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در اين دوره . شروع شد" هاشمی"سازی در ايران پس از پايان جنگ و در دوره رياست جمهوری  خصوصی

سازی را در  بانک جهانی، خصوصیهای صندوق جهانی پول و  بورژوازی ايران با الگو قرار دادن نسخه

شد که ابتدا  سازی کارخانه ها به اين شکل انجام می خصوصی. های مختلف شروع کرد های توليدی در بخش کارخانه

شدند و شرکت توليدی پس از  کارگران شاغل اخراج می" تعديل در نيروی کار"با اجرای طرحی موسوم به 

  .پرداخت دام کارگران جديد يا تمديد قرارداد کارگران قديمی میواگذاری به بخش خصوصی، دوباره به استخ

سازی برای حفظ مشروعيت خود در ميان مردم مجبور بود نرخ بيکاری  های قبل از شروع خصوصی دولت در سال

ديد چرا که برای او افزايش سود بيش از هر چيز  دار خصوصی نيازی به اين عمل نمی را کنترل کند اما سرمايه

شد اوال   درصد از شاغلين سابق می٧۵ی اهميت داشت بنابراين با اخراج کارگران که گاه منجر به بيکارسازی ديگر

برد و  کشيد و به اين طريق نرخ استثمار را باال می با پرداخت همان حقوق سابق، کار بيشتری از کارگران شاغل می

  .زد سود بيشتری را به جيب می…  اوالد وهم از پرداخت حقوق به افراد کمتر و عدم پرداخت حق بيمه و

های خاص بلکه به تمام  ها تداوم يافته است و اکنون ديگر نه به کارخانه سازی طی اين سال روند خصوصی

شود بلکه  خصوصی نمیديگر فقط فالن کارخانه نساجی در شمال . های زندگی مردم کشيده شده است عرصه

سازی، دولت و بانک مرکزی به  ترين نيازهای زندگی مردم در بازارهای بورس توسط سازمان خصوصی ای پايه

، )ها به بخش خصوصی بوديم در يک سال گذشته شاهد واگذاری اتوبوس(حمل و نقل عمومی . شود تاراج گذاشته می

همه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان همگی يا به طور تر از  مخابرات، برق، آب و فاضالب و ساير و مهم

کنند و يا در آينده نزديک وارد سير  اند يا مراحل نهايی برای اين کار را طی می کامل به بخش خصوصی واگذار شده

تر شدن زندگی مردم و به خصوص طبقات فرودست  ها به معنی سخت و سخت شوند و تمام اين سازی می خصوصی

  .استو کارگران 

يافته است و توانسته با ورود به بازار جهانی  سازی به سودهای عظيم دست بورژوازی ايران در سايه خصوصی

های  سازی شرکت امروز در سايه خصوصی. ای را برای کسب سود و استثمار کارگران پيدا کند های تازه راه

سازی چون پژو  های اتومبيل  و در پروژه"ايرانسل"های مختلف مخابراتی چون  اروپايی، چينی و ژاپنی در طرح

حقوقی مطلق کارگران ايرانی،  کنند و در سايه نيروی کار ارزان و بی داران ايران شراکت می با سرمايه…  و٢٠۶

  .کنند هر دو طرف سودهای عظيم کسب می

د شاهد اخراج کارگران ايران در مقابل چشمان خو. اما از نگاه طبقه کارگر ايران وضع به گونه ديگری است

ها نيز مانند  گسترده همکارانشان هستند و هر لحظه انتظار دارند که قرعه ی بدبختی و بيکاری به نام آنان بيفتد و آن

کارگران ايران شاهد افزايش قيمت . همکارانشان بيکار شوند و از همان حقوق اندک بخور و نمير نيز محروم گردند
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بنابر آمار رسمی هر خانوار . کاهش هر روزه قدرت خريد خود هستندچند صد درصدی کاالهای مصرفيشان و 

پردازد و اين رقم هم چنان  ايرانی برای هزينه آب، برق و تلفن نسبت به زمان مشابه سال قبل، سه برابر پول می

  .افزايش خواهد يافت

ت ديگری نيز هستند و آن های گسترده کارگران ايران شاهد مصيب در برابر اين وضع وحشتناک و اين بيکارسازی

داران ايرانی برای باال کشيدن حقوق کارگران و  سرمايه. کشد  در پرداخت حقوق است که گاه به چند سال می تعويق

کنند، کارخانه را تعطيل کرده و کارگران  برای اين که از زير پرداخت حقوق در بروند اعالم ورشکستگی می

کنند و در مقابل با  های سرخرمن، از سر باز می ن هستند را با دادن وعدهيابی به حقوقشا معترض که خواهان دست

های سودآوری  رسند که آن را در بخش فروش مواد اوليه در بازار سياه داخل و خارج کشور به سودهای کالنی می

 خارج از کشور در کنند و يا با انتقال پول به گذاری می سازی سرمايه که نياز چندانی به کارگر ندارد مثل ساختمان

  .کنند های سودآور جهانی شرکت می طرح

يابی به حقوق خود و برای بازگشت به کار هر روز در برابر اداره کار، فرمانداری،  در اين سو کارگران بری دست

بندند اما به جز در موارد انگشت شمار نه تنها به  پردازند، جاده را می کنند، به تحصن می تجمع می… مجلس و

شوند، به جرم بر هم زدن نظم عمومی  رو می رسند بلکه با حمله پليس و ديگر نيروهای سرکوب روبه ای نمی يجهنت

در مواردی . کشد شوند و به کارشان به دادگاه می بازداشت می) داران ندارد که معنی ديگری به جز منافع سرمايه(

ها  های سر خرمن بی آن که به آن ها هر روز وعدهکشد و تن ای چند سال طول می اين اعتراضات بدون هيچ نتيجه

  .شود عمل شود به کارگران داده می

  توانند ايستادگی کنند؟ اما در برابر اين وضع کارگران ايران چگونه می

های اخير بسياری از جوامع ديگر جهان  ابتدا بايستی بدانيم که اين وضعيت خاص کارگران ايران نبوده و طی سال

های ما کارگران  ای در برابر اين وضع هم طبقه. اند رو بوده در امريکای التين با اين وضع روبهسوم به خصوص 

اند که در يک سال اخير در  ها مبارزه، شيوه ی مقابله با اين وضع را دريافته ايران در ساير نقاط جهان پس از سال

  .مورد استفاده قرار گرفته است" تانسازی لرس يخچال"و " چينی گيالن"های  ايران نيز دوبار در کارخانه

کند که شرکت و کارخانه دچار ورشکستگی  هنگامی که کارفرما برای فرار از پرداخت مطالبات کارگران اعالم می

شده است کارگران نبايستی بدون هيچ برخوردی با اين مساله دست از سر کارفرما بردارند و به سراغ دولت و اداره 

ری که در اين شرايط بايستی انجام شود اين است که تا آن جا که ممکن است سعی شود در نخستين کا. کار بروند

برای اين کار يکی از کارهايی که . همان کارخانه در برابر کارفرما ايستاد و حقوق کارگران را از وی مطالبه کرد

. های مالی شرکت شوند توانند به آن مبادرت ورزند اين است که خواهان بررسی دفاتر و حساب کارگران می

چگونگی اين فشار در هر کارخانه و توليدی متفاوت است و (توانند کارفرما را تحت فشار قرار دهند  کارگران می

تا اجازه دهد ) تواند توسط خود کارگران آن کارخانه يا توليدی پيدا شود بهترين شيوه برای اعمال اين فشار تنها می

 حساب و کتاب مالی دسرسی پيدا کرده و پس از بررسی نتيجه را به ساير کارگران که نماينده کارگران به دفاتر

دار به کارفرما تحميل کنند و خود بر  توانند فردی را به عنوان حساب کارگران برای اين کار حتی می. اطالع دهند

که کارخانه واقعا در صورتی . کار آن حسابدار نظارت کرده تا ريز وضعيت کارخانه به لحاظ مالی روشن شود
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کارگران نبايستی کارخانه را خالی کنند و در همان جا به هر صورتی !!) که در اکثر موارد نيست(ورشکسته نباشد 

  .دهند کارفرما را مجبور به پرداخت مطالباتشان نمايند که تشخيص می

ت بحرانی به سر برده و با اما اگر کارخانه ورشکسته باشد يا کارگران به اين نتيجه برسند که شرکت در وضعي

مديريت فعلی قادر به ادامه فعاليت نخواهد بود باز نبايستی اجازه دهند که کارخانه به تعطيلی کشيده شود چرا که با 

رسند بلکه تنها کار خود را نيز از دست خواهند داد  تعطيل شدن کارخانه کارگران نه تنها به مطالبات خود نمی

يستی برای ادامه فعاليت کارخانه بکوشيم اما اين کوشش ما بايستی مستقيما به نفع خود ما باشد بنابراين ما کارگران با

در اين شرايط کارگران بايستی به هر شکل ممکن ولو با . ما کارگران به هيچ عنوان نبايد پيش مرگ کارفرما شويم

  .استفاده از زور مديريت کارخانه را به دست گيرند

هايی که  پس از رفت و آمدهای بسيار و اعتراضات فروان موفق شدند با استفاده از وام" چينی گيالن"کارگران 

کارگران . دولت مجبور به پرداخت آن شد کارخانه را به مالکيت خود در آورند و به فعاليت کارخانه توام بخشند

  .موفق شدند کارخانه را تحت مديريت مستقيم خود قرار دهند" سازی لرستان يخچال"

ارگران با انتخاب نمايندگان خود به عنوان مديران کارخانه در کنار هم با مايه گذاشتن از کار خود کارخانه را از ک

اما نبود تجربه باعث بروز . ورشکستگی نجات دادند و با افزايش توليد دوباره چرخ کارخانه را به حرکت درآوردند

نمايندگان منتخب کارگران که وظيفه . از آن درس آموختمشکالتی در بين کارگران پينی گيالن شد که بايستی 

اجرای کارهای دفتری را داشتند نسبت به ساير کارگران از مزايايی برخوردار شدند که در سير کار باعث بروز 

  .اختالف ميان کارگران شد

 که کارگران با اين کار ای که در اين طرح بايستی مورد توجه قرار گيرد اين است که با توجه به اين مهمترين مساله

کارگران بايستی از اقداماتی . گيرند، همبستگی کارگران است نه تنها در برابر مديريت بلکه در مقابل دولت قرار می

شوند  کارگرانی که به عنوان نماينده انتخاب می. ای اتحاد آنان را مختل کنند بپرهيزند که ممکن است در مرحله

بايستی ) نمايندگان و سايرين( مزايای خاصی برخوردار باشند، حقوق هر دو بخش نبايستی نسبت به سايرين از

مساوی باشد و مهمتر از آن اين که نمايندگان کارگران بايستی به طور مرتب همکاران خود را در جريان وضعيت 

انند در هر لحظه کارخانه قرار دهند و از نظرات آنان برای پيش رفت کار استفاده نمايند، کارگران بايستی بتو

  .نمايندگان خود را بر کنار کنند و آنان را تغيير دهند

اگر چه اين طرح با توجه به اين که در ايران فقط در دو مورد به اجرا گذاشته شده است هم چنان خام است ولی 

      .تن مشکل اسدهد که اين کار بهترين شيوه برای مقابله با کارفرما در مقابل اي تجربه کشورهای ديگر نشان می

  

  عباس حسين زاده

  اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر

  کارگر  توسط پنجشنبه دهم آبان

 


