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اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحـاد و اعـتـراض        
جهانی کارگران به ستم و نابرابري نظام سـرمـایـه داري      

این روز یاد آور مبارزات کارگران جـهـان بـراي      .  است
ایـران     کـارگـران  .  دستیابی به حقوق انسانی شان اسـت 

میدارند و هر    همراه با کارگران جهان این روز را گرامی
ساله در اعتراض به شرایط غیر انسانی خود در این روز   
گرد هم آمده و به هر طریق براي بدست آوردن حـقـوق   

 .حقه خود فریاد بر می آورند
شور و شعف و رزمندگی کارگران در روز اول ماه مه و   
اعتراض آزادانه میلیونی آنان به شرایط زندگی شـان در    

مـیـاورد کـه         اکثر نقاط دنیا در حالی جهان را به لـرزه   
ایران عالوه بر محرومیت از حقوق اجتمـاعـی      کارگران

خیابانـی، هـر        خود از قبیل بر پائی تشکل و اعتراضات
و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمـات بـه        روزه

هر گونه اعتـراض و    .  زندگی و معیشت خود قرار دارند
حق خواهی کارگران با بازداشت و زندان پاسخ میگیـرد،  

طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها که سـرمـایـه         با
داري حاکم با پشتیبانی نهادهاي بین المللی سرمایه داري 
اجراي آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بیش از   
پیش زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگري هستند و 

بـا     کسی حق اظهار نظر آزادانه در این باره را نـدارد،     
قیمتهاي انرژي و تعطیلی کارخانه ها   افزایش سرسام آور

هر روزه صد ها و هزاران کارگر به صف میلیونی بیکاران 
رانده میشوند و در همین حال بیمه بیکاري را بـیـش از     
پیش به ضرر کارگران تغییر میدهند، اقدام به اخذ فرانشیز 

از    در بیمارستانها و مراکز درمانی تامـیـن اجـتـمـاعـی        
کارگران میکنند و معیارهاي دیـگـري بـراي حـقـوق            
بازنشستگی می تراشند، بیمه کارگران ساختمانی را در     

هزارتوي راهروهاي اداري ابتر میکنند و در حـالـی کـه      
قیمتهاي کاالهاي اسـاسـی        اقدام به افزایش سرسام آور

 9کرده اند حداقل دستمزد کارگران را بطور توهین آمیزي 
 . درصد افزایش میدهند

از نظر ما همه اینها براي میلیونهـا خـانـواده کـارگـري          
مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایـط کـنـونـی،       
معنائی جز درماندگی بیشتر براي گذران زندگی و تحمیل 

اما مـا کـارگـران      . فقر و فالکتی روز افزون بر آنها ندارد
نظاره گر مرگ تدریجی خود و همسر و فـرزنـدانـمـان       
نخواهیم شد، ما تعرض هر روزه به زندگی و معـیـشـت    
خود را بر نخواهیم تافت و متحد و یکپارچه در مقـابـل   
فقر و فالکت و بی حقوقی اجتماعی تحمیل شده بر خود 

ما کارگران ایران با    در این راستا.  ایستادگی خواهیم کرد
ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط 
کشور به طرح متحدانه و سراسري خواستها و مطالـبـات   
شان فرا میخوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بـی  

 :درنگ مطالبات زیر هستیم
 
برپایی تشکل هاي مسـتـقـل       آزادي بی قید و شرط  -1

کارگري، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، آزادي احـزاب،    
تجمع و آزادي بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این 
خواسته ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهاي دسـت  

به عنوان حقـوق     ساز دولتی از محیطهاي کار و زندگی،
خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایـران بـه     

 .رسمیت شناخته شوند
ما جامعه اي را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه هاي  -2

هم نان شب نداشته بـاشـنـد بـر            کالن باشند واکثریتی
درصدي دستمـزدهـا    9از نظر ما افزایش .  نخواهیم تافت
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و افـزایـش      بویژه با توجه به اجراي طرح قطع یارانه ها

سرسام آور هزینه هاي زندگی اهانت به منزلت انسانی و 
ما تعیین چنین سطح دستمزدي . حق حیات کارگران است

را تحمیل بیش از پیش فقر و فالکت مطلق بر میلیـونـهـا    
خانواده کارگري میدانیم و با رد شیوه کنونـی تـعـیـیـن        

توقف اجراي طـرح قـطـع         مصرانه خواهان   دستمزدها
نمـایـنـده هـاي          توسط    دستمزدها   تعیین   یارانه ها و

واقعی کارگران بر اساس باالترین استانداردهاي زندگـی  
 .بشر امروز هستیم

ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفید امضاء، بر   -3
چیده شدن شرکتهاي پیمانکاري و انعقاد قرارداد مستقیـم  
و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعـایـت     
باالترین استاندارد هاي بهداشت و ایمنی در محیطـهـاي   

 و زندگی هستیم  کار
دستمزدهاي معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر   -4

و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی بـه    
مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت 

 ناشی از آن به کارگران پرداخت شود
اخراج و بیکار سازي کارگران به هر بهانه اي بـایـد      -5

متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سـن  
اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بـیـمـه        

 بیکاري متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند
به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول  -6

کارگران به یکی از نهادهاي داراي ثروت نجومی در ایران 
تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه 

سودآوري سرمایه تنها به فکر کاهش خـدمـات        سود و
ما بیمه . درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است

هاي تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جـامـعـه      
نمایـنـده هـاي        میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست

 .منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم

ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات   -7
کارگري و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادي     
فوري و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و دیـگـر       

از زندان و توقف فوري پـیـگـرد       جنبش هاي اجتماعی
هاي قضایی علیه آنان و بر چیده شدن فضاي امـنـیـتـی       

 موجود هستیم
ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان  -8

و تضمین برابري کامل و بی قید و شرط حقوق زنـان و    
مردان در تمامی عرصه هاي زندگی اجتماعی، اقتصـادي،  

 سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم
ما خواهان برخورداري تمامی بازنشستگان از یـک        -9

زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هـرگـونـه      
تبعیض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره منـدي  

 آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم
برخورداري کودکان و .  کار کودکان باید ملغی گردد  -10

والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امکانـات  
آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایـگـان جـدا از        
موقعیت اقتصادي و اجتماعی خانـوادگـی شـان، نـوع         

ژادي و مذهـبـی مـی        جنسیت و وابستگی هاي ملی و ن
 .بایدبرسمیت شناخته شود

ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در   -11
میدانیم و با حمایت قاطعانه از مبارزات و   سرتاسر جهان

اعتراضات مردمی در تمامی کشورهاي خاورمیانـه، هـر     
گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولـتـهـا    
براي سمت و سو دادن به تغییرات از باالي سر مـردم و    
دست اندازي و دخالت از سوي آنها در سرنوشت مـردم  

 کشورهاي خاورمیانه را قویا محکوم میکنیم
و    ما بخشی از کارگران جهان هستـیـم و اخـراج         -12

تحمیل هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایـر  
 ملیتها را به هر بهانه اي محکوم میکنیم
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ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت هاي بین المللی  -13

کارگري و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت 
قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي کارگران در سراسر 
جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هـر زمـان       
دیگري بر همبستگی بین المللی کارگران براي رهایی از   

 مشقات نظام سرمایه داري تاکید می کنیم
اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعـالم گـردد و در          -14

تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و 
 محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغی گردد

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

 1390اردیبهشت 11 - 2011مه  1
 سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 اتحادیه آزاد کارگران ایران
 هیئت بازگشایی سندیکاي کارگران نقاش و تزئینات ساختمان

 هیئت بازگشائی سندیکاي فلز کار مکانیک
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 کمیته پیگیري ایجاد تشکل هاي کارگري
 کمیته هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل هاي کارگري

این دومین باري است که کارگران در چندماه گذشته در   
مبارزه با قراردادهاي موقت و پیمانکاري پیروزي به دست 

کارگران پتروشیمی تبریز نیز قـبـال در یـک          .  آورند می
اعتصاب موفق شدند شرکت هاي پیمانکاري را در ایـن    

کارگران مجتمع صنعتی ماهشهر نیز با  .مجتمع حذف کنند
ي خود سودطلبی کارفرما را در میدان  اعتصاب یک پارچه

دادن به شرکت هاي پیمانکاري به چالش کشیده وموفـق  
ي کار و تولـیـد    به کنار گذاردن این شرکت ها از چرخه

 .شدند
داران  هاي پیمانکاري که ساخته و پرداخته سرمایه شرکت

تـر آنـان      براي به بند کشیدن کارگران واستثمار وحشیانه
است، نزدیک به دو دهه است که درموسسات اقتصـادي  

ها که اغلب در دست مدیـران   این شرکت.  اند مستقر شده
هـاي     سابق موسسات است با دراختیار گرفتـن بـخـش     

مختلف خدمات وتولید در حقیقت کارگران را استثـمـار   
کنند و بخشی از حقوق ناچیز کـارگـران را      مضاعف می

دارند وکارگران با بسـتـن قـراردادهـاي        براي خود برمی
موقت براي کارهایی دائمی ، در حقیقت حقـوقشـان را     

آنها با بستن این قراردادها کارگران را دائم . شود پایمال می

دهند و بـه       درمعرض اخراج وتهدید به بیکاري قرار می
پردازند و از  آنان کمترین حقوق براي بیشترین کار را می

هاي پیمانکاري با اتمام قراردادشان هیـچ   آنجا که شرکت
گونه مسوولیتی درقبال کارگران ندارند، در حقیقت حق و 
حقوق کارگران را در پرداخت سنوات، بیمه، و مزایـا و    

کنند و امنیت شغلی را از کارگـران مـی      غیره پایمال می
پیروزي کارگران اعتصابی درماهشهر هـنـگـامـی       . گیرند

محقق شد که پس از حمله نیروهاي انتضامی به کارگران 
ودستگیري تنی چند ، سایر کارگران در بخش هاي دیگر 
به آنان پیوستند واین مساله نشـان داد کـه بـاوحـدت           

 .وهمدلی کارگران پیروزي میسر است
کانون مدافعان حقوق کارگر که بارها زالو صفـتـی ایـن      

هاي پیمانکاري را برمال کرده و قراردادهاي موقت  شرکت
این پیروزي کارگران را شادبـاش    را مردود دانسته است،

کنیم براي این که  گفته و بار دیگر بر این مساله تاکید می
این پیروزي تنها در حد توافقات روي کاغذ باقی نمانـد،  

هاي مستقل  اتحاد و یک پارچگی کارگران و داشتن تشکل
 .ضروري است
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 گرایی و رفرمیسم، همچنان دو آفت جنبش کارگري فرقه

 علیرضا ثقفی 
گرایی و رفرمیسم دو آفتی هستند کـه بـه راحـتـی          فرقه

توانند اسـتـقـالل جـنـبـش          درصورت گسترش خود می
هایی  با توجه به این که اهرم.  کارگري را هدف قرار دهند

در )  هاي تبلیغاتی و امکانات بسیـار دیـگـر      رسانه( قوي 
جهت انحراف جنبش کارگري از مسیر صحیح رسیدن به 

هاي خود وجود دارد و همچنین وجود نیروهـاي   خواسته
به غایت فریب کار و سوءاستفاده کنـنـده از جـنـبـش          

کارگري، که هرروز به رنگی جدید 
شوند، هوشیاري کارگران ظاهر می

و فعاالن کارگـري در ایـن امـر          
 .ضرورت بسیار دارد

امروزه همگان گویا کـارگـري و       
از .  انـد    طرفدار حقوق کارگر شده

هـا   طلبان دیروز و نئولیبرال سلطنت
کاران و    طلبان و محافظه تا اصالح

کـاران و دریـوزگـان         حتا خیانت
قدرت، همه گویا ناگهان به یادشان 

افتاده است که روز کارگري هم وجود دارد و ایـن روز    
از کسانی که خود در سـرکـوب   . متعلق به کارگران است

هاي گذشته نقش موثر و کلیدي داشته اند  کارگران در دهه
داري، همگان به یاد  چاکان نظام سودمحور سرمایه تا سینه

 .اند ي او افتاده رفته روز کارگر و حقوق از دست
فعاالن کارگري و کارگران فعال بیش از دو دهه است که 

کاري  هاي پیمان کاري قراردادهاي موقت و شرکت از ستم
گویند و طرفداران اقتصاد بازار و نولیبرالی از آن دفاع  می
ناگهان معلوم نیست چه شده است که همگان از .  کنند می

این خواست به حق در مبارزات کارگران ماهشهر و دیگر 
کنند که خـواهـان لـغـو        مبارزات کارگري طرفداري می

براي کـارگـران     .  پیمانکاري و قراردادهاي موقت هستند
هاي مختلف  روشن است که این بازي قدرت میان جناح

داري است که آنان را به طرفداري از کارگران و    سرمایه
همواره جناح فرودست قـدرت  .  منافع آنان واداشته است

براي مقابله با جناح فـرادسـت، مـنـافـع کـارگـران و              
ي تضعیف جناح مقابل  زحمتکشان را به عنوان برگ برنده

گیرند و پس از دریافت سهم منـاسـب در      در دست می
قدرت به راحتی طبقات تحت ستم 

طلبانه  المصالحه اهداف سود را وجه
اکنون که بازار .  دهند خود قرار می

اي از طرفداران کارگران بـه   مکاره
راه افتاده و گـویـا بسـیـاري از           

داري به تازگی به  هاي سرمایه جناح
انـد، در       فکر منافع کارگران افتاده

هـاي خـود از        ها و اطالعیه بیانیه
هاي آنها و از      کارگران و خواسته

هاي آنان حـمـایـت       ایجاد تشکل
پس بهتر است این بحث باز شود که کارگران و .  کنند می

توانند از ایـن دام گسـتـرده         فعاالن کارگري چگونه می
حقوقـی   رهایی یافته و براي رهایی از فقر و فالکت و بی

زیرا .  داري نغلطند اي دیگر از نظام سرمایه  امروز، به چاله
داري، خـواهـان راه حـل         هاي مختلف سرمایه که بخش

اساسی براي مسایل کارگران و زحمتکشان نیستند، بلکـه  
خواهند با تغییرات ظاهري، نظـام سـودطـلـبـانـه و            می

 .استثمارگرانه را همچنان حفظ کنند
هاي جنبش انقـالبـی و      در نتیجه ضروري است که آفت

ها  کارگري را شناخته و تا سرحد امکان، با نفوذ این آفت
هاي اجتماعی در قـرن   زیرا که بسیاري جنبش. مقابله کرد

داري،  هاي مختلف سرمایه بخش
خواهان راه حل اساسی براي مسایل 

 کارگران و زحمتکشان نیستند،
خواهند با تغییرات ظاهري،  بلکه می

نظام سودطلبانه و استثمارگرانه را 
 .همچنان حفظ کنند
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گذشته وجود داشته است که فعاالن کارگري بسیاري در 

زنـدان و    .  انـد  ي کارگر جان باخته هاي طبقه مسیر آرمان
اند و در      ها را تحمل کرده شکنجه و انواع زجرها و رنج

هـاي     انتها در میان آنان، رهبران سازشکار و رفرمیـسـت  
اند که کارگران و زحمتکشان را دوباره  بزرگی سر برآورده

اند و یا آنکـه انـقـالب و         داري کشانده به مسلخ سرمایه
ي کارگر را دو دستی، تقدیم نـظـام    هستی اجتماعی طبقه

اند و خود به دریـوزگـی آن نـظـام          داري نموده سرمایه
هاي بارز آن را در وجـود احـزاب              نمونه. اند پرداخته

طـلــب     سـازشـکـار و تسـلـیـم          
انترناسیونال اول و دوم، کمینـتـرن   

 .ایم شاهد بوده... و
حال اگر به درستی نتوانیم عوامـل  
نفوذ طبقات حاکم را در جـنـبـش    
کارگري شناسایی کنیم و با آن بـه  
مقابله برخیزیم، ما نیز در آیـنـده       

ها و انحـرافـات    دچار همان چالش
ها و انحرافات  ضعف.  خواهیم شد

جنبش کارگري باید شناخته شده و 
اما اصل نقد سازنده که بسیـار  .  مدام به نقد کشیده شوند

هاي شخصی و    هم ضروري است، گاه با تصفیه حساب
شود و این منطق را باید همـواره در     تخریبی مخلوط می

 .دستور قرار دهیم
متاسفانه بعضی با همین منطق درست اما راهی کـژ، بـه     
جاي مقابله با انحرافات فکري در جنبش، به برخوردهاي 

پردازند و بـا ایـن      شخصی و تخریب شخصیت افراد می
هاي گروهی و باز هم بـه   مطالب، بیشتر به تصفیه حساب

ي بارز آن  نمونه. غلطند ها در می گرایی نوعی به همان فرقه
هاي مستقر در خارج  را به خصوص در برخوردهاي گروه

کنیم که بیشتر به  مشاهده می) و بعضی در داخل(از کشور 

جاي نقد نظرات، به نقد اشخاص و برخوردهاي فـردي    
هـاي نـاروا و          پردازند و در ایـن مسـیـر، اتـهـام          می

هـا   تالش این گروه.  مورد رواج دارد هاي بی پردازي دروغ
هاي وابسته به خود در داخل فعاالن  در ایجاد دار و دسته

هـاي اخـیـر، یـکـی از             هاي کارگري در سال و تشکل
هر یک از ایـن      .  هاي جنبش کارگري بوده است چالش
هاي نظري هستند، سعی  ها که بیشتر به صورت فرقه گروه

کنند در درون جنبش کارگري براي خود  یار و یاور یا  می
این تـالش بـه غـایـت         .  کارگزارانی را دست و پا کنند

انحرافی هر چند در کل جـنـبـش    
اي نداشته  کننده کارگري تاثیر تعیین

است، اما دردسرها و اتالف انرژي 
را درمقاطع گوناگون براي فعـاالن  
. کارگري به همراه داشته اسـت      

فعالین کارگري که در داخل از یک 
ــام             ــواع و اقس ــا ان ــرف، ب ط

ها و فشارها دست بـه     محدودیت
گریبان هستند و هـمـواره بـایـد         
هوشیاري و دقت نظر در هـمـه       

ها را به کار گیرند و در برابر نامالیمات ایستادگـی   عرصه
هاي گذشته نـیـز تـحـمـل         اي را در سال کنند، بار اضافه

اند که ریشه اصلی آن، نه در درون جنبش کارگري،  کرده
 .بلکه تحمیل از برون است 

انـد   خوشبختانه فعاالن داخل کشور تا حد زیادي توانسته
” نقد افراد به جاي نقد نـظـر    “ از برخوردهاي شخصی و 

ي تحمل خود را باال ببرند و بـا کـژ        پرهیز کنند، آستانه
گرایانه و رفرمیستی، برخوردهاي نظري  هاي فرقه اندیشی

نوع برخورد نظري اثباتی، بـه جـاي     .  اثباتی داشته باشند
در ایـن    .  تر است برخورد نظري منفی نیز، بسیار سازنده

روش، هر گروه و جریان فکري، بیش از آنکه به تخریب 

خوشبختانه فعاالن داخل کشور تا حد 
اند از برخوردهاي  زیادي توانسته

” نقد افراد به جاي نقد نظر“شخصی و 
ي تحمل خود را باال  پرهیز کنند، آستانه

گرایانه  هاي فرقه ببرند و با کژ اندیشی
و رفرمیستی، برخوردهاي نظري اثباتی 

 .داشته باشند
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و بدگویی جریانات دیگر بپردازد، در پی توضیح نظرات 

هـاي     راستاي بنیـان آید و محک تجربه را، همخود بر می
ي مکرر از ذهن بـه   دهد و با مراجعه نظري خود قرار می

هاي نظري خود  عین و برعکس، سعی بر آن دارد تا بنیان
هـا و       ها و کژاندیشی دهد و ناراستی را در عمل، صیقل 

 . هاي خود را اصالح کند گرایی ذهنی
از آنجا که مساله مبرم در جنبش کارگري، سازماندهی و   
تشکل است و این مهم، جز با کنـار گـذاردن مـنـافـع          

گرایی، میسر نیست، ضرورت برخـورد   ي فرقه نظرانه تنگ
اي آشـکـارتـر         با گرایشات فرقه

ي مقـابـل، اگـر       در نقطه.  شود می
طلبانه  گرایشات رفرمیستی و تسلیم

شناخته نشود، این سازماندهـی و    
داري    تشکل، در خدمت سرمـایـه  

قرار خواهد گرفـت و جـنـبـش         
ي سرمایه داري و  کارگري، به زائده

کارفرمایی تبدیل خواهد شد و بـه  
راحتی استقالل خود را از دسـت    

 .خواهد داد
شـود کـه      جالب است که در بسیاري موارد مشاهده می

روانه، به  گرایان، به رغم پرتاب کردن شعارهاي چپ فرقه
واضح است که جـنـبـش      .  غلطند راحتی به رفرمیسم می

شـان،     هاي گـروهـی   نظري عمومی کارگران، به دلیل تنگ
اگـر  .  کـنـد     همواره آنان را از درون خود تصـفـیـه مـی      

اي باشـد   گرایی در آنان نهادینه شده باشد و به اندازه فرقه
هاي خود کنند،  که منافع اصلی جنبش را فداي منافع فرقه

به راحتی براي حفظ منافع گروهی خود، به رفرمیسم در 
هاي قومی  ي آن را در گذشته، در جنبش نمونه.  غلطند  می

گرایش رهبران به ظاهر چـپ    .  ایم به وسعت شاهد بوده
هاي بـارز آن       کُرد به رفرمیسم در گذشته و حال، نمونه

کنند اگر دار و    هایی که به غلط گمان می آن گروه.  است
اي در داخل داشته باشند، بر وزن و اعتبار خود در    دسته

افزایند، در چارچـوب تـنـگ       میان اپوزیسیون خارج می
اي، به تالش براي گسترش یار و یـاور و نـوچـه           فرقه

را  کنند و آن پروري در درون جنبش کارگري مبادرت می
آرایند، پس از چندي با  در رنگ و لعاب ایدئولوژیک می

شوند، زیـرا کـه فـعـاالن            مهره هاي سوخته مواجه می
کارگري در کوران مبارزه مجبور هستند و به این نتیـجـه   

گرایانـه فـاصـلـه        هاي فرقه رسند که از رنگ و لعاب می
جالب اسـت کـه فـرقـه         .  بگیرند

تـر     گرایان، روز به روز ایـزوـلـه     
اي دیگر  شوند ، اما باز هم دسته می

آورد و آبـروي خـود          سر بر می
 .دارد برد و زحمت ما می می

شوند  گرایان که گاه موفق نمی فرقه
تا در جنبش کارگري براي خـود    
دار و دسته راه بیاندازند، از آنـجـا   

شان، همچنان  اي که منافع تنگ فرقه
کشاند، براي  آنها را به یارگیري می

هاي نادرست خود را ارضـاء     آنکه به هر ترتیب خواسته
هاي سازشکارانه  کنند، دست به دامان رفرمیسم و گرایش

شوند تا شاید براي خـود دار و         در جنبش کارگري می
آنها حتی از ترساندن برخی کارگـران  .  اي بر پا کنند دسته

در پیوند با سایر کارگران، ابایی ندارند و براي آنکـه بـه     
کارترین و  دور فرقه خود حصاري بکشند، گاه از محافظه

ترین گرایشات درون کارگران، براي مـنـافـع       مانده عقب
 .کنند  گروهی خود استفاده می

ها و یا جعل اسـم   گرایی در جعل اطالعیه مواردي از فرقه
شود که بعضا  و عنوان دیگران در گذشته و حال دیده می

با برخوردهاي به موقع و هوشیاري فعاالن داخلی، ایـن    

گرایی در آنان نهادینه  اگر فرقه
اي باشد که  شده باشد و به اندازه

منافع اصلی جنبش را فداي منافع 
هاي خود کنند، به راحتی  فرقه

براي حفظ منافع گروهی خود، به 
 .غلطند  رفرمیسم در می
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گرایی کـه از هـر        اما فرقه.  تیرها به نشان نخورده است
هاي جدیدي بـراي     شود، راه بست مواجه می طرف با بن

 .کند خود جستجو می
این آفت جنبش کارگري، که محصول شرایط دیکتاتوري 

ها در برداشتن بار  و اختناق است، ریشه در ناتوانی گروه
فـعـالـیـت در       .  سنگین جنبش کارگري و اجتماعی دارد

گـیـري و        جنبش کارگري و اجتماعی، نـیـاز بـه پـی        
گرایان  فرقه. ناپذیري و تحمل رنج و مشقات دارد خستگی

که کم صبر و حوصله اند و خواهان هرچه زودتـر حـل     
کنند که هر چه دار  کردن مشکالت خود هستند، گمان می

و دسته خود را گسترش دهند و مثال هر چند نفر که بـه    
. شود شان از انقالب بیشتر می فرقه خود اضافه کنند، سهم

غلطند، چرا که رفرمیسم،  گرایان به دامان رفرمیسم می فرقه
هاي اجتماعی دارد که باید بیشتر  هاي قوي در جنبش پایه

 .به آن پرداخته شود

 تردیدي نیست

 باید گذر کنیم از این بندها

 و چه روزي بهتر از امروز

 مانکه به جرم دیدن تور صیادهاي

 زنند چشم بندمان می

 خواهی و به جرم زندگی

 برند مان را به گرو می نان فرزندان

 پس

 پیش از قربانی شدن

 ي سود خدایان سرمایه در زیر وزنه

 باید که بگذریم از سد متروك استثمار

 و چه روزي بهتر از امروز

 سیلی از آن سوي نیل راه افتاده

که اهرام زر و زور و تزویر را چون زورقی 

 کوبد شکسته بر صخره می

 پس چه روزي بهتر از امروز

 ورد خدایان در تقدیس سود

 آورد شان نمی سودي براي

 شان و بارگاه بهشت بخش خصوصی

 ها هیچ زائري ندارد جز کرم

 پس چه روزي بهتر از امروز

 که هر لحظه

 تر شان پریشان هوشیاري

 که رود خشکیده

 جز الي و لجن ندارد

 و گنداب، جاي ماهیان آزاد نیست

 دریا دور نیست

  و تردیدي نیست که امروز، روز ماست

 دریا دور نیست
 یزدانی. ع
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 فریبرز رئیس دانا شود؟ نقدینگی کشور نصیب چه کسانی می

یادآور شوم که نقدینگی، مجموع پول نقد دست مردم به 
هـاي     ي سپرده هاي حساب جاري به اضافه اضافه سپرده

نـه  ( انداز مردم و بخـش خصـوصـی         انواع حساب پس
نقدینگی کشـور در       1389در پایان سال .  است)  دولت

اما یک چهـارم آن،    .  هزار میلیارد تومان بود 240حدود 
هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختـیـار    60یعنی 

شمار بسیار محدودي از اشخاص است که یا بـه طـور       
هاي متعلق بـه     شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسه

امـا  .  دهـنـد     برداري قرار مـی    خودشان، آن را مورد بهره
هاي شبه خصوصی یا شـبـه دولـتـی، یـعـنـی               سازمان
اند و از مـزایـاي آن      هایی که از یک طرف دولتی سازمان

شـان بـراي        برند، اما از طرف دیگـر دسـت     سودها می
هـاي     گذاري در بازار مثـل شـرکـت      معامالت و سرمایه

هزار میـلـیـارد     48خصوصی باز است، یک پنجم، یعنی 
این دو . تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند

توانند به سادگی و با تـکـیـه بـر روابـط و               گروه، می
ها وام بگیرند و بـا ایـن کـار           هاي خود از بانک دارایی

گوید  یک برآورد می.  نقدینگی را به سمت خود بکشانند
هزار میلیارد تومان از    40هزار تا  35که دولت هم، بین 

هـا، در     این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانک
 .گیرد اختیار خود می
میلیون نفري کشور  75توان گفت جمعیت  در مجموع می

هزار میلیارد تومان نقدینگی، رو به رو هستند، یعنی  95با 
میلیون تومان نقدینگی در  1/27به طور مستقیم هر فرد با 

 :ي داستان توجه کنید اما به بقیه. جامعه رو به رو است
گیري بخش کثیري از مردم، صـفـر یـا       امکان واقعی وام

کارگران، کشاورزان، اقشار پایینی جـامـعـه،    .  ناچیز است

کارمندان دون پایه، زنان کم درآمد، جوانان، بیـکـاران و     
توانند براي امور  دارندگان مشاغل موقتی و قراردادي، نمی

جاري خود، مثال تعمیر منزل، خرید وسایل خانه، خریـد  
اتومبیل، هزینه تحصیل و تأمین جهیزیه و ازدواج فرزندان 

هاي  شاید فقط در فرصت. یا خودشان، وامی دریافت کنند
هایی استثنایی، بتوانند مبالغ اندکی از  تصادفی یا ابراز لطف

ها در    پول. ها بسیار گرانند وام. جا وام بگیرند جا و آن این
هـاي     هاي دولتی و خصوصی و مـوسـسـه      دست بانک

هـاي بسـیـار       اعتباري است که به عنوان مالک پول، بهره
 .کنند ها مطالبه می باالیی براي وام

” نرخ کـارمـزد  “ که در ادبیات رسمی، ( دو نوع نرخ بهره 
 :ها در نظر گرفته شده است براي وام) خوانندش می

 12، که نرخ آن در سال در حدود   ”اي مبادله“یکی به نام 
، کـه    ” مشـارکـتـی   “ درصد است و آن دیگري بـه نـام       

درصد است، که حتما بـه     16الحساب آن در حدود  علی
 .درصد خواهد رسید 20حدود 

گیرند که از موقعیت ممتاز و ویژه در    اولی را کسانی می
ها، گویی براي آنها  اصال این نوع وام. جامعه برخوردار اند

گذاران است، مـال     دومی مال سرمایه.  اختراع شده است
گذاري  ها و موسسات سرمایه ها و شرکت آنها که با بانک

 .شوند و بلدند که پول درآورند شریک می
ي ملکی  ي به درد بخور، نیاز به وثیقه گرفتن وام به اندازه

درآمدها  محرومان و کم.  و داشتن رابطه با نظام پولی دارد
و بخش اعظم نیروي کار، از این حیث در محرومیت بـه  

 .برند سر می
هاي خانمان برانداز با  وام.  اند بازارهاي ربایی گرم و فعال

که براي هر ماه، به ازاي یک میلیون ( درصد  40هاي  نرخ
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رواج )  هزار تومـان بـهـره      40تا  30شود  تومان وام، می

ي متوسط، از طریق  خیلی از مردم کم درآمد و طبقه. دارند
 .اند ها ورشکست و راهی زندان شده این وام

ها برگشت خوردند، در  درصد از چک 12در سال گذشته 
درصد کـل ارزش     4/5هاي برگشتی،  که مبلغ چک حالی
رساند که صـاحـبـان     این می.  هاي مبادله شده بودند چک
هاي کم ارزش، یعنی کم درآمدها، چـکـشـان بـر          چک
 .گردد می

 75ي    اگر کسی بخواهد یک خانه
اي ارزان    میلیون تومانی یعنی خانه

دوام و کوچک، در جایی در    و بی
کیلومتري مـرکـز تـهـران        60-50

میلیـون تـومـان را         9بخرد، باید 
ماه در بـانـک مسـکـن        6حداقل 

میـلـیـون وام       18بگذارد و سپس 
بگیرد و تازه در این صـورت، در    

درصد از ارزش خانه را  36حدود 
 .در اختیار دارد

هـاي     در شمار زیادي از اقتـصـاد  
جهان، که کارگران حتی اندك تشکل و حقوق شنـاخـتـه    

شان نسبت به درآمدها به انـدازه   اي دارند و نقدینگی شده
درصد پول  85تا  80توانند  ایران هم نیست، خانوارها می

هم وامی ارزان که بازپرداخت آن    خانه را وام بگیرند، آن
جا اگر فرد،  تازه در آن. شود ي اجاره بها می تر از هزینه کم

به دلیلی به نوایی برسد و بخواهد مقداري از بدهی و پول 
کنند و پـول را     هاي او را کم می بانک را پس بدهد، بهره

اما در ایران، اگر فردي بر حسب تصـادف  .  گیرند پس می
) انداز، همکاري خانواده، وام از جاي دیـگـر     ارث، پس( 

پولی به دست آورد و خواست از شر اقساط خالص شود 
ي اقسـاط     گوید همه و پول بانک را پس بدهد، بانک می

هاي محاسباتی آن،  سال آینده را، بدون کم کردن بهره 20
ایم، بـابـت    چه تاکنون گرفته گوید آن گیریم و می از تو می

کسی در ایران، بـه    .  هاي آینده و پیشکی بوده است بهره
انداز مرا گرفتـی کـه      گوید مگر موقعی که پس بانک نمی

هاي آتی را پیشکـی   براي روز مبادا جمع کرده بودم، بهره
 به من دادي؟

هزار مـیـلـیـارد      38بدهی دولت به سیستم بانکی کشور 
تواند باز از بانک وام بـگـیـرد و       دولت می.  تومان است

ها  بانک.  هاي قبلی را پس بدهد وام
کنند  شان نمی هم دست در صندوق

تا اسکناس بیرون آورند و کـف      
ي دولـت یـا          دست نـمـایـنـده    

گذار خصوصی یا مدیر آن    سرمایه
هـا     بانک.  بگذارند”  ها نیمه دولتی“ 

گیـرنـدگـان را       حساب جاري وام
کنند، یـعـنـی بـه او          بستانکار می

گویند، برو چک بکش و هزینه  می
کن، زیرا ما مـوجـودي حسـاب        

به این . ایم جاري تو را افزایش داده
گردند و بر نقدیـنـگـی     ها دست به دست می ترتیب چک

افزایند و از این نقدینگی، هم دولت و هم آن اشخاص  می
کنند و  ها، استفاده می معدود و خاص و هم آن شبه دولتی

زنند که آتـش   با بادکنکی کردن اقتصاد، تورم را دامن می
آن هم، دامن مردم کم درآمد و دارنـدگـان حـقـوق و           

 .گیرد دستمزد ثابت و بیکاران را می
هزار میلیارد تـومـان،    40اما بخش خصوصی، در حدود 

ها سر جـاي   بقیه بدهی( بدهی عقب افتاده به دولت دارد 
هاي خصوصـی، کـه بـه         کنید این بانک خیال می).  خود

هاي معامالت امالك، در هر  ي مینی سوپرها و بنگاه اندازه
اند؟  ي مالی شده اند، از کجا تغذیه گذر و برزنی سبز شده

. اند بازارهاي ربایی گرم و فعال
هاي  هاي خانمان برانداز با نرخ وام
که براي هر ماه، به ازاي (درصد  40

تا  30شود  یک میلیون تومان وام، می
. رواج دارند) هزار تومان بهره 40

ي  خیلی از مردم کم درآمد و طبقه
ها  متوسط، از طریق این وام

 .اند ورشکست و راهی زندان شده
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. افتـنـد   ها گیر نمی آن.  هاي عقب افتاده بله، از همان بدهی

و ملک و دارایـی دارنـد و سـر قـفـلـی                   زیرا بانک
ارزد، و روز به روز هم  هایشان، میلیاردها میلیارد می شعبه

هـاي     تـوانـنـد بـدهـی          شود و می بر قیمتش افزوده می
تر بیندازند و با پول آن، بانک باز  افتاده را مدام عقب عقب

ها را به گردش بادکنـکـی    ها بگشایند و پول کنند و شعبه
انـد   این مردم محروم.  ي بازار رِبایی کنند بکشانند یا روانه

گاه شندر –سوزند یا به خاطر بدهی  که از گزند تورم می
فراري و بی اعتبـار و     –غاز بدهی
 .شوند زندانی می

اگر اکنون به بانک مرکزي بگوییـم  
جلوي این پول بازي را بگیرید و   

ها در آینـده   به فکر ترکیدن حساب
و فزون شدن مشقت زندگی مردم 

دهـد تـو        باشیـد، جـواب مـی       
خواهی ما سیاست انقباضی را    می

دنبال کنیم و جلوي رشد را بگیریم 
و با ایجاد رکود، باز بر بـیـکـاري    

 بیفزاییم؟
گوینـد، امـا      ها در مورد نتایج این سیاست درست می آن

دهند  یعنی چه که در این اقتصاد، یا بـایـد      توضیح نمی
من بر . تورم و محرومیت پولی را تحمل کرد یا بیکاري را

-آنم که براي تحول اساسی در اقتصاد و هدف گرفتن هم
زمان و موثر دو گرفتاري رکود و تورم، راه حل وجـود    
دارد و این راه حل حتما و قطعا، بـا کـاهـش حـداقـل          

اي ندارد، بلکه  ي خرید کارگران، میانه دستمزد و افت قوه
برعکس، با افزایش توان اقتصادي نیروي کـار مـیـسـر         

 چگونه؟. شود می
نیاز به فرصت آزادانه و برابر براي حـرف زدن داریـم،       

 .ي جامعه ها و همه ي رسانه هایی به ابعاد همه حرف

بگذارید، حاال که وقت دارم و مجال صحبت و نوشتـن،  
 .چیزکی بگویم

و فقـط بـا     -هایی وجود دارند که با دست خالی  شرکت
گـذاري     هاي سرمایـه  آیند و براي طرح می  -دست خالی

ي الزم را نیز از  ي سرمایه بندند و همه بزرگی، قرارداد می
. گـیـرنـد    هاي دولتی، می ها و کارفرما، یعنی سازمان بانک

حقوق و مزایاي کالن مدیران و سلسله مـراتـب ابـواب      
هـا و       ها و کـارانـه       جمعی آنان به جاي خود و پاداش

ها هم باز بـه جـاي        خوش دست
هایـی   به جز آن، این شرکت.  خود

که در تعیین قیمت مناقصه دسـت  
داشته یا اصال با ترك مناقصه بـه    

توانند سودهـاي   اند، می میدان آمده
بخشی از این سودهـا،  .  کالن ببرند

پیشاپیش به مدیران و سهـامـداران   
ها از مبالغ  آن.  گیرد اصلی تعلق می

هـا، بـر        پیش دریافتی و دریافـت 
اساس صورت وضعیت، قسـمـت   

دارند و در جـاي         خود را بر می
دیگر، از اروپا و کانادا تا امارات و داخل کشور، به خرید 
خانه و ملک، ساخت مجتمع تجاري و بساز بـفـروشـی،    

هـاي     بنابراین نقدینگی که باید براي طرح.  کنند اقدام می
رود به جاهایـی   گذاري به کار برود، می عمرانی و سرمایه

جا عامـل   یابد و در آن جا به جاهاي دیگر راه می که از آن
 .شود سود و رانت می

دانم آن شرکتی که با صد هزار تومان  من هنوز خوب نمی
و    277800تحت شمـاره     89/03/25سرمایه در تاریخ 

رسد و هـمـان    به ثبت می 10320271640شناسنامه ملی 
میلیارد دالري را،    21روز، پنج میلیارد دالر پول از تعهد 

طرح گازي پارس جنوبی، با شرکت دولتـی   13براي فاز 

براي تحول اساسی در اقتصاد و هدف 
زمان و موثر دو گرفتاري گرفتن هم

رکود و تورم، راه حل وجود دارد و 
این راه حل حتما و قطعا، با کاهش 

ي خرید  حداقل دستمزد و افت قوه
اي ندارد، بلکه  کارگران، میانه

برعکس، با افزایش توان اقتصادي 
 شود نیروي کار میسر می
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بندد، تا کنون چه پیشرفتـی   نفت و گاز پارس قرارداد می

ي مشترك ایران  در کار استخراج و پاالیش گاز، از حوزه
. و قطر داشته و تا کنون چه مبلغ دریافت کـرده اسـت      

هاي اولیه و خام حاکی از آن اند که این شرکت تـا     یافته
کنون، چند صد میلیارد تومان پیش دریافت داشته اسـت  

 )اند؟ با آن چه ها کرده(
شرکت دیگري نیز مشابه همان یکی و تـوسـط هـمـان       

بـه     89/04/24کسان، در تاریـخ    
و شناسنامه مـلـی    377660شماره 

ثبت شد و فرداي  10320271046
همان روز در همان جا رفت پـاي  

 .امضاي قراردادهاي مشابه
این در جـایـی اسـت کـه در               

اش، کارگران پتروشیمی  همسایگی
ماهشهر به دلیل نـبـودن امـنـیـت        
شغلی، قراردادهاي موقت، ناکافـی  
بودن حقوق و دستمزد و تعـویـق   
افتادن آن، در وضع اعتراض به سر 

ي    البته در صورت ادامـه   . برند می
اعتصاب و کـمـی جـدي شـدن         

گر و وابسته و عامل نفوذ بیگانه،  شوند اخالل کارشان، می
بر که کارآمدي اثربخش آنهـا بـراي      هاي رانت اما شرکت

هاي عمرانی، جاي مناقشه بسـیـار جـدي دارد و           طرح
اي به شدت ناعادالنه، منابع پولی را از آنِ خـود       گونه به

ي رشـد اقـتـصـادي و          شوند ساالران قافله کنند، می می
 .ها ي زیر ساخت توسعه

از جـملـه،   .  کاهش یافت 1390نرخ سود بانکی در سال 
 14ي بانکی از  گذاري در شبکه نرخ سود یک ساله سپرده

درصد رسید و متناسب با آن، نرخ سـود   12/5درصد به 
به این ترتیب، آن بخش .  سایر انواع سپرده نیز تعدیل شد

اند و با بـه   اندازهاي احتیاطی از نیروي کار که داراي پس
تعویق انداختن مصرف و  قبول فشار زندگی به منـظـور   

ها و زندگی و خانواده و سکـونـت،    تأمین مالی ضرورت
درصد بهـره   14کنند، به طور متوسط ساالنه  انداز می پس
 .گیرند  می

بخشی از این نیروي کار، به دلیل گران شدن کـاالهـاي     
شود و مـجـبـور بـه            شان نامکفی می بادوام، موجودي

. شونـد  ها می نگهداري آن در بانک
 13ها هم باید ساالنه در حدود  آن

درصد از بانک بهره بگیرند، اما در 
 15همان حال نرخ تورم رسمـی    
 20درصد و نرخ تورمی واقـعـی     

بینی شـده   درصد و نرخ تورم پیش
 35تـا       30بین  1390براي سال 

بدین سان، در حالی .  درصد است
گونه هاي ثابت آن که ارزش دارایی

یعنی قیـمـت   ( بر  هاي رانت شرکت
خانه و ملک و زمین و تأسیسـات  

شـود،   روز به روز زیادتر می)  شان
زمان، کاالها و نیازهـاي مـردم     هم

انـداز   ترتیب، ارزش پس بدین.  شود تر می محروم نیز گران
ناچیز اما حیاتی کارگران و کم درآمدها نیز، روز به روز   

 .گردد رحم تورم، تبخیر می زیر تابش آفتاب بی
سـال جـهـاد      “ وزیر امور اقتصاد براي سال جدید کـه      

هاي انبساطـی   نام دارد، از به کار بردن سیاست”  اقتصادي
. کند، چنان که من هم انتظار داشتم یاد می 1390در سال 

ي اقتصاد را چابک و  ها، همه اما من برآنم که این سیاست
خواهد درمانی باشد براي  بازسازي نخواهد کرد، بلکه می

 5-6گذاران نوپا که  زدگی زمستانی سرمایه رکود و خواب
وزیـر  .  انـد    یافته  ترین امکانات دست سالی است به بیش

بدین سان، در حالی که ارزش 
هاي  گونه شرکتهاي ثابت آن دارایی
یعنی قیمت خانه و ملک و (بر  رانت

روز به روز ) زمین و تأسیسات شان
زمان، کاالها و شود، هم زیادتر می

تر  نیازهاي مردم محروم نیز گران
انداز  ترتیب، ارزش پس بدین. شود می

ناچیز اما حیاتی کارگران و کم 
درآمدها نیز، روز به روز زیر تابش 

 .گردد رحم تورم، تبخیر می آفتاب بی
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هاي سیاستی در سـال     گوید در بسته اقتصاد و دارایی می

رود  او حتی فراتر می.  جدید، تسهیالت رشد خواهند کرد
گوید تالش دولت آن است که نقش بیشـتـري بـه       و می

هاي مالی کشور داده    بازارهاي موازي و مکمل در حوزه
واضح است که این سیاست، به معناي بـاد کـردن     .  شود

هاي محدودي از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربـایـی    بخش
از آغاز حتی اقتصاد دانان و طرفدار نظام کامل بازار . است

دانستند که حضور بازار موازي در ایران، عالمـت   نیز، می
 13ي      بـهـره  .  فقدان انسجام ساختار مالی و پولی است

رود بـه بـازار      درصدي، وقتی می
 45تا  35شود وام ربایی  موازي، می

سازي یعنـی   این حساب.  درصدي
انبساط مقطعی و بخشی، یـقـیـنـا       
بخش اعظم اقتصاد را بـه رونـق       

 .کشاند نمی
سازي کنید، فسـاد از بـیـن           گفتند خصوصی تا حاال می

سازي، فسـاد   دیدیم که چنین نشد و با خصوصی. رود می
مـن بـانـک      .  دولتی و خصوصی، هر دو شتـابـان شـد     

شناسم که براي دادن وام تـولـیـدي     خصوصی الف را می
-300خواهد کـه     معادل یک میلیارد تومان، از طرف می

گذاري کند و طرف نیز براي وام  میلیون تومان سپرده 400
گرفتن این مبلغ، البته در بیرون باید راهی بازارِ ربایی شود 

کارمند بانک به مشـتـري     .  درصدي بپردازد 40ي  و بهره
پس از آن، همین بـانـک بـا      .  دهد که کجا برود نشان می

کند و سرانجام هم وام  مشتري، چند مورد خلف وعده می
ها مالک بانک خـودشـان    آیا چون این بانکی.  دهد را نمی

 اند، فاسد نیستند؟
نـیـز   ”  پژوهشکده امـور اقـتـصـادي        “ هاي رئیس  حرف

ترین توجه را به  رفت بیش او که انتظار می. خواندنی است
-هاي علمی و کاربردي و پژوهشی، براي یافتن راه ارزش

اي داشـتـه        تر و رشد زنجیره کارهاي تحرك همه جانبه
 :باشد، در تدبیرجویی براي حل مشکل اقتصاد گفته است

ضرورت دارد تا آحاد ملت شریف ایران اسالمی، دست “ 
در دست هم با وحدت کلمه، به عنوان بازوهاي پرتـوان  

گـزاران     ي مجریه و خـدمـت   مسئوالن نظام، به ویژه قوه
هاي دشمنان با بیداري و  خود، از یک سو در مقابل توطئه

ي کـار و       هوشیاري بایستند و از سوي دیگر، در عرصه
وري کـارهـا و      تالش و افزایش بازدهی اقتصادي و بهره

 .”اي درنگ نکنند امور لحظه
مالحظه بفرمایید که کلمه به کلمـه  

هاي ایشان، از قـمـاشـی       فرمایش
شود به بسیج و  است که مربوط می

تهییج و تبلیغ افکار عمومـی، کـه     
ي دولتی  البته در این و آن موسسه

رود، امـا   اي هم به کار می و رسانه
از سوي ایشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جاي 

جالب .  کار کاربردي اقتصادي نشسته استسیاست و راه
آن که حرفی هم از این که باالخره علت مشکل اقتصادي 

تـر شـده      عدالتی گسترده  که رشد آن منفی و همراه با بی
کند، در مـیـان      است و ناکارآمدي را هم چنان تجربه می

ایشان گویا براي رو در رویی به هنگام تسـلـیـح    .  نیست
ها و براي جبهه نیروهاي مسلح و دفاعی در مقـابـل    توده

کند و انگار نه انگار که  گر صحبت می یورش ارتش اشغال
ي مهم اقتصادي است که دارد بـحـث      رئیس پژوهشکده

وانگهی باالخره آحاد مردمـی  . کند کارشناسی و علمی می
اند و خودشان باید هدف جـهـاد    که به تنگناي فقر افتاده

هایی  تالش“باشند، چگونه باید بیش از این به قول ایشان 
 صورت دهند؟” فراتر از یک مجموعه تالش و کار طبیعی

 60تـا       50این انتظار چگونه شکل گرفته است وقتـی    
بخـش،   ها در واقع اما به نادرست و زیان درصد نقدینگی

سازي کنید،  گفتند خصوصی تا حاال می
دیدیم که چنین . رود فساد از بین می

سازي، فساد دولتی و  نشد و با خصوصی
 .خصوصی، هر دو شتابان شد
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درصد جامعه است و حداقل دستمـزد   10تا  5در اختیار 
هزار تومان و بـا     330چیزي در حدود  1390براي سال 

هزار تومان است  360احتساب یک ماه اضافی، دست باال 
 1/3نفـري در مـاه          3/5و وقتی خط فقر براي خانوار 

 میلیون تومان برآورد شده است؟
از  1390این را هم بدانید که برآورد این است که در سال 

هاي دولتی، چیـزي در     محل واگذاري واحدها و شرکت
هزار میلـیـارد تـومـان        23حدود 

آیا این درآمد . شود درآمد ایجاد می
تـر از       درست است و بسیار کـم 

ارزش واقعی آن نیست؟ چگـونـه   
توانیم مطـمـئـن شـویـم کـه            می

خوار در این جـا   هاي رانت شرکت
دست ندارند و سر خود را پنـهـان   

هاي زیادي از ایـن   نمونه.  اند نکرده
ها وجود داشـتـه و      دست شرکت

 23گفته شده است از ایـن    . دارند
هزار میلیارد تومان، مبلغ دو هـزار  
میلیارد تومان سهام بـه تـأمـیـن         

شود تـا بـراي        اجتماعی داده می
سازي حقوق بازنشستـگـان    یکسان

اما این سازمان در دو سه .  لشگري و کشوري به کار ببرد
سال اخیر، عمال به یک صندوق تبدیل شده و به مرحلـه  
کسري حاد رسیده است و راستی، بازنشستگان لشگـري  

 چه کاري به تأمین اجتماعی دارند؟
و همچنین مبلغ پنج هزار میلیارد تومان براي بازپرداخت 

هاي دولت و مبلغ پنج هزار میلیارد تـومـان بـراي       بدهی
گذاري تخصیص داده شـده     پیمانکاران اجرایی و سرمایه

ي    یقینا این مبلغ شامل باز پـرداخـت بـه هـمـه         .  است
این از هم اکنون از محـتـواي   .  شود طلبکاران دولت نمی

هـاسـت حـقـوق          کارگرانی که مـاه   .  طرح معلوم است
اند و فروشندگان کاال و خدمات به دولت، که بیش  نگرفته

شان عقب افتاده اسـت، مشـکـل       از دو سال است مطالبه
بتوانند با امید به انتظار تسویه حساب خود بـه خـودي       

در حدود یازده هزار میلیارد تومان از این مبـلـغ   .  بنشینند
ها و صنـدوق   نیز تحت عنوان درآمد دولت و سایر هزینه

ها در نظر گرفته شده است کـه بـه        آتیه تازه متولد شده
واقع، حساب و کتـاب و وضـع       
روشنی ندارد و فقـط در دسـت       
دولت است و آماده براي پرداخت 
در چارچوب همـیـن سـاخـتـار        

 .آمیز تبعیض
آن .  بیش از این دردسر نـیـفـزایـم    

گرایان ِبه شـدت     نقدینگی که پول
گـویـنـد       گرا در اقتصاد می راست

خودش و فقط خودش عامل تورم 
است، به گمان من هرگز مستقال و 
ابتدا به ساکن خـودش چـنـیـن         

ي توزیع آن و  کند، بلکه نحوه نمی
ساختار اقتصادي و اجتمـاعـی و     
سیاسی موجود است که نقدینگـی  
را از یک سو به سمت تورم و از دیگر سو بـه سـمـت      

 .کشاند بري می سودهاي فوق العاده و انحصاري و رانت
ساالرانه به دور است،  تا زمانی که اقتصاد از نظارت مردم

هاي مردمی و نیروي کار در بـرابـر        تا زمانی که تشکل
اي    هاي مالی و بانکی و سرمایه داري، به گـونـه     تشکل

هـاي     کـه  تـوان         اند و تا زمـانـی      پایدار شکل نگرفته
گیري و نظارتی و دموکراتیک دولتی وجود ندارد،  تصمیم

عدالتی، تورم و سودهاي پولی و مالی فوق  نقدینگی بر بی
 .عادي، اما زیان بخش، می افزاید

این انتظار چگونه شکل گرفته است 
ها در  درصد نقدینگی 60تا  50وقتی 

بخش، در  واقع اما به نادرست و زیان
درصد جامعه است و  10تا  5اختیار 

 1390حداقل دستمزد براي سال 
هزار تومان و با  330چیزي در حدود 

احتساب یک ماه اضافی، دست باال 
هزار تومان است و وقتی خط  360

نفري در ماه  3/5فقر براي خانوار 
میلیون تومان برآورد شده  1/3

 است؟
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 طرح 

 -فریادي از گرسنگی
 سر دادم
 گان را و گرسنه

 .خبر
 همه فریاد زدیم

 گان خوب خوردیم همه
 –چنان 

 که دگر چوبی نماند
 .اال گرسنگی

 89شهریور 
 

 نان هدفمند شده
 آهوي رمنده ي من

 نان ِگریزپاي
 لختی درنگ

 -تا
 .سدجوع کنیم

 89آبان 
 

 طرح
 :گفت

 -حقوقم
 .ست  معوقه
 :گفتم

 .پاداش ِتفرقه ست
 89دي 

 سه جانبه گرایی
 :گفت
 -اي نان هم به تو تکه

 .از سود ماست
 :گفتمش

 وقتی به سود
 خورد مرگ من رقم می

 چه سود؟
 دولت نشسته بود

 -خنده بر لب
 .و مودب

 89بهمن 
 

 بیکاري
 گفت در بازوي من

 ست کاالي بنجلی
 -که به تاراج هم

 .رود نمی
 :گفتم

 ي توست از سایه
 -بر غارت خود

 .زنیم خنده می
 89بهمن 

 
 فلزبان
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 یزدانی. ع ها اخراجی

 ي اول پرده
 رجب، حبیب، مینا  و زهره: ها شخصیت

ي    اي کارگري و خـانـه     ي پذیرایی خانه محوطه:  صحنه
 حبیب و مینا

 
اي کـز کـرده و در          حبیب و رجب هر کدام در  گوشه

اي قرص براي حبـیـب و      مینا لیوانی آب و بسته.  فکرند
 .آورد استکانی چاي براي رجب می

 
ي ضرر کارخونه، روي برد جلوي در  این اطالعیه:  حبیب

هـا بـه      ورودي و جابه جایی تو مدیریت و فروش قالب
هاي مختلف براي اینه که کار کارخونه رو یه سـره   بهونه
این جور که بوش می آید تعطیلی کارخونه حتمیـه،  .  کنن

کارخونه رو به بخش خصوصی فروختن و هـمـه چـی      
. کنن آسه آسه اخراج کارگرا رو هم شروع می.  تموم شده

حاال ...  ي کم شدن ظرفیت تولید ، فردا هم امروز به بهونه
اما در هر حـال  .  ي بعد اگه فردا نشه، پس فردا، نشد هفته

شک نکن اینایی که این جا رو . اخراج کارگرا هم حتمیه 
هاي کلون بانکی به یک سوم قیـمـت واقـعـیـش         با وام

 ...تازه من یه چیزایی شنیدم که. خریدن، این کاره نیستن
الزم باشه خُب منـم  .  بیخود خودخوري نکن، حبیب:  مینا
 ...رم می

خواي بـري     می.  نخیر الزم نکرده تو هم کار کنی:  حبیب
 ...کلفتی حاجی جبار بی نامو

حاال شاید اصال تو رو اخـراج  .  از االن حرص نخور:  مینا
آخر سر هم، مگه اونایی کـه اخـراج شـدن از          .  نکردن

از عـزیـز   .  گرسنگی مردن؟ باالخره یه جوري میشه دیگه

 .کنی مسافرکشی می. آقا که کمتر نیستی
زنی ها، من که تو این سـن و     تو هم حرفایی می:  حبیب

تازه با کدوم .  تونم مثل عزیز آقا مسافرکشی کنم سال نمی
 پول ماشین بخرم؟

حاال فرض کن پول هم گیرت اومد و ماشین هـم  :  رجب
مگه شهر به این کوچیکی چقدر جمعیـت داره    .  خریدي

تو که . که این همه مسافرکش الزم داشته باشه؟ حبیب آقا
هزار و هفتصد هشصد نفر تو این کارخـونـه   .  تنها نیستی

ي چه کنم، چـه کـنـم       به جاي این که کاسه.  کنن کار می
دست بگیري و ننه من غریبم بازي در بیاري، یه کم فکر 

دست کم بذار با هم فکرمونو یه کاسه کنیم و به یـه  .  کن
 .نتیجه برسیم

اي بابا یه بار با تو فکرمونو رو هم ریختیم سر از :  حبیب
 ...زندون در آوردیم

چطور وقت تعریف از او روزها از شجاعت خودت :  مینا
 ...گی؟ حاال یه دفعه داداش من می

خب ...  مینا جان وقتی خودم هستم الزم نیست تو:  رجب
کنی، راه مقابلـش هـم      پس اگه واقعا این طوري فکر می

. تونستی بري توي بسیج و کلی برو بیا پیدا کنـی  می.  بود
تو هم بشی یکی از اون دویست نفري که تو کارخـونـه   

گـیـرن و      رن و از همه بیشتر امتیاز می راس راس راه می
 ...تونه بهشون بگه کسی هم نمی

نه رجب خان دیگه کارم به اون جاها کشیده نشده : حبیب
 ...که

خب پس برنامه بذار مثل قدیما این جمعه رو بریم : رجب
چن . تونیم فکر کنیم اون جا توي دل طبیعت بهتر می. کوه

تا از این کارگرا رو هم که اهل فکرن بگو بیان با هم بریم 
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 .ببینیم چه کار باید کرد

 گردي عسلویه؟ داداش کی برمی: مینا
 چطور؟: رجب

تو رو خدا داداش یه کارم اون جا براي حبیب پیـدا  :  مینا
 ...کنه و اگه این جوري که اخراجش کنن، سکته می. کن

 شی از شرش خالص می: حبیب
 ...اون وقت  ببین من چی می گم،: مینا

این .  اون جا هم وضع بهتر از جاهاي دیگه نیست:  رجب
 ...حاال اگه الزم شد. جا اقال پیش همید

اگه .  رد خور نداره که اخراج ِهمه تو برنامه شونه:  حبیب
 ...امکان کار هست

باشه من می سپرم اما شما نباید این کارخونه رو به : رجب
  اون شاه قرمساق این کارخونه رو،.  آسونی از دست بدید

. هاي پدراي ما راه انداخت که صدامون در نیـاد  رو زمین
مال کسی نیسـت کـه     .  این کارخونه مال مردم اینجاست

 ...بخواد بفروشه
 .فروشن حاال که دارن می: حبیب
زنه، اگه تو خونه  ي آدم می وقتی یه دزدي به خونه: رجب

 ...غیرتیه باشی و صدات در نیاد اسمش بی
ي دزد رو        پس چرا بعد از اخراج خودت، یقـه :  حبیب

 غیرتی نشه؟ نگرفتی که بی
اون موقع قرار فروش و تعطیلی کارخونه نبود که :  رجب

بحث دعواي شخصی من و مدیر کارخونه . جلوشو بگیرم
اگه این کـارخـونـه    .  اما االن بحث اقتصاد این شهره.  بود

داراي ایـنـجـا     دکون.  ي شهر ول معطلن تعطیل بشه، همه
االن اگه جنس نسیه به شـمـا   .  شن تر از کارگرا می بیچاره

دونن که این ماه نتونی قرضتو بدي، دو مـاه       دن، میمی
دیگه، نه سه ماه دیگه که حـقـوق گـرفـتـی، پـولشـو              

اما اگه کسی این جا کار نداشته باشه کـه    .  گردونی برمی
امیدي به حقوق باشه، همه باید کاسه و کوزه هـاشـونـو    

 .این شهر با این کارخونه نفس می کشه. جمع کنن
. فـروشـه   دولت داره مطابق قانون کارخونه رو می:  حبیب

البتـه  . منم اگه داد بزنم، فقط زودتر از بقیه اخراج می شم
 ...اگه

کنن، کارشون  کشی می اوال چون مطابق قانون، حق: رجب
بعد هم کی گفته هر قانونی باید اجرا بشه؟ . شه موجه نمی

قانون، که سر و تهـش کـردن،      44بعدش هم طبق اصل 
دارن این کارخونه ها رو واگذار می کـنـن بـه بـخـش          

همین قانون رو حتا ازش  43درحالی که اصل . خصوصی
بینی که خود حضرات هم قبول  می.  کنن صحبت هم نمی

غیـر از    .  ها رو اجرا نکرد شه بعضی از قانوندارن که می
گم داد بزن که زودتـر     اون حبیب آقا، برادر من، من نمی

.. می گم باید فکر کرد و راه حلی پیدا کـرد .  اخراج بشی
شاید، شاید اگه نشه جلوي فروش کارخونه رو گـرفـت   

 ...باید
 باید چی کار کنیم؟ کارخونه رو آتیش بزنیم؟: حبیب
چرا کارخونه رو آتیش بزنی؟ براي آتـیـش زدن،     :  رجب

وقتی بشه جوراي دیگه حـرفـتـو      .  چیزاي زیادي هست
بزنی، چرا محل کارتو از بین ببري؟ آخر سر هم اگه هیچ 
کاري موثر واقع نشد، دست کم می شه با بقیه کـارگـرا     
صحبت کنید و همین قانون کار و تعهدات بیمه رو مرور 
کنید و از حق و حقوق خودتون براي تسویـه حسـاب،     

ي حـق و         خبر داشته باشین تا نتونن با چندر غاز همه
 .حقوق تون رو سمبل کنن

. شه خرج چند ماه تسویه رو هم کامل بگیریم می:  حبیب
 بعدش چه خاکی تو سرمون بریزیم؟

اگه بقیه هم مثل تو این قدر ناامید شـده بـاشـن،      : رجب
اما اگه هنوز امیدي بین بقیه . شه کرد واقعا هیچ کاري نمی

 .هاي زیادي فکر کرد شه روي راه حل باشه، می
اگه فروش کارخونه و تعطیلی و اخراج کارگرا جدي : مینا
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تـونـیـم بـریـم دم           باشه، من با زن هاي بقیه کارگرا می

 ...کارخونه بشینیم و 
 !راه افتادي. باریکال: رجب

من با خیلـی از خـانـومـا         .  کنم داداش شوخی نمی: مینا
 ...خب اگه الزم باشه. دوستم
خب این یه راه حل عـالـی از       .  منم جدي گفتم:  رجب

 .طرف خونواده هاس
البد انتظار داري اونا هم بگن چون خـانـومـاي      :  حبیب

محترم تشریف آوردن اینجا، از برنامه هامون صرف نظـر  
 ...کنیم و می

 گیري؟ ها رو به هیچ می حبیب چرا همیشه ما زن: مینا
اونایی که زورشو دارن، بـه  .  گیرم من به هیچ نمی:  حبیب

 .گیرن هیچ می
مینا چه کار کردي که رفیـقـم، زورش     )  با خنده: ( رجب

 رسه که به هیچت بگیره؟ بهت نمی
 ترسی؟ یعنی تو واقعا از زنت نمی: حبیب
حاال که این جا نیست با شجاعت اعالم ) با خنده: (رجب

هاي  راه حل.  ها بگذریم حاال از این حرف...  کنم که نه می
 .هامون برسیم تونیم به خواسته زیادي وجود داره که می

 ادامه دارد -پایان پرده ي اول

 گرامدیریت صنعتی در ساختارهاي واپس
 ناصر آغاجري ها و جایگاه نیروي کار ماهر در این نظام

خصوص تـولـیـد کـاالیـی،           در صنایع بزرگ تولیدي به
اي در سرعت بخشیدن بـه     مدیریت صنعتی نقش سازنده

. بـنـدي قـرارداد دارنـد           روند کار براي رسیدن به زمان
گیري از هدر رفتن نـیـروي کـار       همچنین است در پیش

کارگر، ایجاد شرایط مناسب تولید براي رسیدن به حداقل 
ضایعات انرژي و مواد خام، پایین آوردن نرخ استهـالك  

آالت و ابزار کار، همراه با ایجاد توازن و هماهنگی  ماشین
بین مدیریت و کارگران صنعتی و ماهر براي رسیدن بـه    
حداکثر تولید با کیفیت قابل رقابت در بازار؛ زیرا بـدون    

ابزار و مواد خام و سرمایه، اشیایی مرده   عامل نیروي کار،
 .بیش نیستند

عامل عمده و اساسی تولید نعمات مادي، نـیـروي کـار      
گرا، ناتوان از درك این  است که ساختارهاي فکري واپس

هـاي     از سـوي دیـگـر، دولـت        .  واقعیت علمی هستند
ي دیکتاتور زده، دقیقا همین عامل حیاتی  رانده شده عقب

شکنند و  اجتماعی در هم می -هاي اقتصادي را با سیاست
براي رسیدن . کنند جامعه را از این سرمایه ملی محروم می

باید سیستم مدیریتی  به این مرتبه از مدیریت صنعتی، می
صـنـعـتـی آمـوزش داده شـود و چـنـیـن                      -علمی

هایی با  هایی به کار گرفته شوند، نه پسر خاله دیده آموزش
. داري   هاي چند هزار سال پیش از نظام سـرمـایـه    نگرش

گونه کـه بـراي حـفـظ و بـقـاي               سرمایه داران، همان
آالت، کارگران فنی را مامور نگهداري و رسیدگـی   ماشین

باید بخشی از درآمدي را    کنند، می به نیازهاي فنی آن می
کند، صرف خدمات ضروري به او  که نیروي کار تولید می

 .بنمایند
درك نیازهاي ضروري کارگر براي بازتولید نیروي کارش 

ي یک مدیر صنعتی  وظیفه  هایی انسانی است، که خواست
صنعتی اي کـه نـتـوانـد ایـن                -نظام اقتصادي.  است

هـنـجـاري     هاي عملی را درك کند، با شرایط نابه واقعیت
روبرو خواهد شد که بدون استثنا، براي پروژه و صنعـت  

بار خواهد بود که اغلب اوقات، زیان و صـدمـات        زیان
ها، ضایعـات   کاري دوباره.  آورد غیرقابل جبرانی به بار می

بیش از حد در مواد خام و تولیدات ناقص با کـیـفـیـت     
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 -پایین، مرتبا چنین مدیران ایلیاتی را به چالش اقتصـادي 

 .کشاند فنی می
مدیریت صنعتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی، قـبـل از     

هاي علمی و مدرن بـراي   تک قطبی شدن جهان، از شیوه
بـرد،     اداره کارخانه و برخورد با نیروي کار بـهـره مـی     

داد و حقوقش را در حد یک  کارگران را آموزش فنی می
از .  نمود زندگی با رفاه همراه با اوقات فراغت، تامین می

تر، با  رو، در دولت رفاه، تولیدات کاالیی بیشتر، ارزاناین
ضایعات بسیار کمتر و هر ماه با کیفیتی باالتر، به جامعه و 

چنین شرایطی، . شد بازار عرضه می
دار یا کارفرما را بـاال   درآمد سرمایه

دار، امـکـان        برد و به سرمایـه  می
داران دیگر را در    رقابت با سرمایه

در سوئد، آلمان، ژاپن .  داد بازار می
و اکثر کشورهاي اروپایی، چنـیـن   

ولـی در    .  نگرشی مـتـداول بـود     
رانـده شـده و          کشورهاي عقـب 

گـرا، شـرایـط      ساختارهاي واپـس 
مـدیـریـت    .  بسیار متفاوت اسـت   

صـنـعـتـی در ایـن            -اجتماعـی 
ساختارهاي حکومتی، اکثرا از وابستگان مستقیم یا پنهـان  

  فریبی ژست ضد ها هستند، ولی براي عوام به امپریالیست
 .گیرند امپریالیستی می
بینی آنهـا، بـا مـعـیـارهـا و              ها و جهان سرشت نگرش

از .  هاي فئودالیسم قرون وسطایی در آمیخته اسـت  ارزش
هاي صنعـتـی    رو، با باورهاي مراد و مریدي به پدیدهاین

این نگرش عقب مانده، به صورت یـک  .  نگرند علمی می
خصـوص در       ي نهادها و بـه      ارزش اجتماعی در همه

برآیند این پذیرش .  هاي صنعتی، پذیرفته شده است پروژه
به خصوص در صنایـع  ( کند  مدیریتی در صنایع ایجاد می

که ناآگاهانه ضد صنعت، ضد استاندارد و ضـد    )  سنگین

این مدیران، افرادي بیگانه از صنعت و تولید و . علم است
هاي جهان سوم را هـم       اگر چه مدارك دانشگاه( دانش 

ي مدرن و  بدین جهت، هر دانسته. هستند) کشند یدك می
دانند و داراي آن ضریب هوشی هم  علمی را وارداتی می

نیستند که درك کنند وقتی کشوري داراي صنعتی نیست، 
. الزاما باید آن تکنولوژي و دانش را وارد کند و یاد بگیرد،

 .چرانی بسنده کند واال باید به اقتصاد طبیعی و گوسفند 
بینیم کارگر ماهر و    گراست که می بینی واپس با این جهان

هـا و یـا        نیروي کار کارشناس، از نظر آنها همان رعیت
هـا     باید ماه بردگانی هستند که می

کار کنند و دم نزنند و دستـمـزدي   
دریافت نکنند و تا مرحلـه جـان     

بـر اسـاس     .  کندن، تولید نمایـنـد  
باورهاي فئودالی دوران ساسانیان، 
به خصـوص شـاهـان پـس از             

سگ را باید خواهنده “ انوشیروان، 
نان نگه داشـت تـا مـطـیـع و              

در اینجا منظور ( ”  بردار بماند فرمان
به شاهـنـامـه    .  از سگ، مردم است

ي    فردوسی، چاپ مسکـو، دوره   
امروزه ) ساسانیان، شاهان پس از  انوشیروان، مراجعه شود

ها  همین سیاست ضدبشري، نعل به نعل، در محیط کارگاه
چشم بانـک جـهـانـی و         .  شود هاي ما اجرا می و پروژه

المللی پول روشن، که اقتصاد مـا را بـدون        صندوق بین
با تـعـدیـل سـاخـتـاري، بـا              :  جنگ، به چنگ آوردند

بند ز و معـافـیـت    ( سازي و حذف قوانین کار  خصوصی
و قراردادهاي سفیـد  )  هاي زیر ده نفر از قانون کار کارگاه

 .بین نیروي کار و بخش خصوصی
گرا، عضـو رسـمـی       ي این کشورهاي واپس اگر چه همه

هاي ایـن سـازمـان در         نامه سازمان ملل هستند و مقاوله
ي کار و حقوق کارگر و حـقـوق بشـر را امضـا            زمینه

بینی آنها، با  ها و جهان سرشت نگرش
هاي فئودالیسم قرون  معیارها و ارزش

رو، با از این. وسطایی در آمیخته است
هاي  باورهاي مراد و مریدي به پدیده

این نگرش عقب . نگرند صنعتی علمی می
مانده، به صورت یک ارزش اجتماعی در 

هاي  خصوص در پروژه ي نهادها و به همه
 .صنعتی، پذیرفته شده است
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هـا،   اند، ولی چون کارگران براي تحقق این عهدنامه کرده

قدرت اجرایی ندارند، هیچ دولت مستبدي خود را گرفتار 
در حـقـیـقـت، ایـن        .  کند این قید و بندهاي انسانی نمی

بـدون        ي اجـرایـی،     ها اسنادي بدون پشتوانه نامه مقاوله
اي از واقعیت هستند؛ تنها یک ژست  مایه سرشت و درون

ها،  داري اند در مقابل دوربین رسانه ي سرمایه بشردوستانه
هـا،     ي این ظاهرسازي آن هم در حالی که در پشت پرده

گرز گران سرکوب و همدستی با دیکتاتورها را، به نـام    
جدایی اقتصاد از سیاست، پنـهـان   

 .اند کرده
در این شرایط، بیشترین صدمات به 
آن بخش حیاتـی جـامـعـه وارد         

شود که تولید نعمات مادي را    می
در دست دارد، یعنی بـه کـارگـر      

چـنـیـن    .  صنعتی و نیروي کار فنی
نیروي کاري، با توجه به شـرایـط     

جهانی شـدن بـه       ( جهنی موجود 
در هـیـچ جـا      )  سبک نئولیبرالیسم

تواند شخصیت فردي خود را    نمی
ي    او باید یک هنرپیشه.  بروز دهد

گونه بـایـد بـاشـد کـه          او در کارگاه، آن.  برجسته باشد
هـاي     که دوره دانشـگـاه  ( مدیریت پدر ساالرانه فئودالی 

پسنـدد و     می)  کشورهاي عقب رانده شده را دیده است
ها که اکثرا منشا قـبـیلـه     این تکنوکرات.  خواهان آن است

ساالري دارند، خرافه و اجنه را با تکنیک و کاال ترکیـب  
کیفیـت   شان، جمع اضداد ستیزنده و بی کنند و فراورده می

ها با نیروي  از سوي دیگر، مناسبات این تکنوکرات. است
تهدید بـه اخـراج،     :  گنجد کار، تنها در این چارچوب می

عدم پرداخت حقوق، پرخاش و تحقیر، کار پرشتـاب و    
توجه بـه   طوالنی، بدون توجه به ایمنی کار و کارگر و بی

بایست به نیـروي   خدماتی که طبق قرارداد با کارفرما، می

باید داراي آن  در این شرایط نیروي کار می. کار ارائه شود
میزان انعطاف باشد که به هر رنگی در آید و یـا خـطـر      

اگر مدیر یا تکنوکرات .  اخراج و بیکاري را به جان بخرد
محترم، که حاال براي سرکوب کارگران در پروژه، یکی دو 
سهم از سرمایه هم به دست آورده، از روستاهاي رشـت  

هاي فنی، بـایـد از      باشد، نیروي کار او، عالوه بر توانایی
چرانی در جنگل هم اطالعاتی داشته باشد؛ و اگر  گوساله

مدیر یک لر بختیاري باشد، اطالعات از ییالق و قشالق و 
گوسفند چرانی به یک ضـرورت    

ولی اگر تکنوکرات .  شود تبدیل می
ما عرب باشد، نیروي کار ما حتما 

شود، زیرا باید حـتـمـا       اخراج می
تـوانـد در        عرب باشد، واال نمـی 

ها و  کردها و بلوچ.  پروژه کار کند
ي، کمتر مدیري در پروژه  بقیه لرها

تر کـار   رو باید سختدارند، از این
ي  همه.  کنند و کمتر حقوق بگیرند

هایی که افکار  مدیران و تکنوکرات
کهنه فئودالی دارند و بـنـد نـاف        

اند و به  شان را نبریده بینش خرافی
وابستگی به این نگرش عقب مانده و کاست گرا افتخـار  

ترین شیوه، همه کارگران حـتـا هـم       کنند، با وحشیانه می
 .کنند والیتی هاي خود را استثمار می

هاي موجود، که از راس به سوي قاعده  در این نابهنجاري
باید عالوه بـر رنـج عـدم           جاري است، نیروي کار می

پروژه   -مزدش و تحمل سختی کار صنعتیدریافت دست
اي، بدون استاندارهاي ایمنی و با خطرات مرگ بـارش،    

باید مرتب با خودش چالش داشته باشد  تا بـتـوانـد       می
اي ماهر بشود که از اومی خواهند باشد و    چنان هنرپیشه

ي شخصیتـش را بـه        مایه نه خودش، و سرشت و درون
سختی تالش کار .  ي چنین مناسباتی بسپارد خانه فراموش

ها اسنادي  نامه در حقیقت، این مقاوله
بدون سرشت   ي اجرایی، بدون پشتوانه

اي از واقعیت هستند؛ تنها  مایه و درون
داري  ي سرمایه یک ژست بشردوستانه

ها، آن هم  اند در مقابل دوربین رسانه
ي این  در حالی که در پشت پرده

ها، گرز گران سرکوب و  ظاهرسازي
همدستی با دیکتاتورها را، به نام جدایی 

 .اند اقتصاد از سیاست، پنهان کرده
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هاي فشارهـاي   فنی همراه با چالش  -اجرایی و کار ذهنی

 .نمایدروانی خود دگرسازي، به شدت او را فرسوده می
ساعته به پایان رسیده و روزي      12روز کاري  23اینک 

هاي ناشی از ایـن       ساعت کار هنرپیشگی و استرس 12
مناسبات ناسالم، باید طی این یک هفته تخلیه شـود تـا     

از سوي دیگر، همین که از   .  نیروي کارش بازتولید شود
رسد، همسر که او هم شود و به خانه میاتوبوس پیاده می

ساعته، با هزران مشکل خـانـواده      24روز یک تنه و  23
دست و پنجه نرم کرده است، خسته و فرسوده، با دیـدن  

دهد و قصد  آیندي به او دست می همسر، احساس خوش 
هـاي     دارد بخشی از بار این رنـج 

فرساینده را، به دوش یار زنـدگـی   
ولی .  هر دو حق دارند. اش بیندازد
هـاي تـحـمـیـل یـک            نابهنجاري

مناسبات متروکه و خرافی، حقـوق  
هر دو را پایمال کرده و آنها، عامل 

بیند و به جان  عمده و اصلی را نمی
 .افتند هم می

هاي اجباري  همسر رسیده از پروژه، که خود را از ماسک
خواهد با استراحت بـار   ریا رها کرده، خسته و کوفته، می

ها را زمین بگذارد، ولی با کوهی از مشـکـالت      استرس
ها  خانوادگی، مالی، آموزشی، اجاره خانه، قسط و خواست

هـاي     به علـت حـقـوق     ( پولی،  و نیازهاي کودکان و بی
برخوردي که برآیندش در . کند برخورد می) دریافت نشده

روان .  رود   از کوره به در مـی . هم شکستن و فریاد است
ي او دیگر سرریز کرده و تحملش به صفر رسیـده   خسته
 .متقابال همین وضعیت در همسرش وجود دارد. است

اجتماعی و خستگی روحی ناشی از   -فشارهاي اقتصادي
ها مشکالت فردي خـود  تنآنها، باعث گردیده که هر دو، 

. شود شوند و جهنم آغاز می هر دو واخورده می.  را ببینند
برخورد این دو یار زندگی، مانند برخورد ابرهـایـی بـا      

بارهاي مخالف، ایجاد انفجار صوتی و برق گـرفـتـگـی       
سوزاند و زندگـی   کند که عشق و مهر و دوستی را می می

اگر کارگر پروژه، داراي . کشاند کودکان را به افسردگی می
دانش و خرد علمی باشد، قبل از رسیدن به خانه،  لبـاس  

او تـنـهـا در        !  کند و ماسک بازیگري دیگري به تن می
 .تواند خودش باشد هاي سفرهایش می تنهایی

گیرد،  ي نیروي مغزش را به کار می با رسیدن به خانه، همه
با دیدن .  کند تا بتواند یک بازي دیگر آغاز کند تمرکز می

دهد و تـالش       خانواده، خود را شاد و سرحال نشان می
ولی پس از .  کند بخشی از بار خانه را به دوش بکشد می

تـر   پایان یک هفته مرخصی، خسته
گردد و  تر به پروژه بر میو افسرده

هـاي     چه سریـع، چـنـیـن روان        
 .افتند اي به دامان اعتیاد می خسته

چند سده مبارزات کارگران جهان، 
از اروپا تا امریکا و آسیا، سرمـایـه   
داري را وادار کرد بپذیـرنـد کـه      
. کارگر یک برده یا رعیت نیـسـت  

اقتصادي و مدنی و  -انسانی است داراي حقوق اجتماعی
نیازمند اوقات فراغتی است که بتواند نیروي کار تحلـیـل   

رو، زمان کار نیروي کار از این.  اش را بازتولید نماید رفته
ولی در قرن بیست و .  ساعت در روز رسید 8به حداکثر 

ي    هـاي کسـب شـده          ي ارزش یکم، نئولیبرالیسم همه
کارگران را درهم کوبیده است، به طوري کـه حـتـا در        

ساعت برگشته، واال کـارگـر      12اي به  امریکا، کار پروژه
مترسک سازمان ملـل هـم،     .  باید گرسنگی را تحمل کند

بدون توجه به درون مایه ضد بشري نئولیبرالیسم و نفـی  
گـیـرد و از          چنین عملکردهایی، ژستی بشردوستانه می

هاي واپسگراي مستبـد   ي کشورهاي صنعتی و دولت همه
هاي حقوق کارگران و حقوق بشـر   خواهد، مقاوله نامه می

ولی دم خروس دروغ و ریا از زیر بـغـل   .  را امضا نمایند

اگر کارگر پروژه، داراي دانش و خرد 
علمی باشد، قبل از رسیدن به خانه،  

لباس و ماسک بازیگري دیگري به تن 
هاي سفرهایش  او تنها در تنهایی! کند می

 .تواند خودش باشد می
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سازمان ملل اگـر واقـعـا      !!  دبیر اول آن، بیرون زده است

هاست، چرا متخلفین از آن را، از  معتقد به این مقاوله نامه
اخراج که نمی کند هیچ، هر ! کند؟ سازمان ملل اخراج نمی

سال هم به دیکتاتورها اجازه سخـنـرانـی در اجـالس         
 .دهد اش را می  ساالنه

هاي بزرگ نـفـتـی و         ساعت کار براي پروژه 12روزانه 
غیرنفتی، به یک امر غیرقابل اجتناب تبدیل شده است؛ آن 

 23.  ها و به دور از خانواده و تمدن بشـري    هم در بیابان
روز، یک کـارگـر    25و یا  24الی 

ماهر باید در پروژه کار کند و بعـد  
روز    7و یا حداکثر  6الی  5براي 

به مرخصی پیـش  )  براي مهندسان( 
آن هم بدون تعطیلی .  برود  خانواده

هفتگی که دو روز آن براي رفت و 
 .رود برگشت هدر می

وضعیت کارگران غیرماهر بسـیـار   
قبل از استخدام .  فاجعه بارتر است

و بدون عقد قرارداد و یا بـا یـک     
امضا و یک قرارداد سفید، اعـالم    

کارگر سـاده مـرخصـی      :  شود می
این دسته از کارگران پس از .  ندارد

ماه کار بدون وقفه، چنـد روزي بـه خـانـه            4سه الی 
یعنـی چـنـد روز        .  ي خودشان روند، آن هم با هزینه می

 .شود مرخصی از حقوق آنها کسر می
هاي کار سـازمـان    این است آن دم خروسی که کمیسیون

چون از نظـر لـیـبـرالـیـسـم و            ! خواهند ببینند ملل، نمی
 .”اقتصاد از سیاست جداست“نئولیبرالیسم، 

وقـتـی   :  دم خروس، از جاي دیگري هم بیرون زده است
سـال کـارکـرد،         30اي، پس از      یک نیروي کار پروژه

 12خواهد بازنشسته شود، که البته با توجه به روزي    می
بایـد   ساعت اضافه کاري که می 4که روزانه ( ساعت کار 

درصد بیشتر به کارگر پرداخت گردد ولی پـرداخـت    40
. رسـد    سال مـی    50سنوات کارکرد، به باالي )  شود نمی

ها و  نیروي کار بیکار شده براي پیدا کردن کار جدید، ماه
این مدت .  شود گاهی یکی دوسال، به بیکاري کشیده می

شود و از بیمه بیکاري  بیکاري، جزو کارکرد محسوب نمی
از این رو این نیروي . توان استفاده کرد هم تنها یک بار می
سال در پروژه اسـتـخـوان خـرد        40کار، اکثرا بیشتر از 

 .کند تا به بازنشستگی برسد می
چنانچه یک آمار دقیق از کارگـران  

اي گرفته شود، خواهیم دیـد   پروژه
آنها به ندرت به بازنشستگی رسیده 

اي، قبل از پـر     کارگران پروژه.  اند
سال کـارکـرد، یـا در           30کردن 

اي بین خانه و پروژه  حوادث جاده
اند، یا در محیط کار، از  از بین رفته

اند، یا دچـار   داربست سقوط کرده
اند و یا در اثـر       گرفتگی شده برق

هـاي مـحـیـط کـار و               استرس
بار آن، سـکـتـه       هاي زیان آلودگی

به نـدرت    .  اند کرده و از میان رفته
اي با این شرایـط   یک کارگر پروژه

 .اي ببرد کار غیرانسانی بتواند از مزایاي بازنشستگی، بهره
مدیرانی که در رویاي سهیم شدن در سود پروژه هستند، 

هاي بیان شده در مـحـیـط کـار        شاهد عینی این واقعیت
ي    شان در سـوي طـبـقـه           هستند، ولی منافع اقتصادي

. زنـنـد     داران و حاکمیت جاري است و دم نـمـی   سرمایه
ي    اند، کاسه آنهایی هم که به سهمی از سود پروژه رسیده

اند و به پیروي از مدیریت اجتمـاعـی،    تر از آش شده داغ
المللی  هاي ضد انسانی و ضد کارگري صندوق بین برنامه

وقتی . روند گیرند و اکثرا از آن هم فراتر می پول را پی می
هفت ماه به کارگران یک پروژه حقوق پرداخت نگـردد،  

 30اي، قبل از پر کردن  کارگران پروژه
اي بین  سال کارکرد، یا در حوادث جاده

اند، یا در  خانه و پروژه از بین رفته
اند،  محیط کار، از داربست سقوط کرده

اند و یا در اثر  گرفتگی شده یا دچار برق
هاي  هاي محیط کار و آلودگی استرس

بار آن، سکته کرده و از میان  زیان
اي  به ندرت یک کارگر پروژه. اند رفته

با این شرایط کار غیرانسانی بتواند از 
 .اي ببرد مزایاي بازنشستگی، بهره
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تواند داشته باشد؟ پنج ماه عدم پـرداخـت    چه معنایی می

ساعت کـار   12مانند ( حقوق، امر طبیعی نظام شده است 
 ).روزانه
بندي کار در پروژه همیشه پرشتاب، فشرده و تحت  زمان

تریـن شـیـوه       علمی.  فشار شدیدي از طرف کارفرماست
ساعته به سه نـوبـت      24روزي، تقسیم  تقسیم کار شبانه

ساعته کار است، که هر نوبت توسط یک گـروه   8کاري 
روز کار و عصر کار و شب کار، کـه  .  شود کار، انجام می

در یک گردش منطقی، یک تقسیم کار به نسبت عادالنه را 
این شیوه باعث باال رفتن کیفـیـت و     .  آورد به وجود می

شود و زمان کار و    سرعت کار می
ضایعات تولید و مواد اولـیـه بـه        

 .رسد حداقل ممکن می
هم اکنون و در شرایط مـوجـود،     

ها با همان یک گروه کار، کار  پروژه
دهنـد و در عـوض،          را ادامه می

رسانند و پس  ساعت می 12ساعت به  8ساعات کار را از 
کننـد و     ساعت هم، اضافه کاري اجباري اعالم می 12از 

اگر کارگر به دلیل خستگی نتواند اضافه کاري انجام دهد، 
 .دهد کارش را از دست می

ي بیگاري قرون وسطایی، پاییـن آمـدن      برآیند این شیوه
جدي کیفیت کار و طوالنی شدن کار به دلـیـل دوبـاره        

هاي ناشی از خستگی و اشتباه نیروي کار، باال رفتن  کاري
ي تولید به دلیل ضایعات بیش از اندازه معمـول و     هزینه

واقعی در تولید و مواد خام و ابزار کار اسـت کـه در         
ي واقعی تولید و    نهایت، یک کارخانه با چند برابر هزینه

تر از حد استانداردهاي جهـانـی، سـاخـتـه         کیفیتی پایین
 .شود می

وقتی تنها از یک زاویه این مناسبات را بررسی کنیم، آنچه 
ها گفته شده  ي تکنوکرات بینیم که در این متن درباره را می
تر به این   این بدترین نوع نقد خواهد بود، اگر عمیق. است

اي که هـر     شرایط عینی نگاه نکنیم و نبینیم که در جامعه
روزه بخش بیشتري از نیروي کار، به جاي اشتغال، کـار    

دهند، بیکاري نرخ بسیار باالیی دارد  خود را از دست می
ها و کارگران ماهـر، یـا      و اکثر دانش آموختگان دانشگاه

نشین و سربار پدر و مادرند، یا سیگـار فـروش و        خانه
اند و یا با مدرك مهندسی کشاورزي، بـه   مسافرکش شده

زمانی . کنند عنوان کارگر ساده، گاري دستی را هدایت می
که عدم امنیت شغلی، چون بختک گلـوي ایـن دانـش        

فشارد، براي داشتن یک درآمد، حاضرند  آموختگان را می
 .خود را به هر شکلی در آورند

ي  مهندسانی که منشا آنها از قاعده
جامعه است، اختیار و آزادي خود 
را براي یک کار شرافتمنـدانـه از     

پذیرند براي  آنها می. دهند دست می
تداوم اشتغال در محیط کار، به یک 

گرا  اراده در سیستم واپس ي بی مهره
در صنعت تبدیل شوند، زیرا براي زنده مـانـدن، بـراي        

رو، از این. هاي یک زندگی محقر، باید پول داشت حداقل
باید تظاهر به  عالوه بر تغییرات اجباري در ظاهر خود، می

خواهد، لذا  نگرشی کنند که مدیریت کالن جامعه از او می
در تولید و کار و مناسبات با نیروي کار، اولویت را بـه    
باور افرادي باید بدهند که اجنه و دیو را در تکنولوژي در 

چنانچه نخواهند نوع نگرش سیستم را پـیـاده     . اند آمیخته
مسلما در یک شرایط کار . شوند کنند، به راحتی حذف می

تـریـن      ها به با ارزش با مناسبات انسانی، این تکنوکرات
این مناسبات .  شوند نیروي خالق تولید صنعتی تبدیل می

داللی مسلط در اقتصاد کشور اسـت کـه کـورکـورانـه          
گـري     ها را به واسطـه  هاي اقتصادي امپریالیست سیاست

کند و جامعه را آلوده بـه     بانک جهانی در ایران پیاده می
هاي سنتی که مرده ریگ بازرگانان برده  دالل. کند فساد می

 .فروش ماقبل قرون وسطا هستند

زمانی که عدم امنیت شغلی، چون بختک 
فشارد،  گلوي این دانش آموختگان را می

براي داشتن یک درآمد، حاضرند خود را 
 .به هر شکلی در آورند
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 مرکز مشاوره حقوقی رایگان براي کارگران
 

 -بیمه تـامـیـن اجـتـمـاعـی         و ...  حق و حقوق سنوات و  -بازگشت به کار  -اخراج  -قانون کار
 09329546709:  همراهشماره تماس  ...بازنشستگی و  -بیکاري

 منشور کانون مدافعان حقوق کارگر
-به منظور دفاع از حقوق بنیادي کارگران که در این منشور، مزد و حـقـوق    

در ”  کانون مدافعـان حـقـوق کـارگـر         “ اند، کانونی بنام بگیران تعریف شده
اي که به تصویب مجمع عمومی چارچوب مندرجات این منشور و اساسنامه

 .گرددخواهد رسید، تشکیل می
هاي جهـانـی     برخورداري از کلیه حقوق و مزایاي مندرج در اعالمیه و میثاق

المللی، حقوق کار و حقوق اجتماعی قـانـون       هاي بین  بشر، کنوانسیون حقوق
ترین این حقوق  مهم. ترین حق کارگران استاساسی و قوانین داخلی، طبیعی

 :عبارتند از
 مندانه حق اشتغال و برخورداري از یک زندگی شرافت. 1
 حق برخورداري از امنیت شغلی. 2
 حق برخورداري از پوشش تامین اجتماعی مناسب. 3
 )آزادي بیان، اندیشه و هرگونه اعتراض(هاي سیاسی و اجتماعی  حق برخورداري از آزادي. 4
 بگیران ي کارگران و مزد و حقوق هاي مستقل براي همه ي حق ایجاد تشکل برخورداري آزادانه. 5
 حق برخورداري از مسکن مناسب. 6
 گذاري در زمینه حقوق کارگرانشرکت موثر نمایندگان واقعی کارگران در جریان قانون. 7
 در محیط کار و منع کار کودکان  رفع هرگونه تبعیض. 8

اي که به تصویب مجمع عمومی موسس خواهد رسید، در جهت کانون نهادي است دائمی که در چارچوب اساسنامه
 .تحقق اهداف فوق فعالیت خواهد کرد
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