاد و 

قراردادهای موقت و سفیک، قراردادهای دستب  همهعهی بهیهمهب 

 سالب حکومتشان بودنک  02نفر در دوره  01سارگاههای زیر 

همکاری ن دیک با برخهی از رههرهران سهنهکیهکهایهی  هنهرهی 

تها .  سارگری ایران ضرباتی بب  نری سارگری وارد نهمهایهنهک

 ایی سب با ایهجهاد امهکهانهات از طهریهق خهار  سشهور و بها 

بکارگیری ایکئهولهوگهههایهی سهب خهط فهکهری ایهن گهرایهی را 

نماینکگی می سننک و یا  با سمهک  هرهکهب مهاههواره ای رادیهو 

آمریکا سب اخیرا فعال  که انهک، بهر ایهن تهم   هسهتهنهک سهب 

. سیاستهایشان را رو بب  نری سارگری ایران دیکهتهب نهمهایهنهک

بایک این را هم مک نظر دا ت، سب ایکئولوگهای آنها بر خهم  

و بها طهرح .   طیفی از سر ها با  نری سارگری بیگانب نیستنک

این انتقاد سب رهرران  نری سر  نرهایهک نسهرهت بهب مهطهالهرهات 

 نری سارگری سکوت سنهنهک و یها از آن فهاصهلهب بهگهیهرنهک، 

خواهان این بودنک و هستنک سب از طر  رهرران  نری سهره  

آنها متقابم ههم .  تو ب ویژه ای بب  نری سارگری مرذول  ود

معتقکنک سب  نری سارگری نی  نسرت بب  نری اصمح طلران 

بایک تماید نشان دهک و فاصلب نگیرد، و از زاویب منافع طهرهقهب 

سارگر ضروری است تا با اتحاد بها اصهمح طهلهرهان راه را 

و بر راستای همین فرمول بنکیها و .   برای خود هموار نماینک

نتیجب رسیکه انک سب با نفوذ در  نرهی سیاستها است سب بب این 

سارگری و استفاده از رهرران سارگری این  نری بتواننک در 

همین چهنهک .  هت این اتحاد نهایت تم  خود را مرذول دارنک

وقت پیی بود سب منصور اسانلو با خار   کنی از ایهران و 

از طریق  رست سنکیکای واحک  افشاء  ک، و سپهس سهر از 

همکاری با  نری سر  در آورد و خرر  در سهطه  رسهانهب 

طههیهف راسههت  ههنههرههی .  ههای داخههد و خههار  مههنههعههکهس  ههک

سارگری هم سب مکتها در انتظار همچهنهیهن روزی بهودنهک سهب 

هلهلب سنان با این نوع حرستهای ضک سارگری لریک بهگهویهنهک 

بب میکان آمکنک و  ور و  عف خود را ابهراز دا هتهنهک و در 

راستای این اتفاقات است سب قنک هم در دل آقهای صهفهوی آب 

 که و با این نو تب خواستب ضمن دادن این نهوع رههنهمهودهها 

بب  نری سارگهری بهب عهنهوان آلهتهرنهاتهیهویهی سهب بهتهوانهک بهب 

پراسنکگی  نری خاتهمهب دههک، نهههایهت  هادی و رضهایهت و 

همهانهطهور سهب در . ن دیکی خود را بب  نری سر  ابراز دارد

بای ا اره  ک، بایهک بهب ایهن سهوال  هواب داد چهرا اصهمح 

. طلران  نری سارگری را بب عنوان متحک خود بر گه یهکه انهک

استکیلی سب در این رابطب از طریق نماینکگانشان اعمم  هکه 

این است، سب اصمح طلران بهعهک از  هنهرهی تهوده ای دچهار 

 ضعف  کنک و قادر بب ادامب دادن مقابلب با  ناح  سودتاچیان 
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های دموسراتیک برای سارگران و ایجاد تشکلهایشان حیهاتهی 

است اما آنها متحقق  کن ایهن آزادی را از طهریهق  هامهعهب 

و مهنهظهور آنههها .  مکنی و تشکلهای مکنی امکانپذیر می داننهک

همکاری تشکلهای سارگری بب عنوان یک تشکهد ههمهکهاری 

با دیگر نیروهای  هامهعهب (  نب تشکد طرقاتی رزمنکه )  مکنی 

 .مکنی است

از طر  دیگر، همکاری تشکلهای سهارگهری بها نهههاد ههای 

دیگر  امعب مکنی در نهایت سارگران را بهب سهویهی خهواههک 

برد سب بر سر مطالرات اقتصادی  ان هم بها سهرمهایهب داری 

ساز  نماینک و منافعشان را همسو بهب مهنهافهع سهرمهایهب گهره 

بنابراین هم در سط  سیاسی و هم اقتصادی در حهال .   ب ننک

ترلیغ اتحاد طرقاتی سارگران با سرمایب داری در مقابد رژیهم 

حاسم هستنک بکون اینکب بب این مسیلهب تهو هب  هود سهب نهظهام 

دیکتاتوری حاسم در خکمت منافع طرقاتی چب طرقب ای اسهت 

  در  واقع سرمایب داری ایران آن نیرویی نیست سهب بهتهوانهک 

آزادیهای دموسراتیک را تهامهیهن و از آن مهههمهتهر حهفهظ و 

اسهاسها آزادیهخهواههی و مهرهارزه طهرهقهاتهی بها .  تضمین نمهایهک

حاسمان سرمایب، در ذات حرست  نری سارگری اسهت؛ ایهن 

طرقب سارگر است سب بب معنای واقعی سلمب می تهوانهک آزادی 

 .ها را تحقق برخشک و آن را با ثرات نگهکارد

برای سوسیالیستهای  نری سارگری امها، ایهجهاد تشهکهلهههای 

سارگری تنها در یک متن وسیعتر مهرهارزه طهرهقهاتهی  بهرای 

متشکد  کن سارگهران .  آزادیهای دموسراتیک معنی می یابک 

و مرارزه برای آزادی های دموسراتیک برای طرهقهب سهارگهر 

نمی توانک از طریق همکاری و اتحاد با سرمایب داری تحهقهق 

یابک بلکب این تنها نیروی خود سارگران اسهت سهب مهی تهوانهک 

در هر قکم از مرهارزه طهرهقهاتهی بها بهورژوازی آزادی ههای 

دموسراتیک را بب سرمایب داری ایران تحمهیهد نهمهایهک چهنهیهن 

آزادی هایی در صورت تحقق، می تواننک ثرات دا تب بها هنهک 

 . زیرا بر نیروی طرقاتی و ا تماعی سارگران اتکاء دارنک 

آقای صفوی بایخره بعک از اینهمب سال سابقب سهارگهریهی را 

ه حد معهضهمت و مشهکهمت سهارگهران را در اسهتهراتهژی 

بورژوایی و متحک  هکن  هنهرهی سهارگهری بها  هنهرهی سهره  

بایک این نکتب را ههم در نهظهر دا هت سهب .   ستجو می نمایک

سالهاست گرایی چ   نری سارگری و فهعهالهیهن آن بهب ایهن 

مسیلب پهی بهرده انهک سهب بهکون یهک سهیهاسهت و اسهتهراتهژی 

 مشخص  طرقاتی  و  بکون   ناخت  از حریفان  و  د منان 

و فقر و سیب روزی بیشتر ی را بب سارگران تحمید نهمهودنهک؛ 

حای چطور بب یاد سارگران افتاده انک و می خواهنک دسهت در 

دست هم و متحکانب راه اصمح  همهههوری اسهممهی را طهی 

 .سننک

تا  ائیکب بب موضوع دمکراسی و  امعب مکنی بر می گهردد 

با الغای این تصور سب در "  سر های مکافع  نری سارگری "

صورت اتحاد  نری سارگری و اصهمح طهلهرهان، مهوضهوع 

دمکراسی و آزادیخواهی سب محور مهرهارزه سهره  هها اسهت، 

موضوع مرارزه سارگران نی  خواهک  ک و بلعکس وضعهیهت 

اقتصادی سارگران نی  موضوع مرارزه اصمح طهلهرهان نهیه  

 .خواهک گردیک و این بب سود هر دو  نری است

در همین راستا طی مداه "   :  آقای صفوی بر این اعتقادنک سب

گذشته شاهد انتشار دو رسدانده کدارگدری تدوسدط هدمدراهدان 

جنبش سبز با هدف طرح مطالبات و نشر اخبار کدارگدری و 

تدالدشدی کده .  کمک به تشکل یابی مستقل کارگران، بوده ایدم

اگر در همکداری و هدمداهدندگدی بدا دیدگدر اعضدای جدندبدش 

کارگری پیش برود میدتدواندد پدی آمددهدای آن در ندهدایدت و 

بشکل گریز ناپذیری به بدهدبدود شدرایدط کدار در کشدورمدان 

 ."کمک نماید

بایک این سوال را از آقهای صهفهوی نهمهود، ههمهیهن اصهطهمح 

طلران حکومتی در دوران قکرت خود، هیهو یهک از تشهکهد 

های سارگری سارگران، را سب تحت  کیهک تهریهن فشهارهها و 

سرسوبهای دستگاه حاسم  کد گرفتب بود  و یا در حال ایهجهاد 

بود را بب رسمیت نشناختنک و با  ریانهات حهکهومهتهی و ضهک 

سارگری م د خانب سارگر و امه هال آن بهر عهلهیهب سهارگهران 

در دوران حکومت خاتمی، سنکیکای رانهنهکگهان . همراه  کنک

 رست واحک  کد گرفت و از طر  دارو دستب چهمهاق دار 

خانب سارگر مورد یور  قرار گرفت آقایان اصمح طلب سب 

امروز با تظاهر و عوام فریری بب اینکب  طرفکار سارگر  هکه 

انک نب تنها عکس العمللی نشان نکادنک بلکب از ایهن  هریهانهات 

در دوران حهکهومهت اصهمح .  سرسوبگر هم حمایت نهمهودنهک

طلران سب  انرب گرایی  هکهد گهرفهت سهب بها تهعهیهیهن حهکاقهد 

دستم دها سارگران را بب خط فقر ن دیکتر نمودنک و سرمایهب 

 . داران را فربب تر

زمانی بحث بر سر ایجاد تشکلهای سارگری در  امعب مکنهی 

در می گیرد و طرفکاران  امعب مهکنهی ههم خهواسهت تشهکهد 

 سارگری را مطرح می سننک  و  اظهار می دارنک  سب  آزادی 
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طرقاتی رسیکن بب استراتژی سارگری محهال اسهت و امهکهان  

نکارد بتوان بب در ب ای آزادی های ا تهمهاعهی را بهب رژیهم 

در طول بهیهی از سهب دههب از عهمهر نهنهگهیهن .  تحمید نمود 

 مهوری اسممی در  ریان مرارزه سارگران دریافتب انهک بها 

دولت و سیستم بورژوایی ای روبرو هسهتهنهک سهب در نهههایهت 

 قاوت و بی رحهمهی نهب تهنههها  هرایهط  زنهکگهی  را بهرای 

سارگران و زحمتکشان د وار نموده بلکهب سهمهر بهب نهابهودی 

آنها بستب است، و سارگران برای تغییر  رایطشان چهاره ای 

در طهول ایهن سهالههها و .     اعهتهراض  و مهرهارزه نهکارنهک

سشمکی طرقاتهی اصهطهمح طهلهرهان بهب عهنهوان  هنهاحهی از 

حکومت سرمایب در بیکار نمودن، سرسوب و زنکانی نمهودن 

سارگران نقی دا تب انک و در راه ایهجهاد تشهکهلهههای مسهتهقهد 

سارگران، نیروههای نهظهامهی دولهت سهارگهران را سهرسهوب 

بنابراین برای سارگران و فعالهیهنهی مسهلهم اسهت سهب .  نمودنک

نمی توان در سنار د من در یک سنگر قرار گرفت  و بها او 

در اتحاد با د من، نمی توان با او  نهگهیهک و حهتهی .  متحک  ک

یک قکم هم پیشروی نمود چون همیشب امکان ضربب خهوردن 

از  انب  نری سر  سب  ناحی از بورژوازی  اسهت و هود 

سرمایب داران از هر فهرصهتهی اسهتهفهاده مهی سهنهنهک تها .  دارد

. سارگران را بب اب اری برای پیشررد منافع خود ترکید نمایهنهک

هیجان آقای صفوی و طیفی سب م د ایشان در اتحاد با  نرهی 

آمکه انک، نهب تهنههها سهمهکهی بهب رههایهی و مهرهارزه سر  بو ک 

سارگر را بیهشهتهر بهب    -سارگران نمی سنک، بلکب بب نام سارگر

اسارت و بردگی سوق دادن و بب حرا  گذا تن مرارزه بهیهی 

 . از یک قرن این طرقب خواهک بود

  6102می  

 

 

 مرگ نازلی
 اح احمد شاملو      

 

بهارخنده زد و ارغوان شکفت! نازلی  

 در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر

!دست از گمان بدار  

!با مرگ نحس پنجه میفکن  

...بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار  

 نازلی سخن

 نگفت،

 سر افراز

 دندان خشم بر جگر خسته بست رفت

*** 

!سخن بگو! نازلی   

 مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را

!در آشیان به بیضه نشسته ست  

 

 نازلی سخن نگفت

 چو خورشید

 از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت

*** 

 نازلی سخن نگفت

:نازلی ستاره بود  

 یک دم درین

 ظالم درخشید و جست و رفت

 نازلی سخن نگفت

:نازلی بنفشه بود  

 گل داد و

!زمستان شکست: مژده داد  

 و

...رفت  
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مهکیهریهت آن  روسا وتابعی از  مناسرات سرمایب داری بوده،  

دست نشانکه های دولتها و سیستمی بوده انک سب حافهظ مهنهافهع  

بههمهیهن دلهیهد ایهن سهازمهان .  سرمایب داران بوده و می با نک

نهیهازههای هیچوقت نتوانستب بهب آن  هکهد مهمهکهن ههم  هکه 

ایهن .  ا تماعی طرقات فرودسهت  هامهعهب را بهرآورده نهمهایهک

سازمان حاصد رنج و مرارزه ه اران سارگری است سب بهنها 

بب نیازهای ا تماعهی ا هان ایهجهاد  هکه و آن را بهب دولهت 

تحمید نموده انک و فلسفب و ودی آن در اثر تم  و مهرهارزه 

بود هب ایهن سهازمهان از .  طرقب سارگر ایران نشیت می گیرد

دسترنج سارگران تامین میشود اما در مکیریت آن سهارگهران 

نظام سرمایهب داری حهاسهم .  و نماینکگانشان هیو نقشی نکارنک

غوطب ور اسهت از نهظهر  در ایران در بحران های متعکدی

مهردم و اقتصادی بها آزاد سهازی اسهاسهی تهریهن مهایهحهتها  

اف ایی تورم؛ و رها سردن نیروی سار بب بهازار آزاد بهکون 

سمترین حمایت های ا تمهاعهی؛ وسهاههی ههر روزه حهکاقهد 

سط  معیشهت سهارگهران راههی بهرای بهرون رفهت از ایهن 

اوضاع نابسامان خود  ستجهو مهی نهمهایهک، اصهمحهیهب ههای 

سازمان تامین ا تماعی هم یکی از مورد هایی است سهب در 

ا هتهمهاعهی سهب بهایهک  سازمان تأمین.  این راستا عمد می نمایک

باری از دو  سارگران بردارد با چنین اصمحیب ههایهی بهار 

 .و فشار مضاعفی را بر زنکگی سارگران تحمید می سنک

تضادهای طرقاتی بب در ب ای رسیکه اسهت  سهب  همهههوری 

اسممی را با چالشها و بحرانهای  کی و بکون بهرون رفهت 

واز ایهنهرو بهرای    اقتصادی و سیاسی روبرو سهاخهتهب اسهت

سنترل بر اوضاع  ،سرنو ت خود را بب هارترین  ناحهههای 

حکومتی سپرده است؛  ناحی سب در داخد خودیها را تصفیب 

می نمایک تا یککست تهر  هود؛ و از مهههره ههایهی در را  

دستگاه حکومتی استفاده میکنک سب با اعتماد بب آنها در حهفهظ 

احهمهکی نهژاد  .  منافع سرمایب با خطر و تهکیکی موا ب نشهود

سب تحت  ناح نظهامهیهان دسهت بهای را در حهکهومهت دارد،  

برای ا راء نمودن ایهن اصهمحهیهب هها در سهازمهان تهامهیهن 

ا تماعی در قرال مخالفانی صنکوق تامین ا هتهمهاعهی را بهب 

سازمان تامین ا تماعی تغییر داد و یکی از مه دوران رژیهم 

 مهوری اسممی بب نام سعیک مرتضوی را بهب ریهاسهت ایهن 

یهکهی از قهاتهمن زنهکان   سعیک مهرتضهوی. سازمان برگ یک

طرق  واهک و مکارک بب قتهد  را سهری ک میرا ک سب سب نفر

 رسانکه و در  نگ ایران و عراق تعکاد  زیادی  از  اسیران 

در اثر بحرانهای  کیک اقتصادی سیاسی ای سب بر  امعب 

ایران حاسم است، فقر و فمست و سیب روزی بب او  خود 

میلیونها انسان زحمتکی برای زنکه مانکن با . رسیکه است

گرانی سرسام آور، بیکاری و قوانین ارتجاعی ای سب دولت 

سرمایب  مهوری اسممی بر آنها تحمید نموده است دست و 

ناامنی و فشار آنچنان بر زنکگی طرقب . پنجب نرم می سننک

سارگر و توده های زحمتکی سایب افکنکه است سب در 

بسیاری از موارد خانواده ها را از نظر معیشتی با خطر 

مسررین و عاممن اینهمب  نایات .  کی موا ب ساختب است

سسی    دولت و مجریان این سیستم ضک بشری سرمایب 

سیستمی سب تنها بب است مار وحشیانب طرقب . نمی توانک با ک

سارگر استفا ننموده، و هر روز با تغییر و اصمحیب در همین 

قوانین ارتجاعی مو ود عرصب را برا این طرقب و توده های 

                     .    زحمتکی تنگتر می نمایک                 

مکتی است سب مسیوین سازمان تامین ا تماعی با ا اعب و  

در  خررهایی در رابطب با اصمحیب هایی در قوانین این 

سازمان می خواهنک اذهان میلیونها نفرعضو این سازمان را 

.        برای تغییرات ارتجاعی سب مک نظر دارنک آماده سازنک

.               از تاسیس این سازمان تقریرا نیم قرن می گذرد 

قوانینی سب بر این سازمان تا سنون حاسم بوده                   

  

  

  

  

  

  

اصالحیه سازمان تامین 

 اجتماعی؛

تعرض وحشیانه دیگری به  

 سطح معیشت کارگران 

 شهرام یوسفی
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 : :              ا ههتههمههاعههی داده  ههود بشههرح زیههر اسههت  

 پهههنهههج سهههال افههه ایهههی حهههکاقهههد سهههن بهههازنشهههسهههتهههگهههی   -۱

 درصهههکی سهههههههم بهههیهههمهههب سهههارگهههران  ۷افههه ایهههی   -۷

 . ارائب خکمات رایگان بب بیمب  هکگهان مهحهکود مهی  هود  -۹

وظایف دولهت در حهوزه بهههکا هت عهمهومهی بهب تهأمهیهن  -۹

 . ا تماعی محول می  ود

 رایط بازنشستگی در مشاغد سخت و زیهان آورسهخهت  -۰

 . تههر مههی  ههود                           

اعطای اختیار بب دولت برای ساهی سهههم سهب درصهکی   -٣

     سههارگههرانا  در بههیههمههب سههارگههران               

ساهی خکمات رایگان و اف ایی فرو  خکمات بب بهیهمهب   -۲

  ههههههههههکگههههههههههان      ههههههههههکگههههههههههان       

سال حهق بهیهمهب  ۱۱امکان بازنشستگی درازای پرداخت   -۴

  .حههذ  مههی  ههود                          

حهذ  مهی  هود و "  در قوانین بیمب، سب  انرب گرایی عهمهم

سهب   سهمهیهسهیهوندر.  تمامی بار مالی متو ب سهارگهر مهی  هود

 هوراههای  نهمهایهنهکه سهارگهران از طهر   سهب  انرهب گهرایهی

اسممی تعیین می گردد سب یک نهههاد سهامهم ضهک سهارگهری 

است و بب هیو و ب از طریق انتخابهات آزاد و عهادینهب در 

 رایط مناسب انتخاب نشکه انک و عموما از عوامد دولهت و 

وابستگان آنها هستنک و از طهر  دیهگهر نهمهایهنهکه دولهت سهب 

همیشب حامی سرمایب داران بوده و یا خود عهمهومها صهاحهب 

سارخانب ها و  رست های ب رگ هسهتهنهک و یها ههر یهک از 

ب رگترین سرمایب گذاران مملهکهت مهی بها هنهک، و بهایخهره 

نماینکه سارفرمایان نی  سب مستقیما از طر  سرمایب داران و 

بههخههصههوص بههخههی خصههوصههی اسههت، ایههجههاد  ههکه  و ایههن 

 .سمیسیون نهادی سرمایب داری علیب مهنهافهع سهارگهران اسهت

سازمان بیمب های ا تماعی خهود را تهابهع  ایهن سهب  هانهرهب 

گرایی می دانک و بطور معمول در اس ر مهوارد تهمهامهی بهار 

در این اصمحهیهب نهیه  .  مالی را  سارگر ان بایک متحمد  ونک

دولت آگاهانب سارگران را موظف میسهازد سهب تهمهام هه یهنهب 

های مالی و فشار های نا ی از آن سب پیامهک  پهایهیهن آمهکن 

امها .  سط  معیشت سارگران میرا ک مستقیما بر دو  بگیهرنهک

سوال این اسهت چهرا ایهن افه ایهی را فهقهط سهارگهران بهایهک 

پراداخت نماینک   دلیلی رو ن اسهت دو طهر  دیهگهر سهب 

 انرب گرایی نب تنها نمی خواهنک بب سود سرمهایهب خهک هب ای 

 .وارد آیههک بههلههکههب طههالههب سههودهههی بههیههشههتههری هههم هسههتههنههک

او بهب اعهتهرهار .   نگی عراق بکست این  انی بقتد رسیکه انهک

این خکمات ارزنکه ای سب انهجهام داده اسهت، و تهوانسهتهب در 

 نایتکاری و آدمکشی امتحان خود  را بب نحهو احسهن پهس 

دولت هم از این بابت .  دهک بب این پست و مقام نائد آمکه است

مطمین است سب او بیرحمانب مهی تهوانهک بهب سهطه  مهعهیهشهت 

سارگران حملب نمایک و هر اعتراضی را بب راحهتهی در گهلهو 

و با انتصابی بب ریاست این سازمان سب یهکهی از .  خفب نمایک

ثروتمنترین سا زمانهای مهو هود اسهت، بهب احهمهکی نهژاد و 

طرفکاران دولتیی این اطمینان خاطر را خهواههک داد سهب از 

ثههروت ایههن سههازمههان سههب حههاصههد دسههتههرنههج سههارگههران و 

 .زحمتکشان می با ک بیشترین سهم را خواهنک برد

الرتب قرد از این اصمحیب اختم  و غهارتهگهری سهمنهی در 

در اثر  افشهای .  سط  سازمان تامین ا تماعی بوقوع پیوست

این واقعب نماینکگان مجلس و دیگر مسیولین همگی دسهت بهب 

كار  کنک و بب كمیتب تحقیق و بازرسی ماموریت داده  هک تها 

 قضیب اختم  و چپاولگری را در سازمان تامین ا هتهمهاعهی

 پیگیری و بب نتیجب برسانک كب آن كمیتب نی  با  مهع آوری  را

اسناد و مکارك خصوصاً از  ركتهای تهحهت پهو هی تهامهیهن 

مرلغ اولهیهب اخهتهم  را بهیهی از یهكههه ار (   ستا) ا تماعی 

میلیارد تومان از سرمایب كهارگهران و بهازنشهسهتهگهان اعهمم 

اعتراضات وسیعی پهیهرامهون ایهن قضهیهب از طهر  .  كردنک

سارگران انجام گرفت و از دولت خواسهتهنهک سهب بهب آنههها سهب  

صاحران این سرمایب هستنک و از ایهن واقهعهب خهرهر نهکا هتهنهک 

پاسخگو با ک و توضی  دهک سرانجام این دزدی بب این  کهد 

اما یكراره ورق برگشت و بب .  در روز رو ن بب سجا ختم  ک

دستور رئیس مجلس از ادامهب كهار تهحهقهیهق و پهیهگهیهری آن 

چپاولگری ممانعت بب عمد آمک و انگار نب انگار كهب اتهفهاقهی 

بهرای سهرپهو  گهذا هتهن بهر ایهن .  در آن سازمان افتاده بهود

غارتگری و بهرنهامهب ریه ی بهرای غهارتهههای بهعهکی دولهت 

احمکی نژاد بب این فکر افتاد سب نیاز بب م دوران سار سشهتهب 

تری در رآ  این سازمان است سهب بهتهوانهنهک نهههایهت خهو  

خکمتی را بب سرمایب انجام داده و صکای هر اعهتهراضهی را 

 . در گلو خفب نماینک

یزم است برای نقک این اصمحیب مروری بر متن  این ییحب 

خهرهرگه اری   . و اصمحیب های مربوط بب آن صهورت گهیهرد

 (. ۷۲/۴/۴۱سههههههرویههههههس سههههههارگههههههری ) ایههههههلههههههنهههههها 
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اراده سرد از قرد د سهتهرنهج سهارگهران بهب  هیهب به نهک، امها  

سارگران این اختیار و حق را نکارنک در رابطب بها  سهرمهایهب 

خود سب دارائیهای سازمان تامین ا تماعی را تخمیهن مهیه نهک 

دخالت مستقیهم دا هتهب بها هنهک و دولهت را بهرای دزدیههها و 

اختمسی سب در این رابطب انجام می پذیرد زیر سوال برده و 

از مواد دیگر این اصمحهیهب سهب قهابهد .  بب استیضاح بکشاننک

. بحث است پنج سال اف ایی حکاقد سن بازنشستگی مهیهرها هک

این طرحهی اسهت سهب امهروز سهرمهایهب  هههانهی در مهقهابهد 

بحرانهای اقتصادی سب با آن روبرو است طرح افه ایهی دو 

ایهن طهرح در .  سال بهازنشهسهتهگهی را مهطهرح نهمهوده اسهت

بسیاری از سشورهای پیشرفتب مورد اعتهراض  هکیهک طهرهقهب 

امها .  سارگر و اقشار فرودست این  وامع قهرارگهرفهتهب اسهت

سرقت گرفتب و بها   نظام است مارگر  مهوری اسممی از همب

پنج سال سن بازنشستگی بب میکان آمهکه اسهت، پهنهج  اف ایی

سال اف ایی بمعنی پنج سال است مار بیشتر با سمترین حهقهوق 

و م ایا و  یره  ان سارگران را مکیکن و بازدهی بایتهریهن 

الرتب نیازی بب پرداختهن چهنهک .  سودهی برای سرمایب و دولت

بنک باقیمانکه نیست در مجموع این اصهمحهیهب ههای سهازمهان 

تامین ا تماعی یعنی تها م هر چب وسیعتر بهب سهفهره خهالهی 

سارگران و زحمتهکهشهان و غهارت و چهپهاولهگهری دولهت و 

 .  سارگ ارانی از دسترنج سارگران در روز رو ن است

اما موردی سب قابد تو ب است بهایهک بهب آن پهرداخهت اسهت، 

نفر مهیهرها هک سهب در اصهد  ۱۱آنهم سارگاههای سوچک زیر 

هیج قوانین بیب ا تماعی بب انها تعلق نمی گیرد تها بهرسهک بهب 

 .اینکب مشمول این اصمحیب ها  ونک

مورد دیگر خرری است در مورد سارگران داربست سب در  

مههحههسههن :  ایههن خههرههر حههاسههی از ایههن اسههت سههب.   ههکه اسههت

 ۹۱۱روز گهذ هتهب : " زاده در این باره بب ایلنها گهفهت ابراهیم

سارگر داربست سار در حسینیب علهی اسهرهر واقهع در مهیهکان 

رسالت  هر تهران در اعتهراض بهب قهرار نهگهرفهتهن حهرفهب  

داربست بنکی در لیست بیمب  سازمان تامین ا تماعهی تهجهمهع 

 ۱۲بیمب سازمان تامیهن ا هتهمهاعهی در حهالهی بهرای   .سردنک

حرفب  مختلف سارگران ساختمانیتعهریهف  هکه اسهت سهب ایهن 

تهریهن حهرفهب  بب سارگران داربسهت سهار سهب خهطهرنهاک   بیمب

ایهن فهعهال . ساختمانی را بر عهههکه دارنهک تهعهلهق نهمهی گهیهرد

هایی ههمهچهون ضهربهب   سارگری با ا اره بب  ایع بودن آسیب

 مغ ی و قطع نخاع در میان  سارگران  داربست  سار،  بیان  

ایهن .   درصکی سهم سارگر مهیهرها هک ۷یک ماده دیگر اف ایی

ماده همهراه بها ضهرر و زیهان و فشهار مهالهی بهیهشهتهربهرای 

سارگران  است، در عوض دولت و سازمان تأمین ا تمهاعهی 

درصکی سهههم سهارگهر سهود  ۷و سارفرمایان از این اف ایی 

سارگران عموه بر پرداخت قیمتهههای سهرسهام آور .  می برنک

برای مایحتا  زنکگیشان و متحمد  کن تهورم بهای در ازای 

دستم د ناچی  سب عایک ان میشود باز هم بب نفع سهارفهرمها و 

حهرص .  دولت و سازمان تأمین ا تماعی بایک ه ینب بپردازنک

آ هکهار دولهت و سهارگه اران آن را در   و آز و سودپرستهی

تها م بب سارگران در این اصمحیب ها و تغییر قوانین بب نفهع 

 .سههههههرمههههههایههههههب مههههههی تههههههوان بههههههب وضههههههوح دیههههههک

سومین ماده نی  مانهنهک دیهگهر مهواد اصهمحهیهب مهیه ان سهههم 

با تو ب بب این مهاده .  سازمان تامین ا تماعی را ساهی میکهک

از اصمحیب سارگران بایک سهم بیشتری بپردازنک و در ازای 

ساستهن .  آن از می ان خکمات سازمانی سمتری بهره منک  ونک

از خکمات درمانی یعنی اف ودن بب مهخهار  بهیهمهب  هکگهان ، 

ه ینب دارو را از دارنکه دفهتهرچهب نهقهکی %  ۴۱داروخانب ها 

دریافت می سنک و داروهای  امد تعرفب بیهمهب روز بهب روز 

مکتها است سب دا تن  دفترچب بیهمهب نهب تهنههها .  ساهی می یابک

حکاقد نیازهای دارویی بیمب  ونکگان را تامین نهمهی نهمهایهک، 

بلکب سازمان تأمین ا تماعی و رؤسای م دور آن  این انکک 

خکمات را بهب پهرداخهت سهنهنهکگهان اصهلهی ایهن سهازمهان سهب 

سارگران هستنک و بود ب سمن این سازمان را تخمین می نهنهک 

  ..                                           روا نهههمهههی دارنهههک  

وظایف دولت در حوزه بهکا ت عهمهومهی بهب :  چهارمین ماده

در این مهاده دولهت خهود را . تأمین ا تماعی محول می  ود

و این ه ینهب .  از ه ینب درمان  هرونکان بی وظیفب می نمایک

در  هرایهطهی سهب .  را م ورانب بر دو  سارگران می انهکازد

هه ارتهومهان مهی بها هک و بهیهی از  ۹۴۱دستم د سارگران 

سارگران اسنون با قرارداد موقت و یها بهکون قهرارداد %  ۴۰

امروز را بب فردا سر می سننک چطور امکان دارد از عهههکه 

از دیگر مهواد ایهن .  چنین ه ینب سر سام آور درمانی بر آینک

اعطای اختیار بب دولهت بهرای سهاههی سهههم سهب " اصمحیب 

اعهطهای اخهتهیهار بهب .  اسهت"  درصکی ا  در بیمب سهارگهران

دولت برای ساهی سهم خود بب معهنهای دسهت دولهت را بهاز 

گذا تن برای است مار و چپاولگری هر چب بیشتر سارگران و 

 دولت  این حق را بخود  می دهک  سب  هر  وقت . زحمتکشان
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 ( منرع فار ." )رفتب است 

این خرر حاسی از این اسهت سهب دولهت احهمهکی نهژاد طهرهق 

افشاگری احمک توسلی یکی از نهمهایهنهکگهان مهجهلهس صهورت 

گرفتب است بب چنین رانت خواری دست زده است الرهتهب ایهن 

بار اول نیست سب دولهت و دسهت انهکرسهاران اوبها  رژیهم 

 مهوری اسممی اینچنین سرمایب هایی را صاحب میشهونهک، 

در سد مو ودیت دولت بر این رانت خواریها بنا نهههاده  هکه 

در این اوضاع فعلی بب دلید همچنین ا هحهافهاتهی خهود .  است

دولت و سردمکاران  نهایهتهکهار عهامهد اصهلهی ایهن تهورم و 

. گرانی برای میلیهونههها سهارگهر و تهوده زحهمهتهکهی هسهتهنهک

مهاه سهال  هاری در  همهع  آبهان  " حالیکب احمکی نهژاد دردر

میهلهیهارد تهومهان   ۱۱۱بازنشستگان اعمم سرده بود سب دولت 

بابت بیمب تکمیلی درمهان بهازنشهسهتهگهان سشهوری پهرداخهت 

مهیهلهیهارد  ۱۱۱خواهک سرد، اما هنوز سرنهو هت ایهن وعهکه 

این وعیک و وعیکهای تهوخهالهی ."  تومانی مشخص نشکه است

فقط  برای  لوگیری از اعتراضهات بهر عهلهیهب ایهن قهوانهیهن 

 .ارتجاعی و این حکومت ضک سارگری میرا ک

آنچب عرصهب را بهر زنهکگهی انسهانهی طهرهقهات مه د بهگهیهر  

ب رگترین ) زحمتکی این  امعب تنگ می سنک خود دولت سب 

است همراه با سرمایب دارانی سب بهب (  سرمایب دار و سارفرما

آنها ور هکهسهتهگهی و نهرهودن سهود .   دنرال سود بیشتر هستنک

آوری را بهانب قرار میکهنک یا مانهنهک نهمهونهب ای سهب در بهای 

ا اره  ک، دولت احهمهکی نهژاد مه دور بها فهرو  ارزههای 

دولتی بب قیمت بهازار آزاد سهب بهایهک مهایهحهتها  سهارگهران و 

زحمتکشان با آن تهیب  ود بب این  کد سرمایب ههای سهمنهی 

سرمایب داران  و دولهت سهرمهایهب بهرای .  را صاحب میشود

 رران سود از سف رفتب اصمحیب ها و قوانیهن در سهازمهان 

بنابراین، آنها آدر  ا تراهی .  تامین ا تماعی وضع می سننک

بب مردم می دهنک ، برای مهههار  هرهران ایهن ور هگهسهتهگهی 

احتیا ی نیست طرهقهب سهارگهر را بهب گهرسهنهگهی وادا هتهب و 

خکمات درمانی و زیستیشان را ساهی دهیک بلکب افسار زدن 

بب طرقب سرمایب داری است سب انگهد وار هیهره  هان طهرهقهب 

سارگر و زحمتکشان  امعب را مهیهمهکهک و ا هتهههایهی پهایهان 

  .ناپذیر است

با این حساب است سب و ود سارگر در این معادلب سب  انرب  

در سازمان تامین ا تماعی برای دولهت امهری ضهروری و 

 حیاتی است زیرا سارگر منشاء ثروت انکوزی سرمایب داران 

نفر سشتب  ۱۱۱، ساینب ن دیک بب   این حرفب  ساختمانی : سرد

بسیاری از .   گذارد نفر مصکوم بب  ای مي ۹۱۱الی  ۷۱۱و 

سسانی سب در گذ تب قطهع نهخهاع  هکه، امهروز خهانهب نشهیهن 

انک و در حالی سب بیمب نیستنک بایک معیشت زنکگی خهود و   که

 " . ان را بگذراننک خانواده

رژیم  نایتکار  مهوری اسممی نب تنها حق و حقوقی بهرای 

سارگران قائد نیست بلکب نسرت بب امنیت  انی آنها  تو هههی 

نکا تب و سارگر مادامی رویی سرمایب گهذاری مهیهنهمهایهک سهب 

اگهر سهارگهری در رابهطهب بها نهوع .  برایی سود آوری نمایهک

سار  با عکم ایمنی محد سار و خطر  انهی روبهرو  هک سهب 

باز هم مسیول مستقیم آن سارفرماها و  هانهیهان سهرمهایهب دار 

می با نک سسی مسیولیت این امر را نهمهی پهذیهرد و عهواقهب 

ناگوار این حهواد  اسهفهنهاک را خهود سهارگهران و خهانهواده 

هایشان بکون هیو حمایتی مالهی و ا هتهمهاعهی بهایهک مهتهحهمهد 

دقیقا این دومورد، سارگران سارگاههای زیر ده نفهر و .   ونک

سار پر مخاطره سارگران داربست  ه ء ایهن گهروه  سهارهها 

است سب حتی از این حهکاقهد قهوانهیهن ارتهجهاعهی بهیهمهب ههای 

 .ا تماعی هم بی بهره هستنک

گرانی سر سام آور و  تورمی سب گهریهرهانهگهیهر  هامهعهب  هکه 

است، نماینکگان سرمایب را بر این روا دا هتهب اسهت سهب ههر 

روز با طرح و برنامب  کیکی سب عهمهمً بهرای بهب اسهته همهار 

. سشیکن هر چب بیشتر طرقب سارگر می با ک بب میهکان بهیهایهنهک

یکروز اف ایی دستم دها را بهانب قرار داده و آن را عهامهد 

تورم می داننک، روز دیگر با اصمحهیهب در سهازمهان تهامهیهن 

 .  ا تماعی  و تغییر در قوانین سار ارتجاعی ظاهر میشونک

امروزه در اعتراضی سب  بب هر طهرح ارتهجهاعهی صهورت 

می گیرد دولت در پاسا علد اصلی را تورم در  امهعهب مهی 

اما هیو وقت توضی  نمیکهک سب این سیاستههای غهلهط و .  دانک

است مارگرانب دولت است سب مسرب ایهنهههمهب تهورم و گهرانهی 

آنچب در  امعب باعهث تهورم و افه ایهی آن مهی  هود .  است

تحریم های اقتهصهادی اسهت سهب تهاوان آن را بهایهک طهرهقهات 

زحهمههتههکههی ایههن  ههامهعههب بههکههنههک و سهود آن را سهرمههایههب و 

یزم است بهب یهک قهلهم آن ا هاره .  نماینکگانی بب  یب ب ننک

اثر رانتهی ایهن نهوسهانهات بها یهک "  : احمک توسلی گفت. ود، 

محاسرب سرانگشتی مشخص است بب طوری سب دولت اعهمم 

میلیارد دیر ارز بب قیمت مهر هع فهروخهتهب و ایهن  ۷۹سرده 

 میلیارد دیر از   یب ملت  بب  سیسب  برخی  افراد  ۱۰یعنی 
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مناسری برای  نری سارگری است سب با یک پرچم مطالراتی  

 سراسری سب خواستب و مطالرات سیاسی و رفاهی توده ها را 

در خود گنجانکه با ک بب میکان مرارزه با رژیم سهرمهایهب گهام 

بگذارد و این در  تاریخی اسهت سهب ههر روز در  هریهان 

زنکگی روزمره برای ما طرقب سارگر تهکهرار مهی  هود سهب 

سارگران تنها با یک مرارزه آ تی ناپذیر با سرمایهب داری و 

نماینکگان رنگارنگ آن در حاسمیت یا سنهار حهاسهمهیهت، مهی 

تواننک حهقهوق و مهطهالهرهات خهود از  همهلهب مهرهارزه بها ایهن 

تهمهام تهاریها .  اصمحیب های ارتجاعی را بب سرسی بنهشهانهنهک

سرمایب داری تها بهب امهروز نشهان داده اسهت سهب ههیهچهگهاه 

سرمایب داری بب تماید و خواست خهود بهب مهطهالهرهات طهرهقهب 

 سارگر گردن نگذا تب بلکب تمامی پیشروی های طرقب سارگر

با مرارزه متشکد بهکسهت آمهکه اسهت و سهرمهایهب داری در  

مقابد از هر فرصتی با نیرنهگ و عهوام فهریهرهی بهرای بهاز 

طرقب سارگر ایهران .  ستانکن این دستاوردها استفاده می نمایک 

امروز نب در همکاری با سرمایب داری بهلهکهب در مهقهابهلهب و 

تعارض با این سیستم است سب می توانک امیهکوار بهب رسهیهکن 

بب مطالراتی و نی  حفظ آنها وخن ی نهمهودن ایهن طهرحههها و 

 .اصمحیب های ضک سارگری با ک 
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در نهرهود سهارگهر در تهولهیهک .  و منافع مالی برای آنها را دارد

سازمان بیمب تأمین ا تماعی از دریافت هر نوع سهههمهی بهاز 

دولت نی  از حاصد ثروت تولهیهک  هکه بهرخهوردار .  می مانک

نمی گردد پس با عکم و ود سهارگهر در ایهن مهیهان  هرسهای 

در بهب (  دولت و سهارفهرمهایهان) سازمان بیمب تأمین ا تماعی 

در واقهع چهنهیهن .   یب زدن سودهای سر ار باز مهی مهانهنهک

اصمحیب ای صهک درصهک بهب نهفهع سهارفهرمهایهان ، دولهت و 

 . سازمان تأمین ا تماعی و بالعکس بب زیان سارگران است

دولت و روسای  سازمان تأمین ا هتهمهاعهی عهلهت ارائهب ایهن 

ایهن "  سهمهرهود نهقهکیهنهگهی " و "  ور کستهگهی " اصمحیب را، 

بها تهو هب  بهب آمهارههای خهود .  سازمان محسوب می نهمهایهنهک

. بی اسا  اسهت"  سازمان معلوم می  ود سب این دیئد سامم

سازمان تأمین ا تماعی با دا تن ه اران مهیهلهیهارد ثهروت و 

همین چنکی پهیهی .  سرمایب یکی از ثروتمنترین سازمانهاست

در صههکهها  ههرسهت و .  ههتهد ههای هههمها را خهریههکاری سههرد

سارخانب سهم دارد و یها مهجهمهوعهب ای از آنههها را صهاحهب 

سازمان تأمین ا تماعی یک غول سرمایب است و این .  هستنک

سازمان یکی از ب رگترین و گسترده تهریهن سهارخهانهب هها و 

پهس سهمهرهود نهقهکیهنهگهی و .  مراس  تولهیهک را دراخهتهیهار دارد

ور کستگی در مورد این سازمان نمی توانک حقهیهقهت دا هتهب 

 . با ک

هک  اصمحیب ساستن سهم سارفرما و دولت و سهم سهازمهان 

سازمانی سب رؤسایی منتخب دولت و سیاستهایی بهر .  است 

با ا هرای ایهن اصهمحهیهب هها قصهک .  مرنای سسب سود است 

دارد بههار بههحههران سههنههونههی را روی دو  سههارگههران و 

آیا بب این اههکا   هوم خهواههک رسهیهک  .  زحمتکشان  بگذارد

قطعا این بستگی بب می ان اعتراض طرقب سارگر مهتهشهکهد و 

بطور واقعی سارگران چنین وضهع مهو هودی را .  متحک دارد

در غههیههاب تشههکههد هههای سهارگههری و .  نهرههایهک تههحهمههد نهمههایههنهک

نماینکگانشان روی این حضرات بب حهکی زیهاد  هکه سهب ههر 

روز با طرح و اصمحیب ای برای بب فقر و فهمسهت سشهانهکن 

 .سارگران و توده های زحمتکی بب میکان می آینک

امروز بحران اقتصادی سب دامهنهگهیهر تهوده ههای مهردم  هکه 

 را درگهیهر مهرهارزه سهیهاسهی بها  توده وسیعی از  امعهب  است

 رژیم سرمایب داری ایران می سازد و این فرصت  بب غایت 
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ها و  تشکد های صنفی سارگهری تشهکهیهد گهردد و اگهریزم  

تهوسهط  با ک مقکمهات و آمهوز  ههای یزم در ایهن زمهیهنهب 

عهکم ”  سارگرانی سب با تهجهربهب تهر هسهتهنهک بها رعهایهت اصهد

دوره ، نخهسهت  فراهم گردد تا طی یک”  و اعمال نظر دخالت

این تشکد ها بب عنوان نهادهای پایب ای سارگری در صنعهت، 

خکمات و دیگر محیط های سار سارگران ایجاد  هکه و سهپهس 

تشکد های استانی و سراسری آن هها در قهالهب سهانهون ههای 

. استانی و یا هر نام دیگری سب خود برگ یننهک بهب و هود آیهنهک

الرتب یزم بب یاد آوری است سب وزارت سار فقط در امهر ایهن 

تشکلهای دست نشانکه خود و دولت حضور فهعهال نشهان داده 

اما تا  اییکب بب ایجاد تشکلهای مستقد از دولت و سارفرما بر 

میگردد نب تنها بستر و زمینب ی منهاسهب بهرای  هکهد گهیهری 

وسیع این تشکلها را فراهم نکرده بلکب هر  ا نهیه  ایهن گهونهب 

تشکد ها بطور مستقد، از دل محیط های سار و بب وسیهلهب ی 

خود سارگران  کد گرفتب برای  ناسایی و انهحهمل آنههها بهب 

 کد های مهخهتهلهف تهم  و سهنهگ انهکازی نهمهوده اسهت و 

بهترین گواه ایهن گهفهتهب  هکهد گهیهری و فهعهالهیهت سهنهکیهکهای 

سهارگهران  ههرسهت واحههک اتهوبهوسههرانهی تههههران ، سههنهکیهکههای 

سارگران مجتمع سشت و صنعت هفت تهپهب ، انهجهمهن صهنهفهی 

تشهکهیهد انهجهمهنهههای .  اسهت...  روزنامب نگاران آزاد تههران و

صنفی سارگر و سارفرمایی مکتها است مطهرح  هکه اسهت، و 

 حتی با استقرال تعکادی از فعالین  ناح راست  نری سارگهری

ههک  از ایهجهاد .  طرح بب و ک آمکه انک روبرو گشتب و از این

 هریهان دیهگهری را این انجمنها ایهن اسهت سهب مهی خهواههنهک 

سازمان دهنک سب در واقع نماینکه سارگاهها و سارگرانی با هنهک 

سب  ورای اسممی نکارنک و در سارگاههای سوچهک فهعهالهیهت 

مهی .  میلیون سارگر را  امد می  ونک ۲می سننک و طرق آمار 

خواهنک نشان دهنک سب همچنین محیطهای ساری از تشهکهلهههای 

سارگری برخوردارنک و هم سیاست همکهاری و ههمهراههی بها 

از همین ابتکای سهار بها ههمهکهاری و .  اداره سار را پیی بررنک

همراهی اداره سار  روع بکار سرده و بها ا هازه از آنههها و 

دفتر و دستکی سب از  انب آنها اهکاء می  ود اقکام بب ایهجهاد 

 .نماینک" تشکلهای سارگری"این نوع 

مرارزه برای ایجاد تشکد توده ای سارگری یکی از  

اولویتهایی بوده سب همیشب در دستور سار طرقب سارگر و 

این . بویژه فعالین گرایی سوسیالیستی سارگری بوده و هست

 بر همب رو ن است بکون تشکد های سارگری ای  سب  بب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرانجام بیست و دوسال بهعهک از تصهویهب و ا هرایهی  هکن " 

قانون سار سهب در آن بهب رغهم ههمهب ی ابهههام هها و سهاسهتهی 

انههجههمهههن هههای صههنهههفههی سههارگههری و سههانههون ههههای  ههها 

رسمیت  ناختب  که است در تاریا چهارم تیهرمهاه  بب مربوطب

مجمع عمهومهی مهوسهس سهانهون انهجهمهن ههای صهنهفهی ۱۹۴۱

سارگران استان تهران با حضور چهد و  ی انجهمهن صهنهفهی 

سهاظهم . ")  برگ ار و  ک و سانون استان تهران مو ودیت یافت

بب نقد ازانهجهمهن صهنهفهی روزنهامهب نهگهاران آزاد :  فر  الهی

سانون انجهمهن ههای صهنهفهی سهارگهران اسهتهان تهههران ( تهران

این خرری بود سب چنهک وقهت پهیهی خهرهر  در .  رسمیت یافت

سایتهای اینترنتی در   ک و در سط  سد  امعب و بخصهوص 

در سط   نری سارگری تم   ک با ههیهاههوی تهرهلهیهغهاتهی بهب 

الهرهتهب اعهمم ایهن .  عنوان موفقیتی بب طرقب سارگر اعهمم  هود

تشکلهای دولتی و زرد از طر  دولهت سهرمهایهب داران و بها 

حمایت  ناح راست  نرهی سهارگهری در نه د طهرهقهب سهارگهر 

تجربهب .  ایران نب تازگی دارد و نب سارگران با آن بیگانب هستنک

تلا  وراهای ضک سارگری، انجمنهای اسممی و خانب سارگهر 

این ینب  اسوسی حکهومهت سهرمهایهب  همهههوری اسهممهی را 

حکاقد بیی از دو دهب است سب سارگران با پهوسهت و گهو هت 

خود لمس نموده انک و بطور دائم در مراررزه با این ارگانهههای 

اما اینکب دولت چهب اههکافهی را در .  ضک سارگری پرداختب انک

. بر پایی همچنین تشکلهایی دنرال مهی سهنهک قهابهد بهحهث اسهت

قرار بر این است سب، وزارت سار بهب عهنهوان ههکایهت سهنهنهکه 

مربوط بب این انجهمهنهههای صهنهفهی  و مساید رسمی روابط سار

اعهمهال  مقکمات و برنامب ایی ایجاد نمایک سهب بهکون دخهالهت و

 و  نهاد های دولتی، انجمن  سارفرمایان،  اح اب سیاسی  نفوذ

کانون انجمن های 

صنفی نهادهای 

 ضد کارگری جدید

 شهرام یوسفی
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فراخوان و یا مصاحرب ههای انهجهام گهرفهتهب بهعهک از مهجهمهع  

عمومی  ان سر ار از تشکر و قکردانی از مسیولیهن دسهت 

انکرسار وزارت سار رژیم است و حای هم مهنهتهظهر تهحهویهد 

دفتر و دستک از وزارت هستنک سب بتواننک آنطور سب بب نهفهع 

دولت بورژوایی  مهوری اسممی است وظایف خطهیهر هان  

 .را در راستای تعامد و همکاری با دولت  روع سننک 

بب رسمیت  ناختن و تشکید سانون عالی انجمن های صنهفهی 

بحث تازه ای نیست مجمع عمومی این سانون تقریراً دو سهال 

پههیههی تههوسههط وزارت سههار و افههراد دسههت انههکر سههار ایههن 

ایهن سهانهون آنهچهنهان سهب مهکیهر سهد .  وزراتخانب تشکهیهد  هک

سازمانهایی سهارگهری و سهارفهرمهایهی آن زمهان، دمحم رضها 

مهیهلهیهون نهفهر از   ۲ربیعی، بیان نمود قرار بود سب بهیهی از 

سارگران ایران را تهحهت پهو هی خهود دا هتهب بها هک یهعهنهی 

نفر مشغول بهب سهار  ۰۱تا  ۱۱سارگرانی سب در سارگاههای  

وی در ادامهب بهعهک از ا هاره بهب نهقهی مهههم بهخهی .  هستنهک

خصوصی در سنار دولت بهرای پشهت سهرگهذا هتهن بهحهران 

نید بب اهکا  سنک چشم انهکاز : "  اقتصادی چنین ادامب داد سب

قانهون اسهاسهی و  ٤٤های كلی اصد  سالب، ا رای هیات ۷۱

طرح ب رگ هکفمنهک كهردن یهارانهب بها حهکاكه هر كهارایهی بها 

ههای  توسعب، گستر  و استفاده صهحهیه  از ظهرفهیهت تشهكهد

/۲/   ۷۲بب نقد از خهرهرگه اری فهار ." ) صنفی ممكن است

همچنین این نماینکه دولتی معتقک است سب در صهورتهی (    ٨۴

سب تشکلهای سارگری و سارفرمایی قادر بها هنهک مهی تهوانهنهک 

مشکمت خود را از طهریهق مهرا هع رسهمهی حهد و فصهد 

 .نماینک

رئیس سانون سراسری انهجهمهن )  در همان وقت خادمی زاده 

  در گفتگو با ایلنا در خصهوص انهگهیه ه ههیهات(  های صنفی

ههای صهنهفهي كهارگهری ایهران  موسسان كانون عالی انهجهمهن

در حال حاضر اس هر كهارگهران ایهران یها در : "  اعمم نمود

های  تولیکی كوچ  و یا در واحکهایی كب امكان تشكیهد  بنگاه

كهار   ورای اسممی كار درآنههها و هود نهکارد مشهغهول بهب 

های صهنهفهی  هستنک كب در صورت تشكید كانون عالی انجمن

كارگری ایران امكان حضور نماینکگان این گهروه اكه هریهتهی 

 هانهرهب مهههیها خهواههک   ههای سهب از كارگران كشوردرگفهتهگهو

 (  ۰٨/۹/۰۹٨۴." ) ک

از تمام گفتب های این  خص در آن مان می توان این نتهیهجهب 

 را گرفت سب  ین  نوع  تشکلهای  سارگری  در خکمت  چب 

نیروی خود سارگران ایجاد  که با ک سهارگهران ایهران نهمهی 

سهیهاسهی خهود –تواننک حتی بب خواستب های حکاقد اقتصهادی 

با مروری بر تاریا  نهرهی سهارگهری بهویهژه در .  دست یابنک

توان بهب ایهن واقهعهیهت رسهیهک سهب طول این دو دهب اخیر می 

مرارزه و  کال بهر سهر ایهجهاد تشهکهلهههای سهارگهری بهطهور 

روزمره ادامب دا تب است و گرایشات مختلفی سهب در داخهد 

 نری سارگری هستنک حامد سیهاسهت هها و خهط مشهی ههای 

بهب طهور .  متفاوتهی در بهاره تشهکهلهههای سهارگهری بهوده انهک

مشخص گرایی راست همیشب دنرال تشکلهایی بوده است سهب 

سیاست مشخص همکاری طرقاتهی را بها دولهت و سهارفهرمها 

پیی بررد و در مقابد آن گرایی چه  ههمهیهشهب بهرای ایهجهاد 

تشکد های توده ای مرنا را مرارزه طرقاتی قرار داده اسهت و 

یا اینکهب گهرایهی راسهت حهتهی بهب تشهکهلهههای فهرمهایشهی و 

حکومتی خو رین بوده و همیشب خواهان مشارست سهارگهران 

در آنها بوده انک اما در مقابد گرایی چ   نری سارگهری بهب 

درست تنها تشکلهایی را مک نظر دا تب سب طهرهقهب سهارگهر بها 

اتکاء بب نیرو و پشتیرانی خود برای آن مهرهارزه نهمهوده و آن 

 . را ایجاد بنمایک

در دوره های مختلفی گرایی راست در هم سویی با طرح و 

برنامب هایی سهب دولهت و سهارفهرمهاهها در پهیهشهرهرد سهاز  

طرقاتی ارائب داده انک فعاینب  هرسهت نهمهوده اسهت مه همً در 

دوره ایی سب  ورای اسممی سار توسط رژیم در محیط های 

ساری برای سرسوب و مهار سردن مرارزات سارگری ایهجهاد 

 که بود و گرایی راست حمایت خود را بهیهشهرمهانهب از ایهن 

تشکلها اعمم نمود و حتی بعضاً در آن  رست نمودنک یها در 

همین گرایی راست وقیحانب از وزارت سهار رژیهم  ۴٤سال 

سرمایب اسممی درخواست نمود سب موانعی سب در راه ایهجهاد 

این تشکلها مو ود است را بردارد سب با هو یاری و درایهت 

گرایی چ   نری سارگری این مسیلب ایهن بهار بها  هکهسهت 

در .  موا ب  ک و پیشهرهرد سهیهاسهت ههای راسهت نهاسهام مهانهک

 رایط فعلی هم با مو ودیهت یهافهتهن ایهن سهانهون سهب اخهیهرا 

رسیمیت یافتب است، فعالین این گرایی راست دوبهاره بهرای 

رسیکن بب اهکافشان فعال  که  و تم  نهمهوده انهک در انهجهام 

این طرح مشترساً با نیروهای ضک سارگری دولتی سهم خهود 

را ادا نماینک، اما این بار حتی بحث تعامد طرقاتی هم مهطهرح 

نیست و عممً از این استراتژی هم عقب نشسهتهب و بهب طهور 

 سامد ادغام  کن خود را در دولت اعمم نموده انک تا آنجا سب 
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سارگران از هر صنفی با نک با هر  کهد و تهعهکادی ظهاههر  

 ونک یک حق رای دارنک؛ در سمیسیهون سهب  هانهرهب گهرایهی 

 ایی برای حضور سارگران و ود نکارد و تنها با تحهریهم و 

افشای این تشکلهای ضک سارگری و ایجاد تشکد های مستقد 

سارگری ممکن خواهک بود تا سارگران قهکرتهمهنهک در مهقهابهد 

بسهاط سهب .  سرمایب داران ایستادگی سننک و حقشان را بگیرنک

 انرب گرایی سب در بب رسمیت  ناختن سانونهای صنفی نقی 

مستقیم ایفاء می نماینک در واقهع از یهک سهیهاسهت مشهتهرک 

برخوردارنک چی ی    تهوطهیهب ههای  هوم سهرمهایهب داران 

برعلیب سارگران نیست و همب سسانی سب این طرح ارتجاعهی 

را تاییک می سننک د همهنهان سهارگهرانهنهک؛ در تهمهام سهال ههای 

گذ تب با این طرح سب  انهرهب گهرایهی و اسهنهون انهجهمهنهههای 

فقط و فهقهط (  تشکلهای دست نشانکه دولت و سارفرما)  صنفی

فقر و سیب روزی بیشتر بب سارگران تحمید  که و وضهعهیهت 

وخیم اقتصادی طرقب سارگر در  رایط سنونی نتیجب سهارسهرد 

 .این ارگانهای ضک سارگری و تاییک سننکگانی هست

از طر  دیگر چهره ضک سارگری نماینکگان طهرهقهب سهارگهر 

سب از طر  خانب سارگریها معرفی می  ونهک در مهذاسهرات 

سب  انرب پیی طرقب سهارگهر ایهران مشهخهص و سهرسهوبهگهر 

بودن  وراهای اسممی سار و خانهب سهارگهر بهرای ههمهگهان 

 . رو ن  که است

همچنانکب خود خادمی زاده هم در گفتگو با ایلنا دو سال قهرهد 

ذسر سرده بود تم  اینها برای تشهکهیهد سهانهون انهجهمهنهههای 

بر می گردد سب اینها از وزارت سهار  ۱۹۴۹صنفی بب سال 

تقاضای ا ازه برای ایجاد این سانون را در یک نامب مطهرح 

می سازنک اما در آن دوره فعالیت رو بجلو فعالهیهن سهارگهری 

در گرایی چ  و مرارزه آنان با گرایی راست باعث  ک سهب 

سهمها ایهنهکهب ) اینها هم در این زمینب موفقیتی سسهب نهنهمهایهنهک 

خادمی زاده خود هم بب ایهن مهورد تهحهت عهنهوان مهخهالهفهت 

اح اب وسازمانها و سایر تشکد ههای سهارگهری ا هاره مهی 

و در طول این چنک سال  اههک پهیهشهروی گهرایهی چه  (  سنک

 نری سارگری بودیم  و در مقابد گرایی راسهت نهتهوانسهتهب 

یزم بب یاد آوری اسهت گهرایهی راسهت، .  عرض انکام نمایک

تشکد سارگری را از دولتی درخواست می سرد و مهی سهنهک 

سب نب تنها میلیونها سارگر را بب فقر و سیب روزی سشانکه انهک 

بلکب سارگران را در مرارزه برای احقاق حق و حقوقشان بهب 

 گلولب بستب انک نمونب مشخص آن  حملب  بب  سارگران خاتون 

از نظر دست انکر ساران دولتی قرار است .  اهکافی می با نک

این سانون عالی انجمنهای صنفی بب ماننک تشکهیهد  هوراههای 

اسممی عمد نمایک و هر چب بیشتر خواستب های سارگهران و 

اعتراضات آنها را در  هت منافع بورژوازی ایران سمت و 

 .سو دهک نب در تقابد با آن

و از دیگر مشخصات این پروژه سیاستهای سب  انرب گهرایهی 

میرا ک بنا براین از ابتکای  روع بکار این دارو دستب، پهیهی 

برد سیاست سب  انرب گرایی، ایجاد تشکد دولهتهی و قهانهونهی 

سردن انجمن های صنفهی و  هایهگه یهن نهمهودن آنههها بهجهای 

 ورای های اسممی سار در مهحهیهط ههایهی سهب آنههها و هود 

نکارنک، را در دستور سار هان قهرار دادنهک؛ ایهن سهب  هانهرهب 

گرایی سب سال ها است بب این رو  دسهتهمه د سهارگهران را 

تعیین می سهنهک،  بکون در نظر گرفتن تورم واقعی در  امعب 

سب عمم نب سب  انرب گرایی سب یک  انرب گرایی است، چون 

دولت خود ب رگترین سارفرما است، سهارفهرمهایهی سهب عهلهنها 

نماینکگان خود را دارد و  وراهای اسممی ضک سارگری سب 

دست نشانکه دولت و سارفرمایان هستنک این طهرح را عهمهلهن 

و اسنون هم انجمنهای صنفی را می خواههنهک بهب .  پیی میررنک

عنوان بکید  وراهای سارگری بب سارگران تحمید نماینک، تها 

در .   ایک بشود تعکادی از سارگران را بهکیهن  هیهوه بهفهریهرهنهک

 رایطی سب رهرران و فعالین سارگری را سب برای تشکلهای 

مستقد اقکام نموده انک را دستب دستب روانب زنکان می سنهنهک و 

یا مورد باز ویی و پیگرد قرار داده، بب ایهن آقهایهان مه دور 

سرمایب دفتر و دستک و امکانات و دستم د می دهنک تا آنچهب 

را خانب سارگری ها و  ورای اسممی سار انجام می دهنک را 

تقویت نماینک و در آرایی و طهرح  هکیهکتهری بهب یهاری ایهن 

واقعیت ایهن اسهت سهب خهانهب .  ارگانهای ضک سارگری بشتابنک

سارگر و  ورای اسممی سار مکتها است سب تحت ارگانهههای 

سرسوبگر ن د طرقب سارگر ایران افشاء و رسوا  که انک حهای 

از این طریق نی  تم  دارنک تا بب  کد و نام  کیهک دیهگهری 

بب میکان بیاینک تا  ایک بتواننک تا حکودی از رسوایی سهرمهایهب 

و سرمایب داران ساستب و در مهار نمودن سارگهران در اقهکام 

برای تشکلهای واقعی ا ان موفقیتی حاصد نماینک؛ نکتب قابد 

تو ب اینجا است سب با فرض پیوستن نماینکه آنها بب سمیسیهون 

سب  هانهرهب، ههمهب ایهن دارو دسهتهب انهجهمهن ههای صهنهفهی و 

یک حق رای در مقابهد سهارفهرمها و   - وراهای اسممی سار

 و دولت دارنک، چون بب هر حال قانون سب  انرب گرایی است 
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توانستنک در  لو صحنب با ک اما امروز بهب دلهیهد بهحهرانهههای  

 کیک اقتصادی و سیاسی و عکم انسجامی سب در گهرایهی چه  

سوسیالیستی مو ود است سب بب نوعی هم خهود را در سهطه  

 نری سارگری نشان میکهک این گرایی دوبهاره بهب  هنهرهی و 

 و  افتاده  است اما این بار بب قصهک ههمهکهاری نه دیهک و 

 .ادغامی در بکنب رژیم

در  رایط فعلی بحهرانهههای اقهتهصهادی و سهیهاسهی در درون 

حکومت بب او  خود رسیکه و  امعب ایران با تورم و گهرانهی 

. سرسام آوری سب روبرو است ههر روز بهب قهههقهرا مهیهرود 

دولت با روبرو  کن تحریمههای  هکیهک اقهتهصهادی نهاتهوان از 

برون رفت از این بحرانها و وحشت از احتمال  هکهد گهیهری 

اعتراضات از پایین توسط توده های سارگر و زحمتکی تنههها 

راه رهایی خود را در سرسوب و آمادگی بیشتر در مقهابهلهب بها 

این اعتراضات و  ور  ها می بینک بنابراین، در حال تهیب و 

تکارک نظامی در داخد  هرها و امنیتی نمودن فضای  امعب 

هستنک و از طر  دیگر خود این م دوران سرمایب مهی دانهنهک 

سب بحرانهای  کیک اقتصادی این بهار بها بهحهران سهیهاسهی سهب 

رژیم بب آن دست بب گریران است مربوط اسهت و ایهنههها ههمهب 

فضا را برای حضور طرقب سارگر و بب دنرال آن رادیهکهالهیه ه 

 . کن سلیت  نری فراهم می نمایک 

از طر  دیگر علی رغهم ایهنهکهب حهکهومهت مهی خهواههک بهب  

نیروی نظامی در این مسیر تکیب نمایک اما بب خوبهی مهی دانهک 

سب تنها آلترناتیوی نیست سب بهرای دراز مهکت بهتهوانهک از آن 

استفاده نمایک بهمین دلید بطور استراتژیهکهی بها سهمهک  هنهاح 

بب ) راست  نری سارگری می خواهک با استفاده از این تشکلها 

نب تنهها در مهههار (   ای  وراهای اسممی سار و خانب سارگر

سردن حرستهای سارگری استفاده نمایک بلکب طرهقهب سهارگهر را 

بب این قانع سننک سب حد تمامی این بحرانها در گرو ههمهکهاری 

بهرای حهد بهحهران .  طرقاتی ا  با سرمایب داری ایهران اسهت

اقتصادی و سیاسی سب  امعب را بب نکرت و بهکبهخهتهی سشهانهکه 

اسهت و بهرای "  تهقهویهت بهخهی خصهوصهی"  تنها راه حد آن 

فعالیت تشکلهای صنهفهی مهجهرب "  تقویت نمودن بخی مذسور

. یزم اسهت"  و گستر  و استفاده صحی  از ظرفیت های آنها

بنابراین سارگران  ما بایک بها صهرهوری طهرح ایهن ریهاضهت 

 ما بهایهک تهحهمهد و ههمهکهاری !  اقتصادی را بب  انتان بخریک

نماییک اگر حتی هم نانی بر سفره تان نرا هک بها تهقهویهت بهخهی 

 خصوصی  ما  هم  از  نعماتی  بی  نصیب  نخواهیک  مانک، 

یها در دو سهب مهاه گهذ هتهب نهیهروههای .  بهود ۴٤آباد در سهال 

سرسوبگر رژیم بطرز وحشیانب ای بب مجمع عمومی اعضهای 

سمیتب هماهنگی برای سمک بهب ایهجهاد تشهکهد ههای سهارگهری 

یور  بردنک و با طرز بسیار فجیعی این فعالین سهارگهری سهب 

فقط  رمشان متشکد  کن و دفاع از حق و اولیهب ا هان اسهت 

 کنجب نمهوده و مهورد اههانهت و بهی حهرمهتهی قهراردادنهک و 

و .  زنکانی نمودنک از آنها خواستنک سب تشکلشان را منحد نماینک

نهکای سهره  چهنهیهن آمهکه "  مرداد ماه  طرق خرهری از۱۷یا در 

فههکراسههیهون  هههههانهی سههارگهران صههنهایههع سشههاورزی، : "  اسهت

ای از فشار نیروهای امهنهیهتهی  خکماتی و غذایی با انتشار بیانیب

بر اعضای هیات مکیره سنکیکای سارگران نیشکهر ههفهت تهپهب 

بهر اسها  "    .برای انحمل این تشکد سارگری خرر داده است

این بیانیب اعضای هیات مکیره این سنکیکای سارگری سب بیهی 

از یک ه ار عضو دارد در دو ماه اخیر از سهوی مهامهوران 

امنیتی احضار  هکه و بهب آنهان گهفهتهب  هکه اسهت بها امضهای 

ای، انحمل ایهن تشهکهد غهیهر دولهتهی را اعهمم سهنهنهک تها  نامب

بازگشت بب سار آنان در  رست نیشکر هفت تپب امهکهان پهذیهر 

  .  ود

اما این تشکلهایی سب با این  یوه وحشیانهب از طهر  دولهت ، 

سارفرماها و و زرات سار با حمایت  ناح راست  نری مهورد 

اذیت و آزار و انحمل قرار می گهیهرنهک تشهکهلهههای سهارگهری 

نیستنک و نمی تواننک  از حق و حقوق سارگران دفهاع نهمهوده و 

آنها را نماینکگی نماینک  این نیاز بب تاسیک نیست این تشهکهلهههای 

واقعی و مستقد، مورد اعتماد سارگران است تهنههها تهفهاوتشهان 

این است سب بکون ا ازه دولهت و بها اتهکهاء بهب نهیهروی خهود 

دولت و سارفرماها از آنهجها دسهتهور .  سارگران ایجاد  که است

بب انحمل  آنها میکهنک سب آنها را خطری در تهقهابهد بها دولهت 

سرمایهب مهی دانهنهک، و ایهجهاد ایهن تشهکهلهههای زرد ههمهچهون 

انجمنهای صنفی را در تقابد با این تشکلهای مستقد سهارگهران 

علم نموده تا بکین وسیلب بتواننک بر حرستهای  نرهی سهارگهری 

احاطب سامد دا تب و بتواننهک در فهردای نهب چهنهکان دور اگهر 

تغییر و تحولی از طریق  نری سارگری بوقوع پیوست آن را  

 . سرسوب و مهار نماینک

و اما گرایی راست اینههمهب  هنهایهات بهر عهلهیهب سهارگهران را 

مشاهکه می نمایک اما هنوز دست از آ هتهی طهرهقهاتهی بهر نهمهی 

دارد، این گرایی سب بب نظر همان گهرایهی راسهتهی اسهت سهب 

 سالها بب یمن ر ک رو بجلو گرایی چ   نری سارگری نمی 
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 .شذه ه لاهدطول سب دهب  

همانطور سب در بای هم ا اره سردم تنها بب این دلید ساده سهب 

اینها خود ان هم می داننک سب هیو ربطی بهب طهرهقهب سهارگهر 

نهکارنههک و نههمههایهنههکگههان واقههعههی سههارگههران نههیههسهتههنههک حههتههی از 

سوچکترین پشتیرانی طرقب سارگر برخوردار نیهسهتهنهک از ایهن 

رو با دریافت دفتر و دستک و ابه ار سهرسهوب از وزارت 

سارتازه نخواهنک توانست در رابطب با سارگران سهار بهجهایهی 

برساننک بایک امیک ان را بب این برنهکنهک بهعهک از مهکتهی خهو  

 .خکمتی در حضوراربابانشان در حکومت بب  ایی برسنک

این وظیفب فعالین سارگری و سوسیالیسهت  هنهرهی سهارگهری 

است سب این بار هم با هو یاری توطیب ههای ضهک سهارگهری 

م دوران دولتهی وزرات سهار و گهرایهی راسهت را افشهاء 

نماینک  و با تکبیر و درایت یزم سب همیشب از آن بهههره مهنهک 

بوده انک این گرایی را برای یک بهار دیهگهر مهنه وی و بهی 

موضوعیت نماینک آنها یک بار با  تی  بینی و  جاعتشان این 

 .سار را سردنک این بار هم خواهنک سرد
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 .این است پیامی سب اینها می خواهنک  ا بینکازنک

دلید اینکب انجمنهای صنفی بب  ای  ورای اسهممهی سهار و 

خانب سارگریها در این دوره  برای سرمهایهب سهارآیهی دارد و 

عمد می سننک این است سب از منظر طرقب سارگر  هورایهههای 

اسممی سار امتحان خود را پس داده انک سابقهب ایهن تشهکهلههها 

برای طرقب سارگر و فعهالهیهنهی سهامهمً رو هن اسهت سهب ایهن 

ارگانهای سرسوبگر تا چب انکازه در پیشررد سیاسهتهههای ضهک 

سارگری  مهوری اسممی نقی مهمی ایفاء نمهوده انهک عهلهی 

و نهیه  در چهنهک سهال  ۲۱الخصوص در دوران اعکامها دهب 

اخیر در حملب بب سنکیکای سهارگهران  هرسهت واحهک تهههران 

نهقهشهی سهب ایهن .  توسط خانب سارگریهای اوبا  و چهاقهوسهی

م دوران سرمایب سالها است در محیط های سهارگهری دارنهک 

 ناسایی فعالین واقعی چه  و سهوسهیهالهیهسهت و سهک نهمهودن 

از طهر  دیهگهر ههمهانهطهوریهکهب .  اعتراضات سارگری است

دست انکر ساران این تشکلهای صنفی از  ملهب خهادمهی زاده 

معتقکنک امیک آنها این است سب بتواننک خود هان را بهب عهنهوان 

نماینکه این هفت میلیون سارگهر در نهههاد ههای بهیهن الهمهلهلهی 

مهعهرفهی نههمهایهنهک و  های  هوراهههای اسهممهی سههار و خهانههب 

سارگریها را بگیرنک بنابراین رژیم فعلی بب هیو عنهوان نهمهی 

توانک روی هیو چی   ورای اسممی سار و خانب سهارگهریههها 

حساب باز نمایک تا  ایی سب تاریا مصرفشان را برای رژیهم 

از دست داده انک و بایک بب دنرال چهره ها یا نهههادههای خهنه هی 

تری با ک سب هم قابد قرول طرقب سهارگهر ایهران و ههم مهورد 

اینها تشکلههای واقهعهی .  تاییک نهادهای بین المللی قرار بگیرنک

سارگری را حق سهارگهران نهمهی دانهنهک تها بها پشهتهوانهب خهود 

سارگران بخواهنک رژیم را مجرور بهب پهذیهر  ایهن تشهکهلههها 

نماینک آنها تنها می خواهنک این نوع تشکلها پاسهخهی بها هک بهب 

اوضاع نابسامان  مههوری اسهممهی و تهر  و وحشهت از 

اعتراضات سارگری در آینک ه ای سب بهنهظهر مهی آیهک چهنهکان 

ایهن تشهکهد سهذایهی حهتهی قهرار اسهت سهب ههمهب .  دور نیست

دفتر و دستکهی را امکاناتی را از سمک های مالی گرفتب تا 

از وزارت سار رژیم بگیرنک و در سنار آن هم یبهک قسهم مهی 

خورنک سهب ارتهرهاطشهان بها وزارت سهار تهنههها در حهک یهک 

و  کی در این نهخهواههک بهود سهب !  همکاری میرا ک و نب بیی

منظور از تعامد و همکاری همان ادامب دادن سیاستهای ضهک 

سارگری  تشکلهای  دوست  و  برادر ان  یهعهنهی  هوراههای 

 اسممی و  خانب سارگریها  این  بار با تجارب  بیشتری  در 
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هر چنک تعکادی از چپها هم بب اصمح طلران . ) ادامب دهنک 

اصمح طلران " متوهم هستنک، و معتقک بر این هستنک سب 

دولتی و لیررالها با ناسارآمکی استراتژیشان چنک  قب خواهنک 

 ک بخشی با غرولنک و بب ناچار بب یک استراتژی انقمبی با 

محوریت مرارزه متشکد  نری سارگری سب هکفی پایان 

."                   دادن بب رژیم اسممی است خواهنک پیوست  

بنظر می آیک این چ  نب تنها ماهیت و  نایات مرتکب  که 

لیررالها و اصمح طلران را می خواهک بب فرامو ی بسپارد 

بلکب با این تحلید میرود سب در همسویی استراتژیکی با 

.(                            لیررالها و اصمح طلران قرار گیرد  

اما موفقیت احمکی نژاد در انهتهخهابهات و حهمهایهت قهاطهعهانهب 

خامنب ای از او تمامی نقشب های لیررالها و اصمح طلران را 

نقی بر آب نمهود و آنههها دوبهاره بهب سهر  های اولشهان بهر 

 نری عظیم توده ای سب بعک از انتخابات بب راه افهتهاد .  گشتنک

در ابتکا بب بهانب تقلب انتخاباتی  روع  ک اما خیلی سریع از 

این مرحهلهب بهب درسهتهی عهرهور نهمهود و نشهان داد سهب ایهن 

اعتراضات ریشب های عهمهیهقهتهر اقهتهصهادی و ا هتهمهاعهی و 

مردم خیلی زود از تمامی این  هنهاحههها عهرهور . سیاسی دارد

لیررالها و اصمح طلران در پی این بر آمکنک با رهرر .  نمودنک

ترا ی، رهرهریهت حهرسهت اعهتهراضهی تهوده هها را بهکسهت 

بگیرنک و چب افرادی بهتر از موسوی و سروبهی سهب قهرهد از 

انتخابات هم بب قکرت گیری دوباره آنها امیک بستب بودنک، امها 

حضور توده ها با مطرح سردن  عارهای رادیکال روز بهب 

روز در صحنب خود را نشان می داد و  امعب آبسهتهن وقهوع 

او  ایهن اعهتهراضهات .  هر نوع تغییر و تحول انهقهمبهی بهود

 شم دی ماه یعنی روز عا ورا بود سب بعک از آن دیگر سیهد 

بیانیب های چنک نفره و نی  نامب های سهرزنشهی لهیهرهرالههها بهب 

صورت آ کار نب بهب سهوی حهکهومهت سهب بهب سهوی مهردم 

معترض روان  ک سب چرا تهوده هها خشهونهت بهب خهر  مهی 

 الب اینجاسهت سهب . دهنک و اعتراض بایک مسالمت آمی  با ک

همین سردمکاران لیررالی در  ریان خی   توده ها در سهال 

قرد از  نری توده ای بب دلید ماهیت طرقاتیشان و اینکب نمی 

خواستنک بب سیستم نظام  مهوری اسممی خک ب ای وارد آیک 

اهمیتی بب انتخاب مردم برای سرنگونی  همهههوری اسهممهی 

نگذا تنک و مردمی سب اینرار با اراده خود سهرنهگهونهی رژیهم 

را انتخاب نموده بودنک را بب  رم اعمال خشهونهت تهقهرهیه  و 

  اما همین آقایان در برابر تمامی خشونت . محکوم می سردنک
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بار دیگر، ریاکاری اصالح طلبان 

 در دفاع

از تشکیل سندیکای مستقل  

شهرام یوسفی         -کارگران  

       

مرداد ماه امسال روی سایت سلمب مطلری در   10در تاریا 

تشکید سنکیکاهای مستقد ، تنها " :  که است با این عنوان 

راه دفاع از حقوق سارگران در اوضاع نابسامان فعلی 

.  نقکی بر این مطلب از چنک  هت ضروری است." است

ابتکا مروری دا تب با یم بب اوضاع و احوال لیررالها و 

اگر چب از سر . اصمح طلران در گذ تب تا بب امروز

استیصال در  امعب بب حا یب رانکه  که انک، هر چنک هراز 

گاهی با متوسد  کن بب سوژه و آلترناتیویی می خواهنک از 

این  رایط و بحرانی سب دامنگیر ان  که است، بب  کلی 

ریا ساری اصمح طلران با مطرح سردن . رهایی یابنک

ضرورت تشکید سنکیکای مستقد سارگران او ی از نهایت 

بیشرمی این  ناح را میرسانک سب چقکر سریع سارنامب اعمال 

ننگین خود را در قرال  نری سارگری و سارگران فرامو  

نموده، و اسنون با راه نشان دادن بب سارگران با وقاحت تمام 

در تقابد با رقیب ( در حالیکب دایب دلسوز تر از مادر  که) 

تا دنکان مسلحی سب هر دو یک منفعت مشترک را دنرال می 

سننک می خواهک با گرفتن حمایت از طرقب سارگر عرض انکام 

.                                                                    نمایک  

اصمح طلران سب تا قرد از انتخابات ریاست  مهوری دهم 

ایران در بن بست سامد و تناقضات استراتژیکی و سیاسی 

بسر میرردنک با حمایت از موسوی و سروبی و انتخاب آنها بب 

تم  نمودنک بار دیگر مو ودیت و  عنوان نماینکگان خود

نب یک "بازگشت خود را با طرح  عار  مهوری اسممی 

بب اصد و نصب ارتجاعی " سلمب سم و نب یک سلمب زیاد

خود سب همانا حفظ نظام سرسوبگر اسممی بود بب ثرت 

آنها برای تغییر حاسمیت در قکرت نیامکه بودنک در . برساننک

حالیکب خود را بخشی از این حاسمیت دانستب و بب سهمی از 

قکرت دلخو  سرده بودنک، و با حفظ منفعت بورژوایی در 

 هم یستی مسالمت آمی  با بب بنک سشیکن  امعب بب حیات خود 



 

رفرمیستی می خواهنک تا خطری از طر  سارگران، آنها را  

بنابراین هر آلترنهاتهیهو سهیهاسهی و اقهتهصهادی از .  تهکیک نکنک

 انب  نری سارگری سب در راستهای مهنهافهع طهرهقهب سهارگهر 

لیررال ها نمی .  قرار بگیرد، برای آنها بشکت خطرناک است

بهطهور مسهتهقهد وارد مهیهکان  خواهنک سب نماینکگان سهارگهران

اقهتهصهادی   -سهیهاسهی مرارزه با بورژوازی گردنک و مطالرهات

همب  انرب ی خود را بیان سننک، تا در چنین وضهعهیهتهی تهوده 

سهمها  .ها و دیگر سارگران حق انتخاب دیگری نکا تب بها هنهک

اینکب در  ریان  نری مردمی سر  بب سرسردگی موسوی و 

سروبی از گرایشات راست سم نرودنهک سهب ضهمهن ایهنهکهب بهب 

پرداختنک تم  نمودنک تا با رهنمودهای حمایت از این  نری 

خود  نری سارگری را بب عنوان   ئی از نری سهره  و یها 

آنههها مهعهتهقهک بهودنهک سهب  هرط .  زیر مجموعب آن قرار دههنهک

بهیهشهتهر آن و   موفقیت  نری گستردگی و فهراگهیهری ههرچهب

مطالرات و حقوق گروه های ا هتهمهاعهی و رعهایهت   بب  تو ب

انصا  و عکالت است، در آن صهورت  هنهرهی سهره  نهیه  

توسط حکومت بها سهارگهران و   رفتاری سب  نمیتوانک نسرت بب

معلمان و بهطهور مشهخهص تهر بها زنهکانهی سهردن رههرهران 

و  رسهت واحهک بها سهکهوت یها انهفهعهال   سنکیکاهای هفت تپب

مطالرات بهر حهق مه دبهگهیهران لهب   برخورد سنک یا نسرت بب

اما این آقایان اصمح طلب و سردمکار  نری سره  .  فرو بنکد

از تر  فراگیر  هکن  هنهرهی تهوده ای حهتهی قهادر نهرهودنهک 

آنههها .  نصای  دوستان گرایشات راستشان را هم گهو  دههنهک

نمی خواستنک قرول سننک سب رهرران  نری سر  ههمهان ههایهی 

هستنک، سب هیو سکام از تشکد های سارگری را بهب رسهمهیهت 

نشناختنک و در دوران حاسمیت  هان، مهانهنهک دیهگهر سهرمهایهب 

داران فقر و تنگ دستی را برای سارگران بب ارمغان آوردنک 

و نب تنها مانع سرسوب  نری سارگری نشکنک بهلهکهب خهود از 

دولت اصمح طلهرهان نهیه  بهب .  سرسوبگران این  نری بودنک

هیو یک از سارگران مجوز ایجاد تشکد نهکاد و  هوابهگهوی 

 .هیچیک از مطالرات سارگران نشک

یزم است با تو ب بب نقشی سب اصمح طلران در دوره هشت 

سالب اصمحات خاتمی با دوره هشت سالب سازنکگی و تعکید 

و یزم اسهت بها .  نیرو رفسنجانی دا تنهک نهظهری بهیهافهکهنهیهم

مروری بر این سالها مشخص  ود سب چب تاثیرات و نهتهایهج 

 ایک باعث  ود سهب .  مخربی در زنکگی سارگران دا تب است

  ناح اصمح طلران  و  لیررالها  بب حافظب  تاریخی  خود  و 

بهههمهن ههم بهرای  هنهاح  55 نری اعتراضی توده ها بعک از 

عهلهت .  چ  سارگری و هم برای لیررالها با سکوت موا ب  ک

سهکههوت چهه  را مههی تههوان در عههکم اسههتههراتههژی رو ههن و 

مشخص و نی  عکم حضور متشکد طهرهقهب سهارگهر  سهتهجهو 

لیررالها ضمن اینکب این سکوت برایشان معهنهی دا هت .  نمود

و .  اما تر  و وحشت از وقوع و وقایع عظیمتری را دا تهنهک

. با نیرویی سب عامد این حرست و وقایع با ک آ نایی دا هتهنهک

و از این رو آگاهانب بب سراغ این نیروی عظیم رفهتهنهک و در 

باب بحران اقتصادی و تاثیر  بر وضعیت فمسهت بهار ایهن 

آنههها خهطهاب بهب بهعهضهی .  نیروی ا تماعی مقالب ها نو هتهنهک

همکارانشان نو تنک سب چرا هوای سارگران را نکاریک و تنههها 

از طرقب متوسط سخن بب میان می آوریک، ما اگهر حهرفهی در 

. این زمینب نکا تب با یم بب سلی باختب ایم، پس بایک ساری سرد

و همچنانکب دیکیم بخصوص در دوره تعیین دستم دها و نیه  

در آستانب اول ماه می همان سال سهیهد تهوصهیهب نهامهب هها و 

 .اظهار تاسف از  انب آنها بب سوی طرقب سارگر روانب  ک

در  ریان ر ک مرارزات سارگری در چهنهک سهال گهذ هتهب و 

ایجاد تشکلهای سارگری، فعالین و سهوسهیهالهیهسهتهههای  هنهرهی 

سارگری در پیشررد مرارزات و سمت و سهو دادن آن دسهت 

اما با اعتمی  نری توده ای سب میلیونههها نهفهر .  بای را دا تنک

از توده های مردم را در بهر مهیهگهرفهت و ههمهب گهیهر  هکن 

مرارزات پس از انتخابات ، این گرایی در مقایسب با  هنهرهی 

. عظیم توده ای نتوانست عرض انکام نمایک، و بب حا یب رفت

بهها تههکاوم بههحههران سههیههاسههی  ههامههعههب و مشههخههص  ههکن ایههن 

سهب تهوده ههها از هههر فهرصههتهی بههرای نشهان دادن  واقهعهیههت 

اعتراض عملی  ان استفاده خواهنک سرد،  ناح چ   هنهرهی 

سارگری خط  کیکی سب با  رایط مهو هود مهطهابهقهت دا هتهب 

 با ک، 

بروز نکاد و این مسیلب  نری سارگری را در موقعیت پهایهیهن 

الرتب این موقعیتی سب  هنهرهی سهارگهری پهیهکا .  قرار داد دستی

ههمهب ی  نمود سامم باب طرع  ناحهای لهیهرهرالهی بهود زیهرا،

،  11 ناح های لیررالی در  ریان بحران  هنهرهی تهوده ای 

طرقب سارگر را با مطالهرهات ضهعهیهف و مهههار  هکه ای مهی 

خواستنک سب هم بتواننک از آن بب عنوان اب ار فشارعلیب دولهت 

آنها نهب .  استفاده سننک و هم خطری متو ب سرمایب داری نرا ک

فقط در  ریان بحران انقمبی بلکب در بیشتهر مهواقهع  هنهرهی 

 سارگری  را  در  حا یب  و  در  قالب  مطالرات  اقتصادی 
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مشمول بازنشستگی زودهنگام و بازخریکهای ا راری قهرار  

های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در   رست.  گرفتب بودنک

ای از  بهخهی عهمهکه.  حقیقت دیین در روابهط سهار هسهتهنهک

هها  از مسهیهوین ار هک وزرات سهار  صاحران ایهن  هرسهت

میرا نک سب بب نماینکگی از سارفرماهای دولتی یا خصهوصهی 

اصههلههی بههب تههکارک بهههههتههریههن نههوع قههرارداد سههاری بههب نههفههع 

و هب .  سارفرمایان و بب زیان سارگران مهرهادرت مهی ورزنهک

ههای  مشخهصهب نهوع اسهتهخهکام نهیهروی سهار تهوسهط  هرسهت

پیمانکهاری تهأمهیهن نهیهروی انسهانهی عهرهارت بهوده اسهت از 

بودن قرارداد استخکامی سهب سهارگهران را از امهنهیهت  موقتی

قهانهون سهار ارتهجهاعهی  همهههوری   .سهازد می بهره   غلی بی

دههک  اسممی نب فقط بب انعقاد قراردادهای موقت رسمیت مهی

های اخرا  سارگهران در قهرارداد مهوقهت را از  بلکب زمینب

ایههن گههونههب بههود سههب .  سههنههک  ههنههرههب حههقههوقههی بسههیههار سهههههد مههی

اصههطههمحههاتههی چههون سههارگههر قههراردادی، سههارگههر قههرارداد 

قهرارداد، سهارگهر  سفیکامضا، سهارگهر روزمه د، سهارگهر بهی

ساعتی، سارگر پیمانی  کد گرفت و بهاعهث  هک ثهروتهههای 

 .نجومی برای سرمایب آفریکه  ود

سازی نیروی سار طی سالیان پس از  هنهگ  وقتی از ارزان 

سهازی نهیهروی سهار در واقهع  صحرت بب میان می آیک ارزان

ای بود سب در دولت سازنکگی بهب ا هرا در آمهک و در  پروژه

دولت اصمحات با بیرحمانب ترین  هکهد ادامهب یهافهت و در 

ههای بهورژوازی  های نهم و دهم بب نفع همب فراسسیهون دولت

بهرداری  الخصوص بهورژوازی نهظهامهی مهورد بهههره و علی

حهال، دولهت اصهمحهات سهب بها  هعهار  درعهیهن.  قرار گرفت

های پس از  تقویت  امعب مکنی بب صحنب آمک م د همب دولت

یابی سارگرانی سهب  انقمب سو یک مانعی با ک در برابر تشکد

خواستنک در مقابد این رونکهای بشکت است مهار گهرانهب و   می

اعهتهراض و مهرهارزه بهر عهلهیهب .  ضک سارگری مقاومت سننک

اینهمب نابرابری را بایک نیروی توده های سهارگهر بها نهیهروی 

ههای سهارگهری بهههتهریهن  متحک ان بب پیی میرردنک سب تشکهد

اب ار اعتراضی سارگران بب وضع مهو هود هان و دفهاع از 

 .منافع طرقاتیشان میرا ک

در ایران پس از انقمب دولت اصمحات یهکهی از دولهتهههای 

طلب را بهب عهلهد  های اصمح ضک تشکد بود سب سنکیکالیست

بهره ساخت و انهکک مهمها هاتهی  یابی بی حقوقی از حق تشکد

 نی  سب  بکار  میررد  اب اری  برای   لب موافقت  سازمان 

اعمال ننگینشان سب    سیب روزی و بی خانمانی برای آحاد 

 امعب ایران را در بر نکا تب مرا عب نماینک، و سعی نکننک 

با ارائب آلترناتیوها و طرحهای مختلف خود را نا ی طرقب 

.                                         سارگر ایران معرفی نماینک  

استراتژی سب دوره هشت سهالهب سهازنهکگهی، بهب نهام تهوسهعهب 

اقتصادی در دستور سار خود قرار داد مناسهرهات ایهجهاد  هکه 

در این رابطب سامم بب زیان طرقات فهرودسهت  هامهعهب و بهب 

این استراتژی در خکمت انهرها هت  .نفع بورژوازی رقم خورد

بیشتر سرمایب در دوره پس از  نگ بود؛ یعنی وظهیهفهب ایهی 

سب عاممن بورژوازی برای ر ک و توسعب اقتصهادی سشهور 

تعریف سرده بودنک بیشترین منفعت را در ایهن راسهتها عهایهک 

  . خود نمودنک

هها بهرای  ترین  گهردههایهی سهب در ایهن بهرنهامهب یکی از مهم

های سهازنهکگهی  گستر  انرا ت سرمایب در دستور سار دولت

و اصمحات قرار گرفت عرارت بود از بازبینهی در نهیهروی 

سار بب نفع صاحران سرمایب ههای خصهوصهی و دولهتهی سهب 

مهحهقهق  هکن چهنهیهن .  بتوانک بیشترین سود را عایک آنها بنمایهک

سهازی تهکریهجهی نهیهروی سهار  اهکافی تنههها بهب یهمهن  ارزان

خهود از  نهوبهب   امکانپذیر بود و ارزان سازی نیروی سهار بهب

 .سازی نیروی سار بب وقوع پیوست مجرای موقتی

سازی نیروی سار در سالیان پهس از  هنهگ در  تاریا موقتی

های گوناگون اقتصادی با مهراحهد مهتهنهوع و بهمهراتهب  بخی

توان چنک مرحلب  رسک می مختلقی انجام گرفت، اما بب نظر می

های گوناگون، در همب  بنکی نظر از زمان مشترک را، صر 

 .صنایع ب رگ و سلیکی  ناسایی نمود

سازی نهیهروی سهار عهرهارت  ابتکا یزمب ا رایی تحقق موقتی

  های زودهنگام اختیاری و بهازخهریهک سازی  بود از بازنشستب

های گوناگون دولتی سهب تها  های ا راری سارسنان بخی سازی

پیی از این بب واسطب رابطب استخکامیشان با دولت از امنیهت 

چب بازنشهسهتهگهی زودههنهگهام و چهب .   غلی برخوردار بودنک

بازخریک ا راری، هر دو، با هک  تقلید در نیروی سار ثابهت 

و دائمی بود؛ بکین منوال بار تعکید نیروی انسانی دولهتهی را 

بب تمامی بر دو  اقشار پایین و تهوده ههای فهرودسهت قهرار 

م مً تعکاد سارگران دارای قرارداد اسهتهخهکام رسهمهی .  داد می

در بعضی صنایع به رگ از تهعهکاد بهیهشهمهار بهای بهب تهعهکاد 

 .ساهی یافت ۱۹۴۹محکودی در سال 

 هایی  بودنک  سب  نک همان  نیرو  آمک می  تأمین نیروی انسانی در
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اگهرچهب بهب حها هیهب .  سب خود بخشی از قکرت حاسمب میرا نک 

رانکه  که انک اما همیشب در ا رای سهیهاسهتهههای بهورژوازی 

این  عار و سیاستهههای مه ورانهب .  ایران نقی ایفاء نموده انک

مکعی  کن ایجاد تشکلهای مستقد سارگری بهرای سهارگهران 

از سجا نا ی میشود و پشت آن چب نهفهتهب اسهت قهابهد بهحهث 

 .است

اصمح طلران بکرستی می داننک سهب حهمهایهت و تهوههم مهردم 

نسرت بب آنها سم رنهگ  هکه اسهت و بها گهذ هت زمهان نهیه  

رویکردها و ماهیت ساز کارانب آنها، فهاصهلهب بهیهشهتهری بها 

بنابراین، در پی آلترناتیوی  .توده های مردم ایجاد سرده است

بر آمکه انک سب بتواننک در آینکه نب چنکان دور با بکارگیری آن 

 . آخرین  انس خود را امتحان نماینک

 امعب ایران بر اثر بحرانهای  کیک اقتصادی و سیاسی و 

گرانی سرسام آوری سب سط  معیشت آحاد  امعب بویژه 

توده های سارگر و زحمتکی را با خطر  کی موا ب 

 اخک های اصمح طلران در . ساختب، آبستن حواد  است

مقابد  نری سارگری و امکان بالقوه آن برای بب میکان آمکن 

حسا   که و بر این مرنا تم  می سننک تا با  نری 

سارگری وارد معاملب  ونک و آنرا بب دامان خود بکشاننک آنها 

و با . بب هیو و ب صف مستقلی برای سارگران نمی خواهنک

توسد بب نیروی این طرقب سب تنها نیروی آزاد سننکه  امعب و 

پیام آور نان ، آزادی  و دمکراسی است می خواهنک بب 

اما اصمح طلران رسوا و ور کستب بایک این . قکرت برسنک

حقیقت را درک سرده با نک، سب امروز حتی ایجاد تشکد 

های مستقد سارگری نی  با این مرارزه گره خورده و در راه 

سب همیشب مسیلب اصلی سارگران بوده و هست و )ایجاد آن 

ناچارنک با استرکاد دست ( در این دوران نی  بر ستب تر  که

با تو ب بب مناسرات سرمایب داری در . و پنجب نرم سننک

ایران؛ طرقب ی بورژوازی ایران با هر  ناحی از لیررالها و 

اصمح طلران گرفتب تا  ناح سودتاچیان تعریف  ود طرقب 

ً ارتجاعی و ضک انقمبی است اینکب سکام  ناح . یی تماما

اسنون در قکرت است و یا سکامیک قرلن بوده انک، تغییری در 

در هر  کد ممکن طرقب . صورت مسیلب ایجاد نمی سنک

سارگر برای تحقق تشکلهای توده ای و یا تعرض بب سد 

نظام سرمایب داری ایران بطور قطع با آنها درگیر مرارزه 

اصمح طلران بب عنوان یک بخی از . ایی آ تی ناپذیر است

این بورژوازی در این  کال طرقاتی بطور قطع در رده 

د منان طرقاتی طرقب سارگر خواهنک بود نب حامیانی سب 

.  امروز سنگ تشکلهای مستقد را برای آنها بب سینب می ننک  

 6106آگوست 

ههای   هانی سار بود سب رضایتی از نهحهوه اسهتهقهرار تشهکهد

 هرطهههای پهیهوسهتهن بهب  مستقد سارگری اصمً یکی از پهیهی

 هلهو فهعهالهیهت سهیهاسهی تهمهام .  سازمان تجارت  هانهی اسهت

دولت اصمحات بب عهلهت .   ریاناتی سب مخالفی بودنک گرفت

ترعیت از برنامب های نیولیررالی  امهعهب مهکنهی را تها سهطه  

های بازرگانی و نشریات دوم خردادی تقلید داده بهود و  اتاق

ها و  وراهای مستقد سارگری  هک  آگاهانب مانع ایجاد سنکیکا

 .آمکنک  سب بایک بخشی از  امعب مکنی بب حساب می

در واقع استراتژی اقتصادی خاصی در دوره پس از  هنهگ  

اصطمح سازنکگی و اصمحات در دسهتهور   های بب در دولت

گهیهری و  ا رای ایهن اسهتهراتهژی بهب  هکهد.  سار قرار گرفت

یک طهرهقهب سهارگهر .  ایفای نقی دو طرقب ا تماعی نیاز دا ت

سهب مههنههرههع تههأمههیههن نهیههروی سههار ارزان بهها ههک و یهک طههرههقههب 

بورژوازی سب عامد اصلی انرا ت هر چب بهیهشهتهر سهرمهایهب 

زمانیکب امنیت  غلی از بخی عهظهیهمهی از صهاحهرهان .   ود

سازی نیروی  نیروی سار باز پس گرفتب  ک، راه برای ارزان

این مهروری اسهت بهر اعهمهال نهنهگهیهن .  سار در عمد باز  ک

اصمح طلران و لیررالها در دوره ای سب در را  حهکهومهت 

و اسنون سب در حا یب قرار گرفتب انک می خهواههنهک از .  بودنک

نیروی اصلی حمایت بگیرنک سب آنهم نیروی سهارگهران اسهت 

و سارگران تنها طرقب ایی هستنک سب قادر انک بهر  کد ممکهن 

 . تغییر و تحویتی در  امعب ایجاد نماینک

زمانی سب  نری توده ای مردمی بهب راه افهتهاد و مهیهلهیهونههها 

انسان بب  ان آمکه از اسهتهرهکاد ههار  همهههوری اسهممهی بهب 

خیابانها ریختنک هر چنک طرقب سارگر بهب عهنهوان یهک طهرهقهب 

ظاهر نشک اما بسیاری از آن  معیت میلیهونهی را تهوده ههای 

سارگر و زحمتکشی  امد میشک سب با  هعهارهها ی رادیهکهال 

در پی باز نمودن فضای سیاسی بودنک سب بتواننک با بهر قهرار 

سردن در ب ای از دمکراسی توده های فرودست را بسیج و 

سازمان دهنک و قطعا طرقب سارگر در فضای باز  که امهکهان 

در .  بیشتر و سریعتری برای ایجاد تشکلهایی پیکا می نهمهایهک

آن  رایط سر دمکاران اصهمح طهلهب و لهیهرهرال از ههرا  

بخطر افتادن مو ودیت  مهوری اسممی بر حرست انقمبهی 

توده ها ترم  زدنک و با این عمد  ناح سوتادچیان را تهقهویهت 

نمودنک سب نب تنها توده های مردم را بلکب  نری سارگهری را 

با تمام قوا ونیرویی سهرسهوب نهمهایهک و رههرهران صهادق و 

. خو نام  نری را فقط بجرم ایجاد تشکد یابی بب بنک بهکهشهنهک

این آقایان مکعی ایجاد تشکلهای مستقد سارگری دستشهان بهب 

خون و اینهمب  نایاتی سب  مههوری اسهممهی بهب تهوده ههای 
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. بیشترین قربانیان از سارگران و فعالین سارگری بهوده اسهت 

سرسوب  در همین چنک  سال  اخیر  در  ریان  اعتهراضهات 

بهها ایههن و ههود، .  سههارگههری بههب مههراتههب  ههکیههکتههر  ههکه اسههت

سارگران بب طور روزمره و بب ا کال مختلف  ههت تهحهقهق 

خواستها و مطالراتشان بب اعتراض و مرارزه دست زده انک و 

در  اهایی حتی با در نهظهر گهرفهتهن قهوای طهرهقهاتهی خهود، 

متشکد  کن سهارگهران  هرسهت . متحکانب آن را پیی برده انک

نهمهونهب بهر سهتهب  واحک و نیشکر هفت تپب و اعتراضات آنها 

ای از حرست متشکد سهارگهری در ههمهیهن دوران اسهتهرهکاد 

 .است

در عین حال  اهک هستیم سب بخی وسیعی از طهرهقهب سهارگهر 

ایران از بی تشکلهی رنهج مهیهرهرد و بها مهوانهع  هکی بهرای 

   ههایههک بههتههوان در خصههوص.  مههتههشههکههد  ههکن روبههرو اسههت

راهكارها و یا بب عرارتى راه حلها براى رفع موانهع مهو هود 

با تو ب بب سنت مرارزاتی فعالهیهن سهوسهیهالهیهسهت و  هرایهط 

، اقهکامهات عهمهلهى   كارگرى ایران و تهجهاربهی   حاضر  نری

بحث و ترهادل .  چنکى را در دستور گذا ت و یا تقویت بخشیک

كهارگهرى و در ایهن مهیهان    نظر بر سر مسائد كلیکى  نری

بویژه امر تشكلها سب در حکود یک دهب است بطهورعهیهنهی و 

ضروری در دستور سار طرقهب سهارگهر ایهران قهرار گهرفهتهب 

است، بحث بر سر موانع عینى در  هت استراتژى طهرهقهاتهى 

در سیاست تشكلها، آن اب ارى است كب میتوانک تقویت كهنهنهکه 

كارگرى در  هههت مهنهافهع    موثر فعالین  نری   درك و تم 

 .سد طرقب سارگر با ک

در مقابد هجوم سرمایب بب سط  معیشت طرقب سارگر بهطهور 

مستمر،  نری سارگری برای مقابلب بب این وضعهیهت نهاچهار 

است تنها بب م ابب یک  نری ا تماعی ظاههر  هود و بهرای 

. این بب تشکلهای توده ای و سراسری خود نیاز حهیهاتهی دارد

در این  کی نیست، سهب ایهن مسهیهلهب بهکون ههمهت و یهاری 

سارگران پیشرو وفعالین سوسیالیست در امهر سهازمهان دادن 

در عهیهن حهال .  بخی اعظم طرقب سارگهرامهکهانهپهذیهر نهیهسهت

فعالین  نری سارگری بایک اعترا  سهنهنهک سهب در ایهن مهکت 

 نری سارگری با و ود تمام افت وخهیه  ههایهی سهب دا هتهب، 

دستاوردهایی را هم بب همراه دا تب است، اما بب نوعی و بهب 

 استرکاد و . طور مشخص دچار در ا زدنهایی هم بوده است

عکم امنیت اقتصادى، فقر و گرسنگى، اخرا  و بهیهكهارى نهب 

تنها روز بروز عرصب را بر كارگران تنگ تر میكهنهک بهلهكهب 

دستم دها را بازتر گهذا هتهب    دست سرمایب دارى براى كاهی

و با تشکیک رقابت و تفرقب در  مع كارگران موقعیت خود را 

با تشکیهک تهحهریهمهههای اقهتهصهادی، تهورم و .  مستحكم میرخشک

گرانی سر سام آور سارگران در وضعیت فمست باری قهرار 

دارنک، ازسویی از دریهافهت ههمهان حهکاقهد دسهتهمه د مهاهههها 

محروم میشونک، از سهوی دیهگهر بهب بهههانهب عهکم سهود دههی 

سارگاه و سارخانب و بستن آنها، توسط سارفرما اخهرا  و در 

 ایی دیگر با م د سمتر و قرار داد مهوقهت مهجهرهور بهب سهار 

با تو ب بب نهیهاز حهركهت  هههانهى سهرمهایهب تهوأم بها  .میشونک

  سیاستهای بانک  هانی و صنکوق بین الهمهلهلهی پهول و نهقهی

سرمایب داخلى در ایران، این رونک نقطب پایانى نکارد، تغهیهیهر 

قوانین مربوط بب كار از  ملب اصمح مهواد قهانهون كهار كهب 

بطور روتین در دستور سار دولت سرمایب است نب تنها دست 

سرمایب دارى ایران را براى است مار سارگران بازتر مهیهكهنهک 

بلكب حتى آن چب پیشتر با مرارزه كارگران در آن بب تصویهب 

رسیکه بود را تغییر میکهنک و بب آن چب نیاز پایب اى سهرمهایهب 

 .در ایران است رسمیت میکهنک

در این  کی نیست، سب سرسوب پلیهسهی در سهراسهر حهیهات 

 ننگین رژیم اسممی بیوقفب ادامب دا تب و  در  این  میان  هم 
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اما می بینیهم .  سب سارگرانی بب این محافد و تشکلها  ذب  ونک

این حک از سار و فعالیت رضایت بخی نیست و حتی نتوانستهب 

موانعی را در سط   نرهی سهارگهری بهردارد و یها حهتهی در 

متحک نمودن سارگران آنطور سب انتظار مهی رود مهوفهق بهوده 

بب خوبی می دانیم سب واقعیتهایی مو ود دیگهری عهموه .  با ک

از  همهلهب بهیهکهاریهههای :  بر سرسوب وخفقان میتوانک مانع با ک

وسیع و تعطید  کن بسیاری از سارخانجات و مراس  صنعتهی 

سب سرب پراسنکه  کن سارگران از محهیهطهههای سهاریشهان  هکه 

است و این تا حکودی ارتراط گهیهری بها بهکنهب سهارگهری را بها 

مشکد روبرو می سنک و حتی در برخی مواقع مانهع پهیهشهروی 

اما سوال اینجا است تها سهی سهارگهران .  طرقب سارگر می با نک

می تواننک با اینهمب فمست و سهیهب روزی سهر سهنهنهک و قهادر 

نرا نک از نیروی طرقاتی خود در بهرابهر د همهن طهرهقهاتهیهشهان 

استفاده نب نماینک  وظیفب سی و چهب سسهانهی اسهت سهب پها  هلهو 

بگذارنک تغییری در وضع مو ود بهکههنهک  در ایهن چهنهک سهال 

اخیر همب ما  اهک حرستهایی از اعتصابات ب رگ و سهوچهک 

. سارگری برا ی گرفتن مطالرات و خواستب ههایشهان بهوده ایهم

 اهک بوده ایم سب سارگران برای ایجاد تشکلهایشان چهب بهههای 

سنگینی از بیکاری گرفتب تا  ان باختنشان و زنکان و  کنجهب 

پرداختب انک و هنوز بخشی از رهرران و فعالیهن سهارگهری در 

د همهنهان سهر سهخهت .  زنکانهای  مهوری اسممی بسر میررنک

طرقب سارگر از پراسنکگی طرقب حکاس هر اسهتهفهاده را نهمهوده و 

هنوز هم از هر حربب ایی برای دامن زدن بب ایهن پهراسهنهکگهی 

چرا نرایک سارگران بب نیروی طهرهقهاتهی خهود .  قصور نمی سننک

یهک قهرن از  ایمان بیاورنک و با استناد و استفاده از تهجهارب 

مرارزه طرقاتیشان سب رژیمهههای دیهکهتهاتهوری را بها اتهحهاد و 

اعتصاباتشان ب یر سشیکه انک این بار هم متشکد  ونک و بهرای 

خود بهکون  و با بب میکان آمکن .  رهایی خود چاره ایی بینکیشنک

توهم بب این  ناح و آن  هنهاح حهکهومهتهی، قهک عهلهم نهمهوده و 

واقهعهیهت ایهن اسهت سهب ایهن .  سرنو ت خود را بکست بگیرنک

متشکد  کن نب یک  هرهب بهو هود خهواههک آمهک نهب خهودبهخهود 

سازمانکهی و ارتراط با بکنب سهارگهری .  صورت خواهک گرفت

یکی از پایب ترین و مهمترین بخی متشکد نهمهودن سهارگهران 

ترلیغ و ترویج  آگاه نمودن سارگران بب مسائلشان از راه .  است

 از وظائف مهم سارگران سوسیالیست و پیشروان طرقب سارگر 

امروز دستهرسهی بهب سهارگهران و مهنهاطهق سهار و    . می با ک

اما سوال این اسهت .  زیست آنها سار چنکان د واری نمی با ک

چگونب سارگران پیشرو و سوسیالیست می تواننک ایهن ارتهرهاط 

یزم است اینجا ا اره ای  هود بهب ایهنهکهب  را برقرار نماینک  

سهارگهران پهیهشهرو یها پهیهشهروان طهرهقهب سهارگهر بهایهک از چههب 

مشخصات و ویژگیهایی برخوردار با نهک و چهرا و هود ایهن 

پیشروان در پروسب سازمانکهی سهارگهران ضهروری اسهت   

در ضمن سارگهر پهیهشهرو بهرای مهرهارزه از چهب ابه ارهها و 

مههکههانههیهه مهههههای تههرههلههیههغههی و تههرویههجههی بههرای پههیههی بههرد سههار 

 سوسیالیستی بایک استفاده نمایک 

در هر  امعب ای سب آبستن تغییر و تحولی می با هک، اوضهاع 

و تسخیر قکرت انقمبی زمانی فرا میرسک و مهیهتهوان    انقمبی

گفت پیی  رطهایی آماده است سب عملکرد توده های سارگهر 

پیی گامان و    و زحمتکی با طیف سارگران پیشرو و آگاه سب

در نه د تهوده .  قشر انقمبی می با نک بب هم پیونک خورده با نک

ها ی فرودست تنها بب مسائد و مشکمت روزمره و نیهازههای 

سهب )  مهی بها هک  فوری سب از ا کال ابتکائی مرارزه طرهقهاتهی 

خود از تضادهای ذاتی و ب تولیک سرمهایهب داری نشهیهت مهی 

این نکتب در مهورد سهلهیهب مهرهارزات  .دامن زده میشود( گیرنک

از .  توده ای و حتی مرارزات سیاسی هم می توانک صادق با ک

این رو امر فرا گیر کن و ر ک رو بجلو مرارزات توده ها بهب 

یک مرارزه انقمبی تنها بب یک عامد سمی وابستب نیست بلکهب 

چنین رونکی نیازمنک آن اسهت .  بب عامد سیفی هم بستگی دارد

سب در بین توده های وسیع سارگر و زحهمهتهکهی و در سهطه  

 نری سارگری بب تعکاد سافی از سارگران پیشرو و ود دا تب 

با نک، تا آنان با اتکاء بب می ان بهایی آگهاههی طهرهقهاتهی  هان 

بتواننک در  ریان مرارزه عملهی، تهوده ههای وسهیهع را حهول 

 .چنان اهکافی بسیج سننک

آگاهی طرقاتی طرقب سارگر بب آگاهی طرقاتی سیاسی سارگهران 

تها .  از طریق فعالیت همب  هانهرهب سهیهاسهی گهره خهورده اسهت

 ائیکب سلیب مسائد درونی و بیرونی مناسرات طرقاتی مهطهرح 

در واقهع .   که و از دیکگاهی مارسسیستی بب آنها پاسا بهگهیهرد

تنها زمانی می توان فعالیت توده های سارگر را ارتقاء داد سهب 

ترلیغ و تهیهیهج سهیهاسهی بهر یهک  این فعالیت صرفا محکود بب 

 سازمان دادن  افشاگری  سیاسی همب . مرنای اقتصادی نرا ک

     81  



 

گروههای آموز  ویژه سارگران می با ک، سعهی مهی سهنهنهک   

از این طریق اگاهی طرقاتی ابهتهکائهی سهب دربهیهن تهوده ههای 

و .  سارگر طی مرارزه ایجاد  که را  کد داده و ارتقاء بکهنک

تهوده هها ی  از این طریق تم  می سننک تا مرارزه روزمره 

سارگر را تکوام بخشیکه و در بهرابهر  هنهرهی تهوده ای خهود 

و در پی ارتقاء این چنیهن .  بخودی عامد آگاهی را ایجاد سننک

آگاهی است سب می توان  هاههک نشهر نشهریهات سهارگهری بها 

اما تا آنجا سب بب آگاهی علهمهی .  دخالتگری توده سارگران بود

همب  انرب، یعنی  ناخت نظری، بر می گردد در مهرهارزات 

آنههها از . سارگران پیشرو، بمراتب نقی مهمی بازی می سننک

تجارب خود در گذ تب آموختب انک سب قرد از وارد  هکن در 

آنها بب .  یک مرارزه همب  انرب، هو یارتر و محتاط تر با نک

نقک و تجربب آموختب انک سب یک تغییر و تحویت آنی سب گاهها 

منجر بب انفجار ساده میشود بب ههیهچهو هب بهرای رسهیهکن بهب 

 .هک  سافی نیست و نخواهک بود

آگاهی توده های سارگر زمانهی مهی تهوانهک آگهاههی طهرهقهاتهی 

واقعی با ک سهب سهارگهران از حهواد  و وقهایهع عهمهومهی و 

مهمتر از همب رویکادها ی سهیهاسهی روز بها خهرهر بها هنهک و 

بیاموزنک و بب این ضرورت رسیکه با نک سب نگهر هی  هامهع 

بر سایر طرقات ا تماعی دیگر از نهظهر فهکهری، عهلهمهی و 

سیاسی دا تب با نک، تا  ائیکب تج یب و تحلید ماتریالیستی و 

ارزیابی از تمام  وانهب زنهکگهی و فهعهالهیهت سهیهاسهی سهلهیهب 

طرقات، اقشار و گرو های  امهعهب را آمهوخهتهب بها هنهک و یها 

نمی توان فقط تهو هب و آگهاههی طهرهقهب سهارگهر را .  بیاموزنک

منحصرا و یا عمکا بب روی خود طرقب سارگر متمرس  نهمهود 

دقهیهق و  هفها  از –بکون آنکب این طرهقهب  هنهاخهت عهمهلهی 

مناسرات میان دیگر طرقات  امعب را مک نظهر دا هتهب بها هک، 

منظور  ناختی است سب طرقب سارگهر از طهریهق مهرهارزه و 

این تاسیک بهر تهمهرسه  ایهن .  تجارب سیاسی ا  سسب می سنک

نهب در  طرقب صرفا در قلمرو سیاسی و استهراتهژیهکهی اسهت 

هک  تمرس  تشکیمتی قطعاً .  حیطب ساختاری و یا تشکیمتی

بهکون تهو هب بهب .  بایک در خکمت تحقق این استراتژیک بها هک

این استراتژی حتی، در وسیع ترین و طهوینهی تهریهن و پهر 

تهوان تهریهن مهرههارزات سهارگهری، تهوده ههای سهارگهر قههادر 

 نخواهنک  بود  درک  رو نی  از وظائف  مرارزه ای  سب 

 انرب در مورد ماهیت واقعی مناسرات سرمایب،  رط اساسی 

از ههیهو .  یزم برای گستر  ترلیغ و تهههیهیهج سهیهاسهی اسهت

طریق دیگری بب    از طریق یک چنین تج یب و تحهلهیهد و 

افشاگری نمی توان توده ها را در زمیهنهب اگهاههی سهیهاسهی و 

 .فعالیت انقمبی آموز  داد

مرارزه طرقاتی بین سار و سرمایب حاصد تجربب ایی است سب 

سارگران هر روز برای بقای خود و طلب خهواسهتهب ههایشهان 

بهههطهههور عهههمهههلهههی بههها آن رودرونهههک در واقهههع آن را در 

فقط از تجربب حاصد ایهن .  مرارزاتی پراتیک میکننک پروسب 

اسهت سهب آگهاههی طهرهقهاتهی بهکسهت آمهکه و (  پهراتهیهک) عمد 

بسرعت ر ک می سنک، تنها از طریق عمد است سب توده های 

سارگر وسیعا می تواننک آگاهی  ان را ارتهقهاء دههنهک، الهرهتهب 

درنظام سرمایب داری حتی در ابتکائهی تهریهن  هکهد مهرهارزه 

خود بخودی م د بگیران می توان نشانب هایی از آگهاههی را 

دیک سب در پروسب ایی تکاوم یافتب، و در تشکد یابی سارگهران 

در حرستهای خود بهخهودی اسه هریهت تهوده . مترلور یافتب است

های سارگر و زحمتکی فقط در ههمهان مهقهطهع زمهانهی خهود 

مرارزه می سننک و فعال هستنهک و پهس از پهایهان مهرهارزه در 

صورت دست یافتن یا نیافتن بب خواستب ها و مطهالهرهات خهود 

آنهچهب سهب .  بب  رایط عادی و روتین زنکگیشان بر می گردنهک

سارگران پیشرو را از این توده سارگر متمای  می سهازد ایهن 

است سب آنههها حهتهی در دوران رسهود مهرهارزه بهاز مهرهارزه 

طرقاتی را ادامب داده و در صف مهقهکم بهرای سهازمهان یهابهی 

طههرق و "  و بههرای ادامههب مههرههارزه در  سههتههجههوی .  هسههتههنههک

تم  مهی :  هستنک، بعنوان م ال" تاستیکهای مرارزاتی مختلف

سننک تا صنکوق اعتصاب را سب در طول مرارزه بو ود آمهکه 

بود بب صنکوق دائمی یعنی صنکوق یک تشکد ترکید سننهک یها 

در مراس  سار و زیست سارگران بب ایجاد صنکوقهای متنهوع 

. مالی بنا بهر نهیهاز سهارگهران و خهانهواده ههایشهان بهپهردازنهک

صنکوقهای مالی در متشکد  کن و همرستهگهی سهارگهران نهب 

تنها از سنت دیرینب انقمبی بهر خهوردار اسهت بهلهکهب  هیهوه 

مهمی از سازمانکهی طرقب سارگر می با ک سعی مهیهشهود در 

و یکی دیهگهر از .  بخی پایینتر این نو تب بب آن پرداختب  ود

اب ارها و مکانی مهههایهی سهب سهارگهران پهیهشهرو بهرای خهود 

 چاپ  نشریات سارگری  و  سازمان  دادن  تعریف می سنک، 
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 .و پیروزیی نخواهک رسیک 

مارسسیسم می آموزد سب  رایط عینی زنکگی سارگران اسهت 

ایهن مهنهافهع چهنهان مهحهکهم و .  سب منافعی را تعیین مهی سهنهک

ا تناب ناپذیرنک سب سرانجام سارگران را مجرور میسهازد سهب 

آنها را در حوزه آگاهی خود وارد سنک، یعهنهی تهحهقهق مهنهافهع 

 " .خود سازد ذهنیعینی خود را منافع 

لنین تجهلهی سهنهت انهقهمبهی طهرهقهب سهارگهر بهود بهرای آنهکهب 

یزم مهی بهود     عارهای لنین بب گو  تهوده هها مهی رسهیهک

و این پیشروان می بایست .  سارگران پیشروی و ود میکا ت

بب پشتوانب تجربیات گذ تهب بهب رههرهری اعهتهمهاد سهامهد مهی 

فقکان هر یک از این عوامد معادل نادیکن انقمب در .  دا تنک

 .بب  های انهقهمب بهود"  توازن قوا" راه و چسریکن بب مقولب 

چرا سب پیشرفت انقمب دقیقا بکان معنا است سهب تهوازن قهوا 

دائما و سریعا تحت تاثیر تحول آگهاههی تهوده ههای سهارگهر، 

رفتن اقشار عقب مانکه طرقب بب سوی اقشار پیشهرو، اعهتهمهاد 

. بب نفس روز افه ون طهرهقهب بهب قهکرتهی، تهغهیهیهر مهی سهنهک

سارگران پیشرو  نهرهی سهارگهری سهب بهنها بهب مسهیهولهیهت و 

. رسالتی سب دارنک نقی تعیین سننکه و سلیکی در  نری دارنهک

من خود بب عنوان یک فعال سوسیالیست و پیشرو در بکترین 

سب اگر مورد سمترین ظن  51و  21دوران اختناق یعنی دهب 

قرار می گرفتی و دستگیر میشکی بکون هیو تخفهیهفهی اعهکام 

میشکی، در آن روزهای سیاه و پر مخاطره ایهن سهعهادت را 

دا تم در سنار هم طرقب ایها و همرزمانم بب امر سازمهانهکههی 

می خواههم تهو هب رفهقهای پهیهشهرو . و ترلیغ و ترویج بپردازم

 نری سارگری را بب این نکتب بکهم با تمام اخهتهنهاق مهو هود 

این امر  کنی است و بایک مکانی مهای آن را پیکا سرد و ایهن 

ایهن وظهیهفهب .  ارتراط را در سط  گستهرده تهری آغهاز نهمهود

انقمبی سارگران پیشرو است سب با مرارزه روتین و ارتهرهاط 

تنگاتنگی سب بین خود و توده های سهارگهر بهرقهرار مهیهکهنهنهک 

همانطهور سهب در  .مرادرت بب ایجاد هستب های انقمبی نماینک

بای بب تفصید توضی  داده  ک بکون این سازمانکهی و ایجهاد 

 .این هستب های انقمبی سخن از انقمب بیهوده است

توده ها با ابتکار در نهایت قادر بب انجام سارهای مهمی مهی 

با نک، اما بب خودی خود نمی تواننک در  ریان مرارزه چهنهان 

 برنامب  امع و ساملی برای انقمب  سوسیالیستی ارائب  دهنک 

درگیر  هستنک سسب سننک و اگر هم سسهب سهنهنهک مهیه ان آن 

 .بسیار ناچی  خواهک بود

تجارب مرارزاتی بب تنهایی بب ههیهو رو بهرای دا هتهن درک 

رو ن از وظائفی سب در برابر توده های وسهیهع در  هرایهط 

انقمب و حتی انقمبی قرار می گیرنهک، سهافهی    پیی از وقوع

این وظائف الرتب با محرسها و انگی ه هایی سب مرارزه .  نیستنک

را بب حرست در می آورنک مربوطنک، اما، تنها از طریق یهک 

تحلید  امع از سلیت اوضاع و احوال ا هتهمهاعهی و  هرایهط 

تاریخی ای سب بیهانهگهر چهگهونهگهی تهولهیهک سهرمهایهب داری و 

تضادهای درونی آن و مرارزات و  کلهای طرقاتی در سهطه  

ملی و بین المللی با ک، مهی تهوان  هنهاخهت یزم را بهکسهت 

بکون  ناخت و تکارک منظم و مکاوم پیهی  هرطهههای .  آورد

انقمب، از طریق آموز  صکهها و هه اران سهارگهر بها در 

نظر دا تن یک برنامب انقمبی، بکون آن تجربب عملی ای سهب 

سارگران پیشرو در طی آن با تم های خود بب ترلهیهغ اههکا  

و برنامب خود پرداختب و آن را بهب مهیهان تهوده ههای سهارگهر 

برده با نک، بکون این مجموعب فعالیتهای انهقهمبهی، بهاور بهب 

اینکب توده ها خودبخود و ناگهانی و بب اصطمح یک  رب بهب 

میکان می آینک و صرفها بهب سهمهک عهمهد مهرهارزاتهی بهب آن، 

آگاهی یزم و منطرق با نیازها و  هرایهط تهاریهخهی را سسهب 

 .می سننک، باوری سخت پوچ و واهی است

زمههانههیههکههب  ههامههعههب آبسههتههن حههواد  اسههت و امههکههان بههروز 

خی  هایی از پائین مو ود است، اگر مرنا را بهر ایهن قهرار 

دهیم، در  ریان این مرارزات توده ای حتی در وسیهع تهریهن 

 کد آن سب این امکان بهو هود مهی آیهک سهب تهوده هها بهطهور 

خودبخودی بب آگاهی انقمبی برسنک این اتفاق هرگ  نهخهواههک 

افتاد سما اینکب از نظر تاریخی بارها این مورد تکرار  که و 

 25با  کست موا ب بوده است و نمونب مشخص آ ن انقهمب 

تصوری سب متاسفانب طیفی از چ  ایهران در حهالهی .  میرا ک

سب خود را در امر سازمانکهی طرقب سارگر بی وظیفب نهمهوده 

پیی گهامهان و پهیهشهروان  اگر .  انک بب امیک آن روز نشستب انک

طرقب سارگر در طی مرارزات خود تا آن زمان یهک بهرنهامهب 

انقمبی تکوین نکرده با ک در ترلیغ ها، ترویهجههها و فهعهالهیهت 

های عملی ا ان آن را بب محک تجربب نگذا تب و درسهههای 

 یزم را نگرفتب با ک، طرقب سارگر هرگ  بب اهکا  تاریخی 
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عهلهت ههم مشهخهص اسهت، .  مصر قکرت را در دسهت دارد  

پههراسههنههکگههی طههرههقههب سههارگههر و فههاقههک سههازمههان رزمههنههکه ای 

سوسیالیستی سب طرقب سارگر را نماینکگی سنک و خمصب سمم 

  .نرود سازمان دهی و استراتژی سارگری است

 :صندوقهای مالی و همبستگی کارگری

 

صنکوقهای مالی سارگری سب فقط با اتکاء بب خود سهارگهران 

ایهن حهرسهتهی اسهت سهب از .  ایجاد  ود پکیکه ای  کیک نیهسهت

و  هنهرهی .  سنت و مکانهیه مهههای دیهریهنهب بهرخهوردار اسهت

سارگری بب عنوان یک اب اری در حمایت خهود و مهتهشهکهد 

عهلهت نهیهاز بهب ایهجهاد ایهن .   کنی از آن استفاده نموده است

بب آسانی سارگران را گهرد ههم مهی    صنک وقها این است سب

آورد و در یک حمایت مالی سب با یک درک طرقاتهی ههمهراه 

است آنها را حول یکی از مررمترین نیهاز ههایشهان مهتهشهکهد 

می نمایک و سمک می سنک بب نیهروی خهود بهاور نهمهوده، سهب 

بیشتر از هر قشر و طرقب ایی خود آنها هستنک سب می تهوانهنهک 

در دوران .  در حد مشکمت مشترسشان بههم یهاری رسهانهنهک

و بعک از آنهم در محیطها و محمت سارگری، سارگهران    قیام

در حمایت از همکاران اعتصابی، در حمایت از ههمهکهاران 

اخرا ی، و در حمایت از هم طرهقهب ای ههای سهم درآمهک تهر 

خود، دست بب ایجاد این صنکوقهای مهالهی زده انهک و بهخهی 

قابد تو هی از نیازهای خود را از آن طریق تهامهیهن نهمهوده 

تشکید این صنکوق های مالی سارگری، نب تنها پهاسهخهی . انک

است سریع بب نیاز هم طرقب ای های نیازمنک، بلکب وسیلب ای 

هم خواهک بود برای ارتراط گیری بیشتر مها بهیهن سهارگهران، 

برای بحث و ترادل نظهر و بهررسهی اوضهاع  هاری، و در 

ههر !  عین حال قکم مهمی است برای  کلی از سازمان یهابهی

قکر سارگران با ایجاد اینگونب مکانی  مهای طریعی و واقهعهی 

محیط سار و زیست خود درگیر با نک، و ههر انهکازه از ایهن 

مکانی م های برای رفع نیازها و ن دیک  کن بهههم اسهتهفهاده 

نماینک، بب همان نسرت آمادگی بیشهتهری بهرای ایهجهاد تشهکهد 

الرهتهب .  های عمومی تر و سراسری تر سارگری خواهنک یافت

این بب این معنا نیست سب اگر هر  ایی یهک صهنهکوق مهالهی 

سارگری برپا  هک ایهن تضهمهیهن سهنهنهکه ایهجهاد تشهکهد ههای 

سراسری میرا ک، و بب این معنا ههم نهیهسهت سهب پهیهی  هرط 

 ایجاد هر تشکد سارگری،  ایجاد  صنکوق مالی  سارگران 

سب در ضمن پاسا دادن بب مسائد، تضمین سننهکه اسهتهراتهژی 

بب عرارت دیگر ریشب محکودیتهای  نرهی .  سارگری هم با ک

توده ای در این واقعیت نهفتب است سب پیروزی یهک انهقهمب 

سوسیالیستی بب هیو و ب فی الرکاههب و بهکون تهکارک قهرهلهی 

این هم واقعیتی است سهب بهرخهی از مهرهارزات .  ممکن نیست

خودبخودی بکر ب ای از سازمانکهی عناصر پهیهشهرو بهههره 

می گیرنک، بایک این را هم در نظر دا ت سب در سط   نهرهی 

عناصر پیشرو غیر متشکلی و ود دارنک سب پراسهنهکه و فهاقهک 

برنامب هستنک و در اتفاقاتی سب در فهمن سهارخهانهب، در فهمن 

محلب، و یا حتی در فمن  هر رخ میکهک نقهی دارنهک امها بهب 

دلید فقکان و ود یهک سهازمهان انهقهمبهی، عهکم ههمهاههنهگهی، 

بههرنههامههب ریهه ی بههب حههرسههت در آوردن مههوزون و آگههاهههانههب 

بخشهای مختلف سارگری، سازمان دهی مکاوم، و مکاخلب بهب 

" خود بهخهودی " عنوان عناصر پیشرو در مرارزات توده ای 

پهیهی  نمی تواننک مرارزات را بب  کد سازمانی و مهتهمهرسه  

 .بررنک

از نظر تاریخی می توان بب دو مورد مشهخهص ا هاره نهمهود 

مرارزات خودبخودی اگر از پشتوانب سازمانیابی سارگهری و 

نقی فعال سهارگهران پهیهشهرو بها بهرنهامهب عهمهد مشهخهص و 

سوسیالیستی همراه نرا ک، هر چنک قوی و توده ای بها هک امها 

دو نهمهونهب از .  نخواهک توانست دستگاه سرمایب را بهر چهیهنهک

در  0121ب رگترین مرارزات سارگری در غهرب مهاه مهب 

در ایهتهالهیها درسهتهی نهظهریهات بهای را  0121فرانسب و پائی  

هر دو آنههها بها مهرهارزات خهود بهخهودی . سامم تائیک می سننک

آغاز  کنک هیچیککام تهوسهط اتهحهادیهب هها و احه اب به رگ 

 .تکارک داده نشکه بود" سمونیست" سوسیال دمکرات ویا 

لیکن در هیچیک از این دومورد نب فقط مهرهارزات نهیهرومهنهک 

تهوده هها مهوفهق بهب سهرنهگهون سهردن دولهت   –خود بخودی 

بورژوا و و ب تولیک سرمایب داری نشکنک، بلکب در ههیهچهیهک 

از دو رویکاد فوق ن د توده ها حتی آگاهی بب آن اههکافهی سهب 

یک چنین سرنگونی ای در سوتاه مکت می توانسهت مهتهحهقهق 

نمونب مشخصی در حال حاضر، تغییهر و .   ود هم پکیک نیامک

تحویتی است سب در مصر اتفاق افتاده با و هود خهیه  هههای 

میلیونی توده ای و فعال بودن  نری سارگری، سب مهنهجهر بهب 

 سرنگون  کن مرارک و منرسی  ک، اما  باز هم  بورژوازی 
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سار ما می با ک اما ما مصمم هستیم سب هر ماه و در 

صورت امکان با اف ایی مرلغ واری   که بب  ماره حساب 

سارگرانی سب «  .یاد  که از  ما سارگران در بنک حمایت سنیم

بب قول خود ان نب مشمول بیمب هستنک و نب سسی تعهکی در 

قرال سار ان دارد و دستم  ناچی  ان حتی سفا  بخور و 

نمیر ان را هم نمی دهک، اگر امروز بنا بب ضرورتی بب 

میکان آمکه انک و تصمیم گرفتب انک سب ماهانب مرلغی در 

حمایت سارگران در بنک بب حسابی واری  سننک، قطعاً 

بخشهای دیگر سارگری هم خواهنک توانست دست بب این 

این حرست انقمبی و طرقاتی سارگران .  ابتکار عمد ب ننک

حامد این پیام است سب سارگران مهم    میکان بار سننک 

نیست درآمک ان در چب سطحی است آنچب مهم است 

ضرورت ایجاد این یاری رسانیها و همرستگی طرقاتی است 

سب منجر بب اتحاد و وحکت بین سارگران  که سب بب نیروی 

در ضمن آنها بب حمایت مالی هم .  طرقاتی خود ایمان بیاورنک

طرقب ای های خود برخاستب انک، بب آن سارگر دربنکی سب او 

را از حقوق ا تماعی ا  محروم نموده انک و بب زنکان 

افکنکه انک و خانواده ا  را بکون هیو منرع در آمکی رها 

ساختب انک، قوت قلب می دهک تا با دلگرمی بیشتری 

همین !  اعتراض و مرارزه ا  را در زنکان پیی بررد

حرست از نظر سمی سوچک اما از نظر سیفی با ارز  و 

دارای بار سیاسی باییی است بایک آن ار  نهاد، و عمومی 

این حک از همرستگی سارگری برای سارگری  .تر  ساخت

. با دستم دی ناچی  بسیار ب رگ و بسیار ارز منک است

اگر سارگران میکان بار سننک  بکون تشکد توانستب انک 

گردهم آینک و عممً دست بب این اقکام مهم و بسیار ارز منک 

اگر سارگران میکان بار سننک  بکون تشکد توانستب انک . است

گردهم آینک و عممً دست بب این اقکام مهم آزادیخواهی می 

با ک سب بتواننک با نیروی خود رژیم را بب وحشت و عقب 

نشینی وادار نموده و خواستار فوری و بی قیک و رط 

 .زنکانیان سیاسی و فعالین سارگری بشونک

صنکوق های مالی و "نب فقط یزم است ضرورت تشکید  

از دل چنین اوضاع و احوالی  کد "  همرستگی سارگران

بگیرد، و پاسخی با ک فوری بب هم طرقب ای ها برای تکاوم 

بلکب هر ابتکاری در این !  مقاومت ها و تعرضات سارگری

راستا بتوانک بب پیشررد بیشتر مرارزه طرقاتی و متحک و 

متشکد نمودن سارگران سمک نمایک بایک با تمام توان از آن 

 .استفاده نمود

این دو آلترناتیو همکیگر نیستنک، اما و ود یکهی ایهجهاد .  است

 .دومی را تسهید می سنک و می تواننک مکمد هم با نک

چرا یزم و ضروری است سب صنکوقههای مهالهی از طهریهق 

خود سارگران و در محیطهای ساری و زیستی آنههها تشهکهیهد 

 ود  بنظر پاسا بب این سوال ساده است زیهرا ههک  از بهر 

پائی این صنکوقها تنها در خهکمهت بهب رفهع نهیهازههای مهالهی 

سارگران نیهسهت بهلهکهب ابه اری اسهت بهرای گسهتهر  دادن 

مناسرت ها و روابط سارگری ودر مجموع اب ار سازمانکههی 

است، از طریق این روابط گسترده است سهب  هرهکهب مهحهافهد 

سارگری  کد می گیرنک، و نتایجی سب از این حهرسهت عهایهک 

سارگران میشود ضرورت همرستگی باهم بودن و متحک  هکن 

و تقویت سازمان یابی را اهمیت می بخشک، سارگرانی سهب بها 

این انگی ه و بکار گیری این مکانی مهها دور ههم  همهع مهی 

سهارگهران .   ونک، وارد مناسرات  کیهک تهری ههم مهی گهردنهک

برای گستر  و تقویت این صنکوقها بکنرال عضهوگهیهریهههای 

وسیعتر هم طرقب ا یشان خواهنک بود سب در ضمن تقویت بنهیهب 

مالی صنکوق وارد روابط  کیک تری هم بشونهک و  همهعهههای 

صنکوقهای مالی " بب این ترتیب .  سارگری را گسترده تر سننک

وسیلب ای می  ود برای گستردگی روابط، برای همکلهی و " 

همفکری سردن بیشتهر، بهرای بهرگه اری مهجهمهع عهمهوی و 

تصمیم گیری، همین مکانی م سهاده و در عهیهن حهال بسهیهار 

بر این مهرهنها .  سیفی، وحکت و اتحاد طرقاتی را تقویت می سنک

 صنوقهای مالی و "وبا تو ب بب این ضرورتها است سب 

حتما بایک ما بین خهود طهرهقهب سهارگهر و "  همرستگی سارگران

سارگران در مکانهای مختلف بر پها  هود نهب از بهایی سهر 

. سارگر و بکون اینکب پایب مادی در بکنب سارگری دا تب با هک

اینجا یزم است بب م هال عهیهنهی بهرای عهیهنهی تهر  هکن ایهن 

چنک سال پهیهی سهارگهران مهیهکان بهار .  ضرورت ا اره  ود

سننک  طی نا مب ای همرستگی طرقاتی خود را بها ارائهب یهک 

بخی از درآمک نهاچهیه  هان را بهب سهارگهران در بهنهک ابهراز 

بخشی از نامب حهمهایهت آمهیه   همهعهی از سهارگهران   .نمودنک

میکان بار سننک  بب عنوان نمونب ای واقعی از این همرستگهی 

سارگران میکان بهار .  را یزم است اینجا بب آن ا اره ای  ود

همانطور سب می دانهیهک مها : " سننک  در این نامب آورده انک سب

با دستم د ناچی ی سهب بهر اسها  تهخهلهیهب بهار حهتهی سهفها  

زنکگیرخور و نمیر ما را نمی دهک زنکگی خانواده هایهمهان را 

ما در  رایطی سار می سنیهم سهب نهب مشهمهول  .تامین می سنیم

 بیمب هستیم و نب اینکب بصورت رسمی سسی متعهک در قرال 
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یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیب پترو یمی قرار گرفتنک، از  

یک سو توان رقابت با انواع محصویت مشابهب خهار هی را 

نکا تنک و از سوی دیگر با عوارض و مالیات، حمد و نهقهد، 

روبرو  که و یکی پس از دیگهری، تهعهطهیهد  هکنهک و بهرای 

ههای مهورد اسهتهفهاده  نمونب، بیی از صک كارخانب تولیک كیسهب

از ادامب فعالیت بازمانکنک، دلیلی هم ایهن ...  در صنایع آرد و

است سب در آزادسازی مواد پترو یمی، هیو گهونهب حهمهایهت 

ارزی از  انب دولت در خریک مواد اولیب و خهام بهرای ایهن 

همین اردیرهشت ماه، بیی از صکها نهفهر .  صنایع بعمد نیامک

از سارگران  رست  هاب خودرو سب ب رگترین تولیک سنهنهکه 

ههای  وضع بقیب سارخانب.  خودرو در ایران است اخرا   کنک

قهطهعهات اسهاسهی مهخهتهلهف .  خودرو سازی هم بحرانی اسهت

برای تولیک بسیاری از محصویت سایپا و پهار  خهودرو و 

ایران خودرو عمکتا از خار  وارد  که و در ایهن سهارخهانهب 

عهلهیهرغهم و هود بهازار انهحهصهاری و .   هود ها مونهتهاژ مهی

های انحصاری در ایران سهب تها امهروز ر هتهب تهولهیهک  قیمت

خودرو را سر پا نگهکا تب و بب یک عرصب بسیهار سهودآور 

ترکید سرده، اما اوضاع بشهکت بهحهرانهی روی ایهن صهنهایهع 

مادر هم بسرعت تاثیر گذا تب، سالنهای تولیکی سهب روزانهب 

سردنک حهای مهیه ان روزانهب  بیشتر از ه ار خودرو تولیک می

انهرهارهها از .  تولیک ان تقریراً بب روزی صک تها رسهیهکه اسهت

قطعات چهیهنهی ،ههنهکی و .  قطعات ضروری خالی  که است

انک و یا  هوابهگهو بهب ایهن مهیه ان  برزیلی هم یا هنوز نرسیکه

ایهن وضهعهیهت در مهورد صهنهایهع واگهن .  بایی تولیک نیسهت

سازی، فویدسازی، سشتی سازی و نی  صنعت تهولهیهک تهایهر 

صادق است سب بحران و ور کستب گی  ان عمکتاً نا ی از 

. واردات بی رویب ی سای در چهههار سهال اخهیهر بهوده اسهت

تولیکسننکه گهان فهوید ایهران طرق خرری سب از طر  انجمن 

ه ار تن فهرآورده ههای فهویدی  211اعمم  که بود معادل 

سشور در انرارها انرا ت  که و بهب فهرو  نهرسهیهکه اسهت، 

دولت بیی از هشت میلیون تن فهوید وارد  15زیرا در سال 

سشور سرد، در حالیکب از طریق تولیکات داخلی امکان تولیک 

بههب هههمههیههن مههنههوال، واردات .  بههیههی از ایههن مههو ههود اسههت

یستیکهای چینی در چنک سال اخیر تولیهکسهنهنهکه گهان داخهلهی 

 .تایر را عممً از صحنب تولیک حذ  سرده است

در طول سالهای گذ تب طرق آمار و ارقامی سب خود سازمان 

 سار بب سرات اعمم سرده است ه اران  سارگر در  نوبتهای 

تهولهیهک مهلهی؛ "  سال  کیک از طر  خامهنهب ای بهب نهام سهال 

. نهامهگهذاری  هکه اسهت"  حمایت از كار و سهرمهایهب ایهرانهی

تهوان آن  درباره چرایی نامگذاری سال  اری بب این نهام مهی

را در ارز  بخشیکن بب مصر  سایی وطنی و مسألب تولیک 

داخلی از طر  دولت، و بحرانهای عمیق اقهتهصهادی سهب بها 

های اقتهصهادی از طهر  دول غهربهی بها آن  تو ب بب تحریم

 .روبرو است  ستجو نمود

اقتصاد ور کستب ایران سب سالها است با بحرانهای مهتهمهادی 

روبرو است در سال  اری بب علت بحران ارزی و مسهیهلهب 

و نهتهیهجهب آن را در .  تحریهمههها بهب او  خهود رسهیهکه اسهت

درصهک و  35بیکاریهای وسیع و روز اف ون و نهرخ تهورم 

درصکی قکرت خریک مردم نسرت بب سال گهذ هتهب  21ساهی 

در گران  کن هر چب بیشتر قیمت مایجتا  زنکگی توده ههای 

در طهول چهنهک .  مردم و بای رفتن قیمت مسکن مشاهکه نهمهود

ماه اخیر مراس  صنعتی ب رگ و سهوچهک یها تهعهطهیهد  هکه 

و ههر روز تهعهکاد .  است و یا در حال تهعهطهیهد  هکن اسهت 

بیشتری از سارگران قهربهانهی اوضهاع نهابسهامهان اقهتهصهادی 

. سشور و سود ویی سران حکومتی و سرمایب داران میشونهک

علت بب تعطید سشانکه  کن این صنایع از اینجا نا ی میهشهود 

سب، صکها كارخانب كهوچه  و مهتهوسهط در نهقهاط گهونهاگهون 

گهذاری   كشور كب با مواد اولیب صنایع پترو یمی و سهرمهایهب

ههای اخهیهر  های بانكی در دههب بخی خصوصي و گرفتن وام

های صنعتی تأسیس و  روع بکار نهمهوده بهودنهک،  در  هرك

 ها  ناگهان با ی  سیاست  کیک  و عکم حمایت  از این  كارگاه

 

چه " تولید ملی"در شعار 

!اهداف شومی نهفته است  
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حاصد  ود و دست غیری از آستهیهن سهرمهایهب داری  هههانهی  

 .بیرون بیایک و از این وضع نجاتشان بکهک

این ور کستگی آ کار اقتصاد ایهران را سهران حهکهومهتهی 

تولیک مهلهی و حهمهایهت "  مهوری اسممی تحت عنوان  عار 

و در میهان .  میخواهنک تو یب نماینک"  از سار و سرمایب ایرانی

میلیونها توده مردمی سب با فقر و تهیکستی موا ب هستنهک ایهن 

بار با حربب ملی گرایی ظاهر  که، و بب ایهن  هکهد وانهمهود 

نماینک سب اسا  و بنیان تهمهام ایهن مشهکهمت و مصهائهب نهب 

دولت سرمایب اسممی بلکب در فقکان و سمرودهای تولیک مهلهی 

در نتیجب اهکافی سب این  عهار دنهرهال مهی سهنهک، !  نهفتب است

تقویت  و مسموم ناسیونالیستی و مهلهی گهرایهی و تهم  در 

متحک نمودن توده های مردم بب ریاضهت سشهی اقهتهصهادی و 

اسممی سب بیهشهتهر از سهب دههب  مهوری .  فقر بیشتر میرا ک

است با  عارهای ارتجاعی اسممهی و سهرسهوب مهیهلهیهونههها 

انسان زحمتکی  امعب ایران را بب بنک سشهیهکه و از حهکاقهد 

حقوق ا تماعی محروم ساختب است، و امروز با علم و سهتهد 

ملی گرایی سعی در تغییر دادن  هعهارههای ارتهجهاعهیهی از 

رنگ و محتوای اسممی بب  عارهای ملی را دارد او بطهور 

قطع اهکافی را در این راستا دنرال می نمایک، او مهی خهواههک 

در میان توده های مردم توهمی را بر این مرنا ایجهاد نهمهایهک، 

سب از این بب بعک سیاستهایی بب نسرت گذ تب تهغهیهیهر خهواههک 

سرد و بر اصول ملی گرایی استوار است، این تغییر  هیهفهت 

از طر  سران حکومتی بخصوص احمهکی نهژاد و خهامهنهب 

ای نب از این زوایب است سب می خواهنهک بهب نهفهع تهوده ههای 

مردم عمد نماینک و یا در اقتصهاد ور هکهسهتهب ایهران بهههرهود 

طرح این  عارها و سیاستهههای مهخهرب .  هایی حاصد نماینک

بیشتر بب نجات  مهوری اسممی از این منجمبهی سهب بها آن 

بکار گیری این نهوع .  دست بگریران است سمک خواهک نمود

تاستیها فقط مختص بب  مهوری اسممی نروده و نخواهک بهود 

بلکب این را بایک در مهنهاسهرهات بهورژوازی  سهتهجهو نهمهود، 

ناسیونالیسم و ملی گرایی یا مقولب های مختلف دیگر همتراز 

با اینها ساختب و پرداختب دست بورژوازی است نب تنههها ههر 

روز باز تولیک میشود، بلکب هر چب بیشتر توده ههای سهارگهر 

ملی گرایی و  وویهنهیهسهم .  و زحمتکی را بب انقیاد می سشانک

گرچب از نظر تاریخی بب در هب ای از زوال و پهوسهیهکگهی 

 رسیکه اما  از آنجاییکب هنوز  در ین توده های  مردم  پایب 

مختلف سار خود را از دسهت داده انهک و بهب خهیهد بهیهکهاران 

آنها در پهاسها بهب ایهن سهیهاسهت ضهک سهارگهری، .  پیوستب انک

سههیههاسههتهههههای انههقههرههاضههی بههانههک مههرسهه ی را دلههیههد اصههلههی 

اقهتهصهاد .  اما واقعیت غیر از ایهن اسهت.  بیکارسازیها میکاننک

مرتنی بر رانت خواری، حجم سنگین و سرسام آور واردات، 

ساهی تولیک داخلی، خصوصی سازی نهیهولهیهرهرالهی، قهوانهیهن 

ضک سارگری سار سب قراردادهای سفیک و مهوقهت بهب عهنهوان 

یک نمونب مشخص می توان از آن نام برد ، بحران  هههانهی، 

ساهی قیمت نفت از  ملب دیید اصلی بیکارسازیها و ساهی 

 .دستم دها بوده است

تعکاد ف اینکه ی بیکاران و نیمب بیکاران بب گونب یهی مهحهتهوم 

در ورای این رسود و ور کستب گی پیاپی سارخانب ها امسال 

سارگران با فمستهرهارتهریهن  هرایهط  .  بب او  خود رسیکه است

آنان در استیصال سامد بهرای بهقهای خهود بهب . رودرو هستنک

سهارگهران پهیهمهانهی در .  ا تغال غیر رسمی روی مهی آورنهک

مو  بیکاری سب دامنگیر اس ریت صنایهع به رگ و سهوچهک 

بعهک از .   که اولین قربانیان این سیاست اخرا  سازیها هستنک

طرح بازنشهسهتهگهی و یها .  آنان نوبت سارگران رسمی میرا ک

ً در بهرخهی از  بازخریک  کن، از طرحهایی اسهت سهب سهنهتها

صنایع بب قهوت خهود  بهاقهی اسهت، در ایهن روزههای پهر 

مخاطره و بکون چشم انهکاز بهب سهارگهران قهکیهمهی تهر ارائهب 

سیاستی سب دولت در برخی از سارخانب ههای به رگ .  میشود

در رابطب با اخرا  سازیها اتخاذ نموده است، بر ایهن مهنهوال 

است، برای اینکب سارگرانی سب اخرا  میشونک در سهالهن بهب 

دولهت از .  چشم نیاینک آنها را با حفظ حقوق بب من ل میفرستهک

تر  و وحشتی سب پیی رویی است بب ایهن نهوع سهیهاسهتههها 

دامن می نک، با یهکهسهره نهمهودن سهار اخهرا  سهارگهران ایهن 

احتمال را میکهک سب با مو  اعتراضات گسترده روبهرو  هکه 

مهاههیهت و "  تهولهیهک مهلهی"  هعهار .  و مو ودیتی بخطر بیافتک

مفهوم طرقاتی دارد، زمینب را برای ترعیت و تسلیم توده ههای 

بهکیهن .  مردم بب سیاست و طرقات حاسم ههمهوارتهر مهی نهمهایهک

معنی است سب دولت سعی می نمایک بها  هریهحهب دار نهمهودن 

احساسات ملی و  ووینیستی توده های سارگر و زحهمهتهکهی 

سب هستی و زنکگیشان بازیچب دست اوبها هان سهرمهایهب قهرار 

گرفتب است، بب مقاصک  وم خهود رسهیهکه، و انهتهظهار دارنهک 

سارگران با تحمد و بهربهادری بهیهشهتهر ایهن فهرصهت را بهب 

 سردمکاران حکومتی بکهنک و  منتظر  ونک  تا   ایک  فر ی 

     87  



 

امکانات رفاهی و امنیت سیاسی ـ ا تماعی، احسا  نا امنهی  

 . سنک و بی ثراتی می

این تنها  مهوری اسممی نیست سب مو ودیتی در خطر 

در مقابد هم توده های سارگر و زحمتکی هستنک سب با . است

اوضاع وخیم اقتصادی و ور گستگی و تعطید  کن 

سارخانجات سارهایشان را از دست داده و بکون هیو حمایت 

. مالی با گرانی سر سام آور دست و پنجب نرم می نماینک

طرقب سارگر برای برون آمکن از این منجمبی سب  مهوری 

اسممی برایشایجاد نموده است چاره ای    متشکد  کن 

بورژوازی با در دست دا تن تمام امکانات از مالی .  نکارد

گرفتب تا مجه  نمودن ارگانهای سرسوبگر  دائما در 

 ستجوی آلترناتیوهای متفاوت برای ت رت نمودن خود 

میرا ک طرح این  عار و ترکید  کن یک  رب خامنب ای و 

احمکی تژاد از اسمم ارتجاعی بب ملیون دو آتشب دقیقا نمونب 

در واقع .  ای مشخص از این آلترناتیوهای رژیم می با ک

" تولیک ملی و حمایت از سار و سرمایب ایرانی"اعمم سال 

بیان یک تم  برای راه حلی است، هر چقکر هم سب بی 

راه حد بب این معنا سب با بازتر سردن دست .  سرانجام با ک

سارفرمایان دولتی و بخی خصوصی در استخکام نیروی 

سار بی حق و حقوق و غیررسمی،  رایط مساعکتری برای 

اف ایی نرخ سود سرمایب بب بهای است مار  کیکتر سارگران، 

راه حد  بب این معنا سب با تعیین حکاقد دستم د .  ایجاد سننک

راه حد .  های طرقب سرمایب دار بکاهنک زیر خط فقر از ه ینب

های ارزی  بب این معنا سب برای بازسازی تولیک، سیاست

برای نمونب، دولت امسال بب گروهی از .   کیکی تعیین سننک

سرمایب داران بخی خصوصی پیشنهاد سرده سب در برابر 

بهره منک  کن از ارز خار ی ارزان سب ویژه واردات 

ای و مواد اولیب است،  درصک باییی از  سایهای سرمایب

 . سود حاصلب خود را بب دولت برگرداننک

طرقب سارگر با این پراسنکگی وسیع در صفوفی سب هر روز 

بیشتر بب آن دامن زده میشود نب تنها نمی توانک  دوام بیاورد 

بلکب نیروی سار  ارزانتر و ارزانتر بکار گمارده خواهک 

طرقب سارگر فقط با متشکد  کنی و بکارگیری یک .   ک

آلترنتاتیو سوسیالیستی خواهک توانست بب مرارزه با م ودران 

و .  سرمایب ادامب داده و بب اوضاع نابسامان خود خاتمب دهک

ا ازه نکهک بار دیگر مکعیان  عارهای ملی گرایی و 

ناسیونالیستی و وطن پرستی صفوفشان را پراسنکه نموده و 

 . بب اهکا   وم خود دست یابنک

بورژوازی با استفاده از این حربب ها  بتوانک بب عمر نهنهگهیهن 

ا  ادامب بیشتری داده و در مهرهارزه طهرهقهاتهی مهو هود در 

صحنب  امعب ایران اخمل بو ود بیاورد، این دقیقا آن  هیهوه 

و سیاستی است سب  مهوری اسممی بب رهرری خامنب ای و 

احمکی نژاد برای نجات خود و حکومتشان از ان استفاده می 

 . نماینک

در اصد این نوع آرایی  کیک و  عارها از سر استیصال و 

پ ا س خ ی   ن ا گ   ی ر   ا س ت   ب ب   ی ک   ن ا ب س ا مها نهی   آ  هکها ر   ا قهتهصها د ی   و   

ع ک م   س ا ر ا ی ی   د و ل ت     م ه و ر ی   ا سهم مهی   سهب   بهب   و یهژ ه   ا ز   سها ل   

گ ذ   ت ب   ت ا   ب ب   ا م ر و ز   گ ل و ی   ا ق ت ص ا د   ا یهر ا ن   ر ا   بهب   سهخهتههی   مههی   

"  هههاد اقهتهصهادی" خامنب ای سال گذ تب را هم سال .  ف ش ا ر د 

وضهعهیهت اقهتهصهادی   11نامیک، اما در  ی ماه پایانهی سهال 

بقکری رو بب اضمحمل گذا ت، نب تنها وضیعتی در صنایهع 

و تولیکات سشور حاصد نشک، بلکب دست بساز و بفرو هها و 

دیل ها ی سشور سب خود سهران حهکهومهتهی  و دارو دسهتهب 

هایشان را هم  امد میشود باز گذا ت سب بکون هیو مشهقهتهی 

در واقهع ویهژگهی دیهگهر .  بب سرمایب های نجومی دست یابنهک

طرح این  عارها هم در این است سب دست دولت را باز مهی 

 .گذارد سب دست بب چپاول بیشتری ب ننک

ت ح ر ی م ه ا ی   ا ق ت ص ا د ی   ت و س ط   د و ل   غ ر ب ی   ا ق ت ص ا د   و ا ب س ت ب   ا ی ر ا ن   

و   د س ت   ا ن ک ر   س ا ر ا ن   آ ن   ر ا   آ ن چ ن ا ن   ن ی ا ز م ن ک   ن م و د ه   و   ت ح ت   ف ش ا ر   

برای رفع نیازمنکیق ر ا ر   د ا د ه   س ب   ن ا چ ا ر نهک    های خود بب  

وضعیتی سب . بین المللی رو بیاورنک" بازار سیاه و تجاری"

امروز  مهوری اسممی از نظر اقتصادی با آن موا ب 

است، علتی نا ی از عکم سارایی  سران حکومتی این رژیم 

و نکا تن برنامب اقتصادی درستی می با ک سب زنکگی 

. میلیونها نفر از توده های مردم را بب مخاطره انکاختب ا ست

نتیجب همب این   پیامکهای اقتصادی تنها بب چنک برابر  کن   

ادامب این . معضمت اقتصادی سشور خمصب نمیشود

وضعیت، منافع طرقب حاسمب را با خطرات امنیتی و سیاسی 

از اینکب امروز  مهوری . و ا تماعی روبرو خواهک نمود

اسممی با خطرات اعتراضی و خی  هایی از  انب 

تهیکستان و محرومان  امعب روبرو است در آن  کی 

نیست، و این وعکه ها و  عارهای تولیک ملی  و ذالک هم از 

ادامب بی ثراتی و ناامنی اقتصادی و خطر . اینجا نا ی میشود

هایی از  ور کستگی  بخی خکمات، نارضایتی را در بخی

طرقۀ سرمایب داران ب رگ و متوسط هم بطور مرتب دامن 

بخی متوسط  امعب، هم از نظر دورنمایهای . زده است
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واقعیت امر اینست؛ تا زمانیکب بهورژوازی تها دنهکان .  نماینک 

مسل  است، نرایک انهتهظهار دا هت و صهرهر سهرد تها  هرایهط 

. بهرودی یابک و آنگاه بب سازمانکهی و متشکد  کن پهرداخهت

این وظیفب سوسیالیستها و فعالین سوسیالیست سارگری اسهت 

سب فقط با اتکاء بب نیروی خود و با بکارگهیهری  هیهوه هها و 

تاستیههای مهخهتهلهف و تهجهارب سهارگهری نسهلهههای گهذ هتهب، 

همانطوریکب سنت بلهشهویهکههها بهوده، در امهر سهازمهانهکههی 

سارگران برآمکه، و با آگاه  کن و بب مهیهکان آمهکن سهارگهران 

فقط نیروی متشکد و آگهاه .   رایط را بب نفع خود تغییر دهنک

طرقب سارگر در میکان می توانک مهتهضهمهن در ههم  هکهسهتهن 

مناسرات بورژوایی  مهوری اسممی در فردای سهرنهگهونهی 

 . ا  با ک

در ضمن نشریب سارگر سوسیالیست تهجهارب سهارگهری ایهن 

رفیهق را بهب نسهد  هوان انهقهمبهی طهرهقهب سهارگهر و دیهگهر 

با تو ب بب این نکتب سب آنها .   نرشهای ا تماعی تقکیم می سنک

انقمب را تجربب نکرده انک، روزهای سوتاه و  یهریهن ایهجهاد 

 وراهای سارگری و سنترل سارخانب ها را از ن دیک  هاههک 

نروده و بکنرالی هم، روزهای سیاه سشتار ه اران سمونیسهت 

و انقمبی را نکیکه انک، اما از آنجائیکب در فضهای اخهتهنهاق و 

سرسوب  همهههوری اسهممهی مهرهارزه را  هروع سهرده انهک 

تها  هایهیهکهب بهب تهجهارب .  مطمینا بخوبی آن را حس می سننک

ارزنکه این رفیق بر میگردد، زمانیکب یک سمونیهسهت  هوان 

و پر  ور بوده با تو ب بب اینکب زنکگی سارگریی تهجهسهمهی 

از آنچب بوده سب برایی مرارزه میکرده است، با اسهتهفهاده از 

تجارب نسلهای گذ تب و تجارب گهرانهرهههای بهلهشهویهکهی سهب 

ب رگترین آموزگار هر سمونیست و سارگر سوسیالیست مهی 

با ک، بب امر سازمانکهی و ترلیغ و ترویج سارگری پهرداخهتهب 

تجهارب ایهن رفهیهق نهمهونهب بهارزی از یهک فهعهالهیهت .  است

پهیهام سارگری و سوسیالیستی است و مهی تهوانهک حهامهد ایهن 

با ک، سب حهتهی در بهکتهریهن و  هکیهکتهریهن  هرایهط امهنهیهتهی 

سمونیستها و سوسیالیستها می تواننک و وظهیهفهب دارنهک سهب بها 

اسههتههفههاده از رو ههههها و تههاسههتههیهههههای انههقههمبههی راه مههرههارزه و 

نشهریهب سهارگهر .  سازمانکهی طرقب سارگر را فهراههم نهمهایهنهک

سوسیالیست با تشکر از این رفیق بر این امیک اسهت سهب ایهن 

مطلب برای عمقمنکان  نری سهارگهری و خهوانهنهکگهان ایهن 

 . نشریب مفیک واقع  ود

 مقدمه ای بر مصاحبه 
مصاحرب ای را سب ممحظب مهی نهمهائهیهک، از طهر  نشهریهب 

سارگر سوسیالیست خکمت خواننکگان این نشهریهب ارائهب مهی 

 ود، این تجارب  خصی، سیاسی و سارگری رفیهق  هههرام 

دسهت .  یوسفی یکی ازفعالین قکیهمهی  هنهرهی سهارگهری اسهت

درانک ساران نشریب این را مهنهاسهب دیهکنهک از رفهیهق تهقهاضها 

نموده، بمناسرت اول ماه مب و ویژگی این روز تهجهارب خهود 

را طی مصاحرب ای در اختیار این نشریهب و عهمقهمهنهکان آن 

در این  کی نیست سب  هنهرهی سهارگهری در ههر .  قرار دهک

 رایطی نیاز بب تجارب مفیکی دارد و بخصوص در اوضاع 

فعلی سب طرقب سارگر با استرکاد حاسم روبرو است، و بیی از 

هر زمان دیگر، فعالین سارگری و سهوسهیهالهیهسهت آن مهورد 

بورژوازی از ههر وسهیهلهب مهمهکهن .  سرسوب قرار می گیرنک

برای پیشروی فعالین سوسیالیست ممانهعهت بهعهمهد آورده، و 

سوسیالیستها ناگری نک از تاستیها و رو های مهخهتهلهفهی بهرای 

 غلرب بر این اوضاع  استفاده نموده و  سارگران  را  متشکد 

 

مصاحبه با شهرام یوسفی یکی 

 از فعالین قدیمی جنبش کارگری
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چریکها دا تم این بود سب  تعکاد زیادی از آنها صادقانب و  

فکاسارانب  انشان را بب خطر میانکاختنک و این مسیلب من را 

و .  متأثر می نمود سب آنها را در پخی متریالشان سمک نمایم

دیگر اینکب نگب دا تن و مخفی نمودن این متریال در من ل 

و آنهم در حجم زیاد، بطور  کی ریسک بود و امکان 

با .  امکان دا ت ساواک هر لحظب بب خانب ما بری د.  نکا ت

این و ود سب تجربب چنکین بار یور  ساواک را بب من لمان 

برادرم سب با .  دا تیم و می دانستم سب خطر  کی است

سازمان چریکها بود بطور مرتب ستابها و متریال سازمانی 

ای را سب ممنوع بود بب من ل میآورد و من از روی 

سنجکاوی این ستابها را میخوانکم و طولی نکشیک سب متو ب 

 کم سب نگب دا تن این ستابها بب هر طریقی در من ل 

بنابراین، با مشورت با .  ریسک و خالی از خطر نخواهک بود

مادرم، تصمیم گرفتیم این ستابها را  ابجا نمائیم، همین سار 

ً انجام  ک دو روز از این ما را نگذ ت سب .  هم سریعا

ساواک سد محلب ما را محاصره سرده و بب خانب ما یور  

و همب  ا را بکقت گشتنک، خو رختانب چی ی پیکا .  آوردنک

بعک از آن هراز چنک .  نکردنک و خطر از بغد گو مان رد  ک

هایی بب خانب ما می ریختنک ولی چی ی پیکا گاهی بب بهانب 

برخوردهای غیر مسیوینب برادرم سب با سازمان .  نکردنک

چریکها فعالیت میکرد نسرت بب خانواده ا  و اینکب تا 

حکودی نا ی از خط مشی سازمانی بود، من را از خط 

 رایط سخت زنکگی تحمید .  مشی چریکها بشکت زده سرد

 که خود بخود انگی ه اعتراض بب  رایط مو ود را در من 

در سال .  تقویت نموده و انگی ه مرارزه را در من قوی نمود

بود سب در پاییشگاه ترری  یکی از مهنکسین  0322

ایتالیایی، یکی از همکارانم را بشکت ستک زد ، دلیلی هم 

این بود سب همکارم از ایشان لرا  سار و سمه ایمنی خواستب 

ما را اینطور اتفاق افتاد سب مهنک  ایتالیایی میرینک .  بود

و .  یکی از سارگران زخمی  که و از سر  خون میاد

اگر سمه ایمنی و لرا  سار بب او می :  همکار ما میگویک

دادی این سارگر زخمی نمیشک و  ما مسیول زخمی  کن 

این حر  بب م ا  مهنک  ایتالیایی خو  .  ایشان هستی

این .  نیآمک و همکارما را بشکت ستک زد  و زخمی سرد

ما در اعتراض .  مسیلب برای ما بب هیو و ب قابد قرول نرود

و مهنک  را .  بب رفتار مهنک  ایتالیایی دست از سار سشیکیم

 دنرال سردیم سب بگیریم ا ، اما او بب سارگ ینی  پناه  برد  و 

میتوانید توضیح دهید از چه زمانی و چگونه :  سوال اول

 شروع به فعالیت سیاسی کردید؟

 0321تها سهال .  سالگی  روع بب سار سهردم 5-2من از سن 

یک بخی از سال را مجرور بودم در م رعب سشاورزی سار 

بهب دلهیهد مشهکهمت .  سنم، و بهقهیهب سهال را در  مهیهخهوانهکم

خانوادگی و مرتم  کن پکرم بب بیماری و سپس درگهذ هت او 

بهب .  ، سار درپاییشگاه ترری  را  هروع سهردم0321از سال 

علت وضع اقتصادی بک خانواده ام بعک از مرگ پکرم مجرهور 

یکی از بهرادرههایهم سهب از مهن به رگهتهر بهود .  بودم سار سنم

او با دانشجویان چ  آن زمهان .  دانشجوی دانشگاه ترری  بود

سب اس راً هواداران چریکهای فکائی خلق بودنک در رابهطهب بها 

هوادران چهریهکهههای فهکائهی سهب .  این سازمان فعالیت میکرد

قسمت اعظم آنها دانشجو بودنک طرق سیاستهای سازمهانهیهشهان 

بب خانب های تیمی مهلهحهق مهیهشهکنهک، زمهانهیهکهب زیهر ضهرب 

میرفتنک و  ناسایی مهیهشهکنهک نهاچهار بهودنهک تهمهام  ه وات و 

اعممیب های سازمانی را از خود دور سننک و آنان بکون هیهو 

احسا  مسیولیتی این متریهال را بصهورت بسهتهب بهنهکی در 

حیاط منازل مردم و بخصوص منازلی سهب مهی دانسهتهنهک بهب 

از آنهجهائهیهکهب بهرادرم بها .  چریکها سمپاتی دارنک می انکاختنک

آنها فعالیت میکرد، بیشتر اوقات در وقت معینی یک بستب بب 

اما هیهو مهوقهع بهب ایهن مسهیهلهب تهو هب .  حیاط ما پرتاب میشک

نکا تنک سب چب افرادی در ایهن مهنهازل زنهکگهی مهی سهنهنهک و 

ما حکوداً میکانستیم نه دیهکهیهههای .  امکان دارد بب خطر بیافتنک

مادرم خیلی با ما همراه بود و مسائد .  ظهر این اتفاق می افتک

ما را درک میکرد، بهمین دلید چنک ساعتی در حیاط منهتهظهر 

. میشک تا بمحض اینکب بستب توی حیاط افتاد آن را قهایهم سهنهک

افراد دیگر خانواده ام پذیرای این مسائد و مشکمت نرودنک و 

سسب اطمعات اضافی برای افرادی سب در رابطب با مسهائهد 

سیاسی نرودنک مشکمت و خطرات بعکیی را بکنهرهال دا هت، 

بهمین دلید من و مادرم مجرور بودیم مسیولیت این قضایا را 

برادرم سب هوادار چریکها بود اس ر وقهتههها در .  بعهکه بگیریم

من ل نرود تا در  ابجایی این متریال من و مهادرم را سهمهک 

من سعی میکردم این مطالب چریکهها را بهخهوانهم و بهب .  سنک

بعک از مهکت سهوتهاههی . این  کد با خط مشی ا ان آ نا  کم

من بب نقک این خهط مشهی و ایهن  هکهد و رو  از مهرهارزه 

بها و هود ایهنهکهب ایهن خهط مشهی را قهرهول .  سیاسی پرداختم

 نکا تم،  اما  انگی ه ای  سب  برای  پخی مطالب  سازمان 
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در هر ترری  بعک  1356بهمن  29خانواده عمویم در روز  

از سشتار و گلولب باران وحشیانب مردم از طر  رژیم 

 اهنشاهی، در سنار دیگر  هرونکان  رست خیلی فعالی 

بهمن و در چهلم سشتب  29این اعتصاب در روز . دا تیم

درسال . های تهران و  هر های دیگر سازمان داده  که بود

با وقوع اعتصاب من بب همراه تعکاد زیادی از دوستانم  57

از فعالین اصلی و سازمانکهنکگان اعتصابات در سط   هر 

بب این دلید من از طر  ساواک  ناسایی و . ترری  بودیم

دستگیر  کم و بب مکت ده روز در زنکان سخت  کنجب 

با پافشاری بیی از حک اعتصاب سننکگان سب یکی از .  کم

خواستب هایشان آزادی دستگیر کگان بود، ساواک ناچار  ک 

وقتی دستگیر . من و تعکاد زیادی از دوستانم را آزاد سنک

 کم همراه با  کنجب بکنی من، مورد  کیکترین اهانتها و 

تهکیکها قرار گرفتم تا  ائیکب قرار بود من را برای مکت 

زمانیکب با حمایت مردم  آزاد  کم بب . طوینی زنکانی نماینک

نیروی مردم بیی از پیی ایمان آوردم، و بب این نتیجب 

رسیکم اگر مردم اراده سننک، هیو نیرویی را یارای مقاومت 

با باز  کن فضای سیاسی در پی . در مقابلشان نیست

ستابهای )مرارزات گسترده مردم، ستاب های  لک سفیک 

بیرون آمکه و من را مشتاق بب مطالعب بیشتری ( مارسسیستی

با مطالعات مستمر و آگاه  کن بب مسائد پیرامونم . می نمود

بب . نگر  من بب دنیای پیرامونم ساممً متفاوت  که بود

سادگی میشک بب آثار مارسس، انگلس و لنین در همب 

روزهای پر از  عف و . ستافرو یها دسترسی پیکا سرد

در بیشتر مراحد مرارزاتی و پیروز  کن .  وری بود

، من و خانواده ام نقی دا تیم و 1357بهمن  22انقمب 

 1358 ایک بتوان بصراحت گفت اول ماه مب .  رست سردیم

در  هر ترری  یکی از بیاد مانکنی ترین اول ماه مب ها در 

تاریا  نری سارگری ایران است، ضمن اینکب هرگ  

فرامو  نمیشود و با تجارب ارزنکه ای همراه است، از 

می توان بب این . نوع سازمانکهی باییی برخوردار بود

 کد توصیف سرد سب صف سارگران  رست سننکه، یک 

سر  در میکان راه آهن و سر دیگر آن در استادیوم باغ 

گفت هیو سارخانب ای در : می توان بب  رأت.  مال بود

ترری  و اطرا  ترری  نرود سب در این مراسم سارگری 

از نظر تاریخی این مراسم اول ماه مب .  رست نکرده با ک

یکی از با عظمت ترین مراسم هایی بود سب من بعک از آن   

بعک از اخرا  . من برای اولین بار با مفهوم اخرا  آ نا  کم

از پاییشگاه ترری  مکت سوتاهی دنرال سار بودم تا اینکب از 

.  طریق یکی از آ ناهایم ساری در  هرداری ترری  پیکا سردم

سارم در  هرداری ترری  این بود سب بتون های پیاده رو ها 

در سال . سار بسیار  اق و سختی بود. را درست میکردیم

در این فاصلب من . برادرم را ساواک دستگیر سرد 1356

خیلی ا تیاق دا تم بب سراغ متریالی سب با سمک مادرم آنها 

بنابراین، بب . را در مکان دیگری  اسازی نموده بودیم بروم

متون )این وسیلب من بب می ان زیادی از ستاب های  لک سفیک

خیلی مشتاق و عمقمنک بب . دسترسی پیکا سردم( مارسسیستی

مطالعب آنها بودم،  رانب روز با ا تهایی سیری ناپذیری 

ستابها را میخوانکم و بب این ترتیب بود سب با آثار سمسیک 

سوایت و تناقضاتی سب دراثر خط . مارسسیستی آ نا  کم

مشی چریکی و بح هایی سب با برادرم دا تم در من ایجاد 

 که بود،  واب ها را یکی بعک از دیگری، با این سلسلب 

بب سرعت این آگاهی را سسب نمودم سب . مطالعات می گرفتم

د من واقعی سیست  بب دلید  رایط بسیار د وار اقتصادی 

ام، روز بروز بب زنکگی فمست بار پی برده و  امعب 

و خیلی سریع بب ا تراه بودن . طرقاتی را بیشتر می  ناختم

مرارزه مسلحانب و خط مشی چریکی پی بردم و بب این 

آگاهی و نتیجب رسیکم سب اولین قکم الفرای مرارزه این است 

یادم می آیک . سب توده های سارگر و زحمتکی آگاه  ونک

زمانی سب بب ممقات برادرم در زنکان ترری  میرفتم، بیشتر 

. وقتها با برادرم سر خط مشی چریکی بحث و  کل دا تیم

برادرم تمام مکت سعی میکرد مرا قانع سنک سب خط مشی 

من هم استکیل های خودم را . چریکی، مشی درستی است

دا تم و سعی می سردم او را متقاعک سنم با این استکیل سب، 

 امعب طرقاتی است و طرقب سارگر بایک آگاه و متشکد  ود 

خط مشی . این محور اصلی مرارزه میرا ک و خواهک بود

(  یعنی سازمان چریکها)چریکی معتقک بود، موتور سوچک 

اما من . را راه می انکازد( توده های مردم)موتر ب رگ 

نظرم این بود و بب این معتقک بودم، سب موتور سوچک فقط 

وتوده های مردم نمیکاننک چریکها . خود  را نابود میکنک

این موتور سوچک هیو . برای چب اهکافی مرارزه میکننک

رو ن  کن . موقع نمیتوانک موتور ب رگ را رو ن سنک

موتور ب رگ بستگی بب این دارد سب چقکر بب منافع خود  

من و برادرانم و        . آگاه  که و برای منافعی مرارزه سنک
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بب علت زیهر ضهرب .  می نمودم بسیار موفق و چشمگیر بود 

و .  رفتن و بب خطر افتادن مجرور  کم ترهریه  را تهرک سهنهم

 . فعالیت خود را در  هر و عرصب دیگری  روع نماییم

رفیق شهرام شما اشاره نمودید به علت مسائل امندیدتدی .  س

و تحت پیگرد پلیسی مجبور شدید تبریز را تدرک کدندیدد امدا 

 بعد از آن چه اتفاقی برای شما افتاد؟ 

ما بعنوان فراسسیون مارسسیسم انهقهمبهی ظهاههر  21در سال 

رفهیهق .   کیم سب  مع ما یک ضربب پلیسی وحشتناسی خهورد

رفهقهای .  نماینکه ترری  با تعکاد دیگری از رفقا دستگیر  هکنهک

فراسسیون من را بعنوان نماینکه خود انتخهاب نهمهودنهک و مهن 

برای ادامب پاسا بب سهوال یزم اسهت بهب .  راهی تهران  کم

دو  ریان چریکی یهعهنهی .  نکاتی سب از قلم افتاده ا اره نمایم

فکائیان خلق و مجاهکین بهعهک از انهقهمب نهیهروی اصهلهی از 

لحاظ آماری و عکدی در سط   هههر تهرهریه  را  هامهد مهی 

این دو سازمان چریکهی نهمهیهکانسهتهنهک چهکهار سهنهنهک و .   کنک

در حهالهیهکهب نهیهروی سهرسهوبهگهر .  برنامب و آلترناتیو نکا تنک

ح ب هللا سازمان یافتب و با برنامب میکانستنک سب چهکهار بهایهک 

سهمهپهات چهریهکههها  25بیشتر سارگران در بعک از قیام . بکننک

. مجاهکین هم دنرهال پهکر خهمهیهنهی و طهالهقهانهی بهودنهک.  بودنک

سرانجام  رژیم نو پای سرمایب، با وعکه و وعیهک بهرای خهود 

زمان میخریک و چریکها نی  بب دو قسمِت اقلهیهت و اسه هریهت 

این تقسهیهم بهنهکی بهب ایهن صهورت خهود را در .  تقسیم  کنک

سازمان چهریهکهههای فهکائهی  هاخهب .  مرارزه طرقاتی نشان داد

اس ریت، رژیم  مهوری اسممی را انقمبی و ههر نهیهرویهی 

سب خود را در مخالفت با رژیم تهعهریهف مهیهکهرد را مه دور 

. امپریالیست ها مهی دانسهتهنهک و خهواههان نهابهودیشهان بهودنهک

سازمان اس ریت سهب عهمهمً بهرای سهاوامهای رژیهم تهازه بهب 

دوران رسیکه  مهوری اسممی  اسوسی میکرد و سیاستهی 

نفوذ در تشکیمتهایی بود سب بر علیب رژیم مرارزه مهیهکهردنهک 

و در این رابطب تعکادی از مرارزین سمونیست و انقهمبهی از 

مجاهکین بعک از .  طریق این سازمان لو رفتب و دستگیر  کنک

. اینکب پکر خمینیشان بب عنوان ضک انهقهمب خهطهابشهان سهرد

همانطور سب ا اره .  دنرال پکر طالقانیشان و بنی صکر افتادنک

سردم من در ترری  تحت تعقیب بودم و بب تهران سهفهر سهرده 

وقتی در محیط  کیک قهرار گهرفهتهم، بهب .  و آنجا اقامت گ یکم

 عنوان یک سارگر سوسیالیست و سمونیست اهکا  خود را 

بعک از انقمب بهمن، سارگران بهیهکهار .  در تاریا بب یاد نکارم

زیادی اقکام بب متشکد  کن سردنک و خواستار  غد  کنهک، و 

طولی نکشیک سب بب نیروی به رگهی در سهطه   هههر تهرهکیهد 

نقی سارگران ع ی   انراخهتهب ای ههمهچهون یهعهقهوب، .   کنک

در متشکد سهردن ایهن سهارگهران بهیهکهار بسهیهار ...  ناصر و 

بر ستب بود و با تم   هرهانهب روزی خهود نشهان دادنهک سهب 

سارگران برای متشکد سردن بایک فقط بب نیروی طرقاتی خهود 

در طول ایجاد این تشکلها، نیروهای چاقو .  اتکاء دا تب با نک

سی ح ب اللهی بطور مرتب ایجاد درگیری میکردنهک و سهک 

من از نظر سیاسی اوایهد بهب خهط سهب پهیهوسهتهم، . راه  بودنک

در سهال .  سپس بب فراسسیون مارسسیسم انقمبی مهلهحهق  هکم

م دوران رژیم با سازمان دادن نیروهای سرسوبگهر هان  21

 روع بب دستگیری و قتد عام فهعهالهیهنهی سهب  هرمشهان فهقهط 

دو بهار صهره  زود سهب در حهال .  پخی اعممیب بود نمهودنهک

پخی اعم میب بودم در معرض خطر قرار گرفتم سب ن دیک 

ح ب اللهی ها در هر محلی سهازمهان داده .  بود دستگیر  وم

 که بودنک، تا سسانی را سب اعممیب پخی میکننک  ناسهایهی و 

من در یکی از محمت سارگری ترریه  از ایهن .  دستگیر سننک

تاستیک استفاده سردم و برای پخی اعممیب، بجای  روع از 

یهکهی از بسهیهجههها  .  سر سوچب از آخهر سهوچهب  هروع سهردم

 روع سرد بب سر و صکا سردن و بسیج سردن اهالی محد و 

نیروهای م دور بها ایهن عهنهوان سهب دوبهاره سهمهونهیهسهتهههای 

آنها حتی نمی دانستنک اعممیب چهیهسهت و آن ) یمذهب، ساغذ 

پخی میکننک، آنها را بهگهیهریهک، خهطهر (   را ساغذ می نامیکنک

بطور واقعی در چنکین قکمی من بود، با تمام قوا،  هروع بهب 

خهیهلهی .  فرار سردم، ح ب اللهی ها هم من را  دنرال میکردنک

سم مانکه بود دستگیر  وم تا اینکب خودم را بب خیابان اصهلهی 

خو رختانب یک تاسسی در تقاطع خیابان اصلی بهود، .  رسانکم

در ما ین را باز سردم و سوار  کم بب راننکه گهفهتهم ههر چهب 

ح ب اللهی هها ههی داد مهیه دنهک اون فهمن .  میتونی گاز بکه

پیاده سن و خو رختانب راننکه تاسسی گهو  نهکاد فمن  که را 

در ترری  بهخهی اعهظهم فهعهالهیهت .  و مرا از محلکب نجات داد

سیاسی ما در رابطب با متهشهکهد و سهازمهان دادن سهارگهران 

اولین هستب های سارگری .  بیکار و سارگران سارخانجات بود

از سارگران قهالهی بها ، سهفها ، نهانهوایهی هها، و سهارگهران 

سارخانجاتی از تراستور سهازی، بهرق یمهب را مها سهازمهان 

 این مرحلب از فعالیت من و رفقایی سب با  آنها  فعالیت . دادیم
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صادقانب بب  ما بگویم من از هرسس دیگری بیشهتهر بهب ایهن 

سار احتیا  دارم، همین این سب با  ما دارم صحرت مهیهکهنهم 

یک قرآن .  بخاطر بی پولی حتی نتوانستم صرحانب ای بخورم

بعک از .  هم پول در  یرم نکارم، خواهی میکنم مرا سمک سن

 هانهس آوردی بهب آدم درسهتهی :  این صحرت هها سهیهک گهفهت

خوب گو  سن .  برخورد سردی و مکیر هم حای حایها نمیاد

مهن .  برین چی میگویم بایک  یی دانگ حواست را  مع سهنهی

 ما بایک دقهت سهنهیهک و .  بب  ما  و کاری را آموز  میکهم

دستتان با این فاصلب، الکترود را از تیکب آهن ها نگهب دارد، 

الکترودها همینکب ذوب میشونک  ما بایک با آرامهی الهکهتهرود 

مها .  را بب آهن ن دیک و بگذاریک بین دو تیکب آهن را پر سنهک

تیکب آهن زیاد داریم تا مکیر میاد سعی سن  و  بکهی و از 

بین قطعاتی سب  و کاری سردی هر سکام بهتر بود بب مهکیهر 

بهایخهره مهن در سهب .  نشان میکهیم بب عنوان قطعب امتحانهی

ساعت بخاطر نیاز بیی از حک بهب ایهن سهار تهمهام حهوا  و 

قطعات را یکهی . تمرس م را روی قطعات  و کاری گذا تم

بعک از دیگری  و  دادم بایخره بعک از حهکود سهب سهاعهت 

سیک یکی از بهترین قهطهعهب ههایهی .  مکیر بب سارخانب برگشت

مهکیهر  هروع بهب .  را سب  و  داده بودم بب مهکیهر نشهان داد

در ب بنکی سط   و کاری من نمود و بهب مهن گهفهت  همها 

من  هروع .  در ب یک نیستیک ولی  و کار در ب دو هستیک

! سردم بب چانب زدن و اینکب  ما  و  را ممحهظهب مهیهکهنهی

این  و  در ب یک هست، چطور  ما آن را در هب دو بهب 

راسهت مهیهگهویهی ولهی مهن :  مهکیهر گهفهت.  حساب می آوری

. نمیتوانم  ما را بب عنوان سارگر در ب یک اسهتهخهکام سهنهم 

مکیر گفت سهعهی مهیهکهنهم .  سارگرهای دیگر اعتراض میکننک

حقوقت فرق زیادی با  و کهار در هب یهک نهکا هتهب بها هک، 

رفهتهم .  تومان و از فردا بیا سر سهار 12حقوقت روزی :  گفت

 12از سیک تشکر سنم سیک گفت چقکر حقوق برایت زده گفتهم 

. گفت آفرین  ما پنج تومان از مهن سهمهتهر مهیهگهیهریهک. تومان

بعک از گرفتن سار خیهالهم از ایهن بهابهت .  خیلی خو حال  کم

بر گردیم بب مرحث اصلی، در آن زمهان .  مقکاری راحت  ک

با رفیق ع ی م  واد قائکی هر هفتب ممقات دا تم و بر سهر 

الهرهتهب ههمه مهان چهنهک .  مسائد مختلفی با هم صحرت میهکهردم

رفهقها از .   لسب ای هم رفیق حریب فرزاد را مهمقهات نهمهودم

. استقرارم در  اد هر و پیکا سردن سار خیلی خو حال  کنک

 ا اره سردن خانب بخصوص  برای  مجرد  یکی از  21سال 

در تهران بها .  می  ناختم و می دانستم از سجا بایک  روع سنم

 رایط بشهکت .  مشکمت  کیک مالی و  ا ومکان روبرو  کم

از آنجائیکب تهران  هر ب رگی اسهت و آنهجها .  د واری بود

. را خوب نمی  ناختم این هم بب مشکمت دیهگهر اضهافهب  هک

اما یکی دو ماه طول سشیک تا با سسب اطمعات سافی محهمت 

خیلی از محمت مه هد  هوادیهب ، .  سارگری تهران را بشناسم

... و(  اسمم  هر فعلی)نازی آباد، خاک سفیک، فمح،  اد هر

. را گشتم تا بایخره تصمیم گرفتم سب در  اد  هر اسکان سنم

قرد از اینکب اتاقی ا اره سنم، اول میرایست ساری دست و پها 

از سهب راه .  بی پولی و گرسنگی بشکت آزارم میکاد.  میکردم

آذری  روع سردم تا  اده قکیم سر ، تصمیم گهرفهتهم سهارگهاه 

بب سارگاه، سارخانب بب سارخانهب بهروم تها بهلهکهب سهاری گهیهر 

الرتب قرلی  اده ساوه را نی  زیر پا گهذا هتهب بهودم و .  بیاورم

بهههمهیهن تهرتهیهب از اول .  متاسفانب موفق نشکم ساری پیکا سنهم

.  اده سر   روع بب پر  و  و برای پیکا سردن سهار سهردم

بعک از سرسشی بب چنک سهارگهاه و سهارخهانهب و سهوال سهردن 

اینکب آیا سسی را استخکام نمی نماینک بب اواید  اده سر  قکیهم 

آگهی را دیهکم، سهب بهب   یک کارخانه بهنامرسیکم پشت پنجره 

و .   و کار نیاز دارنک،  مشخصات سار را بب دقهت خهوانهکم

رفهتهم تهوی دفهتهر .  بب خود گفتم من بایک ایهن سهار را بهگهیهرم

مکیریت سارخانب و گفتم  ما پشت  یشب دفترتان زدیک سارگر 

من سارگر  و کار هستم و این سهار را .   و کار میخواهیک

با ب ما بایهک از  همها امهتهحهان :  مکیر سارخانب گفت. میخواهم

 و کاری بگیریم، اگر  ما از امتحان ما موفق بیرون آمکیک 

مکیر مرا برد پیی یکی از اسهتهاد .  ما  ما را استخکام میکنیم

سارهایی و من را بب او سپرد و خود  بایک دنرال ساری مهی 

من را بب عهنهوان .  رفت و ساعت سب همان روز بر می گشت

 و کار بب استاد سار معرفی سرد، ومکیر سارخانب بب اسهتهاد 

بهایخهره .  سار توصیب نمود از من امتحان  و کاری بهگهیهرد

مکیر سارخانب رفت دنرال سارهایی و من مانکم با اسهتهاد سهار 

. من خو حال  کم سب مکیردر موقع امتحان نهیهسهت.  سارخانب

سیک رفت دو تیکب آههن  .  استاد سار  و کاری اسمی سیک بود

استاد از مهن سهوال سهرد .  و وساید گاز انرر و غیره را آورد

گهفهت خهوب ایهن دو .  آیا  ما  و کار هستیک  و من گفتم بلب

من الکتهرود را گهذا هتهم روی .  تیکب آهن را بب هم  و  بکه

سیک سر  .  انرر و دراولین لحظب الکترود را بب آهن چسرانکم

 من گفتم  برین من . را تکان داد گفت عجب  و کاری هستی
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. مختلف برای برقرار سردن این ارتهرهاطهات اسهتهفهاده نهمهایهم 

بایخره بب این نتیجب رسیکم سب بعک از ظهههرهها دسهتهفهرو هی 

سنم، فکر سردم هم محمد خوبی است و ههم از ایهن راه مهی 

بنابراین، سر هر چهههار .  توانم طوینی مکت در خیابان بمانم

راهی سب سارگران سوار سرویس یا پیاده میشونک بسهاطهم را 

می توانم باز سنم و بکون اینکب مشکلی و حساسهیهتهی بهو هود 

بیاورم، می توانم از این راه سر صحرت را با ههر سهارگهری 

دقهیهقهب زودتهر سهر  02تها  01سهارگهران مهعهمهو  .  باز سنم

چون اگر سهرویهس را .  ایستگاه  سرویسهایشان آماده میشکنک

از دست میکادنک هه یهنهب ایهاب و ذههاب بهاییهی بهرای آنههها 

دا ههت، اسهه ههر سههارخههانههجههات در  ههاده سههر  قههکیههم،  ههاده 

مخصوص سر  و  اده ساوه بودنک، آنها سهعهی مهی نهمهودنهک 

 51تها  02و ایهن .  چنک دقیقب ای زودتر سر ایستهگهاه بها هنهک

دقیقب وقت بسیار با ارز ی بود سب بب من این فرصت را می 

الهرهتهب در ایهن .  داد تا بتوانم طرح دوستی بها آنههها را بهریه م

فاصلب خرر اعکام رفقای ع ی م را در فاصلب ههای مهخهتهلهف 

در .  میشنیکم، روزهای خیلی سختی از لهحهاظ روحهی دا هتهم

ماه، ده تا از بهترین رفقایم را رژیهم  هنهایهتهکهار  1تا  2مکت 

و خرر از دست دادن این ع ی ان سینب و .  سرمایب اعکام سرد

نفرت من را از این نظام و مرارزه بر علیب آن چنکین بهرابهر 

یاد این رفقای  ریف و سمونیهسهتهههای مهقهاوم و ادامهب .  نمود

راهشان، وظائف خیلی  کی ای را در  هلهوی پهای مها مهی 

هنوز فقکان این یاوران سارگران و زحمتهکهشهان بهر .  گذا ت

بهایخهره در !  قلرم سنگینی می سنک، یاد ان واقعاٌ گرامهی بهاد

از .  مکت چنک ماه اقهامهتهم در  هاد  هههر حسهابهی  ها افهتهادم

فهرههنهگ خهاص   –آنجائیکب پائین  هر از نهظهر فهرههنهگهی 

خود ان را دارنک، صاحرخانهب مهرتهب مهن را مهورد سهوال 

قرار می داد  ما بایخره سی مهیهخهواههیهک خهانهواده  هوی و 

تم  می نمودم با  وابهایی او را سوتاه .  نام دت را بیاوری

سرانجام مشکد مالی را بهههانهب .  مکت قانع نموده و رد  سنم

سردم سب دست و بالم خالی است بایک مکتی صرر سنهم تها پهس 

ایههن مهها ههرا از طههر  .  انههکازی سههنههم و سههپههس اقههکام نههمههایههم

مجرور  کم دنرهال مهنه لهی . صاحرخانب همینطور ادامب دا ت

 رایطم نسرت بب اواید فهرق دا هت .  دیگر برای ا اره با م

من حکوداً در محد  ا افتاده بودم و اهالی محد مرا تا حهکود 

بعک از چنکین هفتب دنرال خانب گشهتهن یهک .  زیادی میشناختنک

 الرتب  اول سب نمی دانستم . اتاقی از یک قاچاقچی سرایب سردم

ههر  ها سهب مهیهرفهتهم و .  سار ههای فهوق الهعهاده مشهکهد بهود

میفهمیکنک مجرد هستم میگفتنک ما بب ع ب اوغلی اتاق سهرایهب 

تمام خیابانهای  اد هر از بهیهسهت مهتهری خهمهیهنهی، .  نمیکهیم

همهب را پشهت سهر گهذا هتهم ....  خیابان دمحم باقر، باغ فیض و

 واب همب این بود سب بب مجرد اطاق سرایب نمیکهیم، بهیهخهود 

بایخره بعک از روزها دنرال خانهب گشهتهن .  وقتت را تلف نکن

و نتیجب نکادن، مجرور  کم از این تاستیک استفاده نهمهایهم سهب 

دوباره از باغ فهیهض  هروع سهردم بهرای .  بگویم نام د دارم

پیکا سردن و ا اره سردن خانب و از مغازه دارها سوال سهردم 

تا اینکب بب یک نانوایی رسیهکم، دیهکم روی  هیهشهب نهانهوایهی 

من صهاحهرهخهانهب .  اعمم سرده انک یک اطاق سرایب داده میشود

او  اطهر نهانهوائهی بهود، گهفهت مهن یهک . اطاق را پیکا سردم

. پرسیک چنک نفریک گفهتهم تهنههها هسهتهم.  اطاق دارم سرایب میکهم

. دوبار پرسیک آیا متاهد هستیک یا مجرد من گفهتهم نهامه د دارم

 هاطهر آقها  هروع .  گفت با ب من بب  ما یک اطاق مهیهکههم 

سرد بب مصاحرب ایکئولوژیک از من، نهکهنهک مهجهاههک پهجهاههک 

با ی  من گفتم برین من نان  ب نکارم بخورم من رو چب بهب 

بایخره  واب من تا حکودی مورد قهرهول  هاطهر .  این سارها

اطهاقهی بهود .  بب قول معرو  اسراب سشی سردم.  قرار گرفت

یهکهی از .  ساه گلی، نب در دا ت و نب پنجره، اما نو ساز بود 

رفقایم دو تا پتو و یک پهرده پهوسهیهکه سهب مهعهمهو  در پشهت 

صاحرخانب پرسیک سهی .  درهای حیاط آوی ان میکردنک بمن داد

من دوتا پتو و یهک پهرده پهوسهیهکه را .  وسایلت را می آوری

صهاحهب خهانهب .  نشانی دادم گفتم تمام وسهایهلهم ههمهیهنهجهاسهت

. من پرده را بب  های در آویه ان سهردم.  مقکاری ناراحت  ک

روز ها در .  خو حال از اینکب بایخره اطاقی ا اره سرده ام

سارخانب سار میکردم و عصرها بهعهک از سهار ههم در تهم  

 هاد هههر.  برقراری ارتراط با سارگران سهارخهانهجهات دیهگهر

  و یکی از بهههتهریهن مهحهمت سهارگهری (  اسممشهر فعلی) 

است و ویژگی ای سب دارد، در تمام بیست و چهههار سهاعهت 

در طهول  هرهانهب روز .   ابجایی سارگران تعهطهیهد نهمهیهشهود

وسائد ایاب و ذهاب و سرویسهای سارخانجات سارگهر پهیهاده 

اواید تهم  زیهاد سهردم سهب .  میکننک یا سارگر سوار می سننک

یک رابطب معمولی را با سارگران سارخانجات دیگر برقهرار 

دلیلی هم خهیهلهی سهاده بهود چهون مهرا .  سنم ولی موفق نشکم

نمیشناختنک زیاد رغرت بب صحهرهت سهردن و ارتهرهاط گهیهری 

 با این وصف سعی میکردم  از  رو ها و  راههای . نکا تنک
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روز وسیعتر مهیهشهک، روز بهب روز از اخهرهار و مسهائهد و  

و از .  مرارزات سارخانجاتی سب ارتراط دا تم مهطهلهع مهیهشهکم

دوستان هم محلب ایم برای پیکا سهردن سهار در سهارخهانهجهات 

در مکتی سب در محلب  اد هر  هروع .  ب رگ سوال میکردم

بب سار سرده بودم توانستم با سارگران زیادی از  ملهب ایهران 

ناسیونال، بن  خاور، سفی ملی، ار ، پمسکو، تولهیهک دارو، 

و خودم هم در تم  بودم وارد .  دوست بشوم....  سیان تایر و

بب این بهاور دا هتهم سهب سهلهیهک .  سارخانب ب رگ صنعتی بشوم

بهب ههمهیهن .  حرست سارگری صنایع ب رگ صنعتهی مهیهرها هک

دلید سار گیر آوردن در مراس  به رگ صهنهعهتهی بهرایهم در 

 .اولویت بود

شمدا بده کدار و فدعدالدیدت در مدحدالت کدارگدری اشداره :  س

نمودی، میتوانی یک مقدار بیشتر توضیح دهی، آیا فعدالدیدت 

در این محالت کارگری را محل مناسبی برای متشکدل شددن 

کددارگددران یددافددتددی و ایددن عددرصدده تددا چدده اندددازه در امددر 

سازماندهی کارگران موفق بود؟ اگر امکان دارد از تدجدارب 

خودتان در این رابطه و اهمیت این عرصه از فعالیت بیشتر 

 توضیح دهی؟

بایک این را در نظهر دا هت سهب بهخهی اعهظهم سهارگهران در 

سارخانجات و مراس  صنعتی سار میکننک و زمان بعک از سار 

در محمت سارگری یعنی در واقع محد زنکگهیهشهان حضهور 

من علت اینکب محلب سهارگهری  هاد هههر را انهتهخهاب .  دارنک

سردم بب همین دلید بود چهون اسه هر سهارگهران سهارخهانهجهات 

 اده مخصوص و قکیم سر  و همچنهیهن سهارخهانهجهات  هاده 

ساوه، بیشترین درصهک ایهن سهارگهران در ایهن  هههرک هها 

من پس از پایان دادن بب سهار روزانهب ام در .  زنکگی میکننک

سارخانب در واقهع  هیهفهت دوم سهارم در مهحهمت سهارگهری 

در مکت سوتاهی روابط وسیعی با سارخانهجهات .   روع میشک

موارد روابط بهب رفهت و و حتی در بیشتر .  زیادی پیکا سردم

بب دلید روابط وسیعی سب در پیرامونهم .  آمک خانگی ختم میشک

ایجاد سرده بودم، از اس ر اعتصابات در سارخهانهجهات ههمهان 

 هو  20و  21سهال ههای .  روز یا روز بعک مهطهلهع مهیهشهکم

بشکت پلیسی بود  ناخت از پیرامون و اینکب مشهخهص  هود 

سب طر  مقابد چب نهوع سهارگهری مهیهرها هک سهب مهی تهوانهی 

اعتماد سنی و رابطب بگیری خیلی مشکد و از اهمهیهت ویهژه 

 این سالها  سب  با  سرسوب   وراهای .  ای  برخوردار بود

بعهک سهب فهههمهیهکم تهم  سهردم تها .  صاحرخانب قاچاقچی است

اما اطاق پیکا سردن بب این راحتهی هها .  دوباره اطاقی پیکا سنم

در سارخانب ای سب سار میکردم خهوب  ها افهتهاده بهودم .  نرود

با سارگهران سهارخهانهب رفهیهق .  چنک ماهی بود سب سار میکردم

در بین سارگران قکیمی زم مب افه ایهی حهقهوق و .   که بودم

گرفتن پول نهاری و تعکاد دیگری از خواسهتهب هها در داخهد 

بب این نتیجب رسیکیم سب خواستهب هها . نهار خوری  نیکه میشک

سهر .  بایک بصورت  کایت نامب ای برای مکیهر نهو هتهب  هود

همگی گفتنک مها .  این بحث بود چب سسی این نامب را تنظیم سنک

. سواد نکاریم و تنها سسی سب در بین ما سواد داره  ما هستیهک

من گفتم مشکلی نکارم تنها مشکد مهن ایهن اسهت سهب مهن از 

همب  ما  کیکتر هستم و مکیریت می توانک خیلی راحهت مهرا 

همگی گفتنک تو نگران نهرها  مها ههوای  همها را .  اخرا  سنک

سد سهارگهاه چهنهک .   ما نامب را تنظیم سن بقیب ا  با ما.  داریم

روز دست از سار سشیکیم و خواستب هایمان را بهب مهکیهریهت 

مکیریت از طریق  اسوسهایی فهمیکه بودنهک سهب .  ارائب دادیم

بهایخهره بهخهشهی از خهواسهتهب .   کایت نامب را من نو تهب ام

. امها مهکیهریهت مهرا از سهار اخهرا  سهرد.  هایمان را گرفتیهم

سارگران بب مکیریت فشار آوردنک و تم  زیادی سهردنهک سهب 

در ایهن فهاصهلهب .  مرا بب سر سارم بر گرداننک اما موفق نشکنک

تعکادی از سارگران پیشنهاد دادنک سب نگران نرا ، سهارخهانهب 

سارگاه ارمنهی هها اسهت، (  سارخانب بهنام)  بغلی این سارخانب 

ما آنجا آ نا داریم و  نیکیم دارنک استخکام میکننهک، فهقهط اگهر 

اونجا سار گرفتی سعی سن سب مکیریت اینجا نفهمک اونجا سهار 

میکنی تا باعث  ود سارت را در سارگاه ارمنیها هم از دست 

من با سمک ههمهکهارانهم در سهارگهاه مهیهلهنهگ تهرا هی .  بکهی

اما قرد از اینکب از .  ارمنیها بب عنوان  و کار استخکام  کم

سارخانب بهنام اخرا م سننک، مکیر سهارخهانهب مهرا بهب دفهتهر  

برین اینها تو را .  خواست و  روع بب نصیحت سردن من سرد

ههر  ها ههم .  انکاختنک  لو و من مجرورم  ما را اخهرا  سهنهم

رفتی و سار پیکا سردی از این سارها نهکهنهی  همها  هوانهیهک و 

زود گول میهخهوریهک، مهن ایهن نصهیهحهت را بهب  همها سهردم 

من درست بغد دست سهارخهانهب .  امیکوارم آوی ه گو ت بکنی

بهنام در مهیهلهنهگ تهرا هی بهرای سهاخهت بهایبهر بهب عهنهوان 

این اخرا   کنم تجارب زیادی برایهم .   و کار استخکام  کم

بعک از ظهر ها در محلی سب دستفرو ی مهیهکهردم، بها .  دا ت

 تعکاد زیادی از سارگرها در تما  بودم و  روابطم  روز  بب 
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بکون نگرانی از این بابت می توانک پروسهب دسهتهگهیهرا  را  

حراست ایران ناسیونال یهکهی از مهنهفهورتهریهن . سپری نمایک

ارگانهایی بود سب در سرسوب سردن سارگهران نهقهی مهههمهی 

در  ایی سب فعالین سهوسهیهالهیهسهت سهارگهری امهکهان .  دا ت

حضور در سارخانجات را نکارنک و یا ورود بب  ایهن مهراسه  

صنعتی با د واری روبرو است، تاثهیهر گهذاری و مهتهشهکهد 

سردن سارگران در عرصب دیگر و خهار  از سهارخهانهجهات 

برای نمونهب مهرهارزات خهار  از مهحهکوده .  بسیار مهم است

مردم  اد هر در زمان  اه و بعک  هم در رژیم  همهههوری 

اسممی از اهمیت زیادی بر خوردار بوده و هست بهب عهلهت 

قطع آب و بهرق بهطهور مهتهنهاوب، اعهتهراضهات زیهادی در 

 اد هر صورت گرفت سب من خودم  اهک چنک نهمهونهب ا   

یک نمونهب دیهگهر از مهرهارزات مهردم  هاد  هههر در .  بودم

اعتراض بب سمرود سرویسهای مینی بو  بود سب تهعهکاد ایهن 

و مهردم .  مینی بوسها بب نسرت  معیت آنهجها  هوابهگهو نهرهود

ایهن .  همیشب با مشکد سهمهرهود وسهائهد نهقهلهیهب مهوا هب بهودنهک

اعتراض بطور روتین ادامب دا ت و مهردم راه را بهنهک مهی 

تفاوت عمکه ای سب ما بین سار و فهعهالهیهت در مهحهد .  آوردنک

ههای سهار و مهحهمت سهارگهری و ههود دارد ایهن اسهت سههب 

سارگران در سارخانجات تمام وقتشان صهر  سهار مهیهشهود، 

اما سار در محمت این ا ازه را مهی دههک سهب سهارگهران بها 

اوقات فراغت بیشتری سر مسائد مختلهف صهحهرهت سهنهنهک و 

مهن .  وقت بگذارنک و در امر محکم سردن روابط  تم  سننهک

همانطوری سب قرمً ذسر سردم خیلی سهریهع روابهطهم در ایهن 

مههحههمت گسههتههر  پههیههکا سههرد و از طههریههق ایههن روابههط در 

از هم مهحهلهب ای .   ستجوی سار در سارخانجات ب رگ بودم

های سارگریم مرتب سوال میکردم در سارخانب ا ان افرادی 

را استخکام می سنهنهک یها نهب   بهایخهره از طهریهق یهکهی از 

دوستان سارگرم اطمع حاصد سردم سهب در یهک سهارخهانهب 

ب رگ سب بیی از دوه ار نفری سارگر دارد افرادی را مهی 

دوستم بب من گهفهت بهیها سهارخهانهب مها، . خواهنک استخکام سننک

ترا کار استخکام میکننک بیا سارخانب و مهن خهودم ضهامهنهت 

من تا آن زمان هیو چی  در مهورد سهار تهرا هکهاری .  میشوم

بهایخهره .  نمی دانستم و تجهربهب ای در ایهن رابهطهب نهکا هتهم

تصمیم گرفتم  و رفتم سارخانب و پرسیکم  ما اعمم سرده ایهک 

مها :  دربان در ورودی سارخانب گهفهت.  سارگر استخکام میکنیک

آیا  همها تهر ا هکهار هسهتهیهک   .  فقط ترا کار استخکام میکنیم

سارگری در سارخانجات توآم بود،  تا حهکود زیهادی بهیهشهتهر 

سارگران با سارگران پیشرو آ هنها بهودنهک و بهرای ارتهقهاء و 

پیشررد رابطب نمی بایست عجلب میکردی و بایک میهگهذا هتهی، 

بهرای مه هال .  رابطب در یک پروسب طریعی و آرام  لو بهرود

.  ریک دست فرو م سب با من سار میکرد یک بسهیهجهی بهود

این  خص در اثر حماقت و  هالت بسیجی  که بود خهانهواده 

یعنی  ناخت از دور و بهر و .  روستایی و زحمتکشی دا ت

بهعهک از  هنهاخهت و .  فعالین در محد خیلی مهم و حیاتهی بهود

اطمینان سامد از سالم بودن رابطب، در یک پروسهب طهرهیهعهی 

برای نمونب من یک رفیهقهی از .  نیاز بود تا روابط ارتقاء یابک

. طریق سار در محمت پیکا سردم، ما با هم رفت و آمک دا تیم

این یکهی از سهارگهران پهیهشهرو اعهتهصهاب سهانهکویهج ایهران 

ما رای اعتصاب بب این  کد  هروع  هک سهب .  ناسیونال بود

نهار سارگران ایران ناسیونال را قهطهع مهیهکهنهنهک، سهارگهران 

ایران ناسیهونهال اعهتهصهاب مهیهکهنهنهک، پهاسهکاران، سهمهیهتهب و 

حراست، تعکاد زیادی از سارگران را دستهگهیهر و بهب زنهکان 

باز وهای زنکان اوین  روع بب  کنهجهب .  اوین منتقد میکننک

بب سارگران میگوینک حای بهب .  و ستک ساری سارگران میکننک

.  ما نشان میکهیم چگونب سانکویج ها را بخهوردتهان مهیهکههیهم

تعکاد زیادی از سارگران با اعتصاب غذا در  واب میگویهنهک 

ایهن .  هیج سس نمیتهوانهک بهب زور بهب مها سهانهکویهج بهخهورانهک

دوستمهان تهازه ازدوا  سهرده بهود و پهاسهکاران و حهراسهت 

سارخانب در سرویس مسیر خانب ا ، رفیهق مها را دسهتهگهیهر 

بهعهک .  روز آزار و اذیهت مهیهشهود 50می سننک و میررنک اوین، 

مهیهگهفهت خهانهمهم تهازه از .  از بیست و یک روز آزاد میهشهود

 هرستان آمکه بود و هیو  ناختی از هیو  ا نکا ت و بیخرر 

روز را مه هد  50می گفت تمام .  از اینکب من دستگیر  که ام

سسی نروده بیایک و بهگهویهک .  دیوانب ها  لو در خانب نشستب بود

این مسهیهلهب تهاثهیهر .  سب همسرت چب بمیی بب سر  آمکه است

این یهکهی از درسهههای .  بسیار بکی روی خانمی گذا تب بود

مهمی بود سب بایک میآموختیم دیگر خانواده های سهارگهری از 

خانواده سارگران زنکانی بایک حمایت میکردنهک، ایهن بهعهنهوان 

حهمهایهت .  یک سهمهرهود خهود  را در آن دوره نشهان مهیهکاد

سارگران از همکیگر در مواقع دستگیریها همیشب از اههمهیهت 

زمانیکب سارگری دستگیهر  هکه و .  ویژه ای برخوردار است

در زنکان است، اگر خانواده ا  و یها حهتهی خهود  ههم از 

 حمایت هم طرقب ایها   برخوردار با ک  با  خیال  راحتر  و 
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اما من . برایی تعریف سردم گفت من هیو خرری نکارم

گفت راضی هستی گفتم چرا . میتوانم از  ما امتحان بگیرم 

مرا پیی .  انشین سرپرست، برادر سرپرست بود. سب نب

حا ی برد و گفت حا ی من گرفتار ما ین ب رگ هستم 

بعک از اینکب قطعب :  ما از ایشان امتحان بگیریک و ادامب داد

پسر  انس : حا ی گفت. را زد، آنرا برای من بیاوریک

آوردی سب سرپرست پکر زنی مرده دو هفتب مرخصی 

گرفتب و این برادر  خیلی لوطی مسلک است، بیا بریم 

رفتیم حا ی تیغچب . دوباره تیغچب چاق سردن را یادت بکم 

بعک یک قطعب را روی دستگاه بب سمک . را برایم چاق سرد

حا ی گفت میکانی چرا . حا ی بستم و  روع بب سار سردم

سرپرست دفعب قرد  ما را رد سرد چون چکی ا تراهی 

با . یادت با ب چکی را بب این  کد بایک ب نی. می دی

قطعب . حا ی سب بغد دستم بود، ترا  قطعب را تمام سردیم

برادر سرپرست قطعب . را بب پیی معاون سرپرست بردیم

ساغذ استخکامی را . گفت خیلی خوب است. را ورنکاز سرد

بب حا ی گفت راه سارگ ینی را بب ایشان نشان . امضاء سرد

بب سارگ ینی نو تب بود بب عنوان ترا کار در ب سب . دهیک

خیلی خو حال . من از حا ی تشکر سردم. استخکام سنیک

من برگشتم سر . سارگ ینی گفتنک فردا با مکارست بیا. بودم

سار میلنگ ترا ی و مکت دو هفتب مرخصی گرفتم فردایی 

در سارگ ینی یک فرم بلنکی بب من دادنک . رفتم بب سارگ ینی

آیا مسلمان . سوالها حول وحو  این مسائد بود. تا پر سنم

هستیک یا نب   مهوری اسممی را قرول داریک یا نب  بب 

وییت فقیب اعتقاد داریک یا نب  آیا ارتراطی با گروهای ضک 

انقمب داری یا نب  اگر وابستب بوده ای بب چب گروهی  آیا 

سسانی از گروهای سیاسی را میشناسی یا نب  آیا از خانواده 

 ما سسی با گروهای سیاسی ارتراط دارنک یا نب  آیا از فامید 

یا آ نایهای  ما سسی با ضک انقمب فعالیت دارنک یا نب  آیا 

نماز میخوانیک  مر ع تقلیک تان چب سسی هست  آیا زنکانی 

بوده ای یا نب  سجا ها سار سرده ایک  بب چب دییلی محد سار 

قرلی را ترک نمودی  چب سسانی معر   ما در سارخانب 

هستنک  سجا متولک  که ایک  سجا در  خوانکه ایک  اسامی 

مکارستان از ابتکائی تا آخرین مرحلب تحصیلی چیست    ء 

یک نامب دادنک برای گرفتن ... خانواده  هکا هستیک یا نب  و 

چنک . عکم سوء پیشینب سب هرچب زودتر بایک تهیب میکردم 

الرتب یزم . نفر از آ ناهای  ما در این سارخانب  سار میکننک

زنگ زد بب سهرپهرسهت تهرا هکهاری . آره من ترا کار هستم

دقیقب سرپرست ترا کاری آمک بب نگههرهانهی و از  02بعک از 

اسم و .  من پرسیک  ما ترا کار هستیک من هم محکم گفتم بلی

سههاعههت ورودی را در دفههتههر ورودی یههادا ههت سههردنههک و 

ما بها ههم بهب قسهمهت مها هیهن سهازی .  سرپرست امضاء سرد

سرپرست مهرا بهب یهکهی از اسهتهاد سهارههای .  سارخانب رفتیم

سرپرست بب سهارگهر قهکیهمهی .  قکیمی ترا کاری معرفی سرد

یب تیغچب بهب ایشهان بهکه تها :  سب حا ی خطابی میکردنک گفت

تی  سنک و همچنین یک قطعب سار  روع بب سار سهنهک و  همها 

با حا ی  هروع بهب صهحهرهت .  بایی سر  با یک تا من بیایم

سردم و متو ب  کم سب حا ی همشهریم است این یک  هانهس 

حقیقت را بب حا ی گهفهتهم، .  و قوت قلب ب رگی برای من بود

گفتم حا ی من این سار را  کیکاً احتیا  دارم و بهایهک خهر هی 

مادر و خواهر و برادر سوچکم را بکههم، مهن خهیهلهی سهم در 

بب من تیه  . حا ی گفت نگران نرا . مورد ترا کاری میکانم

قکم بب قهکم رو هن سهردن مها هیهن .  سردن تیغچب را نشان داد

ترا کار و همچنین بستن تیغچب را یادم داد و قطهعهب سهار را 

روی دستگاه بست و من م مً  روع بب ترا یکن قهطهعهب سهار 

قطعب یک مقکار می ان بسهتهب نشهکه بهود مهیهخهواسهتهیهم .  سردم

بب چهکهی زدن مهن .  قطعب را تنظیم سنیم سب سرپرست رسیک

یک نگاهی بب من انکاخهت گهفهت  همها دسهتهگهاه . ایراد گرفت

. ترا کاری سارسردنی را دیکه ای، اما با آن سار نهکهرده ای

مهن خهیهلهی .  گفت اگر ما  ما را بخواهیم بب  ما خرر میکههیهم

همچنان در محهلهب و .  ناراحت  کم سب نتوانستم سار را بگیرم

بعک از سهار روزانهب در تهم  بهرای آ هنهایهی بها سهارگهران 

بعک از دو هفتب ای از امتحان در سهارخهانهب .  سارخانجات بودم

ب رگ می گذ ت یک روزی دوستم سب سار تهرا هکهاری را 

بب من معرفی سرده بود را دیکم پرسیک استخکام  کنت بب سجها 

گهفهت نهگهران نهرها  .  رسیکه، ما را را برایی تعریف سهردم

سارخانب ما دوباره ترا کار استخکام میکنک و تها بهحهال سسهی 

دوباره بیها و امهتهحهان سهن بهرهیهن چهی . را استخکام نکرده انک

بهعهک از .  من با حر  های این دوستم قوت قلب گرفتم .  میشب

دو روز رفتم دم در سارخانب و گهفهتهم مهیهخهواههم سهرپهرسهت 

چون من ن دیک بیسهت روز قهرهد آمهکم .  ترا کاری را برینم

زنهگ زدنهک قسهمهت .  امتحان دادم تا بحال خرری نهگهرفهتهب ام

ترا کاری یک نفر دیگر آمهک دم در گهفهت سهرپهرسهت پهکر 

 ما را  را  .  زنی مرده  و سارخانب  نیست من  بجایی هستم
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سارخانب م د اس ر سهارخهانهجهات، پهاسسهازی به رگهی انهجهام  

نفر از سارگران معتهرض و پهیهشهرو  11گرفتب بود، بیی از 

 هو بهی اعهتهمهادی و تها .  را از سارخانب اخرا  سرده بهودنهک

حکودی پلیسی در سارخانهب حهاسهم بهود و سسهی رغهرهتهی بهب 

مهن در .  صحرت سردن سر اینگونهب مسهائهد نشهان نهمهی داد

محمت و سارخانب در تهم  بهودم تها ارتهرهاط ام را ههرچهب 

بیشتر سنم تا بلکب بتوانم بب طیفی از سارگران پیشرو ن دیهک 

بایخره با یکی از سارگران معترض سب حکوداً با مهن .  بشوم

بعک از اینهکهب پهروسهب آ هنهایهمهان .  استخکام  که بود آ نا  کم

روال طریعی ا  را طی سرد، بین من و این رفیق اعتمهاد و 

این دوست سارگر نهاچهار بهود از بهچهگهی .  ن دیکی ایجاد  ک

سارگری سنک و در خانواده ا  هم مهورد اذیهت و آزار پهکر 

اما در ههر سهارخهانهب ای سهب سهار .  مسترک  قرار گرفتب بود

خهود ایهن رفهیهق .  سرده بود، سارگری مرارز و پهیهشهرو بهود

سارگرهم یک رفیق دیگری دا ت سهب در سهارخهانهب سها هی 

ایرانا سار میکرد و خهیهلهی اصهرار دا هت سهب ایهن دوسهت 

سهارگهرمههان را ههم مهن مهمقههات سهنههم و بهتههوانهیههم هههمه مههان 

در ادامهب . ارتراطاتی در سا ی ایرانا با سارگران ایجاد نماییم

سار در قسمت ترا کاری، عموه بر رفیقی سب با هم ارتهرهاط 

. ن دیک برقرار سردم و سار مشترسی با هم انجام مهی دادیهم

من در همین سارخانب با رفیق سارگر دیگری آ هنها  هکم سهب 

بب دلید روابط پلیسی حهاسهم .  رفیقی بب تمام معنا آژیتاتور بود

بر سارخانب من سعی نمودم روابطم را بب هم وصد نهکهنهم و 

آنها را  کا نگب دارم و فقط خودم حلقب واسطب ما بین رفقهای 

افتاد سمتریهن سارگر با م، این امر سمک می سرد اگر اتفاقی 

. ضربب و آسیب بب روابطمان و رفهقهای سهارگهر وارد  هود

بیشترین فکر و برنامب ام را روی این مسیلب گذا هتهم سهب بهب 

بایخهره بها سهمهک .  موازات هم، چنکین هستب سارگری ب نیم

این دو رفیق سارگر توانستیم از ارگانهای  اسوسی سارخانهب 

و وظائف و عملکرد ان همچون، بسیج، انجمهن اسهممهی و 

حفاظت سارخانب تقریراً اطمعاتی دقیق سسب سنیم و همچنیهن 

از روحیات و وضعیت سارگران پیشرو  ناخت و اطمعاتی 

این اطمعات سمک مهیهکهرد سهب بهکانهیهم بها چهب .  سسب نماییم

بعک از صهحهرهت بها دوسهت .  سسانی بایک چگونب صحرت سنیم

سارگرمان در سارخانب سا ی ایرانها و ایهن دوتها دوسهتهمهان، 

عمقب منک بودنک سب من بخشهایی از مراحث مارسسیهسهتهی را 

 من هم  با . در این محافلی سب بو ود آورده بودیم ترویج سنم

است ا اره ای سنم بب اینکب دوستم در این سارخانب بب من 

گفتب بود بخشی از پروسب استخکامی سارخانب این است سب 

هر سسی می خواهک در سارخانب استخکام  ود بایک نامب ای 

و همچنین تعکادی . بب مسجک محد برای امضاء و تائیک بکهک

از انجمن اسممی ها و حراست سارخانب را برای تحقیق در 

محد زنکگی تازه استخکامی ها میفرستنک،  ما بایک آماده این 

بایک سعی سنی چنک  لسب ای : دوستم گفت. نوع مسائد با ی

چون . بب مسجک محد بروی تا در مسجک محد  ما را بشناسنک

اگر  ما را نشناسنک نامب تائیکیب  ما را امضاء نمیکننک و 

بایخره با راهنمایی دوستم .  ما نمیتوانیک استخکام بشویک

دوستم و حا ی را بعنوان . توانستم تمام تائیکه محد را بگیرم

تا مکارسم . معر  در سارخانب بب سارگ ینی معرفی سردم

 روع بب . آماده  ونک سارگ ینی ا ازه داد  روع بب سار سنم

سار سردنم یک فرصت طمیی بود سب در نرود سرپرست 

خیلی سریع با اس ر . قسمت ترا کاری بکست آورده بودم

حا ی و دیگر سارگران تمام . سارگران قسمت آ نا  کم

من همب . تم   ان را در  هت سمک بب یاد گرفتنم سردنک

ا  نگران بودم سرپرست برگردد و با استخکام من مخالفت 

بب این خاطر سد حوا  و تمرس م را بب یاد گیری هر . نمایک

دو هفتب ای سب . چب بیشتر ترا کاری اختصاص دادم

سرپرست نرود حا ی سارهای متنوعی را بب من داد تا بتوانم 

وقتی سرپرست . تمام ری  و بم های سار را یاد بگیرم

آمک سوال سرد سب چب سی . برگشت و دیک من دارم سار میکنم

.   ما را استخکام سرده است در  واب گفتم معاون سرپرست

سرپرست آمک سارهایم را چک سرد و گفت همب این قطعات 

گفت بب قسمت ترا کاری . را  ما ترا یکه ای  گفتم بلب

بعک سرپرست  روع بب توضی  دادن مقررات . خو  آمکیک

من در سالن بسیار ب رگ ما ین سازی سب . قسمت سرد

قسمت ترا کاری هم   و آن بود سار میکردم، سعی سردم  

تا مکتی برای  ناخت بیشتر از محیط  و روابط سارگری 

زمان مناسری . آنجا با دقت اوضاع را زیر نظر دا تب با م

سب میشک با سارگران ارتراط گرفت و سر صحرت را باز سرد 

من بیشترین اطمعات . در سرویس ها  بعک از ا تمام سار بود

را در رابطب با سارگران پیشرو و  ناخت بیشتر از محیط، 

الرتب . را از سارگرانی سب با من همشهری بودنک سسب سردم

با تو ب بب اطمعاتی سب .  و سارخانب متاسفانب مساعک نرود

بکست آوردم، سال قرد از اینکب من استخکام بشوم در این    
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در رابطب با مسائد سهارگهری .  سارگری پیشرو و نترسی بود 

ً بها مهن مشهورت مهیهکهرد حهتهی .  و مسائد خانواده ا  مرترها

مسائد خصوصهی خهانهوادگهی ا  را ههم بها مهن در مهیهان 

فهکهری هر چب با ایهن دوسهت سهارگهرم از نهظهر .  میگذا ت

ن دیک میشکم بب این یقین میرسیهکم،  سهب از لهحهاظ فهکهری 

یهک روز .  خیلی  ن دیک و نقهطهب نهظهرات مشهابهههی داریهم

فهردایهی .  تصمیم گرفتم مانیفست سمونیست را بب ایشان بکههم

مهن در تهمهام طهول :  آمک خیلی خو حال و راضی بود گهفهت

زنکگیم تا قرد از اینکب ستاب مانیفست را بخوانم، مطهلهرهی از 

. مارسس نخوانکه و در مهورد مهارسسهیهسهم اطهمعهی نهکا هتهم

مانیفست را خوانکم این میتوانهم بهب  هرات بهگهویهم مهن ههم 

آن لحظب یکی از بهترین و پر  هورتهریهن .  مارسسیست هستم

 نگ ایران وعراق  روع  که بهود، در . لحظات زنکگیم بود

سارخانب، هم مکیریت و هم سارفرما از سب طر  میخواستنهک 

سب مشکمت و عوارض  نگ را بهب مها سهارگهران تهحهمهیهد 

سارگران را وادار بب رفتن بب  رهب بطور گهرد هی   -0.  سنک 

هر ماه بخشی از دستمه د مها سهارگهران را بهرای   -5.  بکننک

بهای بهردن   -3.  سمک بب  نگ از حهقهوق ههایهمهان بهردارنهک

را در   نامیکه مهیهشهکطرح آکورد بایبری سار و  کت سار سب 

سارخانب راه بیانکازنک و همچنین اضافب سردن  هیهفهت سهاری 

مها .  ساعت سار سهنهک 05دوم و اینکب هر  یفت موظف است 

در  لسات ترویجیمان یک بب یک، این سیاستها را بهررسهی 

و تج یب و تحلید میکردیم و اینکب چکار بایک بکنیم تا بب یک 

اولین مسیلب ای سب سهر آن صهحهرهت .  اقکام عملی دست یابیم

نمودیم این بود سب  نگ ایران و عراق یک  نگ ارتجاعهی 

است و سارگران نرایک تاوان این  نگ را بب هر  کد ممکهن 

این  نگ بج  عواقب  وم و خهانهب خهرابهی بهیهشهتهر .  بکهنک

ما سارگهران .  برای ما سارگران چی  دیگری را بهمراه نکارد

نرایک از تهکیکهای اخرا   کن در رابطب با نرفتن بهب  هرهههب 

ایهن را قهرار  هک مهحهور اصهلهی تهرهلهیهغ .  بترسیم و بهراسیم

برعلیب  نگ در مهیهان سهارگهران قهرار دههیهم و در سهطه  

در رابطهب بها طهرح آسهورد، ایهن طهرح . وسیعی ترلیغ نماییم

ظاهراً اگر ساری سب سارگران در هشت ساعت انجام میکادنک 

مها .  گفتنک اگر  ما این سار را در چهار سهاعهت انهجهام دههیهک

چهار ساعت بب  همها  بهر مهرهنهای حهقهوقهتهان اضهافهب سهاری 

ما دقیقاً مها هرای پشهت ایهن طهرح فهریهرهکهارانهب را .  میکهیم

 مکیریت میخواست با این سار گو ب  اسکنا   را . میکانستیم

از متون پایب ای م د م د بها .  عمقب زیادی این سار را سردم

سود، سار م دی، مکخلی بر سهرمهایهب، مهانهیهفهسهت و اصهول 

سمونی م، دولت و انقمب و آثار دیگر لنین را در دستور سار 

 لسات ترویجی بعک از اتمام هشت ساعهت .  مطالعاتی گذا تم

سار روزانب و معمویً بعک از سار، تا غروب و دیر وقت، در 

بعهضهی مهواقهع . محد و منازل دوستان سارگر انجام میگرفت

آنچنان سرگرم بحث و مطالعب بودیم سب ن دیک بهود آخهریهن 

 . مینی بو  را سب بایک با آن راهی من ل  وم از دست بکهم

قرمً ا اره سهردم سهب .  بر گردیم بب  رایط زنکگی  خصی ام 

. صاحرخانب ام یک قاچاقچی بود و از این بابت نهگهران بهودم

در این خانب دچار مشکمتی  کم ، مشکمتم بب ایهن صهورت 

صاحرخانب قاچاقچی آدم ف ولی بود و وقهتهی مهن مهنه ل .  بود

نرودم تمام وسهایهلهم را گشهتهب بهود، بهب یهک سهری  ه واتهی 

صاحرخانب فهمیکه بود من آدم سیاسی .  دسترسی پیکا سرده بود

من این مسیلب را با یکی از دوستانهم درمهیهان گهذا هتهم .  هستم

تها .  دوستم وعکه سرد تا دوتا  اسازی خوب برایهم تهههیهب سهنهک

وقتی در این خانب بودم این امکان را یهافهتهم سهب مهتهریهالهم را 

تصمیم گرفتم هرچب زودتر اتاقی پیکا سنم سهب .   اسازی نمایم

او مهیهکانسهت مهن سهیهاسهی . پیکا سردن اتاق سار ساده ای نرود

هستم اما از آنجائیکهب مهن ههم مهیهکانسهتهم صهاحهرهخهانهب مهواد 

مخکرفرو  است بنابراین، صهاحهرهخهانهب بهخهاطهر وضهعهیهت 

اما در مکتی سب در خانب ا  .  خود  نمیتوانست مرا لو بکهک

چنک بار هم بب .  بودم هر روز بخشی از وسایلم را بر میکا ت

وسایهد مهن ههم گهم مهیهشهود :  رویی آوردم و در  واب گفت

اما من میکانستم تمام وساید مرا خود  بهر .  نمیکانم سی میرره

بایخره با هر سختی بود اطاقهی گهیهر آوردم و از .  می دارد

دوستم هم دوتا  اسازی خوبی بهرایهم .  خانب قاچاقچی در رفتم

آورد و توانستم   وات و نو تجات غیر قانونی را  اسهازی 

در سارخانب توانستیم بب قسمت های دیگر نفوذ سهنهیهم و .  نمایم

بب این ترتیری سب پیی می رفتیم، .  روابطمان را گسترده دهیم

روابطمان روز بب روز گسترده تر میشک و از طریق روابهط 

سارخانب و محلب توانستم بب  رکب وسیعی از سارگران مرهارز 

آنهچهب سهب ههمهیهشهب بهعهنهوان یهک .  و پیشرو دسترسی پیکا سنم

خاطره  یرین در ذهنم است و یزم دیهکم ایهنهجها ههم بهب آن 

ا اره ای  ود، من در قسمتی سب سهار مهیهکهردم بها یهکهی از 

 همکارانم رابطب خیلی صمیمی دا تم، دلیلی هم ا ین  بود سب 

     99  



 

تمام روابط اصلی  رکب هایمان را بب . سارخانب با هم نکا تنک 

الرتب ناگفتب نمانک سب این . خار  از سارخانب منتقد سردیم

ارگانهای سرسوبگر سارخانب نرودنک سب سارگران پیشرو را 

تهکیک میکرد، بلکب  ناح راست  نری و اپوزیسیون از قرید 

توده ایها و اس ریتها نقی بشکت مخرب و خطرناسی دا تنک 

و ما همیشب میرایست مواظب این روابط در پیرامونمان 

سار و سیاست اینها، ترلیغ  وراهای اسممی بب عنوان . بودیم

تشکد سارگری،  رست و ترلیغ در بسیج  سارگران سارخانب 

در واقع راست ها بب عنوان . برای  رست در  رهب ها بود

نقی انجمن اسممی . بازوی میریت سارخانب عمد میکردنک

در بب و ود آوردن رعب و وحشت بشکت  اخص بود، 

اعضای انجمن اسممی ها در قسمتهای سارخانب بب صورت 

مسل  ظاهر می  کنک و حتی در قسمتهای ساری، اسلحب 

در مواقع استراحت و صر  . هایشان را تمی  میکردنک

چای، یکی از انجمنی ها سب در زنکان اوین   و  کنجب 

گران و تیر خمص ب نها بود با بی  رمی تمام،   ئیات 

 کنجب و سشتن افراد سیاسی را برای سارگران قسمت 

بازگو میکرده و با این سارا ، رعب و وحشت را در 

از لو دادن نیروهای سیاسی در سالهای . قسمت دامن می د

ما تم  نمودیم در  رست تعاونی . قرد تعریف میکرد

تم  ما بر این بود . سارخانب،  رست فعال دا تب با یم

حکاقد سانکیکاهای خوبی برای هییت مکیره  رست تعاونی 

انتخاب بشونک، تا ا ناسی سب  رست تعاونی تهیب میکرد 

و تم  نمودیم تا در ب . بطورعادینب بین اعضا تقسیم  ود

ای،  لو ترعیض و پارتی بازی های مکیریت و انجمن 

هر بار انجمن اسممی م د مجلس . اسممی گرفتب  ود

خررگان  لو سانکیکاهای سارگران را میگرفتنک و افراد 

خود ان را بب زور بب عنوان نماینکه سارگران در  رست 

تعاونی قالب می سردنک، باعث میشک درگیری بین سارگران 

الرتب رو ن و . با انجمن اسممی ها و مکیریت بای بگیرد

واض  بود چرا، و بب چب دلید ا ازه نمی دادنک سب نماینکگان 

سارگران بب  رست تعاونی راه یابنک، زیرا ا ناسی م د 

... یخچال، ما ین لرا   ویی، تلوی یون، فر  ما ینی و

اینها بشکت در بازار با سمرود روبرو بود و در بازار آزاد 

این امتیازها را، انجمن . چنکین برابر قیمت اصلی ا  بود

اسممی ها و مکیریت برای نور چشمی ها قائد می  کنک و 

ما از این زوایب بب اعتراض و . بین خود تقسیم می سردنک  

بب سارگران نشان دهک و بعک از اینکب موفق  کنک  کت سار 

را بای بررنک، یکی دو ماه پولی از بابت اضافب ساری بب 

و اگر سارگران . سارگرا ن بکهنک سپس این پول را قطع سننک

اعتراض سننک و نخواهنک این اضافب ساری را انجام بکهنک، بب 

سارگران بگوینک  ما تا بحال خیانت و سم ساری میکردیک از 

اگر  کت سار را . این بب بعک با این  کت می توانیک سار سنیک

بای نرریک  ما بب انقمب خیانت سرده ایک و ضک انقمب و 

ما این ما را را و اینکب چب نقشب . م دور و بیگانب هستیک

 ومی پشت آن خوابیکه را از طریق  رکب مان سب روز بب 

ا رای . روز گسترده تر میشک در بین سارگران ترلیغ نمودیم

این طرح ناسام مانک و بب غیر از انجمن اسممی ها و بسیجی 

تم  مکیریت . ها، تعکاد سمی بب فراخوان مکیریت تن دادنک

و انجمن اسممی برای گرفتن با  وخرا   نگی از طریق 

سم سردن حقوق سارگران در بین سارگران را افشاء و نسرت 

بب این اقکام ارتجاعی اعتراض نمودیم؛ و اعمم سردیم 

ً از حقوق ما، برای  رهب سسر  مکیریت حق نکارد مستقیما

در . این سار بایک از طر  سارگران داوطلرانب با ک. سنک

رابطب با فشار ساری و با  و خرا   نگی اطمعیب ای 

نو تم و با تائیک و موافقت رفقای اصلی  رکب ، آن را در 

این طرح  وم . بین سارگران مخالف مکیریت توزیع نمودیم

چانب زدن برای بای بردن . مکیریت و سرمایب هم خن ی  ک

 کت سار مکت طوینی طول سشیک و مرتب درگیریهایی بین 

مکیریت بطور مرتب . ما سارگران و مکیریت ایجاد می نمود

با سرپرستها  لسب میگذا ت و در پی چاره  ویی برای 

پیی نرفتن طرحهای ارتجاعی ا  بود و از اینکب این 

برنامب ها پیی نمی رفت بشکت ناراحت بوده و از این بابت 

انجمن اسممی ها، حراست، . بب سرپرستان فشار می آورد

بسیجی ها و  اسوسان مکیریت مرتب  لسب میگرفتنک و در 

تکاپو بودنک تا عاملین پیی نرفتن این طرحها و در واقع 

 رکب ما گستر  وسیعی . سارگران پیشرو را  ناسایی سننک

یافتب بود تا  ائیکب ما توانستب بودیم در سارگ ینی هم نفوذ 

تمام نقشب ها و دستور العمد های مکیریت هم مان . پیکا سنیم

ما با سسب این اطمعات میتوانستم از . بب دست ما می رسیک

مکیریت از . تمام حرست های مکیریت  لوتر با خرر  ویم

طریق  اسوسانشان تمام نیرویی را برای  ناسایی 

ما هم متو ب این ما را . سارگران پیشرو بسیج سرده بود
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 ورای اسممی، اس ریت سارگران انتخابات  ورای اسممی  

با حیلهب و ته ویهر خهواسهتهنهک سهارگهران را .  را تحریم سردنک

متقاعک نماینک سب بب  ورای اسهممهی رای بهکههنهک و بها ایهن 

 کد برای  ورای اسممی  روع بب ترلیهغ سهردنهک سهب اگهر 

مکیریت، سارگری را خواسهت اخهرا  سهنهک و اگهر  هورای 

 هورای .  اسممی نرا ک مکیریت بب آسانی میتوانک اخرا  سهنهک

اسممی میتوانک از حقوق  ما سارگران دفاع سنک و تنهها بهایهک 

مشکمت و خواستب هایتان را از سانال  ورای اسممهی حهد 

سب مکیریت بها ایهن عهوام فهریهرههها و ...  و فصد سنیک و غیره

ترلیغ برای  ورای اسهممهی، بها سهمهک بهرادران راسهتهشهان 

نتوانستنک سارگران را از تصمیهم  هان (  توده ایها و اس ریتها) 

بعکاً خود هان چهنهک . منصر  نماینک و انتخاباتی برگ ار سننک

بهرای .  نفر را بب عنوان  هورای اسهممهی مهنهصهوب سهردنهک

اینکب بتوانیم ن دیکی و هم نظری بیشتری را بیهن سهارگهران 

بو ود بیآوریم، مسافرت های دو روزه، هم برای تهفهریه  و 

بهعهضهی مهواقهع دو تها .  هم برای آ هنهایهی سهازمهان مهیهکادیهم

این مسافرت ها تاثیر بسهیهار . نفر میشکیم 011اتوبو  حکود 

الرتب فقط محکود بب سهارگهران .  خوبی در بین سارگران دا ت

دوست های خار  از سارخهانهب را ههم  هامهد .  سارخانب نرود

حهجهم سهار مهن در رابهطهب بها تهرویهج آثهار پهایهب ای .  میشک

در  مع های متفاوت بسهتهب .  مارسسیستی خیلی زیاد  که بود

بب سط  سهواد  همهع  سهارگهران، سهار تهرویهج ام را پهیهی 

من در معی سب رفقا، سواد سمتری دا هتهنهک بهیهشهتهر .  میرردم

 .بحث ها را بب  کد ساده برایشان بیان میکردم

یکی از مسائلی سب سارگران خاطره خوب و  الری در مورد 

آن دا تنک و معمویً در آن مورد صحرت میکردنک، این بود 

سب بعک از انقمب فعالین سیاسی ای سب عمقمنک بودنک در 

اینها . رابطب با مسائد سارگری فعالیت سننک زیاد بودنک

زمانیکب وارد سارخانب میشکنک در تم  بودنک سر اولین ماه 

اعتصاب راه بینکارنک و انتظار دا تنک سب سارگران با آنها 

اما نتیجب . همراهی نموده و بب این خواستب  واب م رت دهنک

ا  این میشک سب این افراد در همان اول ماه از سار اخرا  

دست بب اعتصاب زدن در هر  رایطی برای . میشکنک

سارگران امکانپذیر نرود، سارگران بایک  رایط  و توازن قوا 

را می سنجیکنک، و سپس دست بب اعتصاب می دنک، برای 

آنها ساممً . اینکب سمترین تلفات و ضربات را متحمد  ونک

تجربب دا تنک و بب این امر آگاه بودنک، سب هر اعتصاب با 

مخالفت با این مسیلب می پرداختیم و می خواستیم این ا نا  

یکی دیگر از . بطورعادینب بین سارگران تقسیم بشود

مشکمت ما تعاونی مسکن بود، در این رابطب بطور مرتب 

بین سارگران و مکیریت و انجمن اسممی سشمکی و در 

در تعاونی مسکن هم م د  رست تعاونی انجمن . گیری بود

اسممی و مکیریت تم  میکردنک تا با تهکیک و زور، افراد 

برنامب های تعاونی . خود را بب تعاونی مسکن تحمید سننک

مسکن بب این  کد بود سب مقکار زیادی از اعضای تعاونی 

مسکن پول گرفتب بود و قرار بود دولت درعوض بب 

سارگران در ازای پول دریافتی، تکب ای زمین ب رگ را در 

اختیار تعاونی قرار بکهک و تعاونی  روع بب خانب سازی 

بعک از چنکین سال انتظار، یک روزی . برای سارگران بکنک

متو ب  کیم سب هییت مکیره تعاونی مسکن اعمم سرد قطعب 

زمینی در  مال  هر بب تعاونی تعلق گرفتب و از آنجائیکب 

سارگران از عهکه مخار  ساختمان سازی بر نمی آینک این 

قطعب زمین در اختیار هییت مکیره و رده های بایی 

سارگ ینی و انجمن اسممی قرار داده  که است و قرار است 

سب دوباره قطعب زمین دیگری بب تعاونی بکهنک و آن بب 

ما . سارگرانی تعلق خواهک گرفت سب در نوبت هستنک

سارگران وقتی از این ما را اطمع حاصد سردیم  لو سار 

گ ینی  مع  کیم و خواهان مجمع عمومی و باز خواست 

ما سارگران اعتراض . هییت مکیره تعاونی مسکن گردیکیم

سردیم سب چرا زمین ما را بب هییت مکیره و انجمن اسممی 

واگذار سردیک، ما سب سالها پولمان را برای مسکن اینجا 

گذا تب ایم آنوقت زمین ما را بکون ا ازه ما، بب افراد 

در روز رو ن  ما داریک دزدی میکنیک و ما . دیگری میکهیک

بایخره دوباره سارگران . خواهان انتخاب نماینکه خود هستیم

خواستنک تا هر سسی را سب می خواهنک برای هییت مکیره 

تعاونی مسکن سانکیک سننک، انجمن اسممی و  ورای اسممی 

با تهکیک و ارعاب و گفتن اینکب ما این افرادی را سب  ما 

و  روع سردنک بب تهکیک . سانکیک سرده ایک تائیک نمیکنیم

.  سارگران سب اگر ادامب بکهیک سارتان را از دست خواهیک داد

بایخره با  زور و ارعاب، زمین سارگران را انجمن 

این . اسممی و هییت مکیره سارخانب توانستنک بای بکشنک

مسیلب  رایطی را ایجاد نمود تا ماهیت ارتجاعی انجمن 

اسممی و  ورای اسممی بیشترافشاء  ود و تاثیر خوبی در 

بطوری سب برای انتخابات    . بین سارگران سارخانب گذا ت
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ههر ها مهیهرفهتهم و بها ههرسسهی .  مکت من را تعقیهب مهیهکهرد 

صحرتی میکردم، اگر بخاطر سار مجرور میهشهکم بهب قسهمهت 

دیگری بروم دنرالم می آمک تا برینک من با چب سسی در تهمها  

تعقیب در تمام نقهاط مهخهتهلهف سهارخهانهب و در مسهیهر .  هستم

. سارخانب و من ل ام نی  از طریق این  هخهص دنهرهال مهیهشهک

سپس  هت بهو هود آوردن زمهیهنهب ههای درگهیهری بها مهن، 

.  اسوسهای سارخانب را بب عنوان سمکی ن د من میفرستادنک

آنها تم  میکردنک خود را مخالف رژیم  ا ب ننک و وانهمهود 

. سننک سب از وضع مو هود نهاراضهی و تهحهت فشهار هسهتهنهک

بعضی مواقع حتی بب سران رژیم فحی مهیهکادنهک تها اعهتهمهاد 

حتی وقتی بب دستشویی هم میرفتم، آنها دنرالهم . مرا  لب سننک

بکین ترتیب از من و از همب سسانی سب با مهن سهمم . میآمکنک

. وعلیک میکردنک بب حراست سارخانب گ ار  رد مهیهکهردنهک

خیلی وقتها این فهرد  هاسهو  پشهت دسهتهگهاه خهود را قهایهم 

میکرد سب من او را نرینم سب بتوانک بکور از چشم من حرسهات 

الرتب بسهیهاری مهواقهع افهراد .  و رفتارما را راحتر سنترل سنک

م دور دیگر ان را هم سراغ من می فرستادنک، آنههها سهعهی 

و در بهحهث .  می سردنک سر بحث سیاسی را با من باز سهنهنهک

 ان بب حکومت فحی وناس ا میکادنک تا عهکهس الهعهمهد مهرا 

یا با سسانی سب در قسمت دوست بودیم و صرهحهانهب و .  بفهمنک

نهار را معهمهویً بها ههم مهیهخهوردیهم در مهورد مهن تهحهقهیهق 

آنها تم  میکردنک اتهاماتی را بب من بچسهرهانهنهک و .  میکردنک

هک  ایهن بهود .  زمینب ای برای درگیر  کن با من ایجاد سننک

سب در این درگیریها دچهار حهالهتهههای عصهرهی  هوم، و ایهن 

برخوردها، بهانب ای برای اخرا  و تکمید  هکن پهرونهکه ام 

هک  از این تعقیرها و سنترلها این بود سهب بهب روابهطهم .   ود

حتی یکرار از بیرون تلفنهی دا هتهم و .  در محد سار پی بررنک

از من خواستنک روز بعک  خودم را بهب سهمهیهتهب بهههارسهتهان 

من این مسیلب و تلهفهن مشهکهوک  را بها رفهقهای .  معرفی سنم

از زوایای مختلفی مسیلب را بهررسهی .  هستب در میان گذا تم

همگی بب این نتیهجهب رسهیهکیهم ایهن احهتهمهایً یهک دام .  سردیم

است، تصمیم گرفتب  ک من خهیهلهی عهادی بهب سهر سهار بهاز 

گردم، آنها طرح و نهقهشهب ای ریهخهتهنهک بهب ایهن  هکهد، اگهر 

خواستنک در سارخانب من را دستگیری نمهایهنهک، رفهقها بهب مهن 

و بب ایهن نهتهیهجهب .  سمک سننک من را از سارخانب فراری دهنک

رسیکیم سب با این سار میخواهنک مرا امتحان سننک، سب آیا فرار 

 میکنم یا نب  و آنها از این طرق  می خواستنک  من  را  تحت 

بهب ایهن .  ههمهراه خهواههک بهود...  اخرا   کن، زنکان رفهتهن و

دلههیههد، امههر سههاده ای نههیههسههت سههب تههعههکادی بههی تههجههربههب و 

آوانتوریست هر وقت اراده سننک، زنکگی و سار سهارگهران را 

سهار سهیهاسهی ههکفهمهنهک، .  بب بازی بگیرنک و بب خطر بینکازنهک

. احتیا  بب صرر، حوصلب و بهرنهامهب ریه ی درازمهکت دارد

سارگران بب منافع خود ان آگاه هسهتهنهک، و در یهک پهروسهب 

طوینی  و حسهاب  هکه بها اتهحهاد و بهرنهامهب بهرای گهرفهتهن 

 .مطالرات خود اقکام میکننک

رفیدق شدهدرام بدا تدوجده بده مدبدارزاتدی کده شدمدا یدک .  س

عکدس الدعدمدل مددیدریدت و .  بخشهایی از آن را بازگو کردی

انجمن اسالمی و حراسدت و غدیدره بدرای خدفده کدردن ایدن  

 مبارزات چگونه بود؟

من قرمً توضی  دادم  رکب ارتراطی ما در تمام قسهمهت ههای 

تهمهام دسهتهور .  سارخانب و همچنین در سارگ ینی نفهوذ دا هت

العملهای مکیریت و نقشهب ههای آنههها بهرعهلهیهب سهارگهران بهب 

مکیریت، انجمن اسممی و حراست،  لسات .  دستمان میرسیک

زیادی ترتیب داده بودنک سب بریننک این مسهائهد از طهریهق چهب 

آنها یک حکسهایی می دنهک؛ .  افرادی بب بیرون درز پیکا میکنک

عممً ما در قسمت، در مهقهابهد طهرحهههای .  اما مطمین نرودنک

ا راری و ارتجاعی آنها ماننک سیستم اسورد ان می ایسهتهادیهم 

و مورد تهکیک هم واقع مهیهشهکیهم، امها نهب تهاثهیهر دا هت و نهب 

بب عنوان نمونب ما بایک بخشی از دستم دمان را .  سارساز بود

با توافق بب  نگ سمک میکردیم و در لیست سمک مهالهی بهب 

 نگ سب از طر  مکیریت سارخانب تهیب  که بود قیک میهشهک، 

ما از این امر خوداری نموده و در مقابد آن چنهکیهن بهارعهکد 

صفر گذا تیم و یا با قرول نکردن رفتن دوره ای بب  هرهههب و 

زمانیکب مکیهریهت بهب سهارگهرانهی مشهکهوک مهی  هک، .  غیره

نیروهای  اسوسی ا  ان ماموریت می یافتنک تا درقسمتهایهی 

بهرای .  سب این سارگران سار میکننک، آنها را زیر نظر بگیرنهک

م ال من سب بعک از چنک سالی در قسهمهت بهب عهنهوان سهارگهر 

ترا کار در ب یک سار می سردم، و سارگر ماهر مهحهسهوب 

می توانستم سسانی را بب عنوان سهار آمهوز بهپهذیهرم .  می  کم

. سب بب آنها سار تهرا هکهاری را در مهکت زمهانهی یهاد بهکههم

سارآموز فرستاده  که ی پهیهی مهن، یهکهی از  هاسهوسهههای 

. خطرناک بود، سب آگاهانب این حرست برنامب ری ی  که بهود

 سار این  خص در واقع سارآموزی نرود، بلکب این  بود  تمام 
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. بب ساری سننک سب بتواننک راحت و بکون دردسر اخرا م سننهک 

بهایخهره .  خیلی عصری بودم، ولی خودم را سنترل میهکهردم 

چهرا مهرا ایهنهجها نهگهب :  بب اعتراض گفتهم.  هفتب سوم تمام  ک

 ما از این بب بعک اخهرا  :  سب در  واب سوالم گفتنک.  میکاریک

گفتنک  ما از فهردا حهق نهکاریهک بهب .  هستیک، گفتم بب چب دلیلی

در سارگ ینی ساغذ اخرا م را بب من دادنک و .  سارخانب بیائیک

مهن .  گفتنک اگر  کایت داریک مرا عب سهنهیهک بهب وزارت سهار

ساغذ اخرا م را گرفتم و مستقیم بهرای  هکهایهت بهب وزارت 

الرتب بعک از ایهنهکهب ههمهکهارانهم  هنهیهکه بهودنهک سهب .  سار رفتم

سارگ ینی مرا اخرا  سرده، گروهی از آنها بب اعتهراض بهب 

سب در دفاع از من صحهرهت .  اخرا  من بب سارگ ینی میرونک

ههمهکهارانهم .  هایی بین همکارانم وسارگ ینی رد و بکل میشود

 هادت می دهنک سب سرپرست مقصر است و سعی می سهنهنهک 

همکارانم میگوینک مها سهرپهرسهت را . ما را را توضی  دهنک

 ما بی دلید این همکار مها را .  در این ما را مقصر میکانیم

سارگ ینی وعکه و وعیک می دهک سب، ما تهم  .  اخرا  سردیک

ضهمهنهاً .  خودمان را میکنیم تا ایشان را بر سر سار برگردانیم

گارگ ینی بب همکارانم میگویک  ورای اسهممهی ههم بها ایهن 

اخرا  موافق بوده، فعمً  ما بریک سرسارتان و مهقهکاری بهب 

بها ایههن حههیههلههب، هههمههکهارانههم را بهب قسههمههت .  مها وقههت بههکهههیههک

چنک تا از دوستهان نه دیهکهم در قسهمهت بهب دفهتهر .  برگرداننک

سرپرست میرونک و سرپرست را تهکیک مهیهکهنهنهک سهب بهب چهب 

سهب سهرپهرسهت بهر .  علتی این همکارمان را اخهرا  سهردیهک

میگردد، میگویک من مقصر نیستم خود سار گ یهنهی ایهن سهار 

در ضمن سرپرست از یکهی از .  را بب من تحمید سرده است

همکارانم بشکت میترسیک بعک از اینکب سهرپهرسهت از طهر  

این همکارم تهکیک  ک، او  روع بب اعترا  در بین تهعهکادی 

بهایخهره ههمهکهارانهم بها دنهرهال سهردن .  از همکارانم مهیهکهنهک

اخرا م متو ب میشونک سب برایم حسابی پرونکه سهازی سهرده 

دوستهان سهارگهرم در .  انک و از بازگشت بب سار خرری نیست

. قسمت، بب انکازه حقوق سب ماهم بب من سمک مالهی نهمهودنهک

سمک بسیار با ارز ی بود و توانستم تا آن مکت سهب پهروسهب 

 کایتم در اداره سار  ریان دا ت با این  پهول هه یهنهب ههای 

یک بخی از  کایتم  هامهد .  زنکگیم را تا حکودی تامین نمایم

این بود با چب حقی و طرق چب قانونی مرا بیی از سهب ههفهتهب 

در سارگ ینی صر  تا عصر نگب دا تهیهک و ایهن بهاعهث  هک 

 فشارهای روحی زیادی بب من وارد آیک و  بویژه من  را  از 

آنها اطمعات زیادی از من نکا تنک و بها ایهن .  فشار بگذارنک

 گرد میخواستنک مطمین  ونک سب من سیاسی هستم و تهعهلهق 

سهارخهانهب، رفهقها من روز بعک برگشتم  .  سازمانی دارم یا نب 

. همگی آماده بودنک سب اگر اتفاقی افهتهاد مهن را سهمهک سهنهنهک

خو رختانب دام بود و اتفاق خاصی نیافتاد و حک  مها درسهت 

م دوران قسمت با همکستی سرپرست در تم  بودنک با .  بود

من درگیری بو ود بیآورنک و با اسهتهفهاده از ایهن درگهیهریههها 

بایخره بیشهتهر ایهن .  تم  دا تنک بب اهکا   وم ا ان برسنک

 .توطیب ها را توانستیم با سمک رفقا خن ی سنیم

رفیق شهرام می توانید توضیح بدهید کده تدا چده مددت .  س

تعقیب و کنترل شما ادامه داشت و آخر سر چگدونده خداتدمده 

 یافت؟

بیی از دو سال تمام حرستم را در سارخانب،  اسوسان تهحهت 

در این رابطب از ماًمور سهردن سهارآمهوزم سهب .  سنترل دا تنک

یکی از  اسوسان معرو  سارخانب بود گرفتب تها ههمهکهاری 

تمام  این افراد در  ههت سهنهتهرل ...  انجمن اسممی و بسیج و

من عمد میکردنک، الرتب یزم بب گفتن است سهب ایهن افهراد بها 

ترحر سامد و بکون متو ب  هکن مهن در بهرخهی مهواقهع ایهن 

بایخره سناریویی را با سرپرست .  سنترلها را انجام می دادنک

سرپرست بکون دلید با من درگهیهر  هک، .  طرح ری ی سردنک

سهوال .  مرا تهکیک سرد سب  ما را بب سهارگه یهنهی مهی فهرسهتهم

سردم برای چی   روع سرد بب سر و صکا سردن و گفت بایک 

رئیس سارگه یهنهی  هروع سهرد بهب سهوال .  برویک سار گ ینی

. سردن و روانشناسی من سب ما را چیست و از این صحرتههها

من برای مکتی بجای رفتن بب قسمت بایک بب سهارگه یهنهی مهی 

رفتم و آنجا می نشستم و بعک از اتمام ساعات سهاری بهر مهی 

سارفرما و مکیریت از تعلیق سارگرانی م د مهن .  گشتم من ل 

ً دو ههک  را دنهرهال مهیهکهردنهک یهکهی .  در سهارگه یهنهی دقهیهقها

روانشناسی سردن سارگر مذسور و دستیابی بب اطمعات ههر 

چب بیشتر و دوم زهر چشم گرفتن از سارگرانی م د مهن سهب 

در طی بیی از دو سال تعقیهرهم و .  دیگر دست بب عملی ن نیم

بهو ههود آوردن فضهای مههتههشههنهج بههرای هههر نههوع درگههیههری، 

میخواستنک قرد از اینکب اعتصابی در سارخهانهب اتهفهاق بهیهفهتهک 

بتواننک سارگران پیشرو را  ناسایی و اقکامات یزم را بهرای 

.  لو گیری از وقوع اعتصاب و متحک  کن و غیره بهگهیهرنهک

 با این سار میخواستنک مرا وادار . این وضعیت هفتب ها گذ ت
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از این بابت مهن اعهاده حهیه هیهت . آزار روحی و روانی دادنک 

بهب ههیهو :  نماینکه مکیریت و  ورای اسممی گهفهتهنهک.  می سنم 

من گهفهتهم مهن .  و ب بب  ما ا ازه برگشت بب سار را نمیکهیم

چهنهک دقهیهقهب بهیهرون :  دوباره بب من گهفهتهنهک.  سارم را میخواهم

بعک از ایهنهکهب .  منتظر بشویک تا ما صحرتی با هم دا تب با یم

حر  آخرت چهی اسهت گهفهتهم :  دوبار من را خواستنک، گفتنک

اگر نتیجب ایهن دادگهاه :  در  واب گفتنک.  من سارم را میخواهم

بب دادگاه بایتر ار اع  ود بیی از ههفهت مهاه دیهگهر طهول 

من در  واب دوبار گفتم مهن سهب .  میکشک، فکرهایت را بکن

گفتنک ما میخهواههیهم سهالهی .  گفتم برگشت بب سارم را میخواهم

سب ماه بب ازای هرسال سارت بب  ما پرداخت سهنهیهم و  همها 

این خاتمب  کایتتان را امضاء سنیک آیا قرول میکنی  مهن ایهن 

قرار  ک بعک از یکی دوهفتب چک من .  پیشنهاد را قرول سردم

دوران اخرا یم از .  بگیرمرا محاسرب و از اداره سار تحوید 

قههانههون ارتههجههاعههی .  بههکتههریههن روزهههای دوران زنههکگههیههم بههود

 مهوری اسممی با دسیسب مکیریت و سارفهرمهای سهارخهانهب 

میخواهک با تمام توان سارگر اخرا ی را از تمام م ایای سهار 

و زنکگی محروم سنک و نام سارگران اخرا هی را در لهیهسهت 

سیاه وارد میکننک تا از این طریق بتواننک از استخکام سهارگهر 

سهر .  اخرا ی در سارخانجات دیگر مهمهانهعهت بهعهمهد آورنهک

انجام من توانستم بایتهریهن خسهارت مهالهی را از سهارفهرمها 

با این وصف مکت زمانی سب آنهمهب فشهار را تهحهمهد .  بگیرم

 .نمودم طوینی بود و واقعا آزارم داد

بعد از روشن شدن وضعیتتان در هیئت حل اختالف کده .  س

مدیریت راضی شد به حداکثر خسارت مالی تدن بددهدد و از 

شدمدا چده اقددامدی اندجدام .  برگشت به کارتان جلوگیری کدندد

 دادی؟

از آنجائیکب  غد های با مهارت بای همیشب در سارخهانهجهات 

مورد نیاز میرا ک و این  انس را دا تم سب دوباره بتوانهم در 

بهب ههمهیهن دلهیهد از .  سارخانجات صنعتی سهار گهیهر بهیهاورم

فرصت استفاده  سرده و دوره فنی را گذرانکم تا بلکب بهتهوانهم 

بهعهک از آن در صهنهایهع .  راحتر وارد سارخانب صنعتی بشوم

چکنی پار   روع بب سهار سهردم، ایهن سهارخهانهب در  هاده 

مخصوص سر  قرار دارد و تولیکات آن ساخت انهواع لهولهب 

در قسمت قالب سازی این سهارخهانهب سهار .  های چکنی میرا ک

 یکی  از مشکمت  اساسی ای  سب  سارگران  با  آن .  گرفتم

سرانجام تاریا . حق و حقوم و م ایایم محروم نمودنک

پروسب دادگاهی یکی از دوره های . دادگاهی را بب من دادنک

پر از استر  است سب می خواهنک نهایت فشار را بب سارگر 

دوره ای سب از این اطاق بب آن اطاق . اخرا ی وارد آورنک

بعک از چنکین . مرتراً من را می فرستادنک و بب سر می دوانکنک

در وزارت سار فرم . ماه تم ، توانستم بیمب بیکاری بگیرم

.   کایت را پر سردم و پروسب دادگاه روال خود را پیکا سرد

برای یک دوره مشخصی بایک هر روز در سالنهای وزارت 

سار از این اتاق بب اتاق دیگر میرفتم و بکون گرفتن  واب 

سر انجام بعک . روز دیگری را بب این  کد از سر میگرفتم

حضار . از ماهها دونکگی، تصمیم بب تشکید دادگاه گرفتب  ک

مو ود در این دادگاههای فرمایشی، هییت حد اختم  

 امد نماینکه وزارت سار و نماینکه سارگ ینی سارخانب و 

این هییت فقط هکفی دفاع از منافع .  ورای اسممی بود

در این رابطب نابرابر و . سارفرما و محکوم سردن من بود

بکون اینکب من از  انب هیو تشکد و وسید و هم طرقب ایهایم 

ً در تمام این پروسب . حمایت  وم، مجکداً محاسمب  کم دقیقا

ها تم  بر این بود سب درسهای عررتی بب من و دیگر 

سارگران داده  ود و آن اینکب هیو موقع معترض بب وضع 

مو ودمان نرا یم، در غیر این صورت بایک منتظر عواقب 

من در اعتراض بب اینکب بب چب دلیلی . بکتر از این هم با یم

مرا بیی از سب هفتب در سارگ ینی نگب دا تب انک و بیشترین 

فشار روحی و روانی را بب من وارد نموده انک و همچنین رو 

 ما سب از روز اول : بب نماینکه  ورای اسممی سردم و گفتم

از ما را خرر دا تیک بب غیر از اینکب با مکیریت و 

بب چب . سارگ ینی همکست  کیک چکاری برای من انجام دادیک

 رمی سارگ ینی من را اینقکر اذیت سرد   ما  غیر از 

نظاره گر بودن چب سار سردیک  نماینک اداره سار از من 

من : پرسیک  ما خواستب اتان چیست   من در  واب گفتم

بب من گفتنک برو بیرون تا ما . برگشت بب سارم را میخواهم

من بیرون منتظر  کم تا اینکب بعک . بتوانیم باهم صحرت سنیم 

ما تم  میکنیم : گفتنک. از نیم ساعت دوباره مرا خواستنک

ما بب  ما سالی . ضرری سب بب  ما وارد  که  رران سنیم

دوماه بب ازای هر سال سارتان بر حسب آخرین حقوقتان 

من گفتم بیشتر از اینکب مسیلب پول در میان . پرداخت میکنیم

با ک، سارگ ینی بیی از سب هفتب مرا م د  زنکانی در 

 سارگ ینی نشانکه و با این سار بب من بی احترامی نموده مرا 
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این سارخانب و دوست صمیمی این فرد انجمن اسهممهی بهود، 

بعک از .  میرینک این دوست انجمن اسممی ا  برای من می نک

این برخورد، سارگر انراردار آمک بب قسمت و همب سهارگهران 

قسمت را  مع سرد گفت حای برای من رو ن  هکه سهی آدم 

سارگر انراردار رودر روی انهجهمهن اسهممهی .  فرو  هست

: برای چی آدم فرو ی میکنی  یکی از سارگرها گهفهت:  گفت

بها آدم :  یهکهی دیهگهر گهفهت.  آدم فرو ی نون داره آب داره 

عضهو انهجهمهن اسهممهی ...  فرو ی میشهب سهرپهرسهت  هک و

 الهب بهود .  سارخانب حسابی رسوا  ک و نمیکانست چکار سنک

سب هر موقع انراردار بب قسمت قالب سهازی مهی آمهک رو بهب 

عضو انجمن اسممی میکرد و میگفت آدم فرو ی خهوبهب  و 

خود  با صکای بلنهک  هواب سهیهوال خهود  را ایهنهجهوری 

و تمام سارگهران ...  میکاد آره آدم فرو ی نان داره آب داره و

سارگر انجمن اسممهی ههم عصهرهی . قسمت می دنک زیر خنکه

بهعهک از .   که و  روع میکرد بب فحی دادن و تهههکیهک سهردن

این اتفاق با اس ریت سارگهران قسهمهتهی سهب سهار مهیهکهردم و 

سارگران قسمت های دیهگهر روابهط خهیهلهی خهوبهی بهرقهرار 

. برایم صحرت میکردنک 20و  21از اخرا  های دهب . نمودم

و اینکب چب سارگران مرهارزی در ایهن سهارخهانهب بهودنهک سهب 

. مکیریت از تر  نمیتوانست سر از اطاق ا  بیرون بیهاورد

امها یهکهی از ...  همب امور سارخانهب دسهت سهارگهران بهود و

دردناسترین مسائد در این سارخانب، قسمهت پهر  سهاری آن 

بود، اس ریت قریب بب اتفاق سارگرانی سهب در قسهمهت پهر  

سار سرده بودنک یا سار میکردنک بب علهت عهکم و هود ایهمهنهی 

محد سار، حواد  ناگوار زیادی در رابطب بها آنههها رخ داده 

بعضی از سارگران قسمت پر  دستشان یها بهازویشهان .  بود 

و در .  یا انگشتهای خود را، زیر پر  از دسهت داده بهودنهک

سالن غذا خوری تعکادی از این سارگران متاسفانب بها نهقهص 

عضو مشاهکه می  کنک سب نمی توانستنک حتی سینی غذایشان 

بخاطر اینکب پرسها هیکرولیکی بهود و بهطهور .  را حمد سننک

اتوماتیک یک مرترب فهرود مهیهآمهک و ایهن فهجهایهع بهب وقهوع 

مکیریت در نصب سویو های الکترونهیهکهی بهرای .  میپیوست

صرفب  ویی میکرد و بهرگشهت ایهن نهوع سنترل این پرسها 

ه ینب بب سرمایب بب قیمت این تمام میشک سب سارگهران نهقهص 

عضو  ونک و م دوران سرمایب اینگونب با زنکگی سهارگهران 

در این سارخانب رابطب خوبی بها تهعهکادی از .  بازی میکردنک

 حکود یک سال . سارگران مرارز و پیشرو برقرار سرده بودم

درگیر بودنک این بود سب اس ریت قهریهب بهب اتهفهاق سهارگهران 

دلهیهد آن ههم ایهن بهود سهب ذرات چهکن .  مرض سد دا هتهنهک

درفضای تمام قسمتها پهراسهنهکه بهود و ههواسهی و امهکهانهات 

ایمنی مو ود نرود و بهب ایهن خهاطهر اسه هر سهارگهران دچهار 

بعک از مکتی سهار در ایهن سهارخهانهب دیهکم .  بیماری سد بودنک

مجرهور  هکم .  انجمن اسممی داره برایم پرونکه درست میکنک

بعک از آن در . از این سارخانب هم استعفاء بکهم و بیرون بیام

این سارخانب .  سار سردم(   نرال موتورز سابق) پار  خودرو

تهولهیهک آن مها هیهن .  در سیلومتر هفت  اده سر  واقع میهرها هک

تویوتا پاترول بود سب اس ریت تولیکات آن را سپاه پاسکاران و 

سارگر دا ت و بهب  5211ارگانهای دولتی میخریکنک و حکود 

دلید اینکب در پار  خودرو موقعیت  هغهلهی خهوبهی نهکا هتهم 

در یک سهارخهانهب مها هیهن سهازی دیهگهری سهب .  استعفاء دادم

موقعیت بهتری برایم بهو هود آمهک اسهتهخهکام  هکه و در ایهن 

سارخهانهب سهارگهران از سهنهتهههای خهوب و قهوی  سهارگهری 

حکود یک سال ونیم ههم در ایهن سهارخهانهب .  برخوردار بودنک

حهکود  20و  21در این سارخانب در سهال ههای .  سار سردم

نفر از سارگهران مهرهارز ههمه مهان بها سهرسهوب  هکیهک  111

در ایههن .   ههوراهههای سههارگههری از سههار اخههرا   ههکه بههودنههک

سارخانب، هر سارگر تازه استخکامی را سهارگهران زیهر نهظهر 

میگرفتنک و برایشان مهههم بهود سهب سهارگهر تهازه اسهتهخهکامهی 

چطور فکر می سنک، آیا با سارگران اسهت یها بها مهکیهریهت و 

سارفرما  من در این سارخانب بب عهنهوان سهرپهرسهت قسهمهت 

سارگران قسمت بب دقت مهرا زیهر .  قالب سازی استخکام  کم

نظر دا تنک تا برینک بایخره رفتار مهن نسهرهت بهب ههمهکهارانهم 

سرپرست سالن انتظار دا ت من هم م د اسه هر .  چطور است

سرپرستها هر روز برعلیهب سهارگهرا ن  هروع بهب بهکگهوئهی 

چنکین بار بب من تذسر داد سب اگهر ایهن سهار را یهعهنهی .  بکنم

گ ار  از سارگران قسمت قالب سازی بب سرپهرسهت سهالهن 

اگهر :  سب من در  هواب گهفهتهم.  نکهم سرپرستی بی سرپرستی

مرا بب این خاطر استخکام سرده ایک سخت در ا هتهرهاه هسهتهیهک 

مهن .  من آمکه ام اینجا برای سارسردن و نهب بهرای  هاسهوسهی

یکی از همکارانهم  هاههک ایهن .  سرپرستی  ما را نمی خواهم

ایهن مها هرا را بها .  بگو و مگوی من و سرپرست سهالهن بهود

سارگران قسمت درمیان میگذارد و چنکین مورد دیهگهر پهیهی 

آمک اما یکی از افراد انجمن اسممی سهب در قسهمهت مها سهار 
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اگر هر فعال سهارگهری دسهتهگهیهر مهیهشهک .  و پر از خطر بود 

بکون هیو تخفیفی اعکام میگردیک، اما در آن   هرایهط  بهاز  

سارگهران .  و سازمانکهی سارگران عملی بودهم سار، فعالیت 

سوسیالیست فقط با اتهکهاء بهب نهیهروی خهود و مهعهضهمت و 

مشکمت طرقب ایی سب دغهکغهب  هرهانهب روزیشهان مهی بها هک 

میتواننک گرایی سوسیالیسهتهی سهارگهری را سهازمهان داده و 

طرقب را حول آن متشکد نماینک نهب بها اتهکهاء بهب سهازمهان و 

بنا بب رسالت تاریهخهی .   ریانی سب بیرون از آنها و ود دارد

طرقب سارگر، این وظیفب فقط و فهقهط  از عهههکه ایهن طهرهقهب 

 . ساختب است

امیکوارم این تجارب واقعی و سهارگهری بهتهوانهک تها حهکودی 

برای نسد  وان آموزنکه با ک، و آنها بها اتهکهاء بهب نهیهرو و 

پتانسید خود، آگاهی و دانی مارسسیستی در تحقق آرمانههای 

نهب تهنههها .  سوسیالیستی طرقب سارگر قکمهای موثری بهردارنهک

طرقب ای چشم انتظار  ما ع ی ان است، بلکب امیک ما هم بهر 

این است با حفظ سنگرهای ما و تم های بیوقفب و خسهتهگهی 

ناپهذیهر خهود ههمهگهام و ههمهراه بها طهرهقهب سهارگهر، مهرهارزه 

 . استراتژیک را تا پیروزی نهایی ادامب خواهیک داد

یکی از مهمترین وظائفی سب برای ما سارگران : دومآ

سوسیالیست در  هت تاثیر گذاری در  نری سارگری 

اهمیت بس ائی دارد، فعالیت در محیط زیست و سار در 

تجربب خود من، بب من نشان داد . میان طرقب سارگر میرا ک

آنچب سب . سب فعالیت در این دو عرصب مکمد هم میرا ک

محیطهای سارگری را از دیگر محیطهای ساری متمای  می 

نمایک، همرستگی و اتحاد سارگری همراه با بکارگیری از 

سنتهایی می با ک سب بر پایب یک منفعت مشترک استوار 

است وعمد می نمایک این ویژگی فقط مختص بب روابط 

در تمام دورانی سب این سعادت را دا تم  سب . سارگری است

همراه و همگام با دوستان سارگرم در محیط سار و زیست، 

فعالیت سیاسی مشترسی را پیی برریم نب تنها بب این نتیجب 

رسیکیم بلکب عملکرد آن را هم عمم مشاهکه نمودیم، سب 

فعالین سارگر سوسیالیست با اتکاء بب یک استراتژی 

ً ساری دراز مکت خواهک بود، خواهنک  سوسیالیستی سب قطعا

توانست در  هت سار سیاسی و آگاه گری در بین سارگرانی 

سب از تفرقب در صفو  خود رنج می برنک و دائما، در       

دوبار مشکمت امنهیهتهی ههم .  و نیم در این سارخانب سار سردم

از طر   اسوسان سارخانب و مشکهمت امهنهیهتهی خهار  از 

 .سارخانب مجرورم سرد سب محد سار را مجکداً ترک سنم

در خاتمه به عنوان جمع بندی اگر صحبتی دیگدر داریدد .  س

 :بفرمائید

 .در خاتمب می خواهم بب دو مطلب ا اره نماییم

گرچب ب رگترین آموزگار هر سمونیست و سارگر :  اول اینکب

امها تهجهارب .  سوسیالیست، تجارب گرانرهای بلشویکی اسهت

ً از سهنهتهههای سهمهونهیهسهتهی و  ارزنکه نسلهای قرد ما سب قطعها

بلشویکی متاثر بوده انک، توانستهب در زنهکگهی مهرهارزاتهی مها 

. موثر واقع  که و راهکار های ارز منکی را بب ما بیهامهوزد

این تجارب سارگری   ء بهترین روزها و لحهظهات زنهکگهی 

من است، مملو از خاطرات  یرین و پر بهار و در سهنهار  

با از  20  -21اما زمانیکب در سالهای سیاه .  مخاطرات بسیار

دست دادن بهترین رفقای سمهونهیهسهت ام، در حهالهیهکهب تهمهام 

و ودم را سینب طرقاتی نسرت بب این نظام  نایتکار فرا گرفتب 

بود، بب عنوان یک سارگر سمهونهیهسهت بها اتهکهاء و بهاور بهب 

نیروی طهرهقهاتهیهم بها تهحهمهد سهخهت تهریهن  هرایهط ، تهحهمهد 

گرسنگی، درد و فغاِن از دست دادن ع ی انم از همب مهمتهر 

 رایط بک امنیتیم، تم  سردم مقاومت سنم و راه بهاز سهنهم و 

رفقای سارگر و هم طرقب ای هایم را با خود متحک سهنهم، قهوی 

 ویم و با متکی  کن بب نیروی طرقاتیمان، مرارزه ی  پیگیهر 

مهن پهیهامهم بهرای تهمهام رفهقهای .  و رو بجلو را ادامهب بهکههیهم

سارگرم بخصوص رفقای سارگر و  وان سوسهیهالهیهسهتهم ایهن 

است سب در سخت ترین  رایط  و با فضای استرکاد حاسم بهر 

 امعب، هر چنک در هر دوره این فضا بب ا کال مخهتهلهف بهر 

سهارگهران سهمهونهیهسهت اگهر بهب .  سمونیستها حاسم بهوده اسهت

خود باور دا تب با نک و فقط و فقط بب نیروی طرقاتهی نیروی 

خود اتکاء نماینک، می تواننک اوضاع را بب نهفهع خهود تهغهیهیهر 

دهنک و در سازمانکهی سارگران بهیهشهتهریهن نهقهی را دا هتهب 

 رایطی سب امروز برای  نری سارگری مههیها اسهت، .  با نک

گرچب مطلوب نیست اما بب یمن مرهارزه امهان نهاپهذیهر طهرهقهب 

قابد  20و  21سارگر دستاوردهایی دا تب است، و با سالهای 
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 زندگی و مرگ

 احمد شاملو

 زندگی یک تصادف است

 و مرگ یک واقعیت

 آدم بر حسب اتفاق به دنیا می آید

 ولی وقتی بدنیا آمد مرگش قطعی است

انسان هست، و تولد هست و مرگش هست که 

.دیگر انسان نیست  

 خاطره ایی هست ازش

 اونهایی که الگوی زندگی ما بودند

 می دونستند چه می کنند

آنها به مرگ فکر نکردند فقط به زندگی فکر 

.کردند  

و چقدر خوب است ما هم واقعا بتوانیم به آنجا 

 برسیم

.مرگ برامان وجود نداشته باشد  

 در حالیکه قا طعیت وجودش بیشتر از زندگی است

 عمال وجود نداشته باشد

 یعنی عمال طرد بشه

 اهمیت و ارج زندگی در همینه که 

موقت است، اینه که تو باید جاودانگی خودت را 

 در جای دیگری بجوئی

 آنجا کجا است؟

 انسانیت

 

 فرصت هم نداریم

 فرصت بسیار کم است، خیلی کم است

 بطرز بیشرمانه ایی کوتاه است زندگی

ولی هر چند کوتاه است اهمیتش در اون کوتاهی 

.اش است   

زنکگی و مرارزه روزمره ا ان، در  ستجوی راه و روزنهب 

بها سهاههی .  ای برای متحک  کن هستنک م مر ثمر واقهع  هونهک

دادن و از میان بردا هتهن رقهابهت و سهیهاسهتهههای ارتهجهاعهی 

سرمایب در صفو  خود و آگاه  کن بب منافع طرقاتی در امهر 

از .  متحک و متشکد  کن بب بهترین  کد ممکن تم  نمهایهنهک

لحاظ سیاسی این فعالین سوسیالیست سعی نهمهوده بها ارتهرهاط 

گیری با سارگران پیشرو بب یک انسجام نظری و خودآگهاههی 

درونی دست یافتب، با  فافیت دادن بب مواضع و سهیهاسهتهههای 

سارگری در قرال مسائد مرارزاتی در عرصب های مختلف و 

متشکد نمودن سهارگهران، نهب تهنههها در سهطه  عهلهنهی بهلهکهب 

بصورت محافد و سمیتب ها ی مخفی و مهرتهرهط نهمهودن ایهن 

محافد بهم بشکد یک  رکب گسترده ای سب بیهشهتهریهن سهار و 

گیهرد، و   فعالیتی را بکور از چشم د من انجام دهک صورت 

سر انجام ، با باز  هکن فضهای سهیهاسهی، طهرهقهب سهارگهر بهب 

عنوان طرقب ای  سب حکودا در محافد و  رکب های مخفی ا  

متشکد  که بب میکان خواهک آمک، و بب این تهرتهیهب آمهادگهیهی 

را برای متشکد  کن در سهطه  سهراسهری بسهرعهت اعهمم 

اما تاسیک بر این نکتب یزم و ضروری است سهب . خواهک نمود

سارگران سوسیالیست و مرارز در تمام دوران مرارزاتی نرایک 

مرارزه با تمام د منهای رنگارنگ طرقب سارگهر را از چشهم 

سهب طهیهف ) دور بکارنک، نقی  ناح راست  هنهرهی سهارگهری 

وسیعی از  ریانات مختلف بخصوص توده ایها و اسه هریهتههها 

درهمهسهویهی بها سهیهاسهتهههای  همهههوری (  را در بر می گیرد

اسممی و سرمایب داری، ههمهیهشهب یهک خهطهر  هکی بهرای 

بب این امیک سهب .  مرارزات و فعالیتهای طرقب سارگر بوده است

امروز، فعالیهن سهوسهیهالهیهسهت  هنهرهی سهارگهری در داخهد، 

بخصوص فعالین  وان سارگری ما با حساسیت و ضهرورت 

هر چب بیشتر بب امر سازمانکهی و متشکد نمودن سهارگهران، 

بتواننک بیشترین نقی را در این بهرههب حسها  زمهانهی ایهفهاء 

 .با آروزی پیروزی برای طرقب امان. نماینک
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بیی از سب ه ار پلیس برای  لوگیری از آ وب و  

  .        های آتن مستقر  که بودنک برقراری امنیت در خیابان

بحران سرمایب داری  هانهی و مهتهعهاقهب آن ور هکهسهتهگهی 

دولت یونان بب عنوان یکی از ضهعهیهف تهریهن اقهتهصهادههای 

حوزه یورو و اتحادیب اروپا، عامد اصلی این اعتراضهات و 

بحران مالی یونان در ادامب ههمهان بهحهران .  اعتصابات است

است، و اسنون بحهران ارزی مهنهطهقهۀ یهورو،  ۷۱۱۴بانکی 

نتیجۀ طریعی سیاست های نیولیررالی است سب از دهۀ هشهتهاد 

قرن گذ تب آغاز  کنک و برای سر و سامهان دادن بهب رونهق 

سودآوری سرمایب راههی  ه  گسهتهر  عهمهلهکهرد سهرمهایهۀ 

بب علت بحرانهای  کیک اقتصهادی در .  بانکی و پولی نکا تنک

یونان در طی سالهای گذ تب سارگران و زحمتکهشهان بهطهور 

مکاوم دست بب اعتصاب و اعتراضات گسترده و همب  هانهرهب 

این اعتصابی سب در طول این دو هفتهب اخهیهر ادامهب .  زده انک

دارد، در اعتراض بب وام دهنکگان بین المللی یونان است سهب 

فشار را برای تشکیک اصمحات ریاضت اقتصهادی، افه ایهی 

اتحادیب اروپا، بهانهک ) خواستب های گروه سب  انرب .  داده انک

بهرای رسهیهکن بهب (  مرس ی اروپا و صنکوق بین المللی پهول

میلیهارد  ۱۹۱توافق  هت دریافت یک سمک مالی بب ارز  

 رط این است، یهونهان بهایهک در .  یورو در حال مذاسره است

وهلب اول این گروه را متقاعک سنک اصمحات بب تاخیر افهتهاده 

را اعمال می سنک و مجکدا ه ینهب ههای عهمهومهی را سهاههی 

خواستب های مهطهرح  هکه گهروه سهب  هانهرهب از .  خواهک داد

هه ار  ۱۰درصک ساهی حکاقد دستم دها،  ۷۱دولت یونان، 

درصهک سهاههی پهادا  حهقهوق  ۱۰مورد اخرا  از سهار و 

بکهی عهمهومهی دولهت در حهال .  بازنشستگی مک نظر میرا ک

درصهک تهولهیهک  ۱۲۱حکود  یمیلیارد یورو، یعن ۹۰۱حاضر 

  .ناخالص داخلی این سشور است

در پی سیاستهای ریاضت اقتصادی، فقر و فمست یهونهان را 

فرا گرفتب و میلیونها نفر از  هرونکان این سشهور در فهقهرو 

یونان سب پنجمین سال رسود اقتصهادی .  فمست زنکگی میکننک

و بحران بهکههی را پشهت سهر مهی گهذارد؛ در ایهن سهالههها 

مالیات، فقر و بیکاری در یونان رو بب اف ون بوده اسهت بهر 

خهانهواده  ۰۱۱اسا  اعمم روزنامب ساتیمرنی یونان، فهقهر، 

را مجرور سرده تا سودسان خهود را بهب روسهتهاههاي خهیهریهب 

اولین گه ار  آژانهس آمهار یهونهان در . بسپارنک" ا  او ا "

 حاسی  از  آن  است  سب حکود  بیست   درصک        ۷۱۱۷سال 

 

 

 

 

 

 

ه اران یونانی در هرهای آتن و تسالونیکی در اعتراض بب 

برنامب ریاضت اقتصادی در این سشور دسهت بهب اعهتهصهاب 

پلیس برای  هلهوگهیهری از ههر گهونهب درگهیهری در .  زده انک

خیابان ها مستقر  که و حمد و نقد عهمهومهی در ایهن سشهور 

این اعتراضات پس از آن صورت می گیرد . مختد  که است

سب سابینب یهونهان تهکابهیهر تهازه ریهاضهتهی مهورد درخهواسهت 

صنکوق بین المللی پول و حوزه یورو را در ازای دریهافهت 

پهیهی نهویهس ایهن . میلیارد یورویی تصویب سرد ۱۹۱سمکی 

ییحب اسنون بایک بهب تصهویهب پهارلهمهان یهونهان و ههمهچهنهیهن 

لههوسهها  .  وزرای دارایههی سشههورهههای اتههحهادیههب اروپها بههرسهک

پاپادمو ، نخست وزیر یونان هشکار داده سب این سشهور در 

صورت عکم موافقت با ساهی ه ینب ها و عهکم بهازپهرداخهت 

روبهرو "  ههر  و مهر  اقهتهصهادی افسهارگسهیهخهتهب" بکهی با 

 .  خواهک  ک

بب گفتب ی سنکیکاهای سارگری یونان، در حالی سب رای 

گیری برای این طرح تا پاسی از  ب در پارلمان این سشور 

ادامب دا ت، بیی از هشتاد ه ار نفر در مقابد پارلمان 

یونان تجمع سرده و از نماینکگان خواستنک بب این برنامب ی 

این تظاهرات بب دعوت . ریاضت اقتصادی رای منفی بکهنک

تظاهرات روز . سب سنکیکای ب رگ یونان برگ ار  که بود

ب رگترین اعتراض عمومی بب  ۷۱۱۷فوریب  ۱۷، یکشنرب

.   های یونان طی چنک ماه گذ تب بوده است های دولت برنامب

یونان سمبل مقاومت و مبارزه  

شهرام یوسفی                        
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وقوع بحران ها محتوم است و . این مخمصب نجات دهک 

سرمایب  هانی مکتهاست سب با یکی از  کیک ترین بحران 

سرمایب داری . دست بب گریران استهای تاریا حیات خود 

یونان با تو ب بب ویژگی هائی سب در تقسیم سار  هانی 

سرمایب، داراست بیی از سرمایب ا تماعی برخی  وامع 

دولت . حوزه یورو فشار اف اینکه بحران ها را تحمد می سنک

میلیارد دیر در طول چنک  ۹۱۱سرمایب داری یونان حکود 

سال وام گرفتب است تا پاسخگوی نرخ سود دلخواه سرمایب 

ها و سرمایب ا تماعی این سشور با ک و نگذارد چرخ 

.بازتولیک و سودآوری سرمایب ها از حرست باز ایستک  

میلیون  معیهت و اقهتهصهادی ضهعهیهف،  ۱۱سشور یونان با  

متکی بر توریسم و تران یت سای، پنجمین وارد سننکه اسلهحهب 

یا دقیقتر ا اره  ود، اولین و به رگ تهریهن .  در  هان است

و  وارد سننکه اسلحب در قاره اروپا و سشورهای عضو نهاتهو،

دولت آلمان بب عنوان سومین صادر سننکه ب رگ اسلحب پهس 

اولین  هریهک تهجهاری یهونهان در ایهن  از آمریکا و روسیب،

مسیلب بب این  کد است سب ما بب  همها وام .  تجارت می با ک

می دهیم،  ما از ما اسلحب می خریک، سپس مها اصهد وام و 

ایهن چهنهیهن اسهت .  سودهای نجومی را از  ما باز می ستانیم

سب اسنون مکیران صنکوق بین المللی پول، یا بانک مرسه ی، 

یا وزرای سابینۀ فرانسب و آلمان، نب فقط دولت یونهان، بهلهکهب 

سارگران و سارمنکان یونهانهی را مسهرهب بهحهران یهورو مهی 

و حتی روزنامب های دست راستی آلمان، سهارگهران .   مارنک

و مردم یونان را بب تنرلی و بی عملی متهم می سننک، سهب مهی 

خواهنک از دسترنج مردم سایر سشورها استهفهاده سهنهنهک بهکون 

وام های دولت یونان برای رفهاه .  اینکب زحمتی متحمد  ونک

سارگران و توده های زحمتکی صر  نشکه تا بب سهارگهران 

تنرد یونان امکان دهک سب سم سار سننک، دستم د بای بهگهیهرنهک، 

سارگر یونهانهی بهیهشهتهر از سشهورههای .  زود بازنشستب  ونک

پیشرفتب اروپایی از  ملب آلمان و فرانسب است مار میشهود، و 

م دی سب دریافت می سنک در سطحی سمتر از دوسوم حکاقهد 

ایهن نشهانهکههنهکه ایهن .  دستم د سارگران این سشورها میرها هک

است سب چب سسی سهار مهی سهنهک و چهب سسهی از سهودههای 

در مورد وام های دولت یونان، بکههی .  میلیاردی نفع می برد

ای سب دولت سوسیال دموسرات یهونهان بهای آورده بهیهی از 

و سلیسایهای قهکرتهمهنهک و   هرچی  خر  فربب  کن ثروتمنکان

 دارایی های  خار  از سنترل  آن و بوروسراسی  بب  غایت 

 هرونکان این سشور سب بیی از دو میلیون نهفهر هسهتهنهک، از 

 .در فقر سامد بسر میررنک                                

اتحادیب اروپا و صنکوق بین المللی پول راه حد ها و  روط  

ایهن .  خود برای اعطای وام بب دولت یونان را ارائهب داده انهک

، مهورد ” طرح ریاضت اقهتهصهادی“  روط و طرح تحت نام 

تصویب قرار گرفتب، ایهن طهرح سهرهب سهاههی حهقهوق مه د 

بازنشستگان، بای رفتن سن بازنشستگی، بای رفتن بگیران و 

می ان مالیات بر دستم دها و همچنین برخهی سهایهها و لهغهو 

سامد پادا  ها و ثابت نگاه دا تن دستمه د هها در سهب سهال 

همچنین قرار است نهههادههای ا هتهمهاعهی سهب . آینکه  که است

نقی تامینی و حفاظتی برای گروه های ا تماعی آسیب پهذیهر 

ماننک سودسان، سالمنکان و بازنشستگان را بهر عهههکه دارنهک، 

در راستای صرفب  ویی دولت، در ههم ادغهام و یها مهنهحهد 

در واقع طرح ریاضت اقتصادی و ا رای آن تههها هم .  گردنک

وسیعی را بب سط  معیشت سارگران و توده های زحمهتهکهی 

 .  وارد می نمایک

امروز بحران مو ود در یونان را نمی توان  هکا از بهحهران 

عمومی سرمایب داری سب بحران اقتصادی  هانی مهی بها هک 

دانست، اما سوال این است چب چیه  اقهتهصهاد یهونهان را ایهن 

چهنهیهن بهب ورطهب سهقهوط سشهیهکه اسهت  سهرمهایهب داران از 

سارگران می خواهنک تا سهکام بهار بهکههی را بها صهرهوری و 

ریهاضهت سشهی بهب دو  بههکهشههنهک  در ایهن  هکههی نههیهسههت، 

سارگران یونان این سرمایب ها را ایجاد سرده انک و اسهنهون بها 

اسیر  کن در چنگال قهر و بربریت سرمایب مجرورنک ههمهیهن 

آفریکه های خویی را هر چب سار می سننک و ههر چهب تهولهیهک 

فها هعهب ایهن .  می نماینک بب سود همین سرمایب ها مرکل سازنهک

است سب اضافب ارز  هائهی سهب سهارگهران بهب طهور مهکاوم 

تولیک می نماینک نرخ سودهای آن نب برای سرمهایهب هها سهافهی 

در هههمههیههن .  اسههت و نههب سههرمههایههب داران را سههیههری پههذیههری

راستاست سب سرمایب داری  هانی از دههب هها پهیهی وسهیهع 

ترین حملب بب سط  معیشت سارگران از  بهیهکهارسهازیههها تها 

حکاقد دستم دها گرفتب، تا ساهی در درمهان و بهههکا هت، و 

آموز  و پرور ، و حقوق بهازنشهسهتهگهی را آغهاز نهمهوده 

است مار سارگران را بطور غیر مترقهرهب ای بهای  کت .  است

برده، و بب همب  نایات و سرعیت ها دست زده است تها  هایهک 

نظام بردگی م دی را از بحرانی سب با آن روبرو است حهفهظ 

 نموده،  ایک وقوع بحرانها را بب چالی سشیکه و خود  را  از 
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سایر سرویسهای مربوط بب آن را نمی تهوان بها راه حهلهههای  

 . تههاسههنههون ارائههب  ههکه حههد و فصههد سههرد               

تم های هر دم ف اینهکه دولهت بهورژوازی یهونهان در روی 

آوری بب سرسوب فا یستی اعتراضا ت و مقاومت سارگهران 

در سط   امعب بطورعام و در بهخهی بهههکا هت و درمهان 

بطور خاص سارگران این بیمارستان را بر آن دا هت تها بها 

ارائهب پهاسهها خهود در مهقههابهد نههاتهوانهی بهخهشههههای مههخهتهلههف 

بورژوازی یونان در پاسخگویی بب بحرانهای هر دم ف ایهنهکه 

ای سب یونان را در آستانب سقوط محض قرار داده اسهت، را 

 . بیی از پیی نمایان سازد

با ا غال بیمارستان و اعهمم اعهمهال  kilkisاسنون سارگران 

سنترل مستقیم و ورایی خود ضمن پاسخگویی بهب مشهکهمت 

بیمارستان م بور، بب سمرهلهی بهرای سهایهر تهولهیهک سهنهنهکگهان 

 . نههعههمههتهههههای مههادی و مههعههنههوی یههونههان تههرههکیههد  ههکه انههک

در چنین وضعیتی مقامات بیمارستان اعمم سرده انک چنانچهب 

دولت از مسیولیتهای خود  انب خالی سهنهک و خهواسهتهب ههای 

آنها را برآورده ننمایک، آنها برای سسب حمایت چب در سهطه  

. محلی و چهب گسهتهرده تهر بهب  هامهعهب روی خهواههنهک آورد

سارگران همچنین گفهتهب انهک سهب بهرای حهفهظ و مهراقهرهت از 

سرویسهای رایگهان درمهان و بهههکا هت عهمهومهی و  هههت 

برانکازی دولت و سیاستهای نیو لهیهرهرالهی آن بهب ههر تهم  

سارگران بیمهارسهتهان اعهمم سهرده .  ممکنی دست خواهنک زد

انک سب از روز  شم فوریب تا زمانی سب حقوق حال و معهوقهب 

آنان پرداخت نشود تهنههها سهرویسهههای اورژانهس را فهراههم 

آنها همچنین خواهان بازگردانکن می ان حهقهوق .  خواهنک سرد

و دستم دها بب سط  پیی از ا رای طرح تعکید اقهتهصهادی 

با ا غال بیمارستان و اعهمم  kilkisاسنون سارگران . هستنک

اعمال سنترل مستقیم و ورایی خود ضهمهن پهاسهخهگهویهی بهب 

مشکمت بیمارستان م بور، بب سهمهرهلهی بهرای سهایهر تهولهیهک 

 . سننکگان نعمتهای مادی و معنوی یونان ترکید  که انک

در رابطب با ا غال بهیهمهارسهتهان " لیتا زوتاسی " نامب ایی از 

دریافت  که است سب  ۷۱۱۷فوریب   ۷۴در تاریا چهار نرب 

این یک  نگ بر علیب ههمهب مهردم، بهر "  بب این ا اره دارد 

آنهائی سب  می گوینک سب وام های عمهومهی .  علیب  امعب است

این وام .  یونان متعلق بب همب یونانیان است، دروغ می گوینک

این وام ها نتیجب سار دولهت ههائهی .  ها بب مردم داده نشکه انک

 است سب بب بانککاران دادنک  برای اینکب  انسانهای عادی را 

بهب ههمهیهن دلهیهد، سهارگهران و مهردم .  فاسک یونان  که اسهت

معترض یونان در تظاههرات ههای خهود، دولهت و سهیهاسهت 

خطاب می سننهک و "  دزد و خم  سار" مکاران سشور ان را 

دارایی های سلیسا، دفاتر مالی بانهک هها  خواهان رسیکگی بب

ایهن   . و اموال وزرا، نماینکگان و مهکیهران مهقهام بهای هسهتهنهک

بکهی های دولت یونان نب تنها برای سارگران یهونهان هه یهنهب 

نشکه است، بلکب فقط سمک نموده بانکهای فرانسوی و آلمانی 

  .بب حیات خود ادامب داده و از ور گستگی نجات یابنک

 از اعددتددصددابددات یددونددان چدده چددیددزی مددی تددوان آمددوخددت؟

اعتصاب اخیر در یونان، آزمون و تجربب ای مهههم نهب فهقهط 

برای طرقب سارگر آن سشور بلکب برای طرقب سارگهر  هههانهی 

بب علت  رایط سیاسی اروپا و نقی اقتصهادی حها هیهب .  است

ای این سشورهیهو گهاه سهوسهیهال دمهوسهراسهی و رفهرمهیهسهم 

نتوانستب انک نقشی را سب در تخریب و اخهتهب سهردن اتهحهادیهب 

های سارگری در اروپای غربی ایفا سرده انک بب طهور سهامهد 

در اتحادیب های سارگری یونان پیاده نهمهایهنهک و ویهژگهی ایهن 

. اتحادیب ها این است سب بکر ب ای رادیکال عمد می نهمهایهنهک

همچنین، بب دلید بحرانهای حاد نظام حاسم و بی ثراتی  امعب 

بحرانهای اقتصادی با بحرانهای عمیق سیاسی در آمیهخهتهب و 

تا حکود زیادی سمک نموده فضهای سهیهاسهی مهرهارزاتهی بهاز 

ایکه اعتصاب عمومی روحیب سهارگهران  و تهوده ههای .   ود

مردم را بای برده، و در ضمن توان سهازمهانهکههی بهخهشهههای 

سارخانب های صنعتی، سهارگهاه :  مختلف طرقب سارگر از  ملب

را افه ون تهر …  ها و بخی های خهکمهاتهی و سشهاورزی و

سرده و این مقاومت و مرارزه همب  هانهرهب سهارگهران و تهوده 

های مردم قکرت دولت و اب ار سهرسهوب آن را تهقهلهیهد داده 

حرستهای تود ه های سارگر تا  ایی پهیهی رفهتهب اسهت .  است

در یونان بها ا هغهال واعهمم  Kilkisسب سارگران بیمارستان 

اعمال سنترل خود بر این بیمارستان پاسا خود را بب تهمهامهی 

 ناحهای بورژوازی یونان و حامهیهان بهیهن الهمهلهلهی آنههها از 

صنکوق بین اللمی پول و بانک  هانی و سایر نهادهای مالهی 

بهنها بهب اخهرهار .  بب رساترین و ب ممکن دادنهک  سرمایب داری 

رسیکه از یونان این سارگران در اولهیهن بهیهانهیهب خهود اعهمم 

سرده انک سب تمامی بیمارستان را بب طور سامد تحهت سهنهتهرل 

سهب ایهن  Libcom.orgسهایهت .  سارگری خود قرار داده انهک

خرر را منتشر سرده است از قول سارگران مینویسک مشکمت 

 عکیکه، عمیق  و  پیچیکه  سیستم  بهکا ت و  درمان  یونان و 
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. تمام امور و حرستهها را در دسهت بهگهیهرنهک مهحهروم اسهت 

اتحادیب ها بب علت اعمال سیاستهای سهوسهیهال دمهکهراتههها و 

رفرمیستی قهادر نهخهواههنهک بهود نهقهی واقهعهی تشهکهد ههای 

تمامی فراز و نشیرهای طرقب سارگهر .  سارگری را ایفاء نماینک

امها .  یونان بکور از هر ح ب رادیکال و مارسسیهسهتهی اسهت

فضای سیاسی مرارزاتی مو ود و ادامب مرارزات زمهیهنهب را 

برای هر چب رادیکهال نهمهودن آن آمهاده نهمهوده، و فهعهالهیهن 

سارگری و سوسیالیست بها بهههره گهرفهتهن از اوضهاع پهیهی 

رویشان در امر سازمانکهی تهوده ههای سهارگهر مهی تهوانهنهک 

 . بیشترین نقی را ایفاء نماینک

دستاورد  ور ی سب در حال حاضر در خهیهابهانهههای یهونهان 

مو ود است، و طنین انکاز صکای انسانههای گهرسهنهب و بهی 

خانمانی است سب قربانی بحرانهههای سهرمهایهب و فهربهب  هکن 

سرمایب داران انک، رو بب افه ون اسهت، بهیهی از ههر چهیه  

نشان از پتانسید انقمبی طرقب سارگر بهرای بهب زیهر سشهیهکن 

نظام بردگی م دوری و چشم انکاز رهایی طرهقهب سهارگهر را 

در عصر بحران سرمایب داری، در دوره زوال .  دارا است

نیولیررالیسم عوام فریرهای ایکئولوژیکی سب میخواهنهک آن را 

در قالب حقیقت  ا ب نهنهک و بهطهور روزمهره بهرای تهو هیهب 

اعمال ضک انسانی بب خورد توده ها داده می  هود، یهونهان و 

تجارب رو بب  لو آن آمهوزه ای اسهت بهرای آزمهون ههای 

نررد طرقاتی آتی طرقب سارگر  هانی از خهمل    . د وار آینکه

مسههائههد و مههعههضههمتههی خههواهههک گههذ ههت سههب سههارگههران و 

طهرهقهب .  سوسیالیسهت ههای یهونهان اسهنهون بها آن مهوا هب انهک

یونان نشان می دهک سب با اعتصابات و اعتهراضهاتهی  سارگر

عهلهی رغههم تهحههریهف سههردن حهقههایهق و وعهکه و وعهیهکهههای 

بورژوازی، پایب های اقتصادی و سیاسی سهیهسهتهم را چهقهکر 

سارگران و زحمتکشان یونهان بهب .  آسان می توان فرو پا انک

حق تصمیم گرفتب انک تا در برابر مو  تعرض سرمایب داری 

و برای تکاوم مهرهارزه و .  مفلوک و ور کستب ایستادگی سننک

پیروزی در ایهن نهرهرد، ضهرورت  هورا و حه بهی سهب بهب 

ضهروری و   بها هک  صورت عینی در پیهونهک بها سهوسهیهالهیهسهم

برای سارگران و سهوسهیهالهیهسهت هها، پهیهروزی .  حیاتی است

انقمب در گرو پیروزی استراتژی سوسیالیستی در متن ایهن 

و آن بهب مهتهشهکهد  هکن ههر چهب .  بحهران ا هتهمهاعهی اسهت

 .وسیعترتوده های سارگر گره خورده است

۲۰۱۲   فوریب   

.برده سازنک                                                              

وام ها برای پرداخت حهقهوق و دسهتهمه د سهارگهران وسهایهر 

سارسنان ، حقوق باز نسشتگهان، و مهخهار  بهیهمهارسهتهانهههای 

. دقهیهقهن بهرعهکهس آن بهوده اسهت.  عمومی مصر  نشکه انک

حقوق ها، بهیهمهب بهازنشهسهتهگهی و مه ایها و بهههکا هت مها بهب 

ً دروغ مهی گهویهنهک.  بانهکهکاران داده  هکه اسهت . آنههها واقهعها

برعکس اینکب آنها حر  می زنهنهک، آنههها بهههیهچهو هب مهایهد 

 .نیستنک سب ا تماع از قرض و قروض آزاد گردد

دولهت هها و سهیهاسهتهمهکاران ر هوه )  آنها وام ها را بب سمک 

بب خود اختصاص داده و می دههنهک، بهانهکههها (  خوار و س یف

یکی را بعنوان نخست وزیر بب ما تحمید سردنک سب سارها را 

نهخهسهت وزیهر مها لهوسها  پهاپها .   مطابق مید آنها پیی بهرهرد

او بهرگه یهکه .  دیمو  درهیو انتخاباتهی انهتهخهاب نشهکه اسهت

بانک مرس ی اروپا و با پشتهیهرهانهی سهیهاسهت مهکاران ر هوه 

این است مفهوم پهکیهکه ای بهب نهام .  خوار اروپا و یونان است

 . در ن د آنها" دموسراسی"

بانکهائی سب دولت ما بب آنهها .  قرض ها طرح بانک ها هستنک

ا ازه این سار را داد سب آنها این اعهمهال را انهجهام بهکههنهک و 

.  سلمات قشنگ و وعکه و وعیکهای توخالی تحهویهد مها دههنهک

وآنها سب چنین می گوینک، عممً ساری می سننک سب هستی حال 

و آینکه ما، تمام دارائی های عمومی را بفرو نک و زنکگی مها 

و بچب های ما و بچب بچب هایمان را  بهب نهیهسهتهی و نهابهودی 

ما هیج مسیولیتی در قهرهال وام هها و .  بکشاننک و گرو بگیرنک

این وضعیت نکاریم بهلهکهب سهامهعً بهرعهکهس، آن انسهانهههائهی 

مسیول هستنک سب بوسیلب ر وه دادن بب سیاسهتهمهکاران ر هوه 

 ."خوار سرور سرور ثروت انکوختب انک

امروز  امعب یونان متو ب این قضیب اسهت سهب بهانهکههها چهب 

ً زیهر نهظهر  نقشی دارنک و رابطب بین دولت و بانکها را دقیهقها

و سهار دارد سب بانکهها بهرای سهود آوری، مه هد ههر سسهب 

وام .  دیگری در نظام سرمایب داری، هکفشان سود بردن است

دولهت .  اسهت"  سرمایب گهذاری" دادن برای بانک ها در حکم 

و بانکها هر دو عامد اصلی این بحرانها و این همب فمست و 

 .بکبختی هستنک

با یک نگاه تحلیلی بب وضعیت طرقب سارگر یهونهان و تشهکهد 

هایی می توان بب این نتیجب رسیک سب طرقب سارگهر یهونهان بها 

و ود دا هتهن اتهحهادیهب ههایهی  امها  ههنهوز  از آن ظهر   

 رادیکالی سب خود سارگران  بتواننک  رهرری  و  سازمانکهی 
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این سهارخهانهب هها بهعهلهت ور هکهسهتهگهی اسه هر . مشاهکه نمود 

زمانیکب تعکادی هم بب سر .  سارگران را از سار بیکار نمودنک

سار باز گردانکه  کنک با حکاقد دستم د و م ایا  روع بهکهار 

نهمهودنهک در واقهع سهرمهایهب دقههیهقها سهیهاسهت ریهاضهت سشههی 

اقتصادی را در مورد سهارگهران ایهن صهنهایهع به رگ پهیهاده 

موتیو لنکن انتاریو   -با این تجاربی سب سارگران الکترو.  نمود

سسب نموده انک این را متو ب  که انک سب خطر در مورد آنهها 

بنابراین، با روحیب ای مقاوم در حهالهیهکهب بهب .  هم  کی است

دسیسب های د من طرقاتی خود آ گاه هستنک بر این مصمم انک 

تا باز پس گردانکن حهقهوق خهود، عهلهیهب ایهن سهیهاسهت ضهک 

صاحران این صهنهایهع سهب .  سارگری مقاومت و مرارزه نماینک

متو ب این مسیلب هستنک سارگران اعتصابی را تهکیک نموده و 

اخطار داده انک اگهر بهب سهر سهارههایشهان بهر نهگهردنهک آنههها 

سارخانب و تولیکاتی را بب ایالت اینکین آمهریهکها و بهب  هههر 

الرتب این فقط در حهک یهک تهههکیهک .  مانسی منتقد خواهنک نمود

نیست بلکب در سنار این طرح ضک سارگری سب مهی خهواههنهک 

موتیو تحمید نمایهنهک، در دسهتهور سهار   -بب سارگرا ن الکترو

صاحران سرمایب صنایع ساترپیمر سهب یهکهی از به رگهتهریهن 

صنایع ما ین سازی  مال آمریکا است قرار دارد، سهب یهک 

بخی از تولیکات سارخانب را بب ایالت اینکین آمریهکها مهنهتهقهد 

آنها با ترلیغ و آگهی دادن در پی اسهتهخهکام مهکیهران و .  نماینک

سارفرماهایهی در  هههر مهانسهی ایهالهت ایهنهکیهن هسهتهنهک سهب 

هیچگونب تعلق اتحادیب ای نهکا هتهب بها هنهک و سهارگهرانهی را 

استخکام نماینک سب با حکاقد دستم د و بها قهرهول ههر  هرایهط 

 . ساری آماده بب سار بردگی سرمایب با نک

این اولین بار نیست سب سرمایب برای انرا ت بیشتر ارز  

اضافی و نجات خود از بحرانی سب با آن روبرو است بب 

یکی را پس از دیگری   دستاوردهای سارگران حملب می سنک

پس می گیرد، دستاوردهایی سب میلیونها سارگر در سانادا و 

آمریکا برای آن مرارزه سرده انک و برای بکست آوردنی 

بخصوص درطول یک دهب اخیر خصوصی . خون داده انک

سازیها و انتقال سرمایب بب سشورهایی سب سرمایب داران می 

تواننک سود بیشتری را با ارز  سار ارزانتر سارگران 

طرحی . بکست آورنک بسیار رایج بوده و هنوز ادامب دارد 

موتیو دی ل لنکن انتاریو برنامب  -سب برای سارگران الکترو

ری ی  که است دقیقا این هک  سرمایب داران ب رگ را 

اگر بخواهیم بب یک تحلید درست از این      . دنرال می سنک

مهوتهیهو دیه ل لهنهکن   -سارگران الکترو 5105در اول ژانویب 

سارگر میرا نک بب سهر سهار نهرفهتهنهک و  152انتاریو سب حکود 

اعتراض آنها بب پنجاه درصک ساهی .  دست بب اعتصاب زدنک

دستم د ان میرا هک، طهرهق قهرار داد  هکیهک قهرار اسهت سهب 

دیر سهاههی 02.21دیر بب  31دستم د سارگران از ساعتی 

یابک بهمین منوال روی حقوق بهازنشهسهتهگهی و مه ایهای آنههها 

سارگران در حکود یکهمهاه .  تاثیر گذا تب و ساهی خواهک یافت

است با  رست در پیکت یینهای خود و افشاگهری صهاحهرهان 

موتیو تو ب سهد اسهتهان انهتهاریهو را بهب ایهن   -صنایع الکترو

اتهحهادیهب ایهن سهارخهانهب سهب بها رای .  حرست  لب نموده انهک

اس ریت سارگران این حرست را سازمانکهی نموده انک تصمیم 

گرفتب انک تا رسیکن بب خواستب ههایشهان بهب اعهتهصهاب ادامهب 

تا سنون حاضر نشکه انک بب پای مهیه  مهذاسهره    سارگران.  دهک

 .برونک

تها م وحشیانب سرمایب بب حقوق سارگران بخصوص در این 

چنک سال اخیر سب با بیکار کن و از بین رفتن م ایا و 

حقوقهای بازنشستگی عکه س یری از سارگران ختم  که 

است، در سارخانب هایی ماننک سرایسلر،  نرال موتورز، 

بوضوح می توان آن را .... و ایریین وفورد، معادن سادبری  

 

موتیو دیزل -چرا كارگران الكترو

لندن انتاریو كانادا دست به  

شهرام یوسفی !   اعتصاب زدند
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سارگران خودروسهازی )  نواحی  هر لنکن از طر  اتحادیب  

سعی نموده انک تو ب مردم لنهکن و .  زده انک 55لوسال ( سانادا

سد استان انتاریو را بب این اعتصاب از طریق مکیا و رسانهب 

در سانادا محافظب سارهها در را  .  های گروهی  لب نماینک

در واقهع دولهت مهحهافهظهب سهار ههمهکسهت و . حکومت هستنک

همراه با صاحران سرمایب صنایع ساترپیمر نقی مستهقهیهم در 

در ایهن حهرسهت .  بب سرانجام رسانکن این نقشب  وم را دارد

سارگران دولت محافظب سار سانادا را هم مورد حملب و تحهت 

-این سخنی است سهب سهارگهران الهکهتهرو.  فشار قرار داده انک

ما نمی توانیهم یهک "  موتیو رو بب صاحران این صنایع دارنک 

مهوتهیهو   -سارگر معمولی با یم توقف نمودن سار در الهکهتهرو

بعنوان یکی از آخرین حممت بب حهقهوق و سهطه  مهعهیهشهت 

سارگران و اتحادیب هایمان سمرلی از چالشهای بسیاری اسهت 

ما بایک اولویتهایمان را بشناسهیهم و . سب ما با آن روبرو هستیم

در دستور سار مرارزه مان قرار دهیم تا سمک سنکبهر گهردیهم 

بب آن  رایطی سب مطلوب ماست، چگونب ما بایک این حرستی 

سب  روع  که ترکید سنهیهم بهب حهرسهت سهراسهری سهارگهران 

برای باز پس گرفتن مطالرات و خواستب هایمان در سهراسهر 

 غلهایمان، درآمهکهها و مه ایهای :  انتاریو و سد قاره از  ملب

مناسرمان و بب حملب بب سط  معیشت و آینکه سارگران پهایهان 

موتیو یک صنعت بسیهار مهههم و حسها    -الکترو. داده  ود

است سب هر دوبخی خصوصهی و دولهتهی آن مهورد حهمهلهب 

در بخشهای خصوصی، سارفرماها سهعهی .  قرار گرفتب است

و م ایارا پهایهیهن بهیهاورنهک و مسهیهلهب    می سننک سط  دستم د

در ههر دو حهالهت چهب .  بازسازی را بهانب قهرار مهی دههنهک

سارگران دارای اتحادیب با نک یا نرها هنهک سهرمهایهب بهب سهطه  

و تاثیر مهخهرب آن را در .  معیشت سارگران حملب می نمایک

در .  روحیب سارگران و اتحادیب ها مهی تهوان مشهاههکه نهمهود

بخشهای دولتی هم همراه است بها سسهر بهود هب و ریهاضهت 

سشی اقتهصهادی و نهههایهتها خصهوصهی سهازیههها را بهههمهراه 

   "  .دارد

لوسال  52ژانویب یک گردهمایی از  21در روز  نرب 

اتحادیب ای از  هرهای مختلف انتاریو و تعکاد زیادی مردم 

عادی سب  معیتی در حکود پان ده ه ار نفر را تشکید 

موتیو در -میکادنک برای اعمم همرستگی با سارگران الکترو

و .  مع  کنک( ویکتوریا پارک) مرس   هر لنکن انتاریو 

سخنرانهایی از لوسالهای مختلف اتحادیب ها سخنرانی نمودنک 

وضعیتی سب امروز  نری سارگری سهانهادا و آمهریهکها بها آن 

روبرو است و بب خانب خرابی میلیونها سارگر مهنهجهر  هکه و 

سط  معیشت آنها را تقلید و مورد تها م قرار داده اسهت، و 

مهوتهیهو   -ادامب آن را در وضعیتی سب امروز سارگران الکترو

لنکن انتاریو با آن رودرو هستنک برسیم، بهایهک دییهلهی را در 

سیاستهای حاسم سوسیال دمکراسی بر اتحادیب ها و همچهنهیهن 

در گیر و گرفت ها و موانعی سب در  نری سهارگهری سهانهادا 

 .مو ود است  ستجو نماییم

اعتصابات سارگری سب بب دیئد مختلف در استانهههای سهانهادا 

بویژه در استان انتاریو رخ داده است از گذ تب تا بهب امهروز 

سارگران هیچگاه نتوانستب انک بب سد خواستب های خود دسهت 

بب علت سیاستهای غالب سوسهیهال دمهکهراسهی بهر ایهن .  یابنک

اتحادیب ها در بیشتر موارد سعی  هکه اسهت سهب نهمهایهنهکگهان 

سارگران در این اتحادیب ها بب چانب زنی و بهکه و بسهتهان بها 

و نهایتا بها گهرفهتهن بهخهشهی از .  سارفرماها و دولت بپردازنک

مطالرات سارگران، از آنههها خهواسهتهب انهک سهب بسهر سهار بهر 

یعنی بیشتر حالت زد و بنک از بای بوده تا اینهکهب خهود .  گردنک

سارگران در بب انجام رسانکن اعتصاب تا بب آخهر و گهرفهتهن 

این نهوع مهرهارزه سهب خهود .  سد مطالراتشان نقی دا تب با نک

سارگران سمترین نقشی را در تعیهیهن سهرنهو هت خهود ایهفهاء 

میکننک باعث ضعیف  کن رادیکالیسم درون این اتحهادیهب هها 

 که و از طر   دیگر بورژوازی با دست و بهال بهازتهر بهب 

هر  کد ممکن در هر زمانی اراده سرده طرحها و بهرنهامهب 

. های است مار گرانب ا  را بب سارگهران تهحهمهیهد مهی نهمهایهک

مادامیکب  نری سارگری بعلت سهیهاسهتهههای رفهرمهیهسهتهی در 

موضع ضعف قرار دارد مانعی  کی در سهر راه سهارگهران 

است سب نتواننک دور یک پمتفرم سارگری  مع  که و بهرای 

خواستب هایشان بب مرارزه بپردازنک و با اراده مستقیم خود بهب 

 .مطالرات و خواستب هایشان دست یابنک

موتیو لنکن -من بر میگردم بب اعتصاب سارگران الکترو

انتاریو و در بخی دیگر نو تب، بب اتحادیب ها و رفرمیست 

این سارگران بطور  کی . مو ود در آن خواهم پرداخت

مورد حملب سرمایب قرار گرفتب انک و این حملب از طر  

برای . صاحران صنایع ساترپیمر و  رستهای آمریکایی است

دفع این حملب تا سنون سارگران بب اقکاماتی با دخید بودن 

آنها سار را متوقف . تصمیمات اتحادیب ا ان دست زده انک

نموده دست بب اعتصاب با برپایی پیکت یینهایی در برخی  
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 هانی را در گردهمایی پان ده ه ار نفری  هر لنکن در  

. موتیو می توان دیک-حمایت و همرستگی از سارگران الکترو

ویژگی این حرست ضک سرمایب داری این است سب حرست 

توده های مردم از پایین است و در تغییر دادن فضای 

مو ود و ایجاد همرستگی بین طرقات و اقشار پایین 

اما از آنجاییکب یک  نری . می توانک موثر با ک   امعب

عمومی است با گرایشات مختلف بب آن انکازه رادیکالی ه 

نشکه و  ناح رادیکال و سوسیالیست آن قادر نگردیکه است 

مقابد این حرستهای ضک سارگری موضع قاطع بگیرد   در 

از طر  . و تو ب سارگران را بب راه حد خود  لب نمایک

دیگر مشکد اساسی سب سارگران با آن دست بب گریراننک خود 

اتحادیب هایشان است سب بشکت سیاستهای رفرمیستی بر آنها 

حاسم است و در چارچوب سوسیال دمکراسی سارگران را 

بخصوص با حرستهای ضک سارگری سب در . اختب نموده انک

این چنک سال اخیر بر اثر بحرانهای سرمایب  هانی اتفاق 

افتاده سارگران بیشترین ضربب را با از دست دادن  غلها و 

م ایا یشان و در بسیاری موارد حقوقهای بازنشستگی ا ان 

بطور مشخص موردهائی سب ا اره  ک، . متحمد  که انک

سارخانب هایی ماننک سرایسلر، فورد،  نرال موتورز، 

بر اثر ور کستگی سارخانب   ...ایریین و معادن سایکبری 

دولت سرمایب دار سانادا با . ها سارگران را بیکار نمودنک

بود ب ایی سب از مالیات سارگران و مردم زحمتکی تامین 

میشود سعی نمود این سارخانجات را از ور کستگی نجات 

دهک و از طر  دیگر زمانی سب بخشی از سارگران را بب 

سر سار برگرداننک آنها را بعنوان تازه استخکامی با حکاقد 

سارگران بشکت از این . حقوق و م ایا استخکام نمودنک

حرست ضک سارگری و غیر انسانی ناراحت بودنک اما 

اتحادیب ها خیلی راحت منافع طرقاتی سارگران را زیر پا 

گذا تنک و با مما ات و تمکین سردن در مقابد بورژوازی 

این . سارگران را خیلی ارزان بب بورژوازی فروختنک

تشکلهای زرد اتحادیب ای امروز در مقابد این حملب 

سراسری سب بورژوازی  هانی بب سط  معیشت سارگران 

نموده است سکوت اختیار نموده درحالیکب بیشتر نگران 

آنها حرستهای . منافع سرمایب داران است تا سارگران

از اینکب تشکد اتحادیب ای . سارگری را تخطیب می نماینک

یک ظر  در امر متشکد  کن سارگران است در آن  کی 

اما امروزه بسیاری از این اتحادیب ها بب علت  نفوذ  . نیست

و سارگران با روحیب ای بای و همراه با تعکاد زیادی از 

روحیب  معی و . افراد خانواده هایشان  رست دا تنک

رزمنکگی حاضرین ضمن محکوم سردن این حرست ضک 

هستیک  1%هستیم و  ما  99%سارگری با  عارهایی سب ما 

ما ا ازه نخواهیم داد بب حقوقمان تجاوز نماییک و ما نرایک 

تاوان بحرانهایی را سب خود  ما مسیول آن هستیک بپردازیم 

این مراسم روحیب رزمنکگی . در تمام طول روز ادامب دا ت

همرستگی سارگری . سارگران و مردم را بخوبی نشان میکاد

و حمایت مردم از این اعتصاب یکی از ویژگیهای این 

موتیو سب تحت پو ی  -صنایع الکترو. اعتصاب است

صنایع ب رگ ساترپیمر قرار دارد یکی از پر سود ترین 

 رستهای ما ین سازی میرا ک حتی در این  رایطی سب 

بحرانهای اقتصادی سرمایب  هانی دچار رسود  که این 

صنایع   ء پر سوده ترین صنایع ما ین سازی در  مال 

این قرارداد  کیک سب تها م وسیعی بب سط  . آمریکا هستنک

موتیو را در بردارد سارگران این -معیشت سارگران الکترو

صنایع و بخی زیادی از اتحادیب های دیگر را غافلگیر 

صاحران اصلی صنایع ساترپیمر سب از سانادا و . نموده است

با خصوصی نمودن . می با نک(  مال آمریکا)آمریکا 

بخشهای زیادی از این صنایع و انتقال آن از سانادا بب آمریکا 

.  میخواهنک سود دهی خود را بب چنکین برابر برساننک

سرمایب های ب رگ  هانی صاحران سرمایب این صنایع سب 

را رقم می ننک با اتخاذ این سیاستهای ضک سارگری سب در 

ادامب همان سیاستهای نیولیررالیستی عمد می سنک از یک 

طر  یک بخی از طرقب سارگر  هانی یعنی سارگران سانادا 

را مورد تها م قرار می دهنک بشکت سط  دستم د ومعیشت 

این سارگران را بب حکاقد میرساننک و از طر  دیگر با 

خصوصی سازی این صنایع و انتقال سرمایب بب ایالت اینکین 

ارزانتر بکون تشکد   دنرال سارگران..... آمریکا وغیره

در مقابد این اعمال سرمایب داران و دولت . میگردننک

هایشان، حرستی ضک سرمایب داری  هانی از طر  

سارگران و فرودستان و سایر اقشار مردم زحمتکی در 

رابطب با بحرانهای اخیر براه افتاده است گرچب  امد 

گرایشات مختلف میرا ک و هنوز بب آن معنا سب انتظار میرود 

رادیکالی ه نشکه است در مجموع تا این مرحلب توانستب 

بکر ب ای همرستگی را بین اقشار فرودست  امعب و 

انعکا  این همرستگی     . حرستهای سارگری بو ود بیاورد
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اعتصاب سارگران را بهب تهوان و نهیهرویشهان .  بب عقب برانک 

موتیو لنکن انهتهاریهو بها -سارگران الکترو.  می توانک آگاه نمایک

آغاز این اعتصاب در  رایط سخت و د هواری بهخهصهوص 

از نظر مالی قرار دارنک طهی مصهاحهرهب ههایهی سهب بها آنههها 

دیر بب آنها سمک مهیهشهود $  511صورت می گیرد هفتب ای 

و این ه ینب بسیار ناچی ی اسهت گهرچهب از طهر   هامهعهب 

لنکن تعکادی از سازمانها و نهادها بب آنها سمک نموده و آنهها 

را حمایت می سننک اما نگرانهیهههایهی در ایهن مهورد در بهیهن 

الهرههتهب ایههن هههم سهیههاسههت .  سهارگههران سههامههم مههحههسهو  اسهت

سارفرماها و نماینکگان اتحادیب میرا هک از طهریهق فشهارههای 

مالی می خواهنک استقهامهت و مهقهاومهت سهارگهران را درههم 

 -سارگران الکتهرو  پیشروی یا عقب نشینی اعتصاب  . کننک

بهرخهورداری حهمهایهت  هنهرهی    موتیو لنکن انتاریو مسهتهله م

سارگری، سنجیکن می ان توازن قوای طرقاتهی سهارگهران در 

تقابد با بورژوازی، نقی فهعهال سهارگهران سهوسهیهالهیهسهت و 

می ان رادیکالیسم درون اتحادیب ها و  نری سارگهری مهحهد 

همکاری دولت مهحهافهظهب    طرقب سرمایب دار سانادا با.  میرا ک

سار ، سوسیال دمکراتههها و لهیهرهرالههها بهخهصهوص بها ایهن 

بحرانهای اقتصادی سب دسهت بهگهریهرهانهنهک سهیهاسهتهههای ضهک 

. سارگری و ریاضت سشی اقتصادی را دنرهال خهواههنهک سهرد

تها م سرمایب اگر هم امروز متوقف  ود، نقطب تهوقهفهی بهب 

این معنی نیست سهب سهارگهران و تهوده ههای زحهمهتهکهی از 

امنیت  غلی برخوردار  که یا بب حق و حقهوق واقهعهی خهود 

تنها ر ک وسیع گرایشات رادیکهال در درون .  دست یافتب انک

طرقب سارگر و قکرت گیری  نری سوسیالیسم طهرهقهب سهارگهر 

در سانادا قادر خواهک بود سکی در مهقهابهد تهوحهی سهرمهایهب 

داری ایجاد و دور  کیکی از تهحهرسهات تهعهرضهی را آغهاز 

و این، امروز میتوانک تنها راه تضمین سنهنهکه پهیهروزی .  نمایک

موتیو دی ل لنکن انهتهاریهو یها ههر -اعتصاب سارگران الکترو

اعتصاب سارگری دیگری درسط   نهرهی سهارگهری سهانهادا 

 .با ک
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سیاستهای سوسیال دمکراسی بهر آنههها سهارگهران در حهیهات 

بهههمهیهن .  سیاسی اتحادیب ها نمی توانک نقی فعالی دا تب با نک

دلید در بسیاری موارد اتحادیب عهمهد مسهتهقهیهم سهارگهران را 

سنترل می نماینک و  اهک هسهتهیهم  هنهرهی اتهحهادیهب ای عهلهیهب 

   .رادیکالیسم سارگری بب ا کال مختلف عمد می سنک

بویژه در طول چنک سال اخیر حملب وسیعی از طر   هنهاح  

راسههت بهههورژوازی عههلهههیههب دسهههتههاوردهههای سههارگههری و 

سرمایب سب در .   روع  که است   استانکاردهای زنکگی مردم

مقابد بحرانهای عظیم اقتصادی قرار گرفتب، م د همیشب راه 

رهایی از این بحرانها را در حملب بب سط  معیشت سارگران 

دقیقا در این دوره در مهورد سهارخهانهجهات .   ستجو می نمایک

سرایسلر، فورد،  نرال موتورز، سایکبری، ایریین و بهخهشها 

در مورد سارگران پست سانهادا انهجهام گهرفهتهب اسهت و حهای 

. موتیو دی ل لهنهکن انهتهاریهو مهیهرها هک  -نوبت سارگران الکترو

سرمهایهب داران در بسهیهاری از اعهتهصهابهات واعهتهراضهات 

بورژوازی سعی سرده انک بهرای عهقهب رانهکن سهارگهران از 

خواستب هایشان ضمن ترانی با رهرران اتحادیب ها، رهرهرانهی 

سب منافعشان هیو ربطی با منافع سارگران نکارد و با تهکیک و 

ارعاب، اگریزم  ک با استفاده از دسهتهگهاههههای سهرسهوبهگهر 

پلیس و نیروهای م دور اعتصهاب  هکهن، سهارگهران را بهب 

تمکین وادا تب و رادیکالی م درون  نری سارگری را مهههار 

آنچب امروز طرقب سارگهر سهانهادا بها آن مهوا هب اسهت .  نماینک

فقکان یک تشکد طرقاتی و مسهتهقهد سهارگهری بها اراده خهود 

اتحادیهب یهکهی از ابه ارههای مهتهشهکهد  هکن        .  سارگران است

سارگران است، متاسفانب امروزه اتهحهادیهب هها در چهارچهوب 

بورژوازی و با سیاستهای حاسم سوسیال دمکراسی و از بهای 

عمد سرده و  کد گرفتب انک، در واقع نقی اساسی آنها مههار 

سردن سارگران و  نری سهارگهری در مهقهابهد اعهتهراض بهب 

رهرران  نری اتحادیب ای امروز .  سیستم سرمایب داری است

نب تنها در سانادا بلکب در اسه هر نهقهاط دنهیها ههیهو ربهطهی بهب 

آنهها دیین .  سار و زنکگی سارگران نکارنک   مرارزه و  رایط

سرمایب هستنک سب بب حد و فصد بحرانهههای سهرمهایهب تهو هب 

دارنک تا مرارزه سردن بها سهارفهرمهاهها سهب بهب دسهتهاوردههای 

 . سارگران حملب می نماینک و آنها را بیکار میسازنک

هر اعتصاب تاستیکی است اگر با مطالرات معین تعرضی و 

بطور گسترده و موثر سازمانکهی  ود می توانک سیاستهای 

سارگری سارفرمایان و دولت را متوقف و حتی          ضک 
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قانون سار ارتجاعی و ضک سارگری اسهت و مهرهارزه  هکی 

این هم واض  است سب ماهیت .  طرقاتی را می طلرک  -سیاسی 

و محتوای هر قانونی در  امعب طهرهقهاتهی بسهتهب بهب تهوازون 

نیرو و سط  مرارزه طرقاتی سارگران در  هرایهط مشهخهص 

سب در زمان تصویب مهی تهوانهک فهرض گهرفهتهب  امعب دارد 

در طول سب دهب حکومت ننگین سرمایب اسهممهی ایهن .   ود

قانون در سلیتی در  هت منافع سرمایب داران عمد نموده تها 

بب امروز سارگران در تکوین این قانون و حتهی وارد سهردن 

سارگهران .  اصمحیب و تغییر دادن آن نقی آنچنانی نکا تب انک

بب مخالفت  20با انتشار اولین پیی نویس قانون سار در سال 

و اعتراض بر علیب آن برخواستنک و در طول این سالهها ههر 

بار این قانون دستخو  تغییرات و اصمحیهب ههایهی  هکه بها 

اعتراض  کی سارگران روبرو  که است، بهب ههمهیهن دلهیهد 

. رژیم مجرور بب پس گرفتن پیی نویسههای خهود بهوده اسهت

سشمکی در مورد قانون سهار از  هانهب سهارگهران ههمهیهشهب 

ادامب دا تب و سارگران هیچگاه بب قانون سار ضهک سهارگهری 

 مهوری اسممی سرمایب توهم نکا تب و آن را مهورد تهائهیهک 

سارگران در تکوین این قهانهون و حهتهی وارد .  قرار نکاده انک

سردن اصمحیب و تغییر دادن آن تا بب امروز نقهی آنهچهنهانهی 

نماینکه سارگران، ناظر بر انجام این سار نرهوده    و.  نکا تب انک

و هیو نقشی در تصویب این قوانیهن را دارا نهمهی .  و نیستنک

 . با نک

برای بررسی این قانون سار ارتجاعی و مرارزات سهارگهری 

بر علیب آن در طول این سالها یزم است مروری بب گهذ هتهب 

سارگران از همان اواخر دوران  اه و بخصو .  تا حال دا ت

ههمهراه بها اعهتهصهاب و  25ص از ماههای دی و بهمن سال 

اعتراضاتشان همیشب خواستار لغو قانون سار  اهنهشهاههی و 

تکوین یک قانون سار انقمبی بها مشهارسهت و نهظهارت خهود 

سارگران بوده انک و برای این خواست بهعهک از قهیهام نهیه  بهب 

اما رژیهم اسهممهی تهحهت بهههانهب ههای . مرارزه ادامب داده انک

ً ههیهو  مختلف بب خواست سارگران تو ههی نهکهرد و تهقهریهرها

تغییر ماهوی در قانون سار  اهنشاهی بعمد نیاورد، بهب  ه  

 قانون سار زمان  اه بود سب بب  سار  33یک اصد سب اصد 

مکتها است تغییر قانون سار بر سر زبانها اسهت و خهرهرههای 

گوناگونی در این مورد در سط   نری سهارگهری و  هامهعهب 

نویس اصمحیب قانهون سهار  سر انجام پیی.  منعکس  که است

ای از اعضههای  ابههتههکا بههب صههورت خصههوصههی بههرای عههکه

 وراهای اسممی سار و خانب سارگر ارسهال  هک تها از ایهن 

و برای ارائب متهن .  ارگانهای ضک سارگری نظر خواهی  ود

اما ایهن .  نهایی بب مجلس  هت تصویب دو ماه مهلت داده  ک

پیی نویس بب قکری ارتجاعی اسهت سهب حهتهی بها اعهتهراض 

بخشی از این تشکلهای دست ساختب دولت و سارفهرمها مهانهنهک 

در .   وراهای اسممی سار و خانب سارگر روبهرو  هکه اسهت

این پیی نویس بنکی اضافب خواهک  ک در  هههت  هایهگه یهن 

های انضراطی و دادگاه سار و حهذ  ارگهانهههای  سردن سمیتب

در  ریان این اعتراضهات، .  ضک سارگری  وراهای اسممی

پیی نویس اصمحیب در سط  وسیع تری پخی  ک و بخهشهی 

 21از تشکد های مستقد سارگری و طرقب سارگهر از  همهلهب 

ه ار از سارگران مجتهمهع ههای صهنهعهتهی ایهران خهودرو و 

 رست های تابع طی نامب ی تهکیک آمی ی مخهالهفهت خهود را 

اعمم سردنک در اثر این اعتراضات و عکس العمهلههها مهههلهت 

 .ی آن بب مجلس تمکیک  ک ارائب

مهورد اعهتهراض    رو ن است، این قانون و اصمحیب ههایهی

زیرا اگر تصویهب    . طرقب سارگر و فعالین ا  قرار می گیرد

و ا را  ود ضربات  رران ناپذیر تري بب طرقب سارگر وارد 

 خواهک آورد اما اسا  بحث بر می گردد بب اینکب خود  سلیت 

 

!تدوین و تصویب قانون کار انقالبی با حضور فعال طبقه کارگر امکانپذیر است  

 شهرام یوسفی
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این عکم متشکد بودن سراسری در سط  طرقب سارگهر، .  بود 

سارگران را از طرح یک قانون سار انقمبی و تحمید نمهودن 

رژیم اسممی سرمایب سب موفق  ک بها .  آن بب رژیم باز دا ت

اخرا  و دستهگهیهری تهکریهجهی رههرهران سهارگهری، گهام بهب 

پس گرفهتهن .   وراها و  نری سارگری را بب عقب برانک  گام

دستاوردهای انقمبی طرقب سارگر تهوسهط بهورژوازی سهرهب 

پیشرویهای ارتجاعی طرقب سرمایب دار و دولت سرمهایهب  هک 

و با قانونیت دادن بهب ییهحهب ارتهجهاعهی قهانهون سهار آن را 

از آن تاریها بهب بهعهک ههر چهنهک سهال .  تصویب و ت ریت نمود

یکرار با تغییر دادن بنهکههایهی از ایهن قهانهون و وارد سهردن 

اصمحیب هایی دست سارفرماها و دولت را در اسهته همهار و 

مهرهارزه .  بی حقوقی هر چب بیشتر سارگهران بهاز مهی گهذارد

سارگران بب  کد اعتراض و اعتصاب بر علیب ایهن قهوانهیهن 

قانون سار  مهوری اسممی فاقهک اعهتهرهار .  انجام گرفتب است

است بب این دلیهد سهب آزادی تشهکهد و اعهتهصهاب را بهرای 

و همچنین مسیلب مهههم دیهگهر .  سارگران برسمیت نمی  ناسک

دستم د و چگونگی تعیین و تصویب آن است سهب در قهانهون 

 . سار بب آن ا اره ای نمیشود

از طر  دیگر طرقب سارگر ایران بب دلید مهحهروم بهودن از 

تشکلهای توده ای و طرقاتی خود نمی توانک بطور سهراسهری 

و با مرارزه ای متشکد و متحک این قانون و قانونهگهذاران آن 

را بب زیر بکشک و مرارزه بر علیب این قانون سار ارتهجهاعهی 

فقط در بخشی از طرقب سارگر معنی پیکا نهمهوده و تها سهنهون 

   .نتوانستب نمادی سراسری دا تب با ک

رژیم سرمایب اسممی با ایجاد  وراهای اسممی فرمایشی و 

خانب سارگر در تقابد با  وراهای واقعی سارگهری دسهت بهب 

و از این نهادهای ضک سهارگهری بهرای .  سرسوب وسیعی زد

بب سنترل در آوردن سهارگهران و اسهته همهار و اخهرا  آنههها 

استفاده نموده و دست سارفرماها را برای ا رای قوانینی سهب 

. حتی یک بنک آن هم بب نفع سارگر نمی با ک باز گذا تب است

مخهتهلهف ریهاسهت  همهههوری ههای    این قانون در دوره های

 مهوری اسممی بنا بب سیاستهی سهب در تهقهابهد بها سهرمهایهب 

داخلی و  هانی اتخاذ نموده انهک دسهتهخهو  تهغهیهیهراتهی  هکه 

اعمال هر سکام از این سیاستها در  هت منافع سرمایهب . است

گام بردا تب و فمست و سیب روزی بیشتری برای سهارگهران 

 .را بکنرال دا تب است

فرما ا ازه اخرا  سارگر را داده بهود، سهب ایهن بها مهرهارزه 

اتهفهاقها ههمهیهن اصهد اسهت سهب .  سارگران بر رژیم تحمید  ک

تغییر را از  انب سرمایب داران و دولت  ان ایجاب    امروز

با روی سار آمکن  مهوری اسممهی سهب وظهیهفهبً .  سرده است

سرسوب انقمب و باز پس گیهری دسهتهاوردههای قهیهام را در 

دستور دا ت، نررد سارگران و حکومت تازه بکوران رسهیهکه 

بورژوازی، از همان روزهای نخهسهت  هروع  هک و ابهعهاد 

اولین گهلهولهب ههایهی سهب رژیهم اسهممهی .  بسیار وسیعی یافت

 لیک سرد، سینبً سارگران بیکار سب  نری وسیعی را بهر پها 

 هوراههای سهارگهری سهب از دل .  سرده بودنک آما  قهرار داد

اعتصابات و بعک از قیام  کد گرفهتهب بهودنهک، در را  یهک 

ً انهقهمبهی بهرای تهحهقهق  مرارزه مملو از  ور و  وق و عمیقا

خواستب های طرقب سارگر وحهفهاظهت از دسهتهاوردههای قهیهام 

سب  وراهای سارگهری  21تا  25در طول سال .  قرار گرفتنک

 کد گرفتنک، مملو از غنی ترین تجارب انقمبی سارگهران و 

دخالت میلیونی مستقیم آنها در سرنو ت  امعب بود سب مهههر 

در .  طرقب سارگر سوبیکه اسهت خود را بر  عور و آگاهی سد 

، سالی سب  مهوری اسممی بها یهک سشهتهار و قهتهد 21سال 

عام وسیع  وراهای سارگری و نیروهای سهیهاسهی را درههم 

   .سوبیک و اختناق بی ماننکی را برقرار سرد

بههعههک از انههقههمب در دوره هههایههی سههب سههارگههران  ههوراهههای 

سارگری پر قکرتی دا تنک، در بسهیهاری از سهارخهانهجهات و 

مراس  صنعتی ب رگ سارگهران خهود بهر سهنهتهرل سهارخهانهب 

نظارت دا تنک و در رابطب با مسهائهد صهنهفهی خهود مسهتهقهمٌ 

بهعهنهوان مه هال .  تصمیم می گرفتنک و آن را ا را مهی نهمهودنهک

ساعهت  11 وراهای سارگری بسیاری از سارخانجات قانون 

 0321سار در هفتب را تصویب سرده بودنک، تا مقطع خهرداد 

هنوز سارخانب های زیادی و ود دا تنک سهب بهنها بهب تصهمهیهم 

سهاعهت سهار  11سارگران پنجشنرب و  معب تعطید بهودنهک و 

میکردنک و در بعضی سارخهانهجهات مهههم و مهراسه  صهنهایهع 

تهوانسهت بهب زور سهر  0321ب رگ رژیم عاقرت در اواخر 

ساعت سار در هفتهب  11نی ه و سرسوب، دستگیری و اخرا  

را ملغی نماینک پنجهشهنهرهب هها ههم سهارگهران را بهب سهر سهار 

دلیلی سب باعث  هک سهنهتهرل سهارخهانهجهات و دسهت .  بفرستنک

آوردهای  وراهای سارگری مورد تها م قرار گهیهرد و پهس 

گههرفههتههب  ههود ایههن بههود سههب ایههن قههکرت، فههقههط در مههحههکودهً 
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باز خریکهای ا راری، تعطیلی  سارخانجات  مهراسه  :  هماننک 

تولیکی، بازنشستگی بیی از موعود و قهانهون بهازنشهسهتهگهی 

مهاده ی نهوسهازی صهنهایهع  01بیست و پنج سالب طرق قانون 

بمنظور هموارتر سردن راه هجوم بیشتر بب حقوق سهارگهران 

سلیب این طرحههای .  در تمام این سالها انجام گرفتب است..... و

ضک سارگری و ارتجاعی از طر  دولت و عهوامهد مه دور 

از .  سرمایب آگاهانب و نقشب منک تهکویهن و تصهویهب  هکه انهک

ایران بب دنرال سسب عضویت در سازمهان تهجهارت  12سال 

بهب عهنهوان عضهو  12سرانجام ایهران در سهال .  هانی بود

بهرگه یهکه .WTO (World Trade Organization  )ناظر

با این هک  سب بتوانک پاسخگوی برنامب های نیولیهرهرالهی .   ک

با ک و از طریق صنکوق بین المللهی پهول و بهانهک  هههانهی 

از طر  دیگر با اسهتهفهاده .  سیاستهای مالی آنها را پیی بررد

از قراردادهای موقت و طهرحهههای پهیهمهانهکهاری در صهف 

سارگران نا امنی  غلی ایجاد نموده، و بهب بهیهکهارسهازیهههای 

و بههرای بههب پههیههی بههردن هههرچههب .  وسههیههع دامههن زده اسههت

بیشترمنافع صاحرهان سهرمهایهب از مهتهشهکهد  هکن سهارگهران 

 .  لوگیری نموده است

وهمچنین سرمایب داران و سارفرماها با پایمال سردن حهقهوق 

و م ایای درصک بهاییهی از سهارگهران قهراردادی سهودههای 

ترصره ی ماده هفهتهم ایهن قهانهون بهر .  سمنی بب  یب زده انک

ل وم و ود قراردادهای دائمی سار در سارهایی سهب مهاههیهت 

وزارت سار در پهاسها .  دائم و مستمر دارنک تاسیک نموده است

بههب سههانههون عههالههی سههارفههرمههایههان ایههن تههرههصههره را اعههمم و 

قراردادهای موقت را در سلیب سارها بب رونکی عادی تهرهکیهد 

در اصمحیب  کیک بهب  هکهد بهارزتهری بهر ایهن .  سرده است

نقص ب رگ یعنی نادیکه گرفتن امنیت  غلی سارگران تهاسهیهک 

 . که است

اصمحیب های اخیر قانون سار دقیقا برای باز گذا تهن دسهت 

سارفرمایان در اخرا  سارگران و بب است مار سشانکن بیشهتهر 

. و خکمت نمودن بب برنامب های تجارت  هانی مهیهرها هک   آنها

یکی از این برنامب ها ا رای طرح هکفمنک سردن یهارانهب هها 

است سب سمک میکنک سرمایب های ایران در سرمایب  هههانهی 

از آنهجهایهیهکهب مهنهفهعهت زیهادی بهرای .  بب سرعت ادغام  ود

سرمایب داران و دولت دارد در عوض عهواقهب ا هرای ایهن 

 طرح با حملب بب سفره خالی  میلیونها  سارگر و  زحمتکی 

تعکید نیروی گسترده ی سارگران در دوره ی ریاست 

 مهوری رفسنجانی و در هنگام وزیر سار بودن سمالی سب 

قانون .  خود نی  عضو خانب سارگر بود صورت پذیرفت 

بب بعک و سپس  21نانو تب ی قراردادهای موقت از سال 

پس از .  قانونی  کن این موارد در دهب ی هفتاد تصویب  ک

تر  سارگران قراردادی در راستای استقرار سامد 51سال 

بورژوازی بو ود آمکنک و مشخصا بعک از  نگ سارگران 

رسمی بطور تکریجی درصک خود را از دست دادنک و این 

درصک، قراردادی  که  11تا  12اس ر سارگران، در حکود 

بازسازی و نوسازی  1ی  همین طور بر اسا  ماده.  انک

صنایع سب توسط  ورای نگهران ارائب  که بود سارگران 

در نتیجب قراردادهای .  سال بازنشستب میشونک 52رسمی در 

موقت در این پیی نویس بب طور سامد ت ریت  که و تقریرا 

سارفرماها و دولت بر طرق .   ود قرارداد رسمی برچیکه می

قراردادهای موقت نا امنی  غلی را بطور  کی برای 

این مسیلب قراردادهای موقت و .  سارگران ایجاد نموده انک

نگرانی از بیکار کن تا حکود زیادی تحرک سارگران را در 

و مانع از .  اعتراض بب وضع مو ود ان محکود نموده است

قراردادهای موقت و .  اعتراض و حرست متشکد آنها میرا ک

 رستهای پیمانی بر نیروی سار سارگران در طول    سلطب

این سالهای سیاه حکومت سرمایب سب ریشب در این قوانین 

تا  ایی فا عب انگی  بوده است سب .  ضک سارگری دارد

سارگران معکن خاتون آباد در اعتراض بب این قراردادهای 

سفیک و موقت و خواست امنیت  غلی خود مورد یور  

 نایتکاران  مهوری اسممی قرار گرفتنک و بب خاک و خون 

این قانون بحکی ضک بشری است سب دست .  سشانکه  کنک

سارفرماها، دولت و سرمایب داران را تا  ایی باز گذا تب 

است، سب هر آن خواستنک صکای حق طلرانب سارگران را 

برای اولیب ترین خواستب هایشان با زنکان و  کنجب و گلولب 

   .پاسا دهنک

خرو  سارگاههای زیر پنج نفر و سپس ده نفر از  مول  

قانون سار بر اسا  طرح ارائب  که از طر  خانب ی 

سارگر در دوره ی ریاست  مهوری رفسنجانی و خاتمی بب 

تصویب رسیک و نی  از سالها قرد از تصویب، عممً این سار 

همچنین حذ  بخی عمکه ای از سارگران .  انجام میشک

 رسمی و با تجربب و آگاه بب حقوق سارگران توسط طرحهایی 
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فصد  شم آن یعنهی    بب طرقب سارگر می با کهمب  انرب ای  

. فصد مربوط بب تشکد های سارگهری و سهارفهرمهایهی اسهت

دراین فصد تعریفی مغشو  و مرهم از تشکد های سارگری 

در اصهد سهم بههها دادن بهب .  و سارفرمایی ارائهب مهی گهردد

 ایگاه تشکد ها چنکان هم دور ازانهتهظهار نهرهوده، چهرا سهب 

وزارت سار با ارائب ی آیین نامب تشکید انجمن های صهنهفهی 

و سانون های عالی آن عمم نشان داده است سب سوچهکهتهریهن 

در بهای .  حقوقی برای استقمل تشکد های صنفی قائد نیسهت

هم ا اره  ک این قانون در سلیتی ضک سارگری است بب ایهن 

 . دلید سب فاقک تشکلهای سارگری میرا ک

از انجمن های صنفی نام بهرده مهی  هود ولهی  030در ماده 

در آئین نامب ا رایی این فصد سهب پهس ازتصهویهب قهانهون، 

توسط وزارت سار و امورا تماعی تکویهن و بهب اداره ههای 

سار مناطق بب مهنهظهور ا هرا ابهمغ  هک، در عهمهد در راه 

تشکید هر نوع تشکد مستقد سارگری ممانعتی بب عمهد مهی 

پس از  کایت ها و اعهتهراضهات مهتهعهکد سهارگهران بهب .  آیک

تهفهاههم  0313سازمان بین المللی ساردر این رابطب، در سال 

نامب ای با حضور نماینهکه گهان و مهقهامهات ایهن سهازمهان و 

مسیوین وزارت سار  مهوری اسممی ایهران در راسهتهای 

ایهن سهازمهان  11و  15ا رایی  کن سنوانسیون های  ماره 

و بردا تن موانع مو ود در راه ایجاد تشکد ههای سهارگهری 

اما متاسفانب هرگ  بب این تفاهم نامهب عهمهد .  امضا می گردد 

پیشنهادی وزارت سهار  نشک و این نقص در اصمحیب ی  کیک

 . همچنان مو ود است

هر سکام از انجمنهای صنفی سب در قانون سهار بهب آن ا هاره 

برای آن تعریف  هکه اسهت     که و یا حتی آئین نامب ا رایی

. هیچیک از وظایف تشکلهای سارگری را انهجهام نهمهی دههک

سار تشکلهای سارگهری مهتهشهکهد سهردن سهارگهران، ههکایهت 

اعههتههصههاب و نههمههایههنههکگههی سههردن سههارگههران در حههرسههتهههههای 

تشکد سارگری بهایهک در نهقهی بهازرسهی و .  اعتراضی است

نماینکگی سارگران در امر پیشررد قانون سهار و نهظهارت بهر 

تشهکهد سهارگهری بهایهک بهتهوانهک در .  ا رای آن ظهاههر بشهود

قراردادهای سار و در قرال سارفهرمها و دولهت سهارگهران را 

تشکلها ی سهارگهری مهی بهایسهت مسهتهقهد از .  نماینکگی سنک 

تشکید یافتب تا بتهوانهنهک نهمهایهنهکگهی واقهعهی    دولت و سارفرما

 اعضای  خود  و  سارگران  در محد  را   کا  از  دولت 

 .هستی آنها را بب نابودی و فمست می سشانک

ههای  ی تغییرات در این قانون در  هت تهحهقهق خهواسهتهب همب

 هورای حهد اخهتهم  .  داری داخلی و  هههانهی اسهت سرمایب

سب نماینکه از سارفرمایان، سهب نهمهایهنهکه ) عضو بود  1دارای 

بها ایهنهکهب بهرتهری بها (  از دولت و سب نمهایهنهکه از سهارگهران

نویس دونهفهر  نماینکگان سارفرما ودولت بود، ولی در این پیی

بب نماینکگان دولت در  ورای سار اضافب سردنک ایهن اضهافهب 

 . است WTO کن نماینکگان دولت برای عضویت در 

از نظهر امهیهنهت  هغهلهی بها حهذ   هورای اسهممهی سهار و 

های انضراطی و دادگاه سار سب آگاهانهب   ایگ ین سردن سمیتب

خواستب انک هیو نماینکه سارگری در آن حضور نکا تب با هک، 

تر  که وامهنهیهت  هغهلهی سهاههی یهافهتهب  اخرا  سارگران آسان

ههای حهد اخهتهم   تعکاد نماینکگان دولتی را در ههیهات.  است

است سب مهربهوط  11مورد دیگر در باب ماده . انک بیشتر سرده

داد بب  رطی  ماه عیکی می 5تا این سارفرما . بب عیکی است

بهرابهر آن بهیهشهتهر  3برابر حقوق سمتر و از  5سب از سقف 

تهوانهک  گویک سب  ورای عالی سار می در قانون  کیک می.  نرا ک

این مقکار را با تو ب بب  رایط اقتصهادی تهعهیهیهن سهنهک و بهب 

در ایهن .   هود سارگران قراردادی ده درصک بیهشهتهر داده مهی

قانون واژه سنکیکا در مقابد تشکد صهنهفهی نهیه  حهذ   هکه 

در رابطب با مسیلب عیهکی هها از آنهجهایهیهکهب دولهت بها .  است

تحریمها و بحرانهههای  هکی اقهتهصهادی روبهرو اسهت بهرای 

برون رفت از ایهن اوضهاع حهتهی از حهکاقهد تهریهن حهقهوق 

سارگران از  همهلهب عهیهکیهههای آنههها ههم نهمهی گهذرد وبهرای 

پرداخت آن سب حق مسلم سارگران است در این پهیهی نهویهس 

از طر  دیگهر بها ایهجهاد رقهابهت .   رط و  روط می گذارد

بین سارگران دائمی و قراردادی می خواهک از این تفهرقهب بهب 

اما سارگران قرار دادی بهایهک ایهن .  نفع خود بهره بردای نمایک

را مک نظر دا تب با نک سب سارفرما با پایهمهال نهمهودن حهق و 

حق بیمب، مسکن، بازنشستگی و :  حقوق پایب ای آنها از  ملب

در مقایسب بها سهارگهران دائهمهی .......... مرخصیهای ساینب و

ایهن حهربهب .  آنها را از حکاقد ترین حقوق محروم نموده است

را بورژوازی در  رایط بحرانی سب احسا  خطر مهی سهنهک 

بکار می برد تا بین سارگران تفرقب بیانکازد و از اعتراضات 

 .یكپارچب و متحک  کن آنها  لوگیری بعمد بیآورد

 یکی از مهمترین و اصلی ترین ماده  این  قانون  سب  تها م 
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برود وبگویک من این  هنهس را بهب ایهن قهیهمهت مهی خهرم و  

در مورد ساییی بهب اسهم نهیهروی    اما ظاهراً .  بردارد و بررد

خود خریکار دارد قیمت تعیین می سهنهک    ! سارعکس این است

در مهورد دسهتهمه د نهب .  و فرو نکه هم مجرور است بفرو هک

نماینکگان سارگهران .   ورایعالی سار یزم است و نب سارفرما

و تشکلهای سارگری بایک هر سال حکاقد دسهتهمه د را اعهمم 

دستم د رو هن اسهت سهب و اما در مورد تکب تکب  کن . سننک

سارگران بایک با هر نوع تقسیم م د بب بخشهای مهخهتهلهف سهب 

ا هکهال "  سارگر در .  اسامی مختلف دا تب با ک مخالفت سننک

بایخره صر  بب سهارخهانهب و سهارگهاه .  سار نمی سنک"  مختلف

میرود و آن ساعتهایی سب سارفرما برایی مقرر نمهوده اسهت 

در واقهع یهک سهار مهعهیهن و .  سار می سنک و بیرون مهی آیهک

اما كارفرما پولی را سب بایک در ازاء .  مشخص انجام می دهک

این سار بب سارگر بکهک از یک  اهایی تکب تکب مهی سهنهک و 

. روی هر بخی همانطور سب ا اره  ک یک اسهم مهی گهذارد

برای اینکب سارفرما حساب  که برنامب دارد این بهخهشههها را 

 کد  کستنی هم این است سب می .  بموقع از  اهایی بشکنک

. توانک بگویک م دت را بای بردم اما آن بخی دیگر پایین آمهک

ولی وقتی سد دستم د را نگاه سنیک می بینیک در مجموع پهول 

از طر  دیگر روی مهنهافهع سهارگهران .  سارگر سم  که است

یک سارگر یک بخی سهمهتهر  هامهد حهالهی .  تاثیر می گذارد

میشود و انگی ه سمتری در مرارزه بر سر آن بخی دسهتهمه د 

پیکا می سنک و یکی بیشتر، می تهوانهک ایهنهطهور سهارگهران را 

 .اسا  این سیاست تفرقب است. مقابد هم قرار دهک

ایهن حهق یهکهی از .  مورد مهم دیگر، حق اعهتهصهاب اسهت 

در قانهون سهارمهو هود و .اساسی ترین حقوق سارگران است 

ایهن    . در اصمحیب  کیک نی  بب رسمیت  ناخهتهب نشهکه اسهت

حق بب انکازه حق تشکد برای سهارگهر حهیهاتهی و ضهروری 

در متن قانون سار  مهوری اسممی مسالب نهمهایهنهکگهی .  است

. سارگران و حقوق و اختیارات آنها ابهکا مهطهرح نشهکه اسهت

اگر حق اعتصاب را از سارگر بگیرنک بمعهنهایهی حهق آزادی 

آزادی اعتصاب یعنی هیچکهس نهمهی . را از  امعب گرفتب انک

توانک سارگری را سب سار را متوقف سرده است مهجهرهور سهنهک 

بب در ب ای سب این آزادی را مهحهکود .  بب سر سار باز گردد

می سننک، سارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در  امهعهب ، 

 و از نظر حقوقی حقی سب  امعب سرمایب داری بب  فرد  داده 

اگر بخواهیم خمصب سنهیهم .  و صاحران سرمایب نماینکگی سننک

اهمیتتشکلهای سارگری در اعتصهاب و مهرهارزات سهارگهری 

است، در نماینکگی سردن سهارگهران در مهقهابهد سهارفهرمها و 

دولت آنها در قراردادهای سار و غیره است، و در بهازرسهی 

و نظارت بر پیشررد قانون سار و بر مراعات و تامین حهقهوق 

سارفرما ست، سارگران در ایهن قهانهون ابهکا سارگران توسط 

چنین حقوقی نکارنک و سم این قانون تشهکهد سهارگهری را بهب 

دولت و سارفرماها تا بب اینجا نشان داده .  رسمیت نمی  ناسک

و نمونهب مشهخهص آن .  انک برضک تشکد یابی سارگران هستنک

تشکید سنکیکای  رست واحک و هفت تپب میرا ک سب رههرهران 

آن مکتها است فقط بب  هرم ایهجهاد سهنهکیهکها در زنهکان بسهر 

میررنک وتحت  کیکترین اذیت و آزار و کنجهب قهرار گهرفهتهب 

عههلههت ضههکیههت حههکههومههت اسههممههی سههرمههایههب بهها ایههجههاد .  انههک

برای بهورژوازی تها   .نا ی از تر  و وحشت است  تشکلها

دنکان مسل  سب بها اوضهاع بهحهرانهی اقهتهصهادی، سهیهاسهی و 

ا تماعی روبرو است همیشب ایهن نهگهرانهی و هود دارد سهب 

سارگران و زحمتکشهان بها مهتهشهکهد  هکنشهان، مهرهارزات و 

 .اعتراضاتشان ضربب ساری بر پیکره این رژیم وارد آورنک

همانطور سهب قهیهمهت :  مورد قابد تو ب دیگر، دستم د است  

هر سای را تولیک سننکگان و صاحران آن سای تعیین مهی سهنهنهک 

بطور اصولی دستم د واقعی سارگران هر  غد و حهرفهب را 

هم تشکد های صنفهی و مسهتهقهد آن بهخهی از سهارگهران و 

سار ناسان مربوط بب آن ها بایک تعیین و تصویب سننهک و در 

هییت ههای  صورت بروز مشکد و عکم توافق با سارفرمایان

حد اختم  متشکد از نمایهنهکگهان تشهکهد ههای سهارگهری و 

سارفرمایی، سار ناسان امهور اقهتهصهادی و ا هتهمهاعهی بهایهک 

متاسفانب تاسنون امکهان تشهکهیهد  . مسیلب را حد و فصد نماینک

در بازار سهار ایهران بها .  چنین تشکد هایی فراهم نروده است

تکب تکب  کن دستم د و تهقهسهیهم آن بهب حهق مسهکهن ، حهق 

خواربار، م ایای  غلی ، پادا  اف ایی تولیک یا بهههره وری 

در عمهد دسهت سهارفهرمهایهان ... ، عیکی و پادا  آخر سال و

 . برای هر نوع ا حا  ودست انکازی بب دستم د باز است 

دستم د پولی است سب سارگر در ازای فرو  نیروی سار   

معلوم است سب سارگر بایک تعیین سنک نیروی سار  .  می گیرد

در  امعب سرمایهب داری در مهورد .  را بب چب قیمتی بفرو ک

 سسی  نمی توانک  بب  فرو گاهی . هر ساییی  اینطور  است
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این امر واقف است سب این اتفاقی است سب بهر حال می افهتهک  

 .اما در صکد است چگونب آن را سنترل سنک

پیی نویس پیشنهادی وزارت سار و همین طور پیی نهویهس  

پهههیهههشهههنهههههههادی سهههانهههون عهههالهههی انهههجهههمهههن ههههای صهههنهههفهههی 

وضعیت سارگران را از آنچهب اسهت بهیهشهتهر بهب   سارفرمایی

قهقرا می برد و بب دولت و سارفرماها این ا هازه را مهیهکههک 

اخهرا  نهمهایهنهک و ههر اتهههامهی هر وقت خواستنک سارگر را 

خواستنک بب سارگر وارد نموده و سارگران را در نها امهنهی و 

این اولهیهن .  رعب و وحشت بکون هیو پشتوانب ای قرار دهنک

بار نیست سب چنیهن پهیهی نهویسهههای قهانهون سهار از طهر  

وزرات سار و دولت بر ضک سارگران مورد بهازبهیهنهی قهرار 

اما آنچب مهم است سارگران چگونهب بها مهرهارزه .  گرفتب است

سراسری و متشکد بتواننک این عمد ضک سارگری را خهنه هی 

 .نماینک

فقط یک قانون سار انقمبی خواهک توانست پهاسهخهگهوی تهمهام 

تکوین و تصویب چنین .  خواستب ها و مطالرات سارگری با ک

قانون ساری بهایهک بها  هرسهت نهمهایهنهکگهان واقهعهی سهارگهران 

چنین قانونی بایک منافع سد طهرهقهب سهارگهر را .  صورت پذیرد

در مقابد طرقب سرمایب دار تضمین نهمهایهک و بهتهوانهک رفهاه و 

این قهانهون سهار .  آزادی را برای سارگران بهمراه دا تب با ک

    :بایک دارای این مختصات با ک

سارگران بایک در ایجاد هر نهوع تشهکهد مسهتهقهد خهود از .  0

و سارفرما از قرید سمیتب، سنهکیهکها، انهجهمهن و  هورا    دولت

آزاد با نک و این تشکلها بکون دخالت دولت و سهارفهرمهاهها و 

 .بوسیلب خود سارگران صورت پذیرد

سههارگههران بههایههک حههق آزادی اعههتههصههاب، اعههتههراض، .  5

راهپیمایی، تجمع و آزادی بیان را بکون هیو قهیهک و  هرطهی 

 .را دارا با نک و در قانون سار بایک برسمیت  ناختب  ود

سارگران بایک خواهان لغو تمام قراردادهای موقت وسفیهک   .3

با نک و این قانون بایک امنیت  هغهلهی سهارگهران را بها ایهجهاد 

 .مشاغد دائمی و م ایای مکفی تامین نمایک

حکاقد دستم د بنا بب تورم بایک توسط نماینکگان سهارگهران .  1

تعیین گردد این دستم د بایک بتوانک تامین سنهنهکه یهک زنهکگهی 

 .انسانی و مرفب براي خانواده های سارگری با ک

است خار  می سننک و بب مو ودی ترهکیهد سهرده سهب اخهتهیهار 

و از اصلی ترین اب ار مرهارزه و دفهاع از .  خود  را نکارد

 .حقوق خود محروم  که است

مر عی برای اعمم رسمیت یا عکم رسمیت اعتصاب و هود 

نکارد، و این مر ع نمی توانک  ه  یهک مهر هع سهارگهری و 

بایک سازمان و نهادی سارگری با ک و .  منتخب سارگران با ک

 .توسط سارگران بب رسمیت  ناختب  که با ک

هیو سشوری نمی توانک مکعی با ک سب آزادی بی قیک و  هرط 

هر سشهور سهرمهایهب داری بهب .  اعتصاب در آن برقرار است

امها بهرای .  نحوی آزادی اعهتهصهاب را مهحهکود سهرده اسهت

. سارفرما و سهرمهایهب دارن چهنهیهن مهحهکویهتهی و هود نهکارد

سرمایب دار حق دارد هر وقت خواست سرمایب ا  را  ابجا 

 .و منتقد سنک

اگر  نرب ا تماعی اعتصاب و مستقد از تریین حقوقی آن در 

برینیهم چهب مهیهشهود سهب اعهتهصهاب پهیهی مهیهآیهک    نظر بگیریم

اعتصاب فقط مختص بب سارگهران نهیهسهت، وقهتهی سهارفهرمها 

دسهت بهب .  حقوق سارگران را نمیکهک اعهتهصهاب سهرده اسهت

در .  اقکام فوق العهاده ای زده و سهار عهادیهی را نهمهی سهنهک

 رایط امروز ه اران سارگر با حقوقهای معوقب چنکین ماهب 

و حتی در برخی موارد چنکین سهالهب از  هانهب سهارفهرمهاهها 

ولی سارفرما نب با نیروی سرسوبگری مهوا هب . موا ب هستنک

تا بحال نکیکه ایم سب پهلهیهس به ور بهب دفهاتهر .  است نب زنکانی

سارفرماها بری د و اینها را بگیرنک و زنکانهی سهنهنهک سهب چهرا 

چرا حقوقهای معوقب سهارگهران را .  پولهایتان را خوابانکه ایک

سارفرما ه ار و یهک راه بهرای .  بب موقع پرداخت نمی سنیک

انجام نکادن آنچب میخواهک انجام نکهک دارد ، سارگر فقط یهک 

 .راه دارد و آن اعتصاب است

اعتصاب سردن سارگران یک پکیکه عینی است سب سسی نمهی 

زمهانهیهکهب سهب خهمهیهنهی ههم زنهکه بهود و .  توانک منکر   ود

" حهرام "  فتوایی خریکار دا ت بارها گفهت سهب اعهتهصهاب 

تها زمهانهی سهب .  با و ود فتوایی دائما هم اعتصاب بود   است

تضاد سار و سهرمهایهب در  هامهعهب مهو هود اسهت و مهرهارزه 

طرقاتی  ریان دارد چب دولت بخواهک و چب نخواهک، چب سهر 

نی ه ا  را روی گلوی سارگهران بهگهذارد و چهب نهگهذارد ، 

 قانون سار  هم  بب . اعتصاب پکیکه ای است سب  اتفاق می افتک
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اول ماه مب بمناسرت روز  هانی سارگر بهایهک تهعهطهیهد ..  . 02 

ایهن روز، روز اعهتهراض ،مهرهارزه و .  رسمی اعهمم  هود

طرح وسیع مطالرات سارگری در سراسر  هان و در ایهران 

است و هر گونب ممنوعیت و سرسهوب در ایهن رابهطهب بهایهک 

 . ود ملغا

 بیمب بیکاری مکفی بب سلیب سارگران بیکار. 05

 هانی علیب طرهقهب    داری با تو ب بب تها م همب  انرب سرمایب

سارگری  هانی و نیروی سار و هم چنین مرهارزات گسهتهرده 

ضک سرمایب داری سب سارگران بخی اعهظهم آن را تشهکهیهد 

می دهنک، و این سب مسالب تغییر قوانین و بازپس گیری بخهی 

های حمایتی این قوانین از سارگران، در سراسهر  هههان در 

دستور سار سرمایب داری  هانی قرار گرفتب است، و تغهیهیهر 

قانون سار سارگری در ایران نمی توانک متاثر از این حهرسهت 

طرقب سارگر ایران بایک بهب عهنهوان بهخهشهی از .   هانی نرا ک

طرقب سارگر  هانی در این مرارزه طرقهاتهی بهطهور مهتهحهک و 

 . متشکد نقی خود را ایفاء نمایک

اعتراضهات سهارگهران بهر عهلهیهب قهانهون سهار ارتهجهاعهی و 

امها .  اصمحیب هایی بطور پراسنکه همیشب مو ود بوده اسهت

سراسری و متشکد نهیهسهت نهمهی تهوانهک بهطهور    از آنجاییکب

موثر  لوی این حرست بشکت ضک سارگری و ضهک انسهانهی 

اعتراض طرقب سارگر برعلیهب ایهن قهانهون سهار و .  را بگیرد

اصمحیب های مو ود  یکی از عرصب های مهههم مهرهارزه 

بب می انی سب طرقب سهارگهر بهتهوانهک .  سیاسی و ا تماعی است

در این زمینب مهرهارزه و پهیهشهروی نهمهایهک، خهواسهت ایهجهاد 

تشکلهایی و دیگر مطالراتی را می توانک بهب طهرهقهب حهاسهمهب 

تنها مرارزه طهرهقهاتهی و پهیهگهیهر طهرهقهب سهارگهر .  تحمید نمایک

متشکد و متح ب در تشکلهای تهوده ایهی خهواههک تهوانسهت 

بورژوازی لجام گسیختب را مهار نموده و  لهو بهب ا هرا در 

و بها فهرسهتهادن .  آوردن این قوانین ضک سارگری را بهگهیهرد

نمایتکگان واقعی و منتخب خود بهب نهمهایهنهکگهی سهارگهران از 

طر  تشکلهایی در تکوین و تصویب قهانهونهی نهقهی دا هتهب 

با ک سب نب تنها حقوق سارگران و زحمتکشهان بهلهکهب حهقهوق 

  .تمام  هرونکان  امعب را تضمین نمایک

 

  

طرح هکفمنک سردن یارانب ها سب باعث اف ایی  کیک تورم .   2

و تحمید فقر بیشتر بب سارگران و مردم میرا ک بهایهک ههر چهب 

 .سریعتر متوقف  ود

هیو سارفرمایی مجهاز نهیهسهت حهقهوق سهارگهران را بهب . .  2

تعویق بیانکازد در صورتیکب دست بب این اقکام غیهر انسهانهی 

زده  ود خسارات نا ی از عکم پرداخت بایک فهوری  هرهران 

 . ود

دا تن سار حق ابتکایی هر انسان و سارگری است و نرهایهک .  5

هیو سارفرما و دولتی حق اخرا  سارگران و مردم را دا تهب 

 .با ک این حق بایک در قانون سار برسمیت  ناختب  ود

حقوق برابر در ازای سار برابر برای زن ومهرد سهارگهر .  1

بایک در این قانون برسمیت  ناختب  که و سلیب قوانین ترعیهض 

آمی  علیب زنان محو و زنان بایهک از قهوانهیهن حهمهایهتهی یزم 

 .برخوردار با نک

سارگران و خانواده هایشان بایک تحت پو ی بهیهمهب سهامهد .  1

 .درمانی و بازنشستگی و صکمات نا ی از سار با نک

سارگران بازنشستب بایک از یک زنکگی مهرفهب و بها    سلیب. 01

 .درآمک مکفی برخوردار با نک

سار سودسان ممنوع و هر گهونهب بهههره سشهی و تهحهمهیهد .  00

مساعک بر سودسان بهایهک از مهیهان بهردا هتهب  هود و   رایط نا

حقوق سودسان بطور سامد و با ضمانت ا رایی بایک رعهایهت 

 .گردد ودر قانون سار قیک گردد

سارگران در اعتراض بب احقاق حق خود بایک آزاد با نک .  05

و هیو مر ع قضایی ا ازه نکارد سارگری را مورد اذیهت و 

آزادی سلیب سارگران زنکانهی .  آزار و پیگرد قانونی قرار دهک

 .بایک تحت یک امرعا د در دستور این قانون قرار بگیرد

خکمات بهکا تی و درمانی برای سارگران و همهب مهردم .  03

  .بایک رایگان و مکفی و یکسان با ک

حقوقهی مضهاعهف بهر  این قانون سار اخرا  و تحمید بی.  01

ای بایک محکوم سنک و خواهان  سارگران مها ر را بب هر بهانب

 .ها با دیگر سارگران با ک حقوق برابر برای آن

سارگران در این قانون بایک خواهان لغو هر گونب اضافب .  02

ساری ا راری و مضر، سب  سم و روان آنها را بب مهخهاطهره 

 .می انکازد با نک
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برای بیرون رفت  نری سر  از این وضعیت سخن بب میان 

آنها در تم نک  لو رادیکالی ه  کن  نری . می آورنک

سارگری را گرفتب و با ا رای طرحهای راست و 

رفرمیستی طرقب سارگر را از مرارزه ا  برای تشکید 

در . تشکلهای توده ایی و رسیکن بب مطالراتی باز دارنک

واقع طرح پیشنهادی آ تی طرقاتی با  نری سارگری برای 

نجات بورژوازی و حفظ منافع سرمایب و است مار هر چب 

آزادی یا دمکراسی سب امروز سر . بیشتر سارگران است

دمکاران  نری سر  ادعای آن را دارنک آزادی  ناحهای از 

سوال .قکرت ساقط  کهرب برگشت بب قکرت سیاسی میرا ک

اینجا است اگر این آ تی طرقاتی تحقق یابک سارگران و 

سب معضد " نان و آزادی" زحمتکشان خواهنک توانست بب 

آیا لیررالها . اساسی سارگران و زحمتکشان است دست یابنک

و بورژواها حاضر بب بب حد این هستنک من سب چنین فکر 

بر عکس لیررالها و بورژواها میخواهنک این .   نمی سنم

م د همب ا کاد خلف طرقب . ما ین سرسوب حفظ  ود

سرمایب دار آن را برای است مار دوباره سارگران بب سار 

.برنکنک                                                                       

امسال از طرف کارگران در اول ماه مه . 2سوال 

سال ستیز طبقاتی طرح شده که در تقابل با آشتی 

طبقاتی بود در این راستا چه اهدافی مطرح شده 

 است؟   

در اواخر سال پیی رژیم  روع بب ا رای طرح یارانب ها 

ما بب ازای این طرح رژیم قصک دا ت حملب سراسری . سرد

و با تو ب بب اخرار . و وسیعی بب سفره خالی سارگران بنمایک

رسمی رسانب های رژیم اسممی بهای گاز، برق، آب دهها 

مایحتا  زنکگی بخصوص مواد غذایی از . برابر  که است

روز بب روز گرانتر میشود و .......نان، گو ت، حروبات و 

سرمایب ارتجاع اسممی با عمیق ترین بحرانهای اقتصادی و 

در طر  مقابد سارگران و . سیاسی ا  روبرو است

زحمتکشان هستنک سب بار سنگین بحران این م دوران 

و هر حرست اعتراضی توده . سرمایب را بایک بب دو  بکشنک

های سارگر و زحمتکی از  انب این اوبا ان سرمایب 

سرسوب  که و با ایجاد  و اختناق می خواهنک بب عمر 

در این راستا است . ننگین خود چنک صراحی بیشتربیف اینک

سب طرقب سارگر برای عقب رانکن این تها م وسیع نتها بب    

مدتی است لیبرالها و بورژواها شروع  . 1سوال

کرده اند به تبلیغ آشتی طبقاتی شما به عنوان فعال 

 کارگری چه فکر می کنید؟
تغییر و تحولی سب در منطقب خاور میانب اتفاق افتاده است ، 

از . نمی توانک روی اوضاع سیاسی ایران بی تاثیر با ک

اینکب سد بورژوازی ایران را متو ب این خطر نموده است 

 کی نیست بحرانهای داخلی و اوضاع منطقب ای نا ی از 

بب  بن بست رسیکن سیاستهای نیو لیررالی باعث میشود 

دیری نپایک اعتراضات توده های مردم دوباره بب صحنب 

چناح سودتاچیان نظامی در قکرت از طریق ارگانهای . بیایک

سرسوبگر  تم  خواهنک سرد م د دفعات گذ تب پاسا این 

اعتراضات را با سرسوب  کیک بکهنک و  ای اصمح طلران 

و لیررالهای از حکومت رانکه  که تحت نام  نری سر  سب 

در موضع ضعف و مقابلب با اقتکار گرایان هستنک، در 

 ستجوی راه حلی هستنک سب خود را از معرسب نجات داده و 

سر . با بب قکرت رسیکن  ناح سودتاچیان را مغلوب نماینک

دمکاران این  نری سر  در تکاپوی این هستنک سب راه حلی 

برای رفع این معضد بیابنک سب در این میان سوسیال 

" آ تی طرقاتی" دموسراتهای  نری سر  پا  لو گذا تب و از   

مصاحبه با شهرام یوسفی از  

:فعالین کارگری  

امکان یا عدم امکان آشتی 

  طبقاتی
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"  نان"سب با حد مسیلب " نان" زحمتکی برای رسیکن بب 

هم حد خواهک  ک چاره ای    این " آزادی" قطعا مسیلب 

نکارنک سب بب بنیادهای اقتصادی سرمایب تعرض نماینک و با 

انحمل ما ین سرسوب سرمایب و انحمل سپاه، بسیج و 

سازمان اطمعات و مصادره اموال آنها و دارایی هایشان بب 

.                           این خواستب های پایب ایی خود برسنک   

این  نایتکاران سرمایب روز بب روز سارگران و مردم 

زحمتکی را از هستی ساقط نموده و طرقب سارگر برای 

رسیکن بب حق و حقوق خود و متحکانی تنها با مرارزه 

سراسری و متشکد می توانک پوزه این رژیم را بب زمین    

                                                                 د.  بمالک

چرا از میان تمام این جنبشها، جنبش . 3سوال 

کارگری را برای این اتحاد در دستور ار خود 

              ؟گذاشته اند ؟                                  

سایر  نرشهای ا تماعی از  ملب  نری های زنان و  

دانشجویی از موقعیت اقتصادی برخوردار نیستنک، سب 

بتواننک با دست گذا تن بب گلو گاههای اقتصادی رژیم از 

طریق اعتصابات سراسری رژیم را تحت فشار گذا تب و 

بطوریکب در دوران انقمب . وادار بب عقب نشینی نماینک

اما . فرهنگی سالها دانشگاه ها را بستنک و اتفاقی نیافتاد

مسیلب سارگران فرق میکنک طرقب سارگر از چنان موقعیتی 

در اقتصاد برخوردار است سب قادر است  ریان اقتصاد 

همانطوریکب سب . دولت را قطع سنک و دولت را فلج نمایک

با بستن  یرهای نفت  57سارگران  رست نفت در بهمن ماه 

و . بب پایان سلطنت ننگین دمحم رضا   اهی خاتمب دادنک

همیشب این خطر رژیم اسممی را تهکیک میکنک ، متشکد 

 کن سارگران و اعتصابات سراسری بب عمر نکرترار ا  

خاتمب دهنک این موقعیت منحصر بفرد طرقب سارگر و  نری 

سارگری است سب  نرشهای دیگر فاقک ان میرا نک وبهمین 

دلید است  نری سر  و نظریب پردازان اصمح طلب روی 

و همچنین با تو ب بب .  نری سارگری دست گذا تب انک

مرارزات توده های زحمتکی آفریقا و خی   در سشورهای 

خاور میانب و تاثیر متقابد این حرستها در  نری توده ایی در 

حال  ریان ایران، این تر  و هرا  را در دل رژیم 

 مهوری اسممی انکاختب است سب دامنب این حرستها و 

و پایب های حکومت        . انقمبات هم بب ایران سرایت سنک

و بنا بب این . نیروی خود و مرارزه طرقاتیی اتکاء دارد

ضرورت بود سب سارگران سوسیالیست برای مرارزه ایی 

 کی تر و خن ی نمودن فشار اقتصادی از دو  سارگران و 

اینکب اگر . زحمتکشان ستی  طرقاتی را اعمم سرده انک

سارگران متحک و متشکد  ونک می تواننک طرح هاد اقتصادی 

رژیم سرمایب سب عملی نشکن آن بب فمست و خانب خرابی 

میلیون ها سارگر تمام خواهک  ک، را بب مرارزه سراسری و 

ستی  طرقاتی بر علیب این طرح ارتجاعی ترکید نماینک و در 

قرال این مرارزه احقاق حقوق از دست رفتب ا ان را در 

عرض سب دهب بب حکومت ننگین اسممی سرمایب را احیاء 

.نماینک                                                                     

ستی  طرقاتی توده های سارگر و زحمتکی را در یک صف 

مرارزه طرقاتی بکون هیو توهمی بر علیب سرمایب بسیج 

خواهک نمود و توده های سارگر در این نررد طرقاتی با 

حرستهای پیگیر تم  خواهک نمود ضمن تحت الشعاع قرار 

دادن  امعب بسوی خود، توده های بیشتری از متحکین خود 

را از اقشار مختلف  امعب حول و حو  این نررد طرقاتی 

را بب مرارزه " نان و آزادی" گرد آورنک و مرارزه برای 

بب عنوان " نان" حد مسیلب . آ تی ناپذیری ترکید نماینک

سمرلی از وضعیت معا  توده ها بکون دست بردن بب 

بنیادهای اقتصادی امکانپذیر نیست با تو ب بب این واقعیت 

سب  امعب طرقاتی است و سشمکی  کی بین طرقب سرمایب 

دار و سارگر بطور هر روزه ادامب دارد طرقب سارگر با 

مرارزات مکاوم خود در  هت متشکد  کن و متحقق نمودن 

سایر مطالراتی، در دروی یک نررد  کی با است مار گران 

و هیو توهمی بب این  ناح یا آن  ناح . قرار گرفتب است

رژیم نکارد و مرارزه ا  سلیت  ناحهای بورژوازی ایران 

بهمین دلید بخصوص گرایی . را در بر میگیرد

سوسیالیستی طرقب سارگر و سوسیالیستهای فعال  نری 

سارگری بب این واقفنک سب با ائتم  با بورژوازی نب تنها 

سارگران و زحمتکشان بب خواستب های واقعی ا ان سب همان 

است نمی رسنک بلکب با تن دادن بب این " نان و آزادی" 

رفرمیستی بب بورژوازی این اطمینان خاطر را طرحهای 

خواهنک داد سب رادیکالی م درون  نری سارگری را متوقف 

نموده و با ادامب دادن است مار طرقب سارگر برای دوره ای 

طوینی فقر وفمست بیشتری را بب سارگران و زحمتکشان 

در این راستا است سب توده های سارگر و      .  تحمید نماینک
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تم   ک . سارگری و سارگران سوسیالیست افشاء  ک 

سارگران تشکلهای مستقد توده ای خود را با نیروی طرقاتی 

. ان ایجاد سننک و این را عمم پیی بردنک                         

اما برگردیم بب سوالی سب مطرح سردیک، آ تی طرقاتی در 

 رایطی در حال حاضر مطرح میشود سب یک  نری توده 

ای در  امعب در  ریان است، و سارگران بر سر خواستب 

ها ی اقتصادیشان از اعتراض بب بیکارسازیها، قراردادهای 

موقت و مفیک، حقوق معوقب، آزادی تشکد، آزادی حق 

اعتصاب، خصوصی سازیها، ور کستگی صنایع توسط 

دولت و سارخانب داران هر روز اعتصاب و اعتراض 

سودتاچیان بب قکرت  88بعک از تقلب انتخاباتی سال . میکننک

.  رسیکنک و  ناح اصمح طلران را از حکومت سنار زدنک

 ناح اصمح طلران بب سرسردگی موسوی و سروبی  نری 

تقلب انتخاباتی و دعوای بین  ناحها . سر  را رهرری نمودنک

انگی ه ای  ک سب بعک از سب دهب  نایات  مهوری اسممی 

.  توده های مردم در صفو  میلیونی بب خیابانها بری نک

موسوی و سروبی با استفاده از  و اعتراضی تحت نام 

 نری سر  قصک دا تنک سب مسیر این اعتراضات را بب نفع 

خود تغییر داده و منحر  نماینک و با استفاده از پشتیرانی 

میلیونی توده های مردم  ناح سودتاچیان  احمکی نژاد  و 

اما توده های زحمتکی و رنج دیکه . خامنب ای را سنار ب ننک

از  کا  درون حکومت استفاده نموده و با سر دادن 

 عارهای رادیکال سب سلیت نظام  مهوری اسممی را بب 

خطر انکاخت تم  نمودنک رادیکالیسم درون سر  را تقویت 

نماینک و امیکهای  نری سر  را سب میخواست از احساسات 

.  انقمبی مردم بب نفع خود استفاده نمایک نقی بر آب نماینک

اما . سارگران بطور فردی در این اعتراضات  رست سردنک

 ناح سوسیالیستی  نری سارگری می توانست با  رست در 

 نری توده ای از این موقعیت استفاده نمایک و سارگران و 

اما . زحمتکشان را حول پمتفرم انقمبی خود متشکد نماینک

اینرا می . این سار انجام نشک واین فرصت از دست رفت

توان بب عنوان یکی از ضعفهای  نری سارگری در این 

 ناح اصمح طلران می خواهنک اعتراضات . دوره نام برد

توده ای را در چارچوب قانون اساسی مهار نماینک و یا 

سنترل رادیکالیم درون  نری توده ای و تر  از بخطر 

افتادن سد نظام  مهوری اسممی تظاهرات خیابانی را 

در فکر چاره ای و راه حلی هستنک سب         . تعطید سردنک

دیکتاتوری آنها را مت ل ل نموده و زمینب های سرنگونیشان 

و دلید دیگر این می توانک . را هر چب سریعتر فراهم نمایک

با ک اصمح طلران  نری سر  و  ناح سودتاچیان  کیکا در 

وحشت هستنک اعتصابات و اعتراضات روزانب سارگران و 

زحمتکشان  روع  ود و تمام  ناحهای در قکرت و بیرون 

از قکرت نتواننک اوضاع را تحت سنترل خود در بیاورنک و 

از این زوایب است سب  نری سارگری را موضوع سار خود 

.قرار داده انک                                                           

به نظر شما آشتی طبقاتی در چه شرایطی . 4سوال 

 مطرح میشود ؟

برینیک مسیلب آ تی طرقاتی از بکو بو ود آمکن رژیم  مهوری 

 ناح راست . اسممی بب ا کال مختلف مطرح بوده است

 نری سارگری از بکو تشکید رژیم تا بب حال تم  نموده 

انک رژیم را بب دو  ناح خوب و بک تقسیم سننک، و تم  نموده 

انک سارگران و زحمتکشان را حول منافع  مهوری اسممی 

زمانی سب . نب حول منافع طرقاتی طرقب سارگر متشکد نماینک

رژیم  وراهای سارگری را سرسوب و  وراهای اسممی را 

در تقابد با آن علم نمود،  ناح راست تم  بب متقاعک سردن 

در دوران  نگ . سارگران بب قرول  وراهای اسممی نمودنک

فعاینب  رست تم  نمودنک سارگران را متقاعک نماینک سب 

برای دفاع از رژیم اسممی بب  رهب ها اع ام  ونک و برای 

رژیم سرمایب داری سشتب  ونک، در سارخانب هایی سب 

سارگران بب مقابلب با این ترلیغات ضک سارگری دست زدنک و 

اعتراض بب با  و خرا   نگی نمودنک، سارگران مرارز را 

در رابطب با قانون ارتجاعی  مهوری . ضک انقمب نامیکنک

اسممی سب می خواستنک نام سارگر را بب عنوان سار پذیر 

تغییر دهنک  ریان راست تم  بب اقناع سارگران بب پذیر  

در دوران حکومت خاتمی  ناح راست . این عنوان نمودنک

 نری سارگری تم  بر این دا ت تشکلهای سارگری را با 

از سارگران خواستنک .  توافق سارگر و سارفرما ایجاد نماینک

با همکاری با دولت و گرفتن مجوز دولتی اقکام بب هر 

با حمایت از  مهوری . اعتراض و حرست سارگری بنماینک

اسممی و دامن زدن توهم در میان سارگران با این عنوان سب 

مت  مهوری اسممی میخواهک تشکلهای سارگری .حک

این ساز  طرقاتی  ناحراست . برای سارگران ایجاد نماینک

 نری سارگری با هشیاری  ناح چ  سوسیالیستی  نری    

     125  



 

اینها با نفی نمودن طرقاتی بودن  امعب و طرقب . میکننک 

سارگر بعنوان یک طرقب میخواهنک سارگران را بیشتر 

است مار نموده و از حق و حقوقشان محروم نماینک و آنها را 

و همچنین با زدن بر طرد . در موقعیت فرو دست نگب دارنک

بی حقوقی سارگران  امعب را متقاعک نماینک اگر اصمح 

طلران بب موقعیت سابقشان بر گردنک قرار نیست سارگران بب 

 حق و حقوقی برسنک                                                  

آیا اصال این  امکانوجود دارد که این . 5سوال 

 آشتی شکل بگیرد ؟

 کد گرفتن این آ تی می توانک بب فاستورهای متفاوتی 

سارگران سوسیالیست بایک با تم  برای . بستگی دا تب با ک

متشکد نمودن هر چب بیشتر سارگران و توده های زحمتکی 

سیاستهای راست و رفرمیستی این  ناح اصمح طلران را 

در سطحی وسیعی از  امعب با ترلیغ و ترویج افشاء نماینک و 

آلترناتیوی سوسیالیستی را در قرال این آلترناتیو راست در 

همانطوریکب  اهک . سط  استراتژیکی ترلیغ و  ا بینکازنک

هستیم این صف  نری سارگری بود سب در دو باری سب 

 نری توده ای در  کد میلیونی ظاهر  ک، گرایی 

سوسیالیستی طرقب سارگر نتوانست بب میکان بیایک و از این 

فرصت در متشکد نمودن طرقب سارگر استفاده نمایک طرقب 

سارگر نتوانست بب میکان بیایک و از این فرصت در متشکد 

نمودن طرقب سارگر استفاده نموده و سمک نمایک طرقب سارگر 

طرقب سارگر . بب عنوان یک طرقب در این  نری ظاهر  ود

تا  ائیکب امکان دارد بایک این ضعف را  رران نمایک و بب 

آن فائق آیک و سارگران سوسیالیست مهر طرقاتی سارگری را 

از آنجائیکب  و اختناق و . بب  نری توده ای  اری ب ننک

سرسوب در پیشروی طرقب سارگر یکی از فاستورهای مهم و 

سارگران سوسیالیست با تو ب بب . باز دارنکه بوده است

 رایط مرارزاتیشان این مسیلب را مک نظر دا تب با نک، سب 

از چب  یوه ها و تاستیکهایی میشود برای پیشررد مرارزه 

تم   ود انسجامی بین سارگران . طرقاتی استفاده نمود

سوسیالیست و توده های سارگر بو ود آمکه و بب این 

پراسنکگی خاتمب داده  ود و بتواننک خود را برای نرردهای 

اگر بخواهیم خمصب نمایم خن ی نمودن . ب رگتر آماده نماینک

این طرح آ تی طرقاتی گره خورده بب متشکد  کن هر چب 

سریعتر توده های سارگر با تم  وهمکاری فعالین 

سوسیالیست سارگری در مقایسی سراسری و برگردانکن 

.       توازن قوا در  امعب بب نفع طرقب سارگر و زحمتکشان  

June 2010 

بایخره با گذا تن اهرم فشار روی  ناح اقتکار گرایان و 

در این راستا است . سنار زدن آنها قکرت را بکست بگیرنک

سب سار چاق سنهای رفرمیست سر و سلب ا ان پیکا  که است 

تا با ائتم  بین  نری سارگری و  نری سر  بتواننک با آ تی 

دادن دو طرقب سارگر و بورژوا مسیلب را بب نفع خود خاتمب 

.دهنک                                                                       

اصمح طلران بطور یقین میکاننک سب تنها طرقب ایی سب توان  

خوابانکن تولیک و از سار انکاختن چرخهای اقتصادی را دارد 

طرقب سارگر است سب می توانک با استفاده از تشکلهای توده 

ایی ضمن متشکد نمودن سارگران اعتصابات سراسری و 

هماهنگ را سازمانکهی نموده و بب عمر ننگین رژیم سرمایب 

با مروری بب عملکرد .  مهوری اسممی خاتمب دهک

حکومتهای سازنکگی و اصمحات دوره های رفسنجانی و 

دوره قرد و بعک از آنها . خاتمی می توان بب این نتیجب رسیک

این نماینکگان  نایتکار آنچنان  رایط  سرسوب و بیحقوقی 

در حق طرقب سارگر روا دا تنک سب طرقب سارگر نتوانک 

اما با وصف این طرقب . تشکلهای خود  را ایجاد نمایک

سارگر بب اعتراضات و اعتصابات ا  ادامب داده و هر روز 

با تمام این سرسوبها و . بب وسعت آن اف وده  که است

سشمکشها طرقب سارگر از پتانسید قوی برای متشکد  کن 

اگر  مشیر دمکلو  از بایی سر  بر . برخوردار است

چیکه  ود خیلی سریع نیروی طرقاتی خود را متشکد خواهک 

–حال بر گردیم بب سوال  ما، سار چاق سنهای بی بی . سرد

سی رفرم ایست ها  بب این موقعیت طرقب سارگر واقف هستنک 

و در این رابطب می خواهنک وانمود سننک سب مشکد سارگران 

آزادی در چارچوب قانون اساسی  مهوری اسممی است نب 

نان " در حالیکب برای طرقب سارگر مسیلب حیاتی . بیشتر

در دوران سازنکگی و . است سب بایک بب آن پرداخت" آزادی

اصمحات قرد و بعک از این دوره ها خود این  ناحها با 

پیروی از دستورالعملهای صنکوق بین المللی پول و بانک 

 هانی در این سب دهب طرقب سارگر را بطور سیستماتیک 

سرسوب نموده انک و معیشت طرقب سارگر و زحمتکشان را 

هر روز بیشتر از روز قرد مورد حملب قرار داده انک تا 

بتواننک اربابان سرمایب داخلی و خار ی را راضی نگب 

اینجا یزم است بب نظرات نماینکه گان اصمح طلب . دارنک

در رابطب با طرقب سارگر ا اره ای  ود                          

آقای م روعی سخنگوی اصمح طلران در خار   

سشورمکعی است سب در ایران طرقب سرمایب دار هم و ود 

الرتب از این برخورد دو هک  را اصمح طلران دنرال  .نکارد
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