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درواجب
ودرست

بدن

بدن

س اا ت،ا ن نیست
«گ تگب ت جباد ه ان
گه عضبست آ هیتت اا ه
س اا تر یترگ ان ی تش به ان»
وتن
وتن و ار و
وت س و اا تر ی تاو
وتن و
وبا آ نا و تان بو
*از سو
گبا یا .چ ا و چگب نه وارد ع صه ر فعتل یت هتر س اا تان
اااا؟
جواد مهران گهر:آشنایی من و ورودم به سندیکا حدود سال های
 14-14بود.چیزی از زمان تاسیس سندیکای بعد ازکودتا نگذشته
بود.می دانید که در جریان کودتای سال 23سندیکاها وشورای
متحده ی مرکزی توسط عوامل کودتا بسته شد.بعد از آن
درسالهای 23و 23افراد وابسته به احزابی مثل حزب مردم یا
ملت سعی کردند سندیکای کارگران کفاش را تاسیس کنند.اما
عده ای از رهبران خوش فکر کفاش،از جمله یعقوب مهدیون،محمد
علی رستگاروعباس کاشانی به همراه دوستان شان به محل آنها
رفتند وبا استفاده از محبوبیتی که در صنف داشتند،تابلوی
سندیکا را ازآنها گرفتند.البته زدوخوردهایی هم در کار
بود.باالخره با کمک وحمایت کارگران کفاش وکمک سندیکای
خبازان تهران مکانی در محله ی نظام آباد گرفتند وتابلوی
سندیکا را باال بردند.این هیات موسس،عناصربرجسته ی صنف را
دعوت به همکاری می کند ودرهمان محل مجمع سندیکا تشکیل
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داده وهیات مدیره انتخاب می شود .درزمانی که من به سندیکا
رفتم،آقایان عباس سرابی،سمنانی،مهدیون،احمد خوش سیر،جمال
صادق نیا،مهدی رستگار وباقربریرانی،ناصر خاریاوند و حاتم
بیات در هیات مدیره فعالیت می کردند.البته رضا مطبوع
وناصرخاریاوند از فعاالن جوان سندیکا بودند.این اشخاص
توانستند یک سندیکای نمونه و کم نظیر به وجود بیاورند.این
که گفتم «کم نظیر»به این خاطر است که سندیکای کارگران
کفاش آن زمان،از انسجام بسیار باالیی برخوردار بود.کمیسیون
های تشکیالت،تبلیغات،حل اختالف ومالی از فعاالن جوان
صنف،بهره می گرفتند و آثار مثبتی درصنف داشتند.هر محله که
مرکز بورس کفاشی ها بود،حوزه ی مخصوص خود را در سندیکا
داشت.کالس های مختلف آموزش قانون کارو فعالیت سندیکایی
درصنف گذشته میشد که با استقبال گسترده ی جوانان کارگر
روبه رو می شد.در کنفرانس های هفتگی،کارگران زیادی در محل
سندیکا شرکت می کردند واز تریبون سندیکا،مشکالت کارگاه های
خود را با دیگران در میان می گذاشتند.سندیکای کفاش چیزی
باالتر از یک سندیکا بود.بعدها سندیکا از نظام آباد به
مورد
همین
در
هم
وجشنی
آمد
ظهیراالسالم
خیابان
گرفتند.درهمین موقع هابود که من به عنوان یکی از فعاالن
کمیسیون تبلیغات،مشغول به فعالیت شدم.دوستانی که مرا می
شناختند گفته بودند به دردکار تبلیغات می خورد.البته،قبال
به دلیل رابطه ی دوستانه ای که با آقای گودرزی خیاط
داشتم؛آشنایی هایی درمسایل سیاسی وصنفی داشتم.اکثرا
درمغازه ی ایشان با دوستان به مباحث سیاسی وصنفی می
پرداختیم.
بد؟چه یستنن عضب هیتت
* ستختتر بش یالبن س اا ت چگبنه
اا ه ن اانا وچگبنه؟ایبه ر انتختب دردرون س اا ت چگبنه
بد؟س اا ت از چه یمیسیبن هتان بش یل ن اا و نت ه رازر
هتر نن چگبنه عملن ن اا؟
جوادمهران گهر:ببینید کارگران یک صنف مثال جوراب باف تصمیم
می گیرند سندیکا داشته باشند .ابتدا 3یا7یا9نفر که حتما
باید فرد باشند،به عنوان هیات موسس دورهم جمع می شوند.متن
تقاضای تشکیل سندیکا اساسنامه ی سندیکا را تنظیم می
کنند.بعد این تقاضا توسط افراد صنف خودشان تا آنجا که
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مقدورهست تایید وامضا می شود.تقاضا را جهت ثبت قانونی به
اداره ی مربوطه می برند و سندیکا را به ثبت می رسانند.بعد
از آن احتیاج دارند که محلی را اجاره کنند.مسوول مالی
تعیین می کنند واز کارگران،کمک مالی جمع می کنند.بعد از
اسکان،درمحل مجمع عمومی صنف را دعوت می کنند،یعنی با
اعالمیه یا از طریق مطبوعات از کل صنف برای تشکیل
مجمع،انتخاب هیات مدیره و تعیین خط مشی سندیکا دعوت می
شوند.هیات مدیره با رای مستقیم کارگران انتخاب می
شوند.بعد از آن هیات مدیره بین خودشان تقسیم کار می کنند
ومسولیت هر یک از کمیسیون ها را یکی از افراد هیات مدیره
به عهده می گیرد.کمیسیون هایی همانند«تشکیالت»«،مالی»و«حل
اختالف» از آن جمله اند .رییس هیات مدیره ودبیر نیز به
همین شکل انتخاب می شوند.رییس هیات مدیره،مسوول کنترل
جلسات ونظم آن است ودبیر به عنوان مسوول اداری سندیکا با
مسوالن درتماس می باشند.البته  2نفر هم بازرس در مجمع با
رای مستقیم کارگران انتخاب می شوند که ناظر برفعالیت هیات
مدیره باشند .بالفاصله هیات مدیره از میان کارگران
داوطلب،فعاالنی برای کمیسیون های مختلف عضوگیری می کند
وعناصر فداکاروسالمی را برای همکاری دعوت ودر کمیسیون های
مختلف از وجودشان بهره می برد.در واقع،مغز سندیکا که هیات
مدیره باشد،با رای مجمع انتخاب شده سیستم استخوانی آن به
وسیله ی هیات مدیره در کمیسیون ها سازماندهی می شود.این
اندام به عضالتی نیاز دارد که این عضالت را کارگرانی که به
سندیکای خود حق عضویت می پردازند واز آن حمایت می کنند،
عضالت آن را تشکیل می دهند ونیرومندش می کنند.سندیکای کفاش
از مغزی خوب و عضالتی نیرومند بهره مند بود.مثال ما یک مجمع
عمومی داشتیم درمحل میدان قیام فعلی،مجمع باشکوهی
بود.سندیکا ازدوبخش«بازار» و «خیابان» نماینده گرفت.هیات
مدیره ی سندیکا ی کفاش از 7نفر به 9نفر رسید.مجموعا با
2نفر بازرس43،نماینده انتخاب شدند.
ظبربتن از  2خش « تزار»و«خیت تن»چیست؟نات اان
*
خش،واژگن ختصن دارنا یه اان هت را از هم جاا ن ی ا؟

2

جوادمهران گهر :در بعضی صنوف مانند خیاط،کفاش،بافنده
و...دو نوع تولید داریم:یکی گران با کیفیت و لوکس،مخصوص
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فروش در بوتیک های مرکزو شمال شهرها و برای آدم های نسبتا
مرفه تر؛و یک نوع تولید هم داریم ،ارزان و انبوه برای
مصرف مناطق کم بضاعت تر که این نوع تولیدی ها سابق در
بازار یعنی پاساژها وراسته هایی بود که به تولید کفش یا
لباس مشغول بودند ومی گفتند بازار کفاش ها،خیاط ها،سراج
ها و ....کارگران کفاش بازار،زمانی خوب کارمی کردند.اغلب
غروب ها می دیدید که ساک بر دوش با شادابی به سمت ورزشگاه
ها می روند.تعدادشان هم زیاد حق شان بود،که نماینده هایی
در هیات مدیره ی سندیکا داشته باشند.سندیکا از وجود همین
جوان ها بهره می گرفت وبا حرارت زیادی به پیش می رفت.
* ص ف ی تاتن در نن قطع ،ت چه ستال عماه ار رو و
وفعتلیتهتر اان دوره پی ا بن چه ستالن تم یز ااه بد؟

بد

جوادمهران گهر :مسایل زیادی داشتیم.آن زمان آب لوله کشی
نبود.کارگاه ها اغلب به خاطر نداشتن یک منبع آب با اعتصاب
مواجه می شدند.کولر که هنوزنبود،برای داشتن پنکه وامثال
آن،کاربه اعتصاب می کشید.مساله ی دستمزدها هم که همیشه از
مسایل عمده ی سندیکا وکارگران بود اما عمده ترین
مساله،مساله ی حفظ استقالل سندیکا از دولت و احزاب
بود.اجباری کردن بیمه در صنوف،شعار همه ی سندیکاهای مستقل
بود واغلب با هم همکاری هایی در این زمینه داشتند.
سندیکای نانواها،خیاط ها،بافنده ها با ما در این
مسیرهمراه بودند.این دو شعار نیروی بیش تری را صرف می
کرد.مدت ها بود شبانه روزی روی بیمه فعالیت می
کردیم.اعالمیه ونامه وتقاضاها بود که یکی بعد از دیگری
مطرح می کردیم.نهایت کار نیز اعتصاب بود.پس از این همه
تالش باالخره موفق شدیم بیمه را در صنف اجباری کنیم.اول آن
ها گفتند 42درصد ما موافقت نکردیم تا  47یا 41درصد،ولی
آخر سربیمه 34درصد به تصویب رسید.این درصدها خدمات
متفاوتی برای کارگران داشت.هر چه از درصد حقوق کم تری
گرفتند خدماتی مانند بازنشستگی از کارافتادگی وحوادث کم
تر می شد.وما هم خدمات کامل بیمه را می خواستیم.صنف هم
یاری کرد و موفق شدیم این حق را بگیریم.البته بعضی جاها
کارگرها تحت تاثیر کارفرما تن نمی دادند.بازرسی بیمه که
می آمد قایم می شدند یا با او جدل می کردند یا برای
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ردکردن لیست بیمه وگرفتن دفترچه،تنبلی می کردند که
ضررش،هم به خودشان وهم به کارفرما می خورد.حاال هم همین
طور است.اغلب تنبلی می کنیم بعد هم چوبش را می خوریم.بیمه
که سرآخر پول خودش را از هم کارگاهی که بازرسی کرده می
گیرد .فقط سر کارگر بی کاله می ماند وهزینه ی سنگین درمان
ونداشتن بازنشستگی وازکارافتادگی وهزار مشکل دیگر.مشکل
دیگری که داشتیم این احزاب دولتی بود.حکومتی ها می
خواستند ما را زیر چتر خودشان بکشانند وسعی می کردند با
افراد هیات مدیره تماس هایی داشته باشند.با تطمیع
وتهدید،با دادن امتیاز به سندیکا آنها را زیر فشار قرار
می دادند تا به سمت احزاب دولتی بکشانند.اما مقاومت
سندیکای کفاش،کم نظیر بود.البته در مورد بعضی از
افراد،موفق شده بودند ولی در مورد سندیکا و هیات مدیره
موفقیتی نداشتند.بهانه جویی های زیادی می کردند؛مثال در یک
زمانی گفتند روز کارگر ،روزتولد رضاخان است واول ماه
مه،یک روز خارجی است که به ما مربوط نیست وسعی داشتند اول
ماه مه را از بین ببرند.درآن زمان،هیات مدیره های
سندیکاها جلسه ای در محل سندیکای کافه – رستوران ها
داشتند.شبی آقای سرابی از سندیکای ما با احتیاط واحترام
در حضورنماینده ی دولت گفته بود که ما برای رضاشاه احترام
زیادی قایلیم اما روزاول ماه مه،روزجهانی کارگران است و
ما باید به عنوان همدردی با سایر کارگران دنیا تظاهراتی
داشته باشیم.فردای این قضیه ساواک او را خواسته بود واز
قرار برخورد سختی با او کرده بود.عاقبت،کارگران،حکومت را
وادار کردند روز اول ماه مه را به رسمیت بشناسند.در وزارت
کاراتاقی بود که امنیتی ها اعالمیه ها را کنترل می
کردند.هیات مدیره ی سندیکای کفاش به مناسبت اول ماه مه
اعالمیه ای نوشته بود که از طرف هیات مدیره،من وآقای
سمنانی مامورشدیم برای تایید آن به اداره ی کار
برویم.اعالمیه را گرفتند وبدجوری خط-خطی کردند.خیلی هایشان
را حذف کردند وچیزهای زیادی به آن اضافه کردند.اعالمیه را
تحویل گرفتیم.از آنجا که خارج شدیم من وآقای سمنانی نگاهی
به هم کردیم ویواشکی اعالمیه را پاره کردیم ،ریزریز کردیم
وتوی جوی آب ریختیم.آقای سمنانی گفت،ما به صورت شفاهی
تبلیغ می کنیم.البته با توجه به این که متن دست نویس اش
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بود،من به همراه دوستان آن اعالمیه را در حوالی کرج در
میان جمعی که به مناسبت اول ماه مه جمع شده بودیم،برای
کارگران زیادی خواندم.یک اعالمیه دیگری هم ما در آن زمان
دادیم که بسیار قوی ومفید بود.قیمت کلیه ی ارزاق آن زمان
را نوشته بودیم وبا دستمزدها مقایسه کرده بودیم.کل هزینه
ی زندگی یک کارگربا خانواده ی او.البته حداقل معیشت و
مقایسه ی آن با دستمزدها،که کار بسیار ارزنده ای بود،این
اعالمیه در سطح وسیعی پخش شد و روی صنف،تاثیر عجیبی گذاشت
وکمی هم دردسر برای هیات مدیره درست کرد.سال هایی هم که
رژیم برای برگزاری مراسم اول ماه مه فشار می آورد ما هر
طوری شده،به برپایی چنین مراسمی اقدام می کردیم حتی اگر
شده  3-3نفری به کوه برویم ومراسمی داشته باشیم.در جریان
مراسم  3بهمن ماه،آقای سمنانی دردماوند بودند،که دبیروقت
سندیکا از ایشان خواستند که:سندیکای کفاشان باید یک
سخنرانی درامجدیه در مورد تایید انقالب سفید شاه داشته
باشند.وی به سمنانی می گوید وسمنانی هم که حال وهوایی
داشت،قبول می کند اما با این شرط که اگرمتن را به من
بدهند وبگویند برو بخوان،من اهل این جوربرنامه ها
نیستم.اگر بگذارید خود من،متن را بنویسم قبول دارم واال ما
نیستیم!دبیر وقت این مساله را مطرح میکند.گویا اول قبول
نمی کنند وبعد از آن می گویند که برو بگو بنویسد.واو هم
به سمنانی می گوید وسمنانی شروع می کند به نوشتن.متن
بسیار جالب توجه و برجسته ای را نوشت ودر امجدیه
خواند.البته چند خطی هم در بین مطالب خودش،مجبور شد که
دیدگاه هایی از حکومت وقت را نیز منعکس بکند.اما راجع به
آن بخش از پرسش تان در مورد نفوذ رژیم درسندیکا.دبیروقت
سندیکا علی رغم ادعاهای اولیه اش،ارتباطی را با رژیم
برقرار کرده بود .وقتی این قضیه لو رفت ضربه ی سختی خورد
ودور وبرش خالی شد.وقتی پیرامونش را خالی دید و اعتبارش
را هم از دست داده بود،خودش را جمع وجور کرد ،واز آن
وارزشمند
بسیارگرانقدر
تجربه
پایین.این
آمد
وضعیت
بود.بعدازاین،همه می دیدند که اگرقرار باشد که با استفاده
ازاعتماد کارگران باال بیایند وبعد تغییر وضعیت  414درجه
ای بدهد،آخروعاقبتش چی خواهد بود.حواس شان را جمع
کردند.دراین میان عناصرجوان هم بودند که مورد حمایت قرار
7

 skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکارمکانیک

می گرفتند.افراد جوانی که دارای جوهره وتوان وعالقه بودند
از سوی عناصر قدیمی مثل ما حمایت می شدند وباال می
آمدند.به عنوان مثال،از همین عناصرکه از کارگران سالم
وسربود واز کشتی گیران به نام صنف هم بود،می توان به آقای
محمد علی صباغی اشاره کرد که آمد وشد رییس هیات مدیره
والبته مشاورینی هم دور وبرش بودند.این مشاوران عموما
اعضای قدیمی هیات مدیره بودند که از روی عالقه وبرای
انتقال تجارت به عناصر جوان تر به آن ها کمک می
کردند.آقای رضامطبوع،آقای بیات،آقای باقربری رانی،خود من
و...این ها همه به اعضای جوان کمک می کردند.چند دوره هم
به مدیریت آقای صباغی گذشت ونوبت به آقای حسن یونسی
رسید.ایشان هم جزو فعاالن جوان صنف بود ودر صنف هم همه او
را می شناختند وکارهم کرده بود.پیرامون ایشان هم مشاورانی
از با تجربه ها وقدیمی ها جمع بودند.نحوه ی فعالیت این
افراد هم مشخص بود،به این معنی که با توجه به امکانات
ومقدورات ومحدودیت ها حرکت می کردند.به عنوان مثال،در
مورد قانون کار،نمی توانستند همه چیز را عوض کنند،بلکه
سعی در اجرای بهتر قانون کارمی کردند.این جوری نبود که
چیزی که وجود نداشت بیاورند وبرای تحقق آن فعالیت
شود.چنین کاری نه درسندیکای ما وجود داشت ونه درهیچ
سندیکای دیگری.با چنین شرایط وویژگی ها،سندیکا حرکت می
کرد،تا به کوران انقالب  37می رسیم.درکوران انقالب اگر قرار
بود این هیات مدیره تصمیم گیری خاصی نسبت به جریان ها
وتحوالت داشته باشد،به هرحال ساواک نفوذ واقتدار خودش
را،کم وبیش،حفظ کرده بود ودرمراکز مختلف هم چنان فعال
بود،واین ها (هیات مدیره)موفق به انجام چنین چیزی نمی
شدند.ضمن این که ساواک هم دخل این ها را در می آورد.
بنابراین،هیات مدیره همان وضعیت وفعالیت های گذشته را پی
می گرفت.اما جالب توجه است که فعالیت سندیکا،به همین نقطه
منتهی نمی شد.بلکه کارگران کفاش وفعاالن سندیکای کارگری،در
قالب«بخشی از کارگران کفاش»و«هواداران سندیکای کارگری
کفاشان»اعالمیه هایی را منتشر می ساختند واین اعالمیه ها را
عموما درحوالی دانشگاه تهران به درودیوار می چسباندند.این
فعالیت ها به هیچ وجه زیر عنوان«سندیکای کارگران
کفاش»عملی نمی شد.با این همه،سندیکا ازانجام چنین فعالیت
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هایی آگاه بود.تا می رسیم به جریان های اولیه ی بعد از
پیروزی انقالب.با توجه به حال وهوای انقالب و وجود شرایط
فعالیت بهتر،سندیکا فعالیت خود را گسترش داد وتقریبا هر
شب برنامه ای را اجرا می کرد.کنفرانس ها پشت بام سندیکا
انجام می شد وعناصر قدیمی نیز دراین برنامه ها حضوری
چشمگیر داشتند.این روند هم چنان ادامه داشت تا این که کل
جریان متوقف شد وکاربه جایی رسید که همه فعالیت ها مختل
شد.کارگران،رفتاری برخالف حاکمیت انجام نمی دادند اما
انجمن های جدید،تحمل دیدن هیچ چیزی را نداشت.دنبال این
بودند که ببینند در کجای یک اعالمیه ای مثال کلمه ی
«رفیق»نوشته شده وهمان را علم می کردند ومی گفتند«:این
هایی که نوشته اند«رفقا»این ها،از آن سوی آب ها آمده اند
و»...باالخره هم،کارخودشان را کردند.اما نتیجه چی شد؟نتیجه
این شد صنفی که آن قدرفعال بود واز نیروهای جوان عالقه مند
سرشار بود ودارای کارگاه های منظم و فعالی بود،سندیکایی
که آن همه مبارز در آن فعالیت می کردند وماالمال از انسان
های عالقه مند و روشنفکر بود،بدون این که افراد ناباب را
هم نادیده گرفته باشیم،االن کاربه جایی رسیده که هیچ کدام
از آن مسایل را نمی توان دید.کارگاه ها وسندیکا واقعا
داغان شدند وازوضعیت اصلی وآرمان اساسی خود خارج شدند وبه
دالیل مختلف کارگران نیزصرفا روی مسایل روزمره واین که به
هر حال باید زندگی کنیم،تاکید میکنند.این که زندگی را چی
می دانند ومعنای آنرا درچه می جویند،آیا انحرافات گسترده
ی شخصی خودشان را هم باید به عنوان «زندگی»تلقی کرد یا نه
و...این ها مسایلی است که درحال حاضر،کارگران درگیر آن
اند .نگاهی به فراز وفرود فعالیت های سندیکایی وهم چنین
سیاستهای رژیم گذشته نشان می دهد که از دهه ی 14حزب ملت
وحزب مردم تشکیل می شود،که یکی ازاهداف آن ها جذب
سندیکاهای کارگری بود.حتی موفق شده بودند که سندیکاهایی
مثل راه آهن را هم جذب بکنند.سندیکاهایی مثل سندیکای
کفاشان وخیاط وبافنده ونانوا وتا حدودی هم،سندیکای کافه-
رستوران ها مقاومت کرده واستقالل خودشان را حفظ کرده
بودند.این احزاب همواره برای جذب افراد وسندیکاها تالش
هایی را انجام می دادند اما وجه غالب و خط مشی کلی هیات
مدیره ها،حفظ استقالل سندیکاها بود.این روند همچنان ادامه
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داشت تا می رسیم به دوران تاسیس حزب رستاخیز.این حزب برآن
بود که کلیه سندیکاها وتشکل های مستقل را وابسته به خود
بکند.توجه به این نکته،بسیار مهم است که تا قبل از این
تاریخ«احزاب غیردولتی»درصد جذب تشکل های صنفی مستقل بودند
اما از این تاریخ به بعد وبا سیاست خاص شاه که اعالم کرده
بود هر کسی عضو این حزب نشود می تواند چمدان هایش را
ببندد وبرود«،حزب دولتی درصدد جذب سندیکاهای مستقل
برآمد.یعنی قضیه به این سفتی وسختی بود؛به این شکل که سعی
داشتند که اگروابسته وعضو حزب رستاخیز نشود آنها را متالشی
کفاشان
مستقل
سندیکای
اولتیماتوم
ازاین
سازند.بعد
توانستند،استقالل خود را حفظ بکنند ،مساله ای است بسیار
مهم وتجربه آموز.
*چ ا وچگبنه س اا تر ی تاتن ببانست
ات ا؟

ه چ ین

بفقیتن دست

جوادمهران گهر :به طور مشخص می توان گفت که بعد از این
اولتیماتوم وتهدید ها سندیکای کفاشان وابسته به حزب
رستاخیز نشد ولی دبیر وقت سندیکا ،به احتمال خیلی قوی در
داخل این ها بود.این قضیه پس ازکنگره ی«آزاد مردان وآزاد
زنان»بیش تر معلوم شد.داستان کنگره به این صورت بود که
ایشان رفته بود با حکومت همکاری می کرد واین مساله را
هیات مدیره هم می دانست.هر چقدر هم گوشزد می کردند،می
گفت :من،کی از شما دعوت کردم که بیایید.من خودم تنها رفتم
وارتباطی هم با سندیکا ندارد.من که از طرف ویا به
نمایندگی از سندیکا نرفته ام و.»...یک شب قبل ازبرگزاری
کنگره،عناصری از داخل کنگره خبر دادند که دبیروقت سندیکای
ما کاندیدای رییس سنی است.یعنی ایشان ابتدا رییس می
شوند،کنگره را افتتاح می کنند بعد هم شهردار تهران است که
رییس می شود .این را ما متوجه شدیم.به ایشان گفته می شود
که این کار را نکن.این نوع رفتار موجب صدمه خوردن حیثیت
سندیکا می شود وهمه می گویند«:دبیرسندیکای کارگران کفاش
در چنین تشکیالتی رفته و»...که البته گوش او بدهکارچنین
حرف هایی نبود.الجرم ما تمهیدی چیدیم.ما می دانستیم که
کنگره ساعت  7صبح آغازبه کارخواهد کرد ودرهای محل برگزاری
هم ده دقیقه به  7بسته می شود .از سوی دیگر،جلسات هیات
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مدیره را همیشه صبح اول وقت مثال ساعت  3/3یا  3صبح تشکیل
می دادیم.گفتیم ایشان را به جلسه ی هیات مدیره دعوت می
کنیم.نمی تواند که نیاید.به خودش هم گفتیم که بیا وحرف
های بچه ها راگوش کن وهرموقع هم که خواستی بروی،برو.اما
بین خودمان قرار گذاشتیم که این قدر سوال پیچ اش کنیم که
دچارحواس پرتی بشود وساعت جلسه ی کنگره را فراموش کند.این
نقشه را دقیق کشیدیم وهمه ی اعضای هیات مدیره سرساعت
آمدند.این هم سرموقع آمد.شروع کردیم به پرسش کردن.ایشان
ضمن این که به پرسش های ما جواب می دهد در عین حال،حواسش
به ساعتش بود.حدود  34دقیقه به  7بود که از جایش بلند
شد.هر چی گفتند که این مساله را باید توضیح بدهی،آن مساله
چه جوری شد؟و...دیدیم فایده ندارد.ایشان این قدر با تعجیل
از پله ها پایین آمد وشروع کرد به دویدن که فکر می کنم در
عمرش این جوری ندویده بود.بعدها شنیدیم که آخرین نفری بود
که قبل از بسته شدن در،خودش را رسانده بود.فردای این
جریان بود که روزنامه ی کیهان عکسش را انداخته بود که
جزوهیات رییسه درکنگره نشسته بود.
* نات ه غی از ااشتن اف اد وات گ ااش هتر داگ ر هم در
هیتت اا ه وجبد داات؟
جوادمهران گهر :نه ! هیات مدیره تقریبا یک دست بود وهیچ
گرایشی اعم از گرایش های فردی ویا گروهی درداخل آن وجود
نداشت.هدف،حفظ استقالل سندیکا از جریان های انحرافی بود که
می خواستند برخالف منافع کارگران حرکت بکنند.البته،اعضای
هیات مدیره امکان داشت که درحزبی فعالیت داشته باشد اما
آن چه مهم است این است که دوران سندیکای مستقل با دوران
قبلی اش تفاوت های اساسی داشت.دردهه ی  34-24یعنی در
دوران«شورای متحده ی مرکزی»همه ی صنوف،سندیکا داشتند.بعد
از کودتای  31مرداد«،شورای متحده ی مرکزی»بسته شد وفعالیت
هایش هم متوقف شد.تنها،پس از گذشت  1-3سال یعنی از -4227
،4223سندیکاهای مستقل شروع به فعالیت کردند.در این سندیکا
امکان داشت که افراد وکارگرانی با گرایش های سیاسی خاص
فعالیت داشته باشند،اما چون اصل اساسی مستقل بودن
سندیکاها بود وتجارب گذشته هم وجود داشت،بنابراین شعارهای
احزاب وگروه ها درداخل سندیکاها خریدار ومشتری نداشت وجو
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سندیکاها اجازه ی فعالیت های این چنینی را نمی
دادند.درروزهایی هم که کنفرانس ها،عمومی بود همه ی
کارگران می توانستند پشت تریبون قرارگیرند ومشکالت صنفی
خود را مطرح بکنند.بد نیست نکته ای دراین جا درمورد بیمه
های کارگران توضیح بدهم این است که سندیکاهای کارگری این
را تصویب کردند که بیمه ی کارگران باید اجباری باشد.در
این جا مخالفت کارفرمایان ومقاومت حکومت وجود داشت با این
همه به علت پافشاری ومقاومت کارگران در نهایت مورد تصویب
قرار گرفت.چرا که سندیکاها براین عقیده بودند که اگربیمه
ها اجباری نباشد،کارفرمایان زیر بار نخواهند رفت.از سوی
دیگر،به علت عدم آگاهی بخش عمده ای از کارگران،از بیمه
شدن فرار می کردند.در این مورد نقش کارفرمایان نیز بی
نتیجه نبود.چون که در آن دوران کارفرمایان قوی و مهمی
وجود داشتند وفاصله ی بین کارگران وکارفرمایان زیاد
بود.یعنی کارگر به راحتی رو در روی کارفرمامی ایستاد ومی
گفت که :تو حق مرا خوردی وحق مرا باید بدهی.این را به
راحتی به زبان می آورد .اما امروزه این چارپایه ها این
قدر به هم چسبیده،کارگریک چیز هایی هم به عنوان«اعتراض»می
گوید.مثال می گوید«:در این معامله تو بیش تر بردی وبه من
کمتر دادی.درحالی که من بیشتر از توزحمت کشیدم»لحن این
سخن که توام با نوعی ترس ولرز واستغاثه است با لحن
کارگران آن زمان که از موضع «باال»و«حق طلبانه»بود،بسیار
فرق می کند.در آن زمان،کارگر برای 3لایر اضافه حقوق رو در
روی کارفرما می ایستاد وبه اونهیب می زد که اگر حق ام را
ندهی اعتصاب می کنم وسندیکا هم پشتیبانش بود.این ها با
شرایط بعدی بسیارمتفاوت است.اعتصابی داریم به نام اعتصاب
«3ریالی».برای 3لایر اضافه حقوق اعتصاب کردند که تمامی
کارگران دراعتصاب بودند وسندیکا هم حمایت کرد.این اعتصاب
چنان گسترده شد که تمامی سندیکاهای سایر صنوف نیز به
حمایت ازآن پرداختند.قضیه این قدر باال گرفته بود که با
دستگیری تعدادی از اعتصاب کننده ها ودخالت ساواک جلوی
اعتصاب را گرفتند.برای داشتن آب،پنکه،رادیو وسایردرخواست
ها تالش های زیادی می شد وکارگران درنهایت عموما به خواسته
هایشان دست می یافتند واین همه به برکت فعالیت های متشکل
کارگران بود.
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خبرد ح ب ت وقت ت س اا ت چگبنه بد؟درصبرت قتو ت
*
ن اا؟ح ب ت چه
جببر ه عقب نشی ن
س اا ت نات ح ب ت
ن
ه زانب درنوردن س اا ت درپیش
ار
ب ف اهتان
تلن،ا تنتت
ه س اا تهتاز لحتظ
گ فت؟استست نات ح ب ت
و...یمک ن ی د ات نه؟
جوادمهران گهر :کمک مالی به سندیکاها،درصورتی که آنها آلت
دست حاکمیت نبودند،جزو محاالت بود وبنابراین،هیچ وقت وبه
هیچ شکلی به سندیکاهای مستقل کمک نمی شد.حکومت برآن بود
که از نفوذ ومحبوبیت این سندیکاها به نفع خود استفاده
کند.وزارت کاردر زمان«خسروانی»تالش بسیاری کرد تا از
برجستگی ونفوذ سندیکای کفاشان استفاده کند.علت چنین کاری
هم به توانمندی وفعالیت های این سندیکا برمی گشت که دست
اندرکاران وزارت کارنیز،بنا به ضرورت های شغلی شان،از آن
آگاهی داشتند.از جمله فعالیت های ارزشمند آن دوره انتشار
مجله ی«سندیکا»وهم چنین«دانستنی های سندیکایی»بود که مورد
توجه آنها واقع شده بود ودرتالش بودند تا از این برجستگی
وتوان بهره گیرند.البته،بی این که بخواهند کوچک ترین کمکی
هم بکنند؛آنان به دنبال لقمه ی حی وحاضر بودند.به عنوان
مثال،کارگاهی بود بنام«پرنیان»که آتش گرفت وکارگری هم
سوخت.کارفرماها شروع کردند به جوسازی که کارفرمای این
کارگاه ازچنان توانمندی ای برخوردارنیست که بتواند خسارت
این کارگر را بپردازد.از سوی دیگر،ودرتقابل با این حرکت
سندیکا نیز تبلیغات وسیعی را در حمایت از کارگر فوت شده
به راه انداخت وکارگران را برای برنامه های سر
قبرسازماندهی کرد .دراین مراسم آقای سمنانی سخنرانی
کرد.وی صحبت هایش را با این بیت آغاز کرد:
کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند
ناخدا ! جواب خدا را چه می دهی
سندیکا از طرفی فشار می آورد وکارفرمایان نیز از طرف
دیگر،وزارت کارهم این وسط بالتکلیف و دودل مانده بود.اما
در نهایت،به سمت حمایت از هیات مدیره ی سندیکا حرکت
کرد.این تمایل به سندیکا،مساوی برآوردن تمامی خواسته های
آن نبود بلکه با کدخدامنشی واین که سندیکا مقداری کوتاه
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بیاید وکارفرمایان هم بخشی از خسارت را جبران کنند،به این
مساله فیصله داد.ودرنهایت هم گفتند که بخشی از کمک را هم
وزارت کار متقبل می شود.به این نحو،نمایندگان حکومت در
مسایل سندیکایی خودشان را عالقه مند نشان می دادند یا این
که در مراسم افتتاحیه ی سندیکا وبرنامه های دیگر آنها
شرکت می کردند وبه این صورت از این شرایط درنهایت،به نفع
خودشان می خواستند بهره مند شوند؛نحوه ی برخورد حاکمیت
تابعی بود از سیاست کلی اش.زمانی شعار فضای باز سیاسی می
داد وپاپیچ سندیکاها نمی شد و آنها را راحت می
گذاشت.زمانی هم این فضا بسته می شد ودرچنین شرایطی
هم،سندیکاها از اولین مراکزی بودند که تحت فشارهای بی
رویه قرار می گرفتند .از طرف دیگر،حاکمیت معموال سعی می
کرد تا از سندیکاها درراستای برنامه های تبلیغاتی خود سود
جوید.به همین خاطر«،خسروانی»که وزیر کار بود عموما در
مراسم سندیکاها شرکت می کرد وعکاسان وخبرنگاران نیز عکس
وگزارش تهیه می کردند واین را نشانی از دموکرات بودن
حکومتی ها قلمداد می کردند.
ن ی د
یتروقت هم درنن ا یت
* اسم س اا تان یه وزا
ن ببانست
ن اا چه پیت ن
وع سش هم درروزنت ه هت چتپ
ش وعیت
ار اخذ
تاا؟! اان نبع رفتترهت را
دااته
نمن ی یا یه
در جت ع ین المللن چگبنه ن ی یا؟نات ف
ار جلب وجهه
خشن از رفتترهتر حتیمیت هتان از اان دست
وجلب حمتات هتر جهتنن بده است؟ ار جلب رضتات س اا تر
ن ی یا
ی تاتن چه فعتلیت هتان را انجتم ن دادنا؟نات ف
ار ا یت در جت ع ین المللن ا ن از راه
بطمیع وبشباآ
هتر جلب رضتات س اا تر ی تاتن بد؟
جوادمهران گهر:فردی از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کفاشان
را حاکمیت وقت می خواست جهت شرکت درکنفرانس جهانی کاربه
خارج از کشوراعزام بکند،که اعضا قبول نکردند.واین مربوط
به روزگاری است که اعضای سندیکا باید در حزب رستاخیز شرکت
می کردند که البته هیچ کدامشان نیز شرکت نکرده
بودند.اگرهیات مدیره ی سندیکای کفاشان درحزب رستاخیز شرکت
می کرد هم نماینده ی مجلس می توانست داشته باشد وهم
نماینده ای درشورای عالی کار.به دلیل این که در چنان حزبی
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نرفتیم وشرکت نکردیم طبیعتا هیچ چیزی به ما ندادند.اما
درمقابل،فردی ازسندیکای کافه-رستوران ها را به عنوان
نماینده ای از کارگران ایران به کنفرانس فرستادند.این فرد
عازم شد و موقعی که یک شب به برگزاری جلسه مانده بود،متن
آماده ای را به عنوان متن سخنرانی دراختیارش قرار می
دهند.خودش تعریف می کرد که«:وقتی نوبت به من رسید ومن هم
که بعد از چند بار روخوانی خودم را آماده کردم،ناخودآگاه
قسمت هایی را که در مورد کارگران وحقوق آنان بود با احساس
وحرارت بیش تری خواندم وهمین با احساس خواندن،موجب شد که
ازسوی جمعیت حاضرمورد تشویق قرار گرفتم.اما بقیه ی قسمت
ها را معمولی قراﺌت کردم».وقتی که این عنصر وارد خاک
ایران می شود،توسط ساواک مورد سین-جین قرارمی گیرد که:چرا
مورد تشویق قرار گرفتی؟چرا بخشی را با حرارت خواندی که
این قدر تشویقت کردند و...این،وضعیت آن زمان بود.
* ضعف س اا تر ی تاتن را درچه ن ی یا؟ ه نظ امت هیتت
ن ببانست انجتم
اا ه ورهب ر س اا ت چه فعتلیت هتان
اها،یه بفآ ه عملن ی دن ننهت نشا.ارزات ن امت از نقتط
ضعف ونقتط قبت س اا ت چگبنه است.وقتن پس از گذات ده هت
ن ی یا چه
ستل ه عمل د گذاته بتن نگته ن ی یا ف
یترهتان را تاا انجتم ن داداا ودنبتل چه یترهتان نبتاا
ن رفتیا؟چگبنه است ف از وف ود بصمیم گی ر درس اا تر
ی تاتن؟
جوادمهران گهر:این نکته مهمی است که توجه به آن می تواند
تجربه های ارزشمندی را بیان کند.وجود افراد با خط مشی های
انفرادی وشخصی،به نظر من،یکی از عمده ترین ضعف های سندیکا
بود.سندیکا باید شرایطی فراهم می آورد که صرفا مدافعان
حقوق کارگری در رده ی رهبری قرار می گرفتند وافرادی که به
هردلیل،در پی منافع محدود وشخصی بودند،ازآن کنار گذاشته
می شدند.حذف این تیپ از افراد می توانست شرایطی را پیش
بیاورد که سندیکا ازحالت دودلی خارج شده وبا قدرت وهیبت
بیش تری حرکت می کرد.توجه به این نکته دارای اهمیت است که
اگر سندیکایی مستقل بدون کوچک ترین توجه به خواسته های
حاکمیت حرکت می کرد عموما  3حالت بیش تر درمقابلش نبود!یا
توسط حاکمیت ممنوع الفعالیت می شد یا این که روزبه روز بر
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قدرت و عظمت خودش می افزود.وجود رهبری یک دست وفعال
درراستای منافع کارگران،وبه دور از منافع شخصی،تداوم
فعالیت چنین سندیکای مستقل وآزادی را تضمین می کرد.همان
طور که اشاره شد ،سندیکا در حالت دوم،با قدرت تمام تر
ماند،که به نظر من می شد چنین کاری کرد.درواقع،به قول
معروف،با یکی به نعل ویکی به میخ زدن می شد حرکت کرد.نه
این که یکی از فعاالن را یک بار ببرند دربار واو از این رو
به آن رو بشود.بخشی از اعضای هیات مدیره نیز-چنان که
اشاره کردم-برای مسایل شخصی ودرراستای منافع فردی
خودشان،فعالیت هایی را برعلیه کل روند سندیکا از خود نشان
می دادند.ضعف های شخصی این افراد نیز از دیگر علل انحراف
برخی از رهبران سندیکا می تواند باشد.به هر حال،در
سندیکاهای صنوف این ضعف ها می توانسته وجود داشته باشد،
چون صنف است واحتمال این گونه رفتارها وجود دارد وکاری هم
نمی شود کرد.اما سندیکاهای برجسته ترومهم تر که گستردگی
لوله
نفت،خط
صنایع
سندیکای
مثل
نیزداشتند
بسیاری
ها
فعالیت
توانستند
می
آهن
ذوب
ی
وبعدهاکارخانه
ورفتارهایی را ازخود نشان بدهند که سندیکاهای صنوف از آن
ها تبعیت کنند،حمایت کنند؛همانند سایرکشورهای جهان که
چنین رفتارهایی به وفورمشاهده شده است.ولی در این
جا،مخصوصا درحکومت  42ساله ی هویدا هیچ گونه رفتاری از
این نوع مشاهده نشد .اگر دنبال حرکات برجسته باشیم که
دارای تاثیرات عالی وهمه گیرتری باشد،درصورت مشاهده ی کم
چنین پدیده ای،به نظرمن،علت آن را باید در ضعف کلی جنبش
کارگری جست وجو کرد ونمی توان صرفا روی سندیکاهای صنوف
ویا ضعف آنها اصرار ورزید.
بد؟نات نمن
ختلف چگبنه
قتطع
* فعتلیت س اا ت،در
خن از قتطع ز تنن،ب توبهتان را ن ببان
انااشیا یه در
شتهاه ی د؟نات ه نظ امت س اا تهتر ص بف در قتطعن،نسبت
ه اک قطع داگ فعتل ب وات یتهالنه ب عمل نمن ی دنا؟افت
وخیزهتر فعتلیت هتر س اا تان را چگبنه ن ببان ببیین ی د؟
جوادمهران گهر:به نظرمی رسد سندیکاها به جای خالی کردن
میدان اگرمقاومت وایستادگی های بیش تری را از خود نشان می
دادند،هرچند ممکن بود ضرباتی را هم تحمل بکنند،بهتر
بود.از نظر تاریخی می بینیم که درکشورهای دیگراین نوع
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مقاومت ها دربرابربدترین حاکمیت ها وجود داشته است وحرکت
های کارگری بسیار برجسته تراز دورانی است که سندیکاها در
ایران ودر زمان شاه داشتند.حرکات دوران ساز را در آن ها
بسیار زیاد می بینیم درحالی که آن نوع حرکات به نوعی در
کشورما هم وجود داشته است.درمورد زمینه هاوعلل وچرایی
چنین رفتاری می توان کارپژوهشی انجام داد.شاید نزدیکی
آنها به اروپا و وضعیت خاص جغرافیایی ایران را بتوان یکی
از علل دانست .وضعیتی که در اتحاد جماهیر شوروی یکی از
همسایگان آن بود که با سیاست های مشخصی اگر قراربود حرکتی
بشود،فشارهای مضاعفی را الجرم می بایستی به سندیکاها تحمیل
می کردند.از طرف دیگر،آنها شاید برخی مالحظات خاص خودشان
را در مورد حکومت شاه داشتند.این در حالی است که وضعیت
همسایگان ما،هم از لحاظ رشد صنعتی وگستردگی جنبش کارگری
چندان قابل توجه نیست.شاید اگر به جای کشورهای خلیج فارس
در جنوب ویا افغانستان وپاکستان درشرق،کشورهای پیشرفته ی
کارگری
جنبش
قرارداشتند،وضعیت
اسپانیا
مثال
صنعتی
وسندیکایی نیز در ایران فرق می کرد وفعاالن ایرانی تجارب
همسایگان شان را اخذ می کردند وفعالیت های خود را عمق و
گستردگی بیش تری می دادند.تاثیر وضعیت ورشد یافتگی صنعتی
همسایگان بی تردید بسیار مهم است.نکته ی قابل توجهی را که
در این مورد می توانم برای تان نقل کنم به نزدیک ترین
تجربه ی من بر می گردد :چندی پیش برای کاری رفته بودم به
میدان اعدام،کوچه ی صابون پزخانه،راسته ی گیوه دوزان؛وقتی
دقت می کنم می بینم این کوچه مال 14سال پیش است.همین جوری
دست نخورده مانده .فکر می کنید از این سوراخ ها چی
دربیاید؟!اگر خیلی-خیلی هنر بکنند وقتی اخراجش کردند،به
وزارت کار برود وشرح ماوقع بگوید،و درنهایت،حق اخراجش را
بگیرد.اما بعد...مطمﺌن باشید بعد از چند مدت دوباره در
همان سوراخ ها مشغول کار خواهد شد.
*علل اان گبنه وضعیت هت را تاا درضعف رهب ر،ضعف س اا ت
ن گ دد ه تفت ذه ن وف ه گن
دانست ات اان یه قضیه
طبقه ر یترگ ؟
جا
بود.این
گونه
این
بافت
جا
گهر:این
جوادمهران
کارگرصنایع نفت ویاکارگر خط لوله نفت که مثال درمسجد
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سلیمان درگرمای 33درجه درآفتاب کارمی کند وحقش را می
گیرد،مطرح نیست.اگر چنین کارگری را اخراج کنند که نمی رود
چاه نفت بزند،اما اگرکارگرکفاش را اخراج کنند فردا دریک
کارگاه دیگر کارمی کند ویا این که خودش یک کارگاهی را علم
می کند.
دگ گبنن ص ف
* بحبالت اقتصتدر اا ان چه بتثی هتان را
جتر گذااته است؟ هم ب ان و یتدر ب ان عضل اان
ی تاتن
ص ف را چگبنه ارزات ن ن ی یا؟ ش الت ی تاتن را درحتل حتض
درچه ن ی یا؟
جوادمهران گهر:به طور کلی می توانم
اخیربافت وشیرازه ی کفاشان را درهم

بگویم

که

تحوالت

ریخته است.در حال حاضر،صنف ما 2شاخه شده است-4:مغاره
داران:این همه مغازه ی کفش فروشی شاید ده ها برابر چند
سال پیش.کل فعالیت این ها در چی خالصه می شود؟!میزان شناخت
وآشنایی شان با مسایل کفاشی درحدبسیار ابتدایی واولیه
است.شاید اغراق نباشد اگر بگویم سروته کفش را نمی توانند
تشخیص بدهند.مثال اگر پنجه ی کفش را به پاشنه وپاشنه را به
ی
-3دسته
شوند!
نمی
متوجه
بدوزی
کفش
ی
پنجه
دیگر،تولیدکنندگان هستند که کج دارومریز کارمی کنند.برخی
از کارگران سرشناس پیر شدند،برخی دیگرفوت کردند وبرخی از
جوان ها هم هستند که زحمت می کشند وبه هرحال،چراغ را روشن
نگه داشته اند.ولی آن چه حیاتی است،این است که کم سرمایه
ها سود چندانی نمی برند-2 .دسته ی دیگر،تاجران جنس فروشی
هستند که مواد اولیه را تهیه می کنند .این شاخه نیزدرحال
حاضرسعی می کند به صورت نقدی فعالیت بکند ومواد اولیه را
با قیمت های بسیار باالیی -بی اینکه کاری انجام داده باشد-
از آن دست می خرد واز این دست به (تولید کننده)می
فروشند.سود اصلی از آن این دالالن است.اما نکته ی دیگری که
از اهمیت زیادی برخوردار است ،خرد شدن کارگاه هاست.به این
معنی که مثال یک کارگاه با حدود 3میلیون تومان می شود
«کارگاه»!یعنی با  3میلیون تومان می شود وسایلی را فراهم
آورد واسمش را هم گذاشت «کارگاه» .فرض می کنیم که این
کارگاه درهفته  14جفت کفش می دوزد وباز اگر فرض کنیم این
 44کارگاه را بشود با هم ادغام کرد سرمایه ای معادل 34
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میلیون تومان فراهم می شود 144جفت.با این مبلغ سرمایه هم
کفش های بیشتری را می توان تولید کرد وهم کفش های با
کیفیت بسیار باالتر.در عین حال که می شود برنامه ریزی
وسازماندهی منسجمی را نیز تدارک دید که اتالف هزینه ها
وسرمایه ها ونیروها را نیز به حداقل رساند.اما چنین
سیاستی کو؟!چرا کارگاه ها خرد شده؟!این سیاست را چه کسانی
پیش می برند؟!این کارها به نفع کدام طبقه است؟!منافع
اقتصادی چه گروهی فراهم می آید؟! یکی از همکاران تعریف می
کرد که تالش بسیار زیادی کردیم که این خرده کارگاه ها را
دور هم جمع کنیم واتحادیه بزنیم.اما موفق نشدیم.برای
ساماندهی وضعیت کفاشان کارهای مختلفی می توان انجام
داد.نمونه اش هم،سندیکا واتحادیه است واز طریق اتحادیه
کارساماندهی تولید وتوزیع را انجام داد .به عنوان مثال،می
توان برنامه ریزی کرد وکلیه ی تولیدات کارگاه ها را
در2وضعیت«درجه ی یک»؛«درجه ی »3؛و«درجه »2برنامه ریزی کرد
ویک جفت از این کفش ها را هم به مغازه دارها نداد.تمام
این کفش ها را درتعاونی اتحادیه یا سندیکا ریخت وهر مغازه
داری هم مایل به خرید بود از طریق تعاونی اتحادیه اقدام
بکند.یا اینکه:برای مدل کفش،هیات مدیره داشته باشیم.مگر
فرانسه ،مگرشارل ژوردن،مگرکریستین دیور،مگرترکیه و...مدل
تعیین نمی کنند؟ما هم مدل تعیین کنیم.چرا آنها مدل تعیین
بکنند؟از طرف دیگر،جنس هم مستقیم از کارخانه تحویل
تولیدکننده داده شود،نه اینکه 44دالل این وسط پول مفت
بخورد.ما -درحد خودمان -این جوری می فهمیم که راه حل این
است.مگر این که راه حل های بهتری ارایه شود که عمال چنین
چیزی یا ارایه نشده ویا وجود ندارد.در رژیم شاه،سیاست این
بود که کارگاه ها را خرد بکنند تا این ها نتواند زیر یک
سقف جمع بشوند.رژیم شاه از اجتماع ده ها هزارکارگر دریک
نقطه هراسان بود وبه هیچ وجه اجازه ی چنین تجمعی را نمی
داد.به همین علت هم بود که تمایل چندانی به گسترش کارخانه
های عظیم نداشت وهدف اش این بود که به جای این که کارگران
ده هزارتایی زیر یک سقف باشند،این ها درگروه های 24-14
تایی با هم باشند که کنترلش هم راحت تر باشد.
* ض ورت بش یل س اا ت را بت چه حا ن دانیا؟ ه نظ
امت،نات اصبال نیتزر ه چ ین بش ل ستقل وجبد دارد ات نه؟
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جوادمهران گهر :هر کسی که فعالیت تولیدی به خصوص در صنف
ما دارد،می داند که جریان کارگری،سندیکا می خواهد.هر کسی
که تولید می کند وزحمت می کشد سندیکا واتحادیه می خواهد.
اگر بگوییم که کارگری چنین نیازی را احساس نمی کند،به خطا
رفته ایم.یا اگر اذعان کنیم که شرایط چنین فعالیتی وجود
ندارد،باز هم به خطا رفته ایم.این کار«،شرایط»برنمی
تابد!همیشه،شرایط اش را دارد.اگردرمثل مناقشه نباشد می
توان گفت که وقتی درجامعه ی متمدن دریک کشتی غرق شده2،
نفر جان سالم به درمی برند،برای احقاق حق اتحادیه ای
ایجاد می کنند وپی گیر مطالبات شان هستند.حال چگونه می
شود که هزاران کارگر بدون اتحادیه یا سندیکا بخواهند
فعالیت وتولید داشته باشند؟مساله این است که باید شروع
کرد واز عناصر با تجربه هم مدد گرفت وآرام -آرام از جمعیت
های 3-7نفری شروع کرد تا رسید به جمعیت های 744نفری.وقتی
جایی چراغش روشن شود وجمعیتی نیز زیرآن چراغ گرد
آیند،قطعا این روند گسترش می یابد.پیدا کردن عناصری که
این جمع را حرکت بدهد،بسیارمشکل است.کیست که گذشت داشته
باشد وپا در میدان بگذارد؟!به نظر میرسد،روزگاری بود که
زندگی راحت تربود،دغدغه های شخصی کم تر بود ودرعین حال
نیز گذشت افراد بسیار فراوان تر بود،اما اکنون شرایط از
هرلحاظ متفاوت است.به هرحال،در واجب بودن ودردرست بودن
این تجمع شکی نیست.از سوی دیگر،سیاست دولت وحاکمیت هم شرط
است.نمی شود سیاست کلی حاکمیت را ندیده گرفت.مثال رژیم شاه
چون می خواست درمجامع جهانی خودی نشان بدهد،ادعا می کرد
که ما«سندیکا»هم داریم ولی فقط فرم ظاهری آن را می
خواستند.

خباه ان و ادران
یترگ اا انن،سبرر،لب تنن،ع اقن،افغتنن ،ص ر،ب ییه
ائیلن
ار،اس
جنگ! طلبانه وبی خردانه اخیرنخست وزیر اسراییل
اظهارات
برای حمله به تاسیسات اتمی ایران ودر پی آن سخنان تحریک
آمیز میت رامنی کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه
آمریکادرتایید این اظهارات وقول ضمنی حمایت ازاین تجاوز
به جهت تحت تاثیرقراردادن رای آمریکاییان درانتخابات پیش
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رو ودیدار محرمانه پترائوس رییس سازمان سیا ی آمریکا
ازترکیه وهمچنین تحت فشارقراردادن آمریکا وتحریک ترکیه
وعناصرمرتجع عرب توسط عربستان برای حمله وتغییرحکومت
سوریه ودخالت آشکار درمسایل داخلی سوریه،همگی نشان
ازکوبیدن برطبل جنگ درخاورمیانه ونشانه گرفتن ایران
است.جالب این جاست که این اشتیاق برای جنگ ازطرف کسانی
مطرح می شود که درحل مشکالت داخلی کشور شان عاجز مانده
وجنگ راتنها وسیله حل این مشکالت می دانند.البته عوامل
داخلی این جنگ افروزی درایران نیز بیکارننشسته باسخنان
تحریک آمیز وغیراصولی ودلخواه دشمن ،آتش بیارمعرکه شده
اند.چه تفاوتی است بین سخنان میت رامنی آمریکایی
وکاندیدای ریاست جمهوری آمریکا باآنانی که درداخل
کشورایران حریصانه خواهان جنگ هستند؟جنگ منافع چه کسانی
را تامین می کند؟فریادصلح خواهی مردم ایران وجهان وپرهیز
ازهرگونه جنگ افروزی به چه دلیل است؟عوامل داخلی وخارجی
این جنگ افروزی به خوبی می دانند که هرحرکت نظامی باعث
شعله ورشدن جنگ درکل خاورمیانه گردیده و دراین میان
،همچون حوادث یوگسالوی واتحادشوروی،جنگ های قومی وکشتارهای
نژادی آغازخواهد شد.دراین بین دایه های مهربان تر
ازمادر،بافروش اسلحه ودرگیرکردن هرچه بیشترخلقها،به منافع
سرشاری رسیده وجغرافیای منطقه باتکه تکه شدن کشورهاوسر
برآوردن کشورهای کوچک وضعیف درمقابل امپریالیسم را بوجود
خواهندآورد.درجنگ ایران وعراق،افغانستان ،حمله آمریکا به
عراق وجنگ داخلی درسوریه،امپریالیسم آمریکا وکشورهای
اروپایی بافروش تسلیحات به طرفین درگیر،ونابود سازی
زیرساخت های صنعتی واقتصادی کشورها وبعد شرکت دربازسازی
این کشورها،سود سرشاری رابرای کارتل های تولیداسلحه
وسرمایه داری جنگ طلب جهانی فراهم کرده اند.آنچه نصیب
زحمتکشان این کشورهاگردید،از دست دادن فرزندانشان ومصیبت
کشیدن بار خرابی ها وتورم،گرانی وبیکاری حاصل ازجنگ بردوش
شان بود.درجنگ هشت ساله ایران وعراق آنچه اتفاق افتاد،رشد
وظهورسرمایه داری تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی
دراقتصادودرنتیجه محدود شدن آزادی های اجتماعی وکمرنگ شدن
حقوق شهروندی تاکیدشده مردم درقانون اساسی ایران بود .سود
سرشارجنگ درشمایل وزیران میلیاردر،اختالس های میلیاردی
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نمود پیداکرد.میلیاردرهای یک شبه ،با خرید کارخانه های
کشورباارزان ترین قیمت وبازکردن هرچه بیشترمسیر واردات به
کشور و غارت منابع باارزش ارزی نفتی ونابودی کارخانه های
تولیدی تالش می کنند.ثمره این سیاست ها تعطیل شدن پتروشیمی
اصفهان خصوصی شده را می توان نام برد.
رنج از دست دادن فرزندانمان ،گرانی،تورم،بیکاری،فساد
روزافزون،قتل،ناهنجاری های اجتماعی  ،بدوش کشیدن افزایش
مالیات،باالرفتن قیمت دالر وکاهش قدرت خرید زحمتکشان،فاصله
بسیار دستمزدهای کارگران،کارمندان ومزدبگیران باهزینه های
زندگی ودر یک کالم ربوده شدن نان ازسفره هایمان حاصل جنگ
برای ما بوده است.همانطورکه سفیران فرهنگی مردم ایران
بارها درمجامع بین المللی ودرآخرین آنهادرمراسم اسکاربه
معرفی مردم ایران پرداخته اند ،ت د ن صلح دوست وصلح
جبهستیم .یترگ ان فلزیتر تنیک توطﺌه جنگ افروزی درمنطقه
ومتعاقب آن رشدطالبانیسم درکشورهای درگیر جنگ رامحکوم
کرده وسیاست هایی راکه ایران وزحمتکشان منطقه را به سوی
ه اا ان
جنگ سوق دهدراافشا نموده واعالم می کند :حمله
واعله وراان ج گ دارار ا عتد خط نتک حلن ،طقه ار وجهتنن
است وراا قترچ گبنه القتعاه راف اهم خباها ستخت.دوستتن
،سبراه،لب تن،ع اق،افغتنستتن ،ص ،ب ییه
دراا ان
یترگ
واس اایل!
ماتاکید می کنیم که کارگران منطقه وایران طالب صلح
وضدهرگونه جنگ افروزی هستند.جنگ برای زحمتکشان سراسر
دنیاحاصلی جز درد ورنج نخواهد

داشت.رفقتر یترگ !

ضا ج تح هتر
یتایا همگن تهم دریشبرهتامتن
ج گ اف وز وعت ل س تاه دارر وس تاه دارر
ج گ اف وز جهتنن تحا ااه و بترزه ی یم.
بترزه ی یم بتف داان هت را
باارک دااه تایم.
بصمیم وخباست

ت بعیین ی
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س اا تر یترگ ان فلزیتر

تنیک

*****

تسلیت
ن رازد عتقبب
اک روز
اک روز چشم

ن هم در خباب

گ

ن

ن ابد

زان خباب چشم هیچ یس را گ از نیست-ا ت درون
عط

تور

ن در هبا پ

تغ
است

عمب ع وفن عزاز حتدثه بلخ از دست دادن همس و ف زنان
دلب ابتن یتم همه دوستااران امت را بلخ ی د.ا یاوارام
ا ختنباده بتن و ت زناه تقن متنیا.
ستلهت

یترگ ان فلزیتر

رفیآ همیشه
نا تام،رضترخشتن
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نامه ی پر مهر وهمراه با رنجت را خواندم.خوشحالم که هنوز
همان کارگرگمنامی.این پیشه ای است که یادگار پدرانمان است
وبه آن افتخارمی کنیم.مگر از حجازی کارگرچاپ که درسالهای
 4247در زندان رضاشاهی به خاطر نوشتن ،چاپ،وتکثیراطالعیه
اول ماه مه  4243کاله یخی برسرش گذاشتند وموجب مرگش شدند
کسی یادی می کند؟ ویا از رحیم همداد،از رهبران اتحادیه
کارگران نفت که بخاطر اعتصاب  4241نفتگران تاشهریور4234
درزندان رضاشاهی بود وپس ازرهایی از زندان هم اعتصاب بزرگ
را درخوزستان درسال 4233/1/32به همراه یارانش رهبری کرد
وتوسط ایادی محمدرضاشاه وانگلیس تکه تکه شد،یادی می کنند؟
جنبش کارگری ایران وجهان مملو ازاین قهرمانان گمنام
است.جنبش کارگری ،زنان،دانشجویی همیشه برای سودجویان لقمه
چربی بوده است،وتا زمانی که خوراک برای رسانه های غربی
وبرای بعضی که فقط مرگ رابرای همسایه می خواهند،فرصتی
برای پز های سیاسی فراهم کند ،قابل اعتناست.مااز
پیشکسوتان کارگری همچون علی جعفری دبیرسندیکای کارگران
خیاط تهران وحسن یونسی رییس هیات مدیره سندیکای کارگران
کفاش تهران آموخته ایم،که گمنام زندگی کنیم اما زندگیمان
را برای آرمان های طبقه کارگر فداکنیم.برای ما  1ساعت کار
یک خانواده کارگری،
،دستمزدی در حد گذران زندگی
بازنشستگی پس ازسی سال کار ومستمری مناسب،قراردادهای سفید
امضا ،بیکاری ونپرداختن حقوق پس ازچندین ماه قابل لمس است
ونوک پیکان مبارزه طبقاتی.البته این درس هایی است که ما
از حسن یونسی وعلی جعفری گرفته ایم.علی جعفری دبیرسندیکای
پر افتخار کارگران خیاط تهران با سازماندهی  3هزارکارگر
باعث شد تا از ورود پوشاک خارجی توسط فروشگاه های زنجیره
ای کوروش (قدس شده فعلی) جلوگیری شده ومعیشت وزندگی 3
هزار کارگرخیاط به خطر نیفتد وهم امروز در گمنامی ،زندگی
پیرانه سری خود رامی گذراند .حسن یونسی برخالف دل سوخته
گان به ظاهر جنبش کارگری ،چهار پایه کفاشی اش را با صندلی
بی بی سی ورادیو فردا عوض نکرد و در الله زار همچنان به
آموزش های سندیکایی تا دم مرگ مشغول بود.حسین نصیری
دبیرشجاع سندیکای کارگران فلزکار مکانیک واند یشمند
کارگری ومعاون زنده یاد داریوش فروهر درشورای عالی کار
درسال ، 4231بدون ترس از گرفتاری درایران ماند ودر دوران
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معاونت ش در شورای عالی کار آنچنان دستاوردهای کارگری را
عمق بخشید که هم امروز هم درکهن سالی وگمنامی طبقه کارگر
به او و کارهایش افتخار میکند.گمنامان جنبش کارگری،که
چندی پیش جاوید پوری دیگر ازمیانمان رخت بربست ،فن
وازهمه مهمتر آموزش های سندیکایی
سازماندهی کارگری
رابماآموختند وبرای جنبش کارگری کادرهایی آگاه وضدسرمایه
به یادگار گذاشتند.از اینان هیچگاه بلندگوهای هوچی یادی
نخواهد کرد اما عمل انقالبی آنان تاثیرخود رادرمیان جنبش
کارگری و روند مبارزات طبقاتی گذاشته است.
سرنوشت لخ والسا رهبر سیا ساخته وبادکنکی جنبش کارگری
همبستگی لهستان ویوسف افتخاری ایرانی که برای چند روزی
شهرت پشت به آرمانهای طبقه خویش کردند،آینه عبرت هر کارگر
مبارزی است.
امروز برای ضد انقالبیون انقالبی نما ورسانه های خارجی نه
اصل مبارزه جنبش کارگری بلکه «ازاین نمد کالهی» اصل
است.درهمه رسانه های بیگانه ازمبارزات مردم ایران
وکارگران،کسانی دعوت می شوند که ازمیدان مبارزه فرار کرده
اند ودرسرزمینی امن فیلسوف مابانه به مبارزات جنبش کارگری
نظاره می کنند.من همیشه گفته ام  :اگر بهتر ازما می
توانید کارکنید  ،بسم اله  ،واگر نمی توانید ،حداقل شرافت
انسانی به شما حکم می کند که اگر کمکی نمی کنید حداقل
بگذارید ما به درست یا غلط کار خود را انجام بدهیم وهزینه
اش راهم بدهیم.این آقایان وخانم ها همیشه منتقد هستند
ومنتقد باقی خواهند ماند.رضارخشان عزیز،کسی که مبارزه می
کند ،اشتباه هم می کند.کسی که در کوران مبارزه نیست
وهمچون بلبل چهچهه می زند ،زیبایی گفتارش شاید فریبنده
باشد ،اما آنچه از اودرطبیعت وتاریخ خواهد ماند فضله هایی
ست که درست کرده است.اینان همیشه سرسفره حاضر وآماده می
خواهند بنشینند و میراث خوار زحمات کارگران قهرمان ولی
گمنام هستند .ازسال  4231تا به امروز کارشان همین بوده
است.اگر نتوانستند درسندیکا مواضع فکریشان رابه کرسی
بنشانند با دسته کشی وباندبازی سعی در ویرانی سندیکا
داشته ودارند.برایشان فرق نمی کند این سندیکا باچه زحمت
ومشقتی بوجودآمده ،آنان که زحمتی نکشیده اند.دیکتاتوری
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درفکر وخرابکاری درعمل راهنمای آنان است.این سخیف کنندگان
کلمه رفیآ همیشه از خردجمعی سندیکا ضربات جانانه ای خورده
اند ولی «خب رو که نیست سنگ پای قزوینه».
ما را چه باک از اینان،چرا که رهبران سندیکایی به کارگران
سندیکایش پاسخگوست نه به حجله نشینان سرمایه داری .البته
ازاین خانم ها وآقایان انتظاری بیش از این نیست.آنان فیلم
های هالیودی زیاد می بینند که همه اش درگیری وبزن بزن
است ،برای همین هر روز اعتصاب وهر روز درگیری می خواهند.
برایشان مهم نیست خانواده اعتصابیون نانی برای خوردن
دارند یا نه؟ اموراتشان دراین روزهای درگیری واعتصاب
چگونه خواهد گذشت.فرزند بیمارشان راچه کسی مداوا خواهد
کرد؟ اما مابافیلم های فردین بزرگ شده ایم،که ازآن
معرفت ،درستی،گذشت،فداکاری،ودستگیری از ضعیف درس داده
شده است.این نیز تفاوتی دیگر باآن طرف آبی ها وایادی
داخلیشان که فقط از سفره سندیکایی ها ارتزاق می کنند.
بگذار تو را رفرمیست بخوانند،اما افتخارتو وسندیکای
کارگران هفت تپه است که دریک فراخوان ویااعتصاب هزاران
کارگر درپشت سر سندیکای رفرمیست حرکت می کنند.بگذار
مبارزین قالبی تو را فراموش کنند،مهم این است که تو هر روز
در شهرتان و درکارخانه نیشکر هفت تپه دیده می شوی و مورد
ارزیابی این کارگران واقع می شوی .مهم این است که زندگی
وعملکرد سندیکا چه تاثیری در زندگی کارگران هفت تپه
گذاشته است.اسم تو  ،علی نجاتی ،نیکو فر ،علی پور
ودیگررهبران سندیکایی در تاریخ مبارزات کارگران هفت تپه
وجنبش کارگری ایران ماندنی است.
مازیار گیالنی نژاد

سودجویی کارفرمایان،افزایش قربانیان حادثه های ناشی از کار

گزارش های دلخراشی در ارتباط با کشته شدن کارگران در نقطه
های مختلف و مرکز های تولیدی گوناگون در رسانه ها
شاهدیم 94/49/31.روزنامه ی جهان صنعت با اشاره به کشته
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شدن  42کارگر در انفجار کوره فوالد یزد نوشت«:بررسی حوادث
ناشی از کار در ایران نشان می دهد که آمار این حوادث در
مقایسه با سایر کشورهای دیگر رقم چشمگیری را به خود
اختصاص داده است .هنوز یک سال از حادثه ی معدن اشکلی در
کرمان نگذشته  ،حادثه ای که منجر به کشته و مفقود شدن
چهار معدنچی شد .پیگیری های قضایی بیانگر آن بود که شرکت
ذغال سنگ در این حادثه مقصر بوده است .اما انگار این
حادثه و حوادث مشابه که هر از گاهی دامن محیط های کاری را
می گیرد نمی تواند درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی
باشد».خبرگزاری مهر  94/43/44در رابطه با حادثه های ناشی
از کار در ایران می نویسد«:در ایران براساس یک برآورد به
طور متوسط هر ساعت دست کم  2نفر به علت حوادث گوناگون جان
خود را از دست می دهند و هزینه ی عدم رعایت مقررات و اصول
ایمنی معادل صادرات نفت کشور است»خبرگزاری مهر به نقل از
دکتر سید حمید صالحی می نویسد«:بررسی ها نشان می دهد34
درصد کارکنان عملیاتی پاالیشگاه ها دچار کاهش شنوایی ناشی
از آسیب های شغلی هستندوشایع ترین بیماری های شغلی درصنعت
نفت به ترتیب کاهش شنوایی ،اختالالت اسکلتی عضالنی و کمر درد
ناشی از کار عنوان شده است» ایلنا  7خرداد  94از کشته شدن
عده ای از کارگران در معدن کرمان خبر داد.ایلنا به نقل از
دادستان عمومی و انقالب کوهنبان گزارش داد که رعایت نشدن
اصول ایمنی در معدن هشونی در کوهنبان یک کشته و دو زخمی
برجای گذاشت .دادستان کوهنبان در ادامه گفت «:در حال حاضر
حدود  3344کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان
مشغول به کار هستندکه باید به لحاظ وضعیت ایمنی آنها چاره
مقام قضایی
اندیشی شود» اظهار چنین سخنانی از طرف یک
سنگین کردن سایه ی مرگ بر سر کارگران و اینکه در معدن های
نام برده شده جان آنان به شدت تهدید می شود و هیچ گونه
عزمی نیز برای جلوگیری از اتفاق های مشابه در بین مسﺌوالن
دیده نمی شود را به خوبی نشان می دهد.در خبرنامه فلزکار
شماره  12از حوادث کار ناشی از ساختمان سازی به دلیل
رعایت نشدن استاندارد های ایمنی در بخش ساختمان آماری
داده شده بود .در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر کارگر
ساختمانی در ایران مشغول به کارند که زیر پوشش هیچ نوع
بیمه ای قرار ندارند .نگاهی هر چند سطحی به حادثه های
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ناشی از کار که یا منجر به مرگ می شود و یا آسیب های جسمی
جبران ناپذیر را به دنبال دارد به خوبی نشان می دهد که
حتا اگر حداقل های ایمنی در عمل اجرا شوند تا حدود زیادی
می توان از این حادثه ها جلو گیری کرد .در کشورهایی که
کارگران در رشته های مختلف موفق به ایجاد سندیکاهای
کارگری خویش گردیده اند از جمله دستاوردهایشان برقراری
امنیت در محیط های کاری است.اتحادیه های کارگری در صورت
بروز چنین حادثه هایی به دلیل داشتن قدرت سازماندهی
قادرند ضمن پیگیری قضایی به منظور محاکمه ی مسببان اصلی
این گونه حادثه ها از بروز حادثه های مشابه جلوگیری
کنند.کارفرمایان با نادیده گرفتن مسﺌله های مربوط به
ایمنی کارگران سودهرچه بیشتری از بهره کشی ازکارگران کسب
می کنند.دراین میان حفظ جان کارگران برای آنان از هیچ
اولویتی برخوردارنیست و کارگران به همین دلیل بایستی
تاوان چنین سیاست های سودجویانه ای را با جان خویش
بپردازند.

ت بش یل س اا تهتر یترگ ر و بظف ی دن یترف تاتن
ه اام ن در یترگتههت ببسط س اا تهتر یترگ ر از
ی یم.
حتفظت
خبد
جتن
جبادطته اتن

همگت ن ج بش س اا تان جهتنن
ت دم ویترگ ان اا ان
قطع ت ه ابحتداه یتری تن دولتن یتنتدا –
اونتتراب درهمبستگن ت یترگ ان اا ان
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درچهل و نهمین کنگره ساالنه اتحادیه کارکنان دولتی کانادا
– اونتاریو که در روزهای 2تا  3خرداد ماه در شهر ویندوزور
در استان اونتاریو برگزارشد،قطعنامه ای در همبستگی با
کارگران ایران پیشنهاد وبه تصویب رسید،که گام مهم دیگری
درتحکیم و تقویت همبستگی میان جنبش کارگری درکشورهای
دنیاست.اتحادیه کارکنان دولتی کانادا  CUPEبزرگترین
کانادا
درسراسر
343444عضو
کاناداست،که
اتحادیه
وپرورش
ودرمان،آموزش
بهداشت
های
بخش
داردوکارکنان
،شهرداری ها،کتابخانه ها ،دانشگاهها ،خدمات اجتماعی،حمل
ونقل،خطوط هواپیمایی وخدمات اورژانس را دربرمی گیرد.دراین
قطعنامه آمده« :اتحادیه کارکنان دولتی کانادا – اونتاریو
اذیت وآزار فعاالن کارگری ایران ازسوی دولت ایران را محکوم
می کند.وازحق کارگران ایران برای تشکیل آزادانه سازمان
های کارگری مستقل حمایت می کند .ما با سازمان های مستقل
کارگری ایران در زمینه تحکیم همبستگی کارگران با یکدیگر
درچارچوب مبارزه جهانی برضدسرمایه داری وبرنامه های
وقاطع
روشن
ماموضع
کرد.
خواهیم
همکاری
نولیبرالی
دربرابرتحریم های اقتصادی وهرگونه تالش ازسوی آمریکا
ومتحدانش ازجمله کانادا،در راه مداخله نظامی برضد ایران
اختیارکرده ایم».درادامه این قطعنامه علت این موضعگیری
اتحادیه چنین توضیح داده شده است« :چون سیاست های
سرکوبگرانه وضد کارگری دولت بطرز خشنی برکارگران ایران
تحمیل شده است،چون کارگران ایران حق ایجادتشکیالت صنفی یا
اعتصاب ندارند وغالبا درمعرض اذیت وآزار،بازداشت وحبس
قراردارند،چون تحریم های اقتصادی ومداخله نظامی برضدایران
باهربهانه و پوششی،فاجعه باروغیرقابل قبول است،وقربانیان
چنین اقدام هایی بی تردیدمردم عادی وزحمتکشان ایران
خواهند بود،وچون تالش بی وقفه آمریکا ومتحدانش برای به راه
انداختن جنگی برضد ایران ،بهانه ای بوده است به منظورشدت
دادن به یورش به حقوق بشروحقوق کارگران ازسوی هر دوطرف
،ما همبستگی خود رابامردم وطبقه کارگرایران اعالم می
داریم.

الگبر

زالن ببسعه
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جهان به سرعت در حال دگرگونی است.ما در حال تغییر در
توزیع جهانی ثروت هستیم آن هم با وجود کشور هایی که به
عنوان مراکز اقتصادی و توسعه اجتماعی در حال ظهور
هستند.برزیل یکی از این مراکز جدید است .این کشور تا سال
 3424چهارمین اقتصاد دنیا (پس از چین  ،ایاالت متحده و
هند) خواهد شد.مهمتر از همه  ،طی هشت سال گذشته بیش از 14
میلیون برزیلی-تقریبا به اندازه جمعیت اسپانیا-را از فقر
خارج و به سطح طبقه متوسط رسانده ایم و به بهداشت  ،تحصیل
 ،درآمد و کار رسمی دسترسی دارند.همچنین در برهه ای از
بحران برای اقتصادهای توسعه یافته هستیم.تجمیع بدهی ،
جایگزینی برای افزایش درآمد نیست وبازار خود محورهم
جایگزینی برای قواعد وقوانین دولتی نیست .دنیای ثروتمند
در جست و جوی یک الگوی اقتصادی متوازن تر است و برخی
سیاست های مشترک وجود دارد که همه ما باید برای ساختن
دموکراسی های پایدار و فراگیر تا سال  3424دنبال کنیم.
اول  ،ما باید رابطه ای متوازن تر میا ن دولت و بازار شکل
دهیم .دولت ها باید به بازار ها اجازه دهند هر آنچه را
صالح می دانند انجام دهند:.یعنی ابداع و افزایش تولید .اما
در عین حال دولت ها باید برای احتراز از بی ثباتی و
نابرابری درآمدی که برخاسته از بازارهای بی قانون است
بکوشند.دوم  ،همه ما باید سیاست های که به نفع رشد است را
دنبال کنیم .به جای صرف انرژی در جنگ های پولی و تجاری ،
باید بر توسعه اقتصادهایمان و توازن بخشیدن به جریان
تجارت متمرکز شویم .این باعث ترمیم سریع اقتصادهای توسعه
یافته و تداوم توسعه اقتصادهای در حال ظهور می شود.سوم
،همه باید سخت بکوشیم تا درآمدها را همراه با تولید
افزایش دهیم تا اینکه این فرآیند ترمیم و اصالح به نفع
طبقات متوسط در کشورهای ثروتمند تمام شود و اجازه دهد که
صدها میلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه از فقر به
در آیند .بازار صرف  ،توزیع درآمدی را اصالح نمی کند.
اقدام دولت هم الزم است .و همه ما باید به سوی یک الگوی
اقتصادی پایدار و سازگار با محیط حرکت کنیم .وجهان باید
31

 skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکارمکانیک

الگوهای تولید و مصرف خود را به گونه ای اصالح کند که در
عین حالی که میلیارد ها نفر از مصرف کنندگان جدید را به
بازار جذب می کند اما باعث کاهش انتشار مواد سمی و کربنی
هم بشود .به جای اینکه این کار را در قالب "هزینه"
بگنجانیم  ،می توان پنجره های جدیدی به روی سرمایه گذاری
و اشتغال در داخل کشورها و نیز همکاری بیشتری میان این دو
مجموعه گشود.برزیل و سایر کشورهای در حال توسعه سخن های
بسیار و پیشنهادات بسیاری در خصوص توسعه سبز و فراگیر
دارند .همراه با همسایگان آمریکای جنوبی مان  ،همه ما
دارای سابقه ای طوالنی از برده داری و سوء استفاده وحشتناک
از زمین و ساکنان بومی آن هستیم .میراث استعماری  ،نگرانی
ها و نابرابری های اجتماعی عمیقی بر جا نهاد.پیشرفت های
اخیر در افزایش سطح زندگی برزیلی ها و توزیع درآمدی نتیجه
به خانواده
برای نفع بیشتر بخشیدن
عزم و اراده سیاسی
های فقیرتر است .حفظ سیاست های خرده اقتصادی با ثبات
وگسترش برنامه های حمایتی اجتماعی مان چرخه ای فضیلت
مندانه از توسعه است که برخاسته از بازارهای داخلی است.
الگوی برزیلی ثابت کرده که الگویی فی نفسه توانمند است.
فرآیند نقل و انتقال های بزرگ دولتی به فقرا  ،مصرف را
توسعه داده و فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری خلق کرده
است.مشوق های مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش
سرمایه گذاری دولتی  ،ظرفیت خروجی و تولید برزیل را باال
برده به گونه ای که این کشور می تواند بدون تورم
افسارگسیخته به رشد خود ادامه دهد.سیاست های کارگری دولت
به ویژه در زمینه حداقل دستمزدها تضمین کننده این است که
دستاوردهای تولیدی بر دستمزدها  -منبع رشد طبقه متوسط –
هم تاثیر نهاده است.امروز بازار مصرفی رو به رشد برزیل از
توسعه اقتصادی خود بنیان (خود کفا) نه تنها در برزیل بلکه
در کل منطقه مان حمایت می کند.توسعه طبقه متوسط برزیل
همچنین مشارکت فعاالنه کسانی که به لحاظ تاریخی از این
فرآیند به دور بودند را هم در بر داشته است.سیاست های
دولتی به نحو چشمگیری طرفدار زنان است این سیاست ها
همچنین به دنبال حذف کار کودکان و فرار آنها از مدرسه
است .این سیاست ها حامی پیرترهاست و مخالف تبعیض نژادی
است .آینده را در تعمیق پروژه های ملی مان بر اساس رشدی
31

 skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکارمکانیک

فراگیر و پایدار و ارتباط آن با سرنوشت دوستان آمریکای
جنوبی و التین مان می بینیم .ما به همگرایی فراگیر منطقه
ای  ،جهانی و همگرایی با تمام دنیا باور داریم .به همین
ترتیب ساختارهای حکومت ورزی هم باید دگرگون شود تا دنیا-
به ویژه شورای امنیت ،آی.ام.اف و بانک جهانی -را آنگونه
که هست بازتاب دهد .دنیای در حال توسعه هم می خواهد صدایش
شنیده شود و نگرانی ها و مالحظاتش در نظر گرفته شود.

*رایس جمهبرر

زال

خب نت ه فلزیتر
امتره 54
دوستتن یترگ !خب هتر داخل گیب ه ،همگن ازخب گزارر اال ت
وروزنت ه یترویترگ نقل گ دااه است .چ تنچه قتله ،خب ،نظ
ات انتقتد وپیش هتدر داراا  ،اامتن اامیل ی ده ونش اه
پیتم فلزیتر را ار ه چه هت اان اترر ی یا.اان نش اه
تعلآ ه همه یترگ ان اا ان است .سپتسگزارام.
بح ا اه پیتم فلزیتر
«اخراج  234کارگرقارچ مالرد کرج  -بیکاری  344کارگر
شهرداری ایذه – 34هزار کارگر شهرستان آران درآستانه
بیکاری -کارخانه زرگاربا 334کارگر درآستانه تعطیلی -مرخصی
اجباری وبدون حقوق  314کارگر شاغل درمتروی اهواز ( شیوه
جدید اخراج کارگران)– بیکاری  414کارگردرکارخانه آلیاژ
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استان لرستان – تعطیلی پتروشیمی اصفهان کارخانه خصوصی شده
وبیکاری  344کارگر»همتنطبر یه اخبتر ح تات دارنا،اخ اج هت
و ی ترر هت رونا رو ه راا خبد رادر یتن زحمت شتن ادا ه
ن دها  ،ا ت ننچه جتلب ببجه است بحلیل اان اخ اج هت
و ی ترر هتست«:رحیم بناموالیی نایب رییس اتاق بازرگانی
استان البرز:کارگران اخراجی یاتمایل بکارندارند یازیاده
خواه هستند»ج تب بالان زحمت شتن را ت س تاه داران انگل
ه بن پ ورر واست تده از
بجترر ااتبته گ فته انا یه
درنخبر س تاه دارر
دست نج داگ ان عتدت ی ده انا و س
جهتنن دارنا .تتس تنه چ ین اف ترنلبده ار در ین ب هت
سبوالن اا انن رواج ناارد ،ل ه یشت هباداران س تاه دارر
جهتنن ازنظ اه پ دازهتاشتن همچبن یی ز بتنمبنه اا انن اش
ر اان چ ین دارنا.دری تر اان اخ اج
بسن غ ن نژاد ط ز ب
هت و ی ترر هت رونا عقب افتتدن حقبق هتنیزس اتل ادا ه
دارر است«.کارگران قنداهواز 41ماه است که حقوق نگرفته
اند -بیش از3سال است حقوق  744کارگرنساجی مازندران پرداخت
نشده است -بیمه بیکاری کارگران اخراجی شهاب خودرو پس از3
ماه هنوزبه سرانجام نرسیده است».دری تر اخ اج و ی ترر و
تهه حقبق  ،ح و یت ازقبانین دست
پ داخت نشان چ اان
وپتا سته قتنبن یتر نیزظلم داگ ر است یه ه زحمت شتن روا
ن ابد«.محرومیت  3میلیون کارگر روزمزد ازمزایای
دااته
قانون کار -بیش از  74درصد کارگران استان البرز
باقراردادموقت کارمی کنند33 -درصد کارگران درماه کمتراز
 294هزار تومان حقوق دریافت می کنند -فتح اله بیات رییس
اتحادیه کارگران موقت:دولت به عنوان کارفرمای بزرگ
مهمترین مانع اجرای قانون کاراست».ازقاام گ ته انا ح ت
ن
تبلن اان چ ین ح یت
ت تبلن است.وقتن
ا تم زاده
ی ا،وار ه حتل خش خصبصن ویترگتههتر زا ز ی ن.
ح و یت ازقبانین حمتاتن،عقب افتتدن حقبق هت واخ اج
تعث ااه«کارگران ناتوان ازپرداخت هزینه تحصیل
یترگ ان
اان «با دالر 3344تومان ،ارزش
فرزندان خودباشند».وعالوه
پول ملی درطی 3ماه  33درصد کاهش یافته -گوشت گوساله
کیلویی 32هزارتومان – افزایش قیمت مصالح ساختمانی -مجمع
جهانی اقتصاد گزارش داد تورم ایران درجایگاه سوم جهان
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زد گی ان ه
صتابن است یه زحمت شتن وهمه
است».اا هت
تنن درگی هست ا وغبل گ انن س ه وسال تن واخالق
روزه
ختنباده هتاشتن را وافزااش دالر ببان خ اااتن را بهااا
ن ی ا.
ت فعتالن ص ن
خبردهتر خشن و دورازقتنبن
تتس تنه
تاان زحمت شتن
ه پاااه ار عتدر در خبرد
وزحمت شتن
در یمتر تن اعلن نجتبن
بباال ااه است.از زناانن اان پی
،رضتاهت ن،اته خ ز تنن ،حماج احن،افشین استلب،بتروزنت ه
همن
نگترانن چبن عیستسح خیز،ژاال ن اعقبب،داودخاای ن،
ل ببن روزنت ه نگترچتلبسن بت«ضرب
بالان ،حماص
احمار
وشتم توکلی دبیرکانون صنفی معلمان کرمانشاه  -احضار 2تن
از اعضای کانون صنفی معلمان شهرستان سنندج به دادسرا به
نام های پیمان نودینیان،بهاالدین ملکی،رامین زندنیا» نات
تبمتم اان ش الت وس گ اناازر هت ن ببان خ وش زحمت شتن
بترزات بتراخن دنیتاثبتت ی ده خالف
را خت بش ی د.ننچه سی
اان است«.رانندگان شرکت واحدکرمانشاه برای خواسته های
صنفی اعتصاب کردند -اعتراض کارگران شرکت آونگان به حکم
دادگاه مبنی بر ورشکستگی شرکت.نماینده کارفرما می
گوید:شرکت با سفارشات متعدد برای ساخت دکل از داخل وخارج
حیات دوباره ای یافت واین حکم یعنی نابودی.حتامی توان با
فروش ضایعات کارگاههای تولیدی حقوق پرسنل راپرداخت کرد-
تجمع کارگران کنف کار گیالن -پس از  41ماه از شروع مبارزات
کارگران پتروشیمی ماهشهر،روندحذف شرکتهای پیمانکاری نیروی
انسانی به سرانجام رسید وقرارداد مستقیم باکارگران دراین
تهشه
زرگ یترگ ان پت وایمن
صنایع بدست آمد».پی وزر
نشتن از گست ش وبعمیآ بترزات یترگ ر دراا ان است،و سیتر
تیترف تاتن یه
پی وزر هتر یترگ ان در خبرد هتر ص ن
ازنگته رستنه هت اور تناه است.بح ا اه پیتم فلزیتر اان
پی وزر را ه یترگ ان پت وایمن بب اک گ ته و ه همت
و بترزابشتن درورد ن ف ستا.پ سش اان است چه یستنن ص تاع
را ورا سته ویترگ ان را ی تر وغبل گ انن را س س ه
زحمت شتن خباهتن ا؟ ح م نت بددر ا یت نونگتن در راستتر
اهااف چه یستنن صتدر ن ابد؟«واردات لوازم التحریرازچین-
واردات 34هزارتن شیرخشک – واردات 3میلیارد دالرطال ازترکیه-
کاهش تعرفه واردات کاغذ -واردات نیم میلیون دالری
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ورا سته اان ص تاع ،ی ترر روزافزون
بیل»واردات ه ع ن
زحمت شتن ووا سته اان اقتصتد یشبر ه خترج و همت ازهمه
اوج گی ر وقارت ات ن اان ایبه ز ت اارر دریتست دولت
است .ت ن پ سیم اع ن یشبر ت حتتازستخت یل هم عتجزاست یه
تااازخترج وارد ابد؟نات ص تاعن همچبن ذوب نهن،فبالدو
یل هم
تاین ستزر هتر جبروا جبریشبر تن ازببلیا
عتجزنا؟ تقتطیت خی .ا تاان ایبه اقتصتدر دارار اک پشتبانه
سیتسن است یه یشبر تن راوا سته ه یگتنگتن -اقتصتد
ب
ات
رابک حصبلن وزحمت شتن راذلیل ن خباهابت تبانا تب
تناه خبد اا ات یشبر را است گ فته ونبی اش را ه
عقب
س تاه دارر جهتنن ثت ت ی ا«.مدیرعامل کارخانه تولیدی
پارس مداد :واردات وقاچاق ،مشکالت ارزی ومالیات،باعث شده
که خط دوم تولید راتعطیل کنیم – دبیرانجمن تولیدکنندگان
آب معدنی :دشوارشدن فرایند تامین مواد اولیه که دربورس
کاال 43هزارتن تقاضا برای خریدPETماده اولیه آب معدنی وجود
داشت تنها 4344تن عرضه شد وقیمت این ماده از 2334تومان هم
گذشت.گرانی وعدم وجود مواداولیه فعالیت  14درصداز واحدهای
تناه
عقب
تولید آب معدنی رابه خطرانداخته است».ب
باد
ونبی ت تنه س تاه دارر انگل بجترا ه از واردات
اولیه نب عانن خبدارر ن ی ابت واحاهتر ببلیا نب عانن
بعطیل ابنا دستبر«خرید مبل برای وزارت راه نیم میلیارد
اضتفه حقبق یتر اان ه اات
ا
تومان »را ن دها،ا ت در
ن
طبل ج گ
عقب تناه است یه
ن ی ا.اان ب
قتو ت
تنتتنیتهب و یت را ن یتناااار حزب
یب ا وهمااستتن
ار راتست جمهبرر ،اان پیتم او ت ت
جمهبراخباه ن ا ت
«اوباما درنامه ای به ایران اطالع داده است که آمریکا
درحمله اسراییل به ایران شرکت نکرده وازآن حمایت نمی
کند.وهمچنین درجریان دیدار نتانیاهو رییس حکومت اسراییل
ازآمریکا اوباما بااودیداری نداشت».رانتدااه ن گی د.اان
ر است یه دردهه اصت تعث ا ست یترب رایس جمهبر
همتن ب
د بی ات اا وپس از پی وزر ج ج بش(پار) ه نزادستزر گ وگتن
پس از54
هت ن ا تان بتدرت ی د.دوستتن عمل د اان ب
ستل اان است«باقرزاده رییس نهضت سوادآموزی :نیمی ازجمعیت
ایران بیسواد ویا کم سوادهستند -.روند کند ساختمان سازی
درمناطق زلزله زده از 41344واحد 34 ،واحد آماده واگذاری
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ار انستنهت ارزان قتال نیست .همچ تن ه یت
است»اان ب
گ زحمت شتن اا انن راخبهتن ا.اا تن نیز
را ن ونتتنیتهب
تبصباب دستمزدر  593هزاربب تنن وبحمیل گ انن ه س ه هتر
ار
گ باراجن را
زحمت شتن وفستداخالقن و تلن ه جت عه
زحمت شتن ون تدانن وپیش فت جت عه رقم ن زن ا.نات نبتاا
ح ان جت عه س تاه دارر راف اگ فته
پ سیا :درحتلن یه
زحمت شتن
ا
وس تاه دارر جهتنن درجتر جتر جهتن در
ق ارگ فته و بترزات طبقه زحمت ش ه هم اه س تاه دارر
یبچک ه روز اوج ن گی د«اعتصاب درمتروی اسپانیل به دلیل
کاهش دستمزد ها واخراج کارگران وپرداخت نازل  33درصدی
بیمه بیکاری -اعتصاب قضات یونانی به دلیل کاهش  14درصدی
ه
دستمزدهایشان»واعتصتب هتر س اس ر یترگ ان دراعت اض
سیتست هتر ص اوق ین المللن پبل وسیتست هتر س تاه دارر
چبن
یشبرهتان
اقتصتد
یترگ ان،
علیه
جهتنن
ه نتگهتن
ابنتن،اسپتنیت،پ بغتل،اا ل ا ...رافلج ی ده
ن ابد؟نات نمتاش
برس
فیلم ویترا تببرهتر اهتنت ن یز
ار انح اف اذهتن یشبرهتاز سئله
نباسن س تاه دارر جهتنن
اصلن یه همتنت بحمیل هزا ه هتر ح ان اقتصتدر ه زحمت شتن
س اس دنیت نیست؟

گزارش
کارخانه رزصنعت سازنده ژنراتور و موتورهای دیزل واقع
درشهرصنعتی هشتگرد با 144کارگر،از اردیبهشت به بعد حقوق
کارگران راپرداخت نکرده است.دراین شرکت استخدام به صورت
یکماه آزمایشی بدون دستمزد ست وسپس قراردادیکماه یا
دوماهه بسته می شود که تنهامهندسین 3ماهه قراردادمی
بندند.با توجه به اینکه قراردادهای این شرکت عموما باراه
آهن سراسری است وبه تازگی 1میلیاردتومان پول دریافت کرده
اند،ازپرداخت پول کارگران امتناع می کنند.دراین کارخانه
پس ازگذراندن دومین ماه از کار ،تازه یکماه از حقوق
پرداخت می شود البته دربهترین حالت.همین روند درکارخانه
شیبا سازنده موادغذایی اعمال می شود.
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تتس تنه اان عمل د ه ایبه ار رااج درص تاع و خصبص خش
خا تت بباال ااه است.در سیترر ازا یت هتر ستختمتنن دادن
حقبق پس از دو ته یتر ،ه ا ر رااج بباال ااه است.یتفن
پ داخت ی دن حقبق یتری تن را
است سبدحتصل ازاان دا
حستب ی یم بت ه پستن اخالقن ودزدر نا تر اان یترف تاتن
بح ا اه پیتم
پن ب ام
فلزیتر

حقبق پتامتل ااه
زنتن س پ ست ختنبار
وخامت زندگی زنان سرپرست خانواردرسراسرکشوربویژه منطقه
های محروم،بااجرای قانون هدفمندی یارانه هاتاثیرمستقیم
ومنفی بسیارجدی برزندگی این گروه اجتماعی باقی گذارده
است .افزایش قیمتها و گرانی اوج گیرنده ماههای اخیر،این
زنان محروم وزحمتکش وخانواده های زیر سرپرستی آنان رابا
دشواری های فراوان روبرو ساخته است ودسترسی آنان رابه
غذای مناسب ،مسکن مناسب ،آموزش ،و بهداشت مشکل ترازپیش کرده
است.چندی قبل یکی ازاعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درمصاحبه
با خبرگذاری ها،درخصوص زنان سرپرست خانوار زیرپوشش سازمان
بهزیستی،خاطرنشان کرده بود «:مهمترین اقدام قابل توجه مجلس
دررابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار،قانونی بودکه در
چارچوب برنامه پنجم تصویب وابالغ شد.البته این مساله
باتوجه به مساله ادغام های اخیر دروزارتخانه ها به
تاخیرافتاده است.واقعیت این است که سازمان بهزیستی
هنوزامکان اینکه بتواند تمامی مراجعین واجدشرایط راتحت
پوشش قراردهد(به خصوص زنان سرپرست خانوار) نداردوباید
برای رفع این معضل راهکارهایی را اندیشید.این سازمان تنها
ماهی14،34یا34هزار تومان بدهد دروضعیت فعلی اقتصادی
وتورم،مشکلی راحل نخواهدکرد»اغلب زنان سرپرست خانوار
زیرپوشش سازمان بهزیستی ،مستمری ماهانه بین14تا34هزار
تومان دریافت می کنند،که این مبلغ پاسخ گوی حتانیازهای
روزانه یک خانواده چهارنفره نیزنیست.وضعیت زنان سرپرست
خانوار زیر پوشش کمیته امداد،به مراتب بدتر و وخیم
تراست.مطابق آمار،درحال حاضر21هزارزن سرپرست خانواردرنوبت
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دریافت خدمات ازجمله مستمری سازمان بهزیستی اند.رییس
سازمان بهزیستی در حاشیه همایش روزملی خانواده،باصراحت
اعتراف می کند«:تمام زنان سرپرست خانواروسایر متقاضیان
ازسایرگروه های جامعه می توانند در بهزیستی تشکیل پرونده
بدهند،اماخدمات مستمربه آنها براساس اعتبارات بهزیستی
،اولویت بندی می شود» معنای این سخنان نبوداعتبارات الزم
وکافی برای حمایت ازافرادتحت پوشش بهزیستی به ویژه زنان
سرپرست خانواراست.زنان سرپرست خانواربه ویژه زنان زیرپوشش
می
را
سختی
ودیگر نهادها زندگی
بهزیستی
سازمان
سرپرست
زنان
برزندگی
را
خود
شوم
گذرانند.فقرسایه
خانوارگسترانده است .متاسفانه دولت باعملکرد خودحمایت
موثری ازاین گروه اجتماعی نمی کند.
حوریه جوادی (کارگر)

ا
(نگتهن

جه گ

طلب تر

ه ختط ه نباسن پ وازثت تن)

پس از انقالب مردمی وعدالت خواهانه درسال،4237بخشی از
مزدوران رژیم محمدرضای پلید پهلوی بااوبه خارج رفته
ودرآغوش رژیم های انسان کش سرمایه داری النه گرفتند.پس
مانده های رژیم که از غافله فراریان جامانده وضربت سختی
ازمردم خورده بودند،از روزهای آغازین انقالب باترور وکودتا
و شایعه سازی وتمسخرانقالبیون ،کینه ونفرت خودرا ازمردم به
نمایش گذاشتند.حتابرخی ازآنان خود را انقالبی جا زده
انقالبیون
چهره
کردن
درمخدوش
سعی
انقالبی
باظاهری
راداشتند.اما این نقش چندان نپایید،پس ازچندی با پاالیش در
درون گروههای انقالبی ،این ناپاکان به سرعت پاک سازی شدند.
اینان که درسنگر شایعه سازی وتمسخر مردم جای گرفته
بودند،دراوایل دهه هفتاد وبه مدد خالی بودن صحنه سیاسی
ازحریف،دست به نگارش خاطرات خود زدند،تا بتوانند تا آنجا
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که می توانندتاریخ رابفریبند وچهره ای بزک کرده از خودبه
نمایش گذاشته ،تمامی تقصیرات رابه گردن خانواده پلید
ازفرح
نویسان
خاطره
بیاندازند.
پهلوی
بی
تاشعبان
پهلوی،هویدا،زاهدی
دیبا(همسرشاه)،محمدرضا
مخ،این جرات رایافتند که قلب تاریخ کنند وهرچه دوست دارند
بگویند .درپاک کردن چهره زشت وخونخوار این حرام لقمه ها
تالش وسیعی شد،تا به جوانان خام فکر این گونه القاکنند که
دوران خشونت بار پهلوی،بهشتی بود که ازدست رفت.دراین بین
کانال های تلویزیونی امپریالیستی،یاور این منفوران،چنان
کردند که پرویزثابتی آدمکش وگرداننده دستگاه اهریمنی
وامنیتی ساواک نیزطلبکارانه کتاب بنویسد واین مجال
رابیابد که در رسانه های دیداری وشنیداری ،گزاف هایی بنام
تاریخ وغسل تعمیدی یرای خود ودستگاه آدمکش پهلوی فراهم
کند.اینان که غیرانسانی ترین روش هارا برای درهم شکستن
انقالبیون اسیربکار می بردند،مصداق این سخن شاملوشدندکه می
گفت«:لبخند رابرلب جراحی می کنند،ودهانت رامی بویند مبادا
گفته باشی دوستت دارم».سرمایه داری غارتگرهمیشه مترسک
هایی راآماده دارد،به همین دلیل زمینه تبلیغی را برای شاه
دوستان و رژیم سیا ساخته پهلوی می سازند تاشاید دوباره
امکان این فراهم شود که آنان باز بازگردندند وبرای خواندن
یک کتاب دختری را درساواک مورد تجاوز قرار دهند ویاپسری
رابه جرم گوش کردن رادیویی بطری داغ استعمال کنند.البته
برخوردهای این آقایان تنهاشامل انقالبیون نمی شد بلکه
درتمامی زوایای زندگی مردم مداخله می کردند.ننتن ار تب
ده .کافی است کسانی همچون اسفندیار منفرد
بدنا و ت
زاده آهنگساز فیلم قیصر،علی اشرف درویشیان نویسنده داستان
کی برمی گردی داداش جون ،آذرشیوا بازیگر وحتا گوگوش از
رفتاری که ساواک بااینان به عمل آورده سخن بگویند تا
آلودگی های رژیم شاه وعواملش همچون پرویزثابتی رابرمال
گردد.متاسفانه بعد از انقالب به هیچوجه خشونت وظلمی که در
دوران شاه بر مردم اعمال شده بود ،بازگو نگردید وآنانی که
می توانستند از دیده ها وبرخوردهای تحقیرآمیز وگاه جنون
آمیز ماموران شاه درعرصه امنیتی بگویند،دم فروبسته
اند.تنها کتابی که بتوان ازآن نام برد کتاب ویداحاجبی
ازشکنجه شدگان بدست،پروردگان پرویزثابتی است.
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پرویز ثابتی کسی است که شکنجه علمی !!! را درایران رواج
داد.اودراستخدام وفراگیر کردن چشم و گوش ساواک ولخرجی های
بسیارمی کرد.اوکسی است که شکنجه گران رابرای آموزش به
آمریکا و اسراییل می فرستاد.بارها فیلم شکنجه شده ها رابه
آموزش دهنده های آمریکایی نشان داد وفخرفروخت.به دستور او
نه تنها بیژن جزنی وکاظم ذواالنوار و7تن دیگربا دستهای
بسته به رگبار بسته شدند،بلکه دهها رزمنده خلق زیرنظر
مستقیم اوشکنجه وکشته شدند،ازجمله مهدی رضایی و هوشنگ
تیزابی.اوپولهای بسیاری رابرای به خدمت گرفتن لمپن ها
وکاله مخملی ها ودانشجویان الوات دراروپاهزینه کرد.روسپی
های مدل باال وسرپرست روسپی خانه شهر تهران پری بلنده
بااوارتباط مستقیم داشتند.ازفاحشه ها برای زندانبانی زنان
انقالبی استفاده می کرد.افتخار اواین بود که همسران
تیمسارهای رده باال رابرای ارتقا رتبه به افسران آمریکایی
معرفی می کرد.اوسیستم اعتراف گیری ازانقالبیون رابرای
اولین بارازاسراییل به ایران آورد وپس ازانقالب نیزبه
عنوان متخصص شکنجه به اسراییل رفت تا ازمبارزان فلسطینی
بازجویی ،شکنجه واعتراف بگیرد وبه مزدوران موساد شیوه
شکنجه کردن رابدهد.ابلهانی که به سمت خورشید خاک می
روزی
چند
شاید
حقیقت
خورشید
که
دانند
پاشند،نمی
درغبارنهان شود،اما بهرحال پدیدار خواهدشد.
برای اینکه همچون پرویزثابتی سخنی به گزاف نگفته
باشیم،ازکارگران سندیکایی شکنجه شده که امروز به کوری چشم
ساواک وساواکی ها هنوز زنده اند ومی توانند شهادت بدهند
چندنفری رانام می بریم:
-4نبی معروفی کارگرسیمان کارشاغل درمنبع آب خیابان بهارکه
بعداز اشغال شدن کارگاه توسط سربازان فرمانداری نظامی در
، 4223/3/4پس ازخوردن کشیده ازسرهنگ جاویدپور تابه امروز
ازیک گوش ناشنوا وازیک چشم نابینا شده است.
 -3اباذربرنگی کارگرکفاش وعضوهیات مدیره سندیکای کارگران
کفاش ازسال  4224تا، 4222پس از دستگیری باآخرین اعضای
مرکزی شورای متحده،،درحمام زرهی توسط سروان ساالری آن چنان
شکنجه شد که تاسال  4237ازنارسایی کلیه رنج برد.
41

 skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکارمکانیک

 -2خلیل پرن عضوفعال سندیکای کارگران فلزکارمکانیک،پس
ازدستگیری در سال 4231برای بازجویی بدست شکنجه گرمعروف
آرش داده می شود.برای اعتراف گیری ازخلیل پرن کارگرحلبی
ساز کارخانه لوله سازی،بیضه های او را می سوزانند،که هنوز
آثارش دربدن اوباقی است وبرپاهای اونمایان.
 -1علیرضافرهادی رییس هیات مدیره سندیکای رانندگان شرکت
بسیاردرمورد11
شنیدنی
،حرفهای
اتوبوس
وراننده
واحد
روزبازداشت خود درقزل قلعه درسال4212دارد.همچنین بازداشت
او وهمکارش غالمحسین بابااجدادی ازاعضای فعال سندیکای
رانندگان شرکت واحد در روز اعتراض مردم تهران به گرانی
بلیت اتوبوسها بسیارشنیدنی است.آنان را  2روز دراصطبلی
زندانی کرده وباانداختن درحوض آب سرد و زدن شالق توسط
هوشیار،بازجوی ساواک ،تن پرشوراین فرزندان طبقه زحمتکش
رابازخمه های شالق پاداش دادند.
نیستند کارگران زحمتکشی که بگویند با آنان چه کردند در
دخمه های ساواک در زمان صدارت ایشان برکمیته مشترک
ضدخرابکاری.محجوب عظیمی کارگرآهنگر ودبیرسندیکای کارگران
معدن شمشک و مسوول تشکیالت شورای متحده تاسال 4222
بعداززندان سالها خانه نشین شد وتوان کار کردن نداشت –
محمدفرجامی مسوول اتحادیه های کارگری کارخانه ریس
باف،کشتارگاه،سیلو،دخانیات،آرد – جهان دیده پور مسوول
اتحادیه های کارگران سینماها – ایرج زند پور آموزگار
ومسوول اتحادیه های کارگری شیراز – خسرو عیوضیان
کارگرکفاش ومسوول سندیکای کارگران کفاش تهران – آوانس
اسکندریان کارگرکفاش وعضوهیات مدیره سندیکای کارگران کفاش
– ملوک فرخزاد پرستار وعضوهیات مدیره اتحادیه پزشکیاران
وپرستاران تهران – عزیز عظیمی کارمندبیمارستان سینا
وعضوهیات مدیره اتحادیه کارکنان بیمارستان سینا – علی
معروفی کارگرشهرداری وعضو هیات مدیره اتحادیه کارگران
شهرداری تهران – حسین علی قباد کارگرکارخانه قندوشکر
وعضوهیات مدیره اتحادیه کارگران قند وشکر – خیراله شفیع
زاده کارگرباربری وعضوهیات مدیره اتحادیه کارگران باربری
– حیدربدلی کارگر بلورسازی وعضوهیات مدیره اتحادیه
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کارگران بلورسازی – محمد نصیری کارگرنانوا وعضوهیات مدیره
اتحادیه کارگران نانوایی – بهرام یعقوب زاده پارچه فروش
کارگران
اتحادیه
ومسوول
گرد
دوره
بخشی
وشهرداری.اینها
نانواها،بلورسازی،باربری،قندوشکر
اندک از ارتش زحمتکشان هستند که اسیر پرویزثابتی
هابودند،.که بعداز زندان به انواع بیماریهای جسمی و روحی
دچارشدند.دست خسروعیوضیان بهترین کفاش زنانه دوز تهران
بعداز الی گیره گذاشتن در زندان وشکستن هیچگاه بهبود
نیافت.بهرام یعقوب زاده به دلیل کلیمی بودن ،دچارشکنجه
های مضاعف شد.اودر زندان به خاطرمقاومتش به دستور سرهنگ
زیبایی وبه دست سروان ساالری با گذاشتن سیخ داغ بین دو
رانش مدتهای مدیداز راه رفتن باز ماند .وارطان ساالخانیان
کارگرکفاش توسط سرهنگ زیبایی وسیاحتگر زیرشکنجه تکه تکه
شد.ملوک فرخزاد بدلیل تحقیر وآزار واذیتی که در زندان
به اوشد،سالها روان پریش بود.البته اینان دیگر لبانی
حیوانی
های
شکنجه
کردن
وبازگو
گفتن
سخن
برای
بازجوهایشان ندارند،اما آثار درد ورنج آنان وآرمان های
واالی کارگریشان بود که به حکومت رژیم کارگرکش محمدرضاشاهی
بوزینه گان دست آموز موساد وسیا
وساواک خاتمه داد،و
رااز اریکه تفرعن به زیرکشید.
این تنها انقالبیون وکارگران عدالت خواه نبودند که صابون
آقای پرویزثابتی رابه تن خود حس کردند ،بلکه هرکس
درهرمقام ازدستورات ساواک اطاعت نمی کرد،مورد عذاب واقع
می شد.مثالعاشق شدن فرحناز دخترشاه به ستارخواننده وبدنبال
آن آزار واذیت ستار،ربودن پوران خواننده توسط برادرشاه
وفشارساواک برای طالق او ازهمسرش ،زندانی کردن بهروز وثوقی
بازیگر درکاخ اشرف برای بودن چندشبی بااشرف خواهرشاه به
دستورساواک.هستند هنوز لس آنجلس نشینان وهمپالکی های
خاندان شاه که ازاین دست خاطرات وموردتجاوز وآزار واذیت
قرارگرفتن بسیار دارند،که بیان کنند.اینها قطره ای از
دریای اعمال ننگین پرویز ثابتی وحکومت پلید شاه وگوریل
های ساواک است.
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گذار ف زناان اا ان ز ین دژخیمتن وس ف ازان
خلآ را ش تس ا و داورر ی ا.
تزاترگیالنن نژاد 99 /6 /23

گ وارطتن
ت .

« ...وارطتن! هتر خ اه زد و ارغبان ا
در ختنه  ،زا پ ج ه گل داد اتس پی .
دست از گمتن اار !
گ نحس پ جه ی ن !
ت
بدن ه از نببد اان  ،ختصه در هتر»...
وارطتن سخن نگ ت ،
س ف از
جگ خسته ست ورفت...
دناان خشم
«  -وارطتن ! سخن گب !
گن فجیع را
غ س بت  ،جبجه ر
در نایتن ه یضه نشسته ست !»
وارطتن سخن نگ ت ،
چب خبرایا
ن ا و در خبن نشست و رفت...
از بی گن
وارطتن سخن نگ ت
وارطتن ستتره بد
اک دم دران ظالم درخشیا وجست و رفت...
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وارطتن سخن نگ ت
شه بد
وارطتن
گل داد و
ژده داد « :ز ستتن ا ست»
و
رفت...

(احما ات لب)

از راست

ه چپ:خلیل پ ن – نبن اله
نگن
ا تذر
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