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"سه جانبه گرايی" طناب پوسيدۀ   
 

ششهشتاد و ماه مهردهم چهار                                                                         فعالين کارگریجمعی از  
                                                                                                                

در ميان فعاالن و محافل و " سه جانبه گرايی"نوشته زير اوايل خرداد ماه امسال در مقطعی که بحث بر سر سياست 

در پاسخ به پيشنهادی که از سوی دوستان را در حقيقت، اين مقاله . تشکل های کارگری اوج گرفته بود، تهيه شد

دوستان شورای همکاری، موضوعات . يميم، نگاشتشورای همکاری مبنی بر انتشار بولتن شورا دريافت کرده بود

ما نيز .  انتشار يابد، در دسترس ما قرار دادند٨٦شماره اول بولتن را که قرار بود در نيمه پايانی خرداد ماه 

متاسفانه به داليلی که هنوز برای ما . مسئولين شورا رسانديمدست بالفاصله مقاله زير را از طريق ای ميل به 

بنابراين با پوزش از دوستان شورای همکاری، .  انتشار آن بولتن تا امروز به تعويق افتاده استمشخص نيست،

مشتاقانه منتظر . تصميم گرفتيم که مقاله خود را از طريق سايت های کارگری و خبری مختلف، انتشار علنی دهيم

  .به اميد پيروزی. له هستيمنظرها و انتقادهای رفقا و دوستان از گرايش های گوناگون در مورد اين مقا

  
  ١٣٨٦ مهر١٢ــ » جمعی از فعالين کارگری« 

 

 
 "يیسه جانبه گرا "ۀطناب پوسيد

  
 یت هايدر فعال" يیسه جانبه گرا"است يران، زمزمه دفاع از سي ایان صفوف جنبش آارگري است آه از میمدت

ان و دولت بر ي آارفرما ودگان آارگرانني، نشستن نما به طور خالصهاستين سي امعنی.  رسدی به گوش ميیكايسند

البته دفاع .  استین بر حسب توافق جمعيم روابط و قوانين و تنظي بر سر مطالبات طرفی چانه زن،ز مذاآرهيسر م

م آه دولت، خود ي آنی می زندگیچون در آشور.  ما دانستیب جنبش آارگريد از عجاياست را باين سياز ا

م ي، آامال مستقیه داري نظام سرمایندگي حفاظت و نما وتي در هدا دولت نقشن کشوردر اي. ن آارفرما استيبزرگتر

ن يو در بهتر. يست ن”هسه جانب"ز مذاآره، ين ميد آه اي توان فهمی از ظواهر هم مین، حتيبنابرا. و آشكار است

از . گريطرف د)  و دولتآارفرما (٢ به توان یه داريندگان نظام سرمايك طرف است و نماينده آارگران يحالت، نما

جرم محسوب ن حق و حقوق آارگران، ي تريیت شناختن ابتدايم آه به رسمي آنی می زندگین مهمتر، ما در آشوريا

نجا اخراج و زندان يدر ا. ی وجود دارد و نه حق تشكل مستقل آارگرینجا نه حق اعتصاب آارگريدر ا.  شودیم

نده جامعه ي را به عنوان نمایر مقابل، نهادها و عامالن حكومت شود و دی آارگران میندگان واقعيب نماينص

ندگان نظام ي نشستن نمایعني، یه داريدر استبداد سرما" يیسه جانبه گرا"پس در واقع، .  زنندی جا میآارگر

 زيرا .واقعا از عجايب جنبش کارگری ماست" سه جانبه گرايی"دفاع از سياست  .زي در سه طرف میه داريسرما

ر کشوری زندگی می کنيم که سال هاست همين سياست از سوی نهادهای ضد کارگری و وابسته به حکومت ما د
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هر کارگری که از . تبليغ و به اجراء گذاشته شده است" کانون شوراهای اسالمی کار"و " خانه کارگر"نظير 

ش به دباغ خانه افتاده، با نتيجه شکايت برده است و به قول معروف گذار" سه جانبه"کارفرما به مراجع حل اختالف 

" ريش سفيدی"کارگران به چشم خود ديده اند که عموما رای با فشار و يا . عملی اين سياست به خوبی آشناست

 افرادی که به عنوان نماينده کارگر در اين مجامع حضور می يابند .دولتی ها به نفع سرمايه دار صادر می شود

 را ماشين امضاءعمال هيچ کاری ازپيش نمی برند و درواقع حکم ) سن نيت هم باشندحتی اگر واقعا مستقل و با ح(

در .  بدتر است در مورد تصميم گيری های اساسی تر نظير تعيين سطح دستمزدها، وضع از اين هم.بازی می کنند

يعنی نمايندگان . داين جور کارها، معموال حتی نمايندگان به اصطالح کارگر وابسته به خود را هم بازی نمی دهن

دولت و سرمايه داران بزرگ بخش خصوصی بر مبنای منافع کل نظام سرمايه داری، خودشان می برند و می 

حاال در جامعه ای که جنبش کارگری اش چنين تجارب روشن و دست اولی دارد، بخشی از فعالين سنديکايی . دوزند

  ! اندرا بلند کرده" سه جانبه گرايی"پرچم دفاع از سياست 

ز باعث يپس چه چ. ستيده نيچيك مغز پي به داشتن یازي فهم و قبول آردنشان نی است و برایهي بدیاتين ها واقعيا

ه ي سرمایم آه نظام جهاني بری به سر میطيما در شراد؟ يان آيبه م" يیسه جانبه گرا"است ي از سحرفشده آه 

بر . ا آغاز آرده استي آار و غارت منابع در سراسر دنیروي را در عرصه استثمار نیخته اي، تهاجم لجام گسیدار

 به راه یالدي م١٩٩٠ل دهه ين حرآت آه از اوايامعنی . ون گذاشته انديزاسيا گلوبالي" ی سازیجهان" نام ،ن تهاجميا

 انه،اد آشورها به نفع حرآت آزین داخلير قوانييم و تغي و تنظی و گمرآیر حقوقيافتاده، برداشتن موانع دست و پا گ

ه، استثمار آارگران ي سرمایون و آزاد سازيزاسيگلوبال.  استیستيالي بزرگ امپریه هاي و بدون مرز سرماانهرحميب

 یكارسازي ببااين حرکت .  را فوق العاده تشديد می کند تحت سلطهیژه آشورهايو زحمتكشان همه آشورها به و

گر ير شدن فالآت و فحشا و دي، و فراگیامكانات رفاهشت، حذف ين رفتن سطح معيي پا، گسترده، گسترش فقریها

 گلوباليزاسيون که روند رو به رشد خصوصی سازی را به همراه  آمرشكنی فشارها. است همراهیمصائب اجتماع

 ی جهانیه داريروشن است آه نظام سرما.  زندیبدون شك مقاومت و شورش را در جوامع مختلف دامن مدارد، 

شه در درجه اول به زور يا، مثل هميون زن و مرد زحمتكش در دنيلي آمرشكن بر صدها میهان فشاري اعمال ایبرا

 آنترل یبرا ازمدتها پيش می داند که یه داريسرما. ستين نياما فقط ا.  آندی تفنگ خود اتكاء میروي و نیدولت

ن ي آه با ابقبوالندطبقه آارگر به سرمايه داری می خواهد .  هم سر ببردپنبهد با ي با، آارگران و زحمتكشانیروين

. ندياينند و با هم آنار بيز بنشيك ميدارد و به نفع هر دو طرف است آه با صلح و آرامش سر " منافع مشترك"طبقه 

 یباز "ی برااستثمارگران است آه یقواعدن آار، قبول ي به طبقه آارگر اثبات آند آه بهترسرمايه داری می خواهد

 در نه،و گر.  آنندین بازين زمين آه در همي ندارند جز این آارگران راهيبنابرا. ندآرده ان ييتع" هيآار و سرما

  .تاب تحمل نخواهند داشت" ی سازیخصوص"و " یآزاد ساز  " و"ی سازیجهان"ان آن يمقابل گردباد بن

وف جنبش  را در صفیشي خواه ناخواه گرا است کهی جهانیه داري همزمان سرمایشنهادهايفشارها و پهمين 

ن ي آه در شرف تكویره و تارينده تيش ترس و ابهام نسبت به آيگرا : آوردی به وجود م همه کشورهایآارگر

م آه در ي آنیال ميا خي(رد ي گیط در دسترس قرار مين شراي آه در ایسمانيش چنگ انداختن به هر ري گرا.است

فقر و فالکت و بيکاری بيسابقه ای که بر مبنای بخشی از جنبش کارگری برای فرار از ). دسترس مان قرار دارد
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دستورهای اقتصادی بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی فرا خواهد رسيد، به بازی کردن در زمين حريف تمايل 

اما . می انجامد یخته آارگري جنبش خودانگورشدشتريمت ب به مقاو فشارهااينجاست که تشديد طنز. پيدا کرده اند

اميدوارتر می " يیسه جانبه گرا"است يس جنبش کارگری از آن نتيجه عکس می گيرند و نسبت به بخشی از فعاالن

ت ي به رسمی جنبش توده ا اين پشتوانهاب  مجبوراست آنان رایه داري آه سرمامی شوندن توهم يدچار ايعنی  !شوند

د يجه تشدي، نتیط آنونيدر شرا" يیاسه جانبه گر"است يسبه يک کالم، پيروی از .زمذاآره دعوت آنديبه م و بشناسد

  ناگفته نماند که فقدان يک. استی قالبینده، و توهم نسبت به راه حل هاي ترس و ابهام در مورد آیري شكل گ،فشار

 قدرتمند رزمنده و پيگير کارگری در شرايط کنونی، امکان و فرصت بيشتری برای طرح و تبليغ اينگونه قطب

  .يران فراهم آورده استسياستها در جنبش کارگری ا

 و  در سطح بين المللیاستين سي و سابقه اچهخيبه تار، می بايد "يیسه جانبه گرا"است يساما برای درک عميقتر 

 یستيالي نظام امپری اصلیرا دولتها" يیسه جانبه گرا"است ي س، نطفهٔاوال. نگاهی بيندازيمز ي آن نیج تاآنونينتا

ه ي در بقیانقالبات آارگر و به راه افتادن انقالب از نفوذ آن یري جلوگیه، براي روس١٩١٧درست بعد از انقالب 

له ي به وس١٩١٩است آه در سال ) ILO" ( آاریسازمان جهان "یاست، هسته مرآزين سيا. گذاشتندآشورها 

سازمان  در درجه اول، اين از تاسيس اين سازمان چه بود؟هدف . س شدي تاسيیكاي وآمريی اروپایستهاياليامپر

 از یشرفته، خطرات ناشي پیه داري سرمای آشورهاین مشترك آار برايك رشته قوانيب يبا تصوقرار بود که 

كسان در يط آار نسبتا ي شراايجادبا قرار بود که  در عين حال، سازمان جهانی کار.  را آم آنندشورش و انقالب

روزتر و  به  نظام سرمايه داری را آار،یرويد نيد و بازتولي درازمدت به تول با رويکردی مختلف، ویآشورها

اين  آنند، در ی مینده مردم معرفيشه و در همه آشورها خود را نماي آه همیه داري سرمایدولت ها.  آندآارآمدتر

 آه با در نظر داشتن منافع ی به عنوان آسانیعني. ان ظاهر شدنديان آارگران و آارفرماي میانجيسازمان به عنوان م

است يس. د مختل نشودي و تولی رسانند تا نظم اجتماعیان را به سازش و مصالحه ميمعه، آارگران و آارفرماآل جا

ن بود ي ایشه به معنين هميوالبته ا.  آاربودیر سازمان جهانيجزء ثابت تداب"  شدنیبه مرگ گرفتن تا به تب راض"

 ینده آارگران در سازمان جهاني آه به عنوان نمایاناما آس.  شوند و بسوزند و بسازندید به تب راضيآه آارگران با

تحت رهبری  آه ی آارگریه هاي و اتحاديیكاي سندیون هاي بودند؟ فدراسيی آردند چه نهادهایآار شرآت م

اينها . نشستندز مذاآره ي بر سر مان آارگر به نام نماينده بودند،ی بورژوازیاستهايتابع سارتجاعی و  و یستيرفرم

يندگان اشرافيت کارگری، بخشهای به آب و نان رسيده کارگران کشورهای امپرياليستی، و يا مزدوران درواقع نما

  فعاالنه،چپ سازشكارسی و ال دمكراي تحت نفوذ سوسیهاكايسندطی سالهای بعد، . مستقيم بورژوازی حاکم بودند

ديکاهای واقعا مستقل و نمايندگان واقعی  البته، حتی اگر به فرض محال، سن. شرکت جسته انديین سه جانبه گراير اد

ماهيت و برنامه و ساز و کار اين . کارگران هم به جای اينان به سازمان جهانی کار راه می يافتند فرقی نمی کرد

ست بدانيد جالب ا .پيش برنده سياست بورژوازی بين المللی تبديل می کندنهاد چنان بوده و هست که هر کس را به 

نده، و آارگر و آارفرما ي، دولت دو نما"سه جانبه"ب ين ترآي در ای آار، حتیطبق مقررات سازمان جهانکه 

 یت شود، شوراي هم تثبید در همه جا از نظر قانوني بایستيالي امپریو از آنجا آه برتر! نده دارنديك نمايهرآدام 

. ت سازمان مللي امنیه شوراي شبیزيچ.  شودیمل يازات متفاوت تشكين سازمان، از دوگروه با امتياداره امور ا
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كبار از ي آارهستند و هر دو سال ی اداره امور سازمان جهانی عضو دائم شورا،یستيالي امپریندگان دولتهاي نمایعني

  !  شوندیر دائم هم انتخاب ميه دولتها، چند عضو غين بقيب

 یاسيشدت سك نهاد به ي"  آاریسازمان جهان"آه نست ي توان گرفت این سابقه و عملكرد مي آه از ایجه اصلينت

 یني معیاسي پردازد آه منافع سین آار، در درجه اول به آن خاطر ميطه قواني و حيیكاين نهاد به امور سنديا. است

 از آنجا آه ی پرداخت، ولی میستيالي امپرین نهاد اگر چه در آغاز به آشورهايا. ن آندين و تضميا تاميرا در دن

طه ي تحت سلطه باال گرفت، حیژه در آشورهايا و به ويدا آرد و موج انقالبات درهمه دني پی عمدگیجهاناست يس

 از سازمان ی آار جزئیسازمان جهان. ن و مقررات و مداخله و نفوذش را به همه آشورها گسترش دادين قوانييتع

 آه یاسين نقش سياشاره به مهمتر. ش آند نقیفاي مختلف اید در تحوالت آشورهايم آوشيديملل شد و همانطور آه د

 آار یسازمان جهان. ز استي افشاگر و عبرت آمی آرده به حد آافی بازین المللين سازمان در اوضاع بيتا به حال ا

ك، در ي آاتولیسايه بلوك شرق بود آه دوشادوش آلي مهم بلوك غرب در دوران جنگ سرد علی از اهرم هایكي

کارگر اما نماينده (ی  لخ والسایبه رهبر" یهمبستگ "یكاي سندیت براي فعالیضاجاد فيت و ايت موقعيتثب

سه "است يو س"  آاریسازمان جهان "یاري و به ی آارگریبله، از دل جنبش ها.  داشتی نقش مهم)بورژوازی

  ! تواند سر بلند آندی هم ميیزهاين چيآن، چن" يیجانبه گرا

د به اخبار مبارزات ي توانید ميبا خبر شو" يیسه جانبه گرا" روزمره  ویج عملينكه به طور ملموس از نتاي ایبرا

 ین آه فضايبه محض ا. ديسم نگاه آنياليل تحت سلطه امپريه و برزيا در ترآي یستيالي در آلمان امپریآارگر

اه  از اعتصابات به ری موجیا حتي رسد، ی اعتصاب به مشام می شود و بوی داغ میمقاومت و اعتراض آارگر

 خواند تا راه آنترل اوضاع را هر چه ی را فرا می آارگریه هايان و اتحاديه آارفرماينده اتحادي افتد، دولت نمایم

، فشار بر آارگران مبارزه یكال درون جنبش آارگريرادز، سرآوب حرآت يراه حل معمول ن. دا آننديعتر پيسر

موج آه . است" ینينابيب"شنهادات يوهوم و به اصطالح پ میت سازشكاران با طرح وعده هايجوتر و آگاه تر، و تقو

  . آنندیاده ميج پي به تدری آارگریه هايز اتحاديد آمييفرو نشست، طرح ها را در بحبوحه سكوت تا

 ی آار نشان داديم که البتهیستيالي امپریه دارير سرمايبا اهداف و تدابرا " يیسه جانبه گرا"است ي رابطه ستا اينجا

ن، و درعرصه مبارزه ي در هر جامعه معاستيسن ياواقعيت اينست که .  آندیان نمي اما همه ماجرا را بالزم است،

است در ذهن ين سيغ اي را آه تبلیقتين حقياول.  داردینيج معيان طبقه آارگر و طبقه حاآم، مفهوم و نتاي میطبقات

را جدا ) ه داريسرما(، دولت و آارفرما "يیاسه جانبه گر. " استدولتت ي آند، معنا و ماهیآارگران خدشه دار م

دولت حافظ . نده طبقات استثمارگر حاآم استيدولت نما:  استیاساست يك واقعيف ين تحريا.  آندیر ميازهم تصو

دولت دستگاه سرآوب طبقات تحت استثمار توسط طبقات حاآم .  استیه داري نظام سرمای و عمومیه ايمنافع پا

ت ي به حفظ سلطه و حاآمی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیتي، امنی نظامیاستهاي سیآلاست و به طور يس. است

 دولت یدئولوژيا.  قرار دارندیت اهالي با اآثرري ناپذیتضاد آشت آند آه در ی از جامعه خدمت مینيطبقات مع

ر آارگران در مورد اگ. ت طبقه استثمار استيس روابط استثمار و موجوديه و تقديم و توجي، در خدمت تحكیطبقات

ر ييتغ(ر چهره دولت يي نداشته باشند، به دفعات با هر تغیت دولت و رابطه آن با طبقات گوناگون درك درستيماه

 ها يیبكار، به آمك و اقدامات باالي فریجناح ها" یمردم"و " یآارگر "یه شعارها و وعده هايو بر پا) حكومتها
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 ها و مبارزه آگاهانه و متشكل و منضبط ینيي پایروي جز اتكاء به نیزي چ آهیو راه حل واقع.  بندندید ميچشم ام

 شوند و ی میاست، مرتبا به تب راضين سي از ایرويآارگران با پ.  آنندیست را گم ميآارگران و زحمتكشان ن

اگر . هند شدز با هزار مشكل و مانع روبرو خواي خود نی و رفاهین مطالبات اقتصادي تريی به ابتدایابي در دستیحت

م توده يت و تسلي تبعینه براي اش جدا شود، زمیت و مفهوم طبقاتيدر ذهن آارگران و طبقات محكوم، دولت از ماه

ف شده و مغشوش از دولت، ين درك تحريبا ا.  طبقات حاآم هموارتر خواهد شدیدئولوژياست و اي مردم به سیها

" یوحدت مل" مثل یني دروغیر پرچم هايدگان را زين و ستمد توانند آارگران و زحمتكشای راحتتر میليحاآمان خ

 به گوشت دم ی ارتجاعیط وقوع جنگها و آشمكش هاي توانند آنان را در شرای میحت. ج آننديبس" یمنافع مل"و 

  . ل آننديتوپ خود تبد

كاها يل سنديه تشك آی، همزمان از نقش در جنبش کارگری ايران"يیسه جانبه گرا "استيس مدافعان  کهستي نیاتفاق

 متخاصم به یروهايمقابله با ن" و "یوحدت مل "جادي تواند در ای در سراسر آشور ميیكاي سندیون هايو فدراس

آنان برای .  سياست است که همه چيز را رقم می زند که خودشان هم می دانند.حرف می زنند آند، ی باز"آشور

يعنی .  چنگ بيندازندسياسی مجبور شده اند به يک مساله ترغيب دولت در به رسميت شناختن تشکالت کارگری،

 صاحبان !می کنند به اين خواسته گردن گذارند" وحدت ملی"دولت را قانع کنند که به خاطر کمکی که اين اقدام به 

 را سرآوب نكند و یجاد تشكل مستقل آارگري ایند آه اگر حكومت حرآت ما براي گوین طرز فكر به آارگران ميا

اما نكته . مياوري به وجود بیو واقع بزرگ یوحدت ملك يم ي توانیت بشناسد مي را به رسمی واقعا آارگری نهادهااگر

 است آه بر عهده دولت ینقشقا همان ير پا نهادن منافع طبقه آارگر، دقي و زینجاست آه سرآوب جنبش آارگريا

م دولت بر اثر ي است آه فكر آنیبي و عوام فریبيرت خودفين نهايا. ستين نكند، دولت ني آه چنیدولت. قرار دارد

ل خواهد شد و ين طبقات تبديم آننده روابط بي خود را رها خواهد آرد و به نهاد تنظیت طبقاتيماهن، ييفشار از پا

  .  خواهد آردیندگينجا و آنجا نمايهمزمان منافع طبقات حاآم و محكوم را ا

ن نظام و ي خود تحت همی از خواسته هایده جامعه به بخشيو طبقات ستمده قشرها ياگر قرار است طبقه آارگر و بق

 اين راه در . را دنبال آنندیكال توده ايد راه مقاومت و مبارزه مستقل، رزمنده و راديابند، مطمئنا بايدولت دست 

ايين بدون زمينه تشکل يابی و سازماندهی به معنی تالش برای ايجاد تشکل های متنوع و مستقل کارگری از پ

اين به معنی استقامت و مبارزه همدالنه کارگران آگاه و مبارز . چشمداشت از مقامات و بدون رجوع به بااليی هاست

راه فشار و تهديد تاکتيک هايی که هم . برای حفظ و ادامه کاری اين تشکل ها با استفاده از تاکتيک های مناسب است

بايد .  استقالل تشکل ها ذره ای به سرمايه داران و دولت شان باج ندهدو سرکوب دولتی را سد کند و هم در زمينه

 یبه قول.  است و چنين تشکل هايین مبارزه يجه چني نتی کارگرانن خواسته هاي تريی ابتدایحتتحقق  تاکيد کنيم که

بدون اعتصابات خ در همه آشورها نشان داده آه يتار."  استی مبارزه انقالبمحصول ، و ماندگاریاصالحات واقع"

 توان بر ی را نميینده آارفرمايچ آارفرما و دولت نماير و مستقل آارگران، هيگيو اعتراضات و مبارزات رزمنده پ

،  طرح مطالباتش شرطي پین مبارزه اياگر چن.  آردیني وادار به عقب نشیز آشاند و آنان را به طور واقعيسر م

 فقط آاله گشاد و سرآوب و فالآت یز چانه زني نباشد، بر سر م پشتوانه طرح مطالباتبستر طرح مطالبات، و

 از چنگال ی آامل و واقعيی رها.ی و رفاهین مطالبات اقتصادي تريین از ابتدايا.  شودیب آارگران ميشتر نصيب
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  !    و ابزار و برنامه خود را می طلبد خود داردیاستثمار آه جا

رون ي بی آه براید از هر تالشين طبقه آارگر، همه آارگران مبارز با و مدافعایبدون شك همه فعاالن جنبش آارگر

 ین شامل مبارزه برايو ا. ت آنندي شود حمایه داران انجام مي از حلقوم سرمای بر حق آارگریدن خواسته هايآش

، یبقاتد خدشه دار شود آه در جامعه و نظام طيچگاه نباي هقتين حقيااما . ر در قانون آار موجود هم هستييتغ

 در ،د منافع دراز مدت طبقه کارگرياز د .ان استثمارگر و استثمار شوندهيم قانونی روابط مي تنظیعنيقانون کار 

 تحقق خواسته ینه، مبارزه براين زمي در هم. داشتنخواهده داری قانون کار مترقی وجود نداشته و يجامعه سرما

 از قماش يید دانست آه نهادهاياما با. رديت قرار گيمورد حماد بدون چون و چرا يز باي نیمهم تشكل مستقل آارگر

 ی به معنایجاد تشكل مستقليبان اي در آشور، هرگز پشتیه دارينده سرماي نمایا نهادهايو "  آاریسازمان جهان"

ك تشكل ي اگر یو حت! وابسته به خود هستند" ی مستقل آارگریتشكل ها" آنها طرفدار . اش نخواهد بودیواقع

ر آن يا فاسد آردن و تسخي سرآوب و از هم پاشاندن، و یرد، تمام تالش خود را براي واقعا مستقل شكل بگیرگرآا

 سال مبارزه ١۵٠ش از يخ بي تاری گرانبهایگر از درسهاي دیكين هم يا.  خود به آار خواهند گرفتیروهايتوسط ن

   .استيدر سراسر دنکارگران  یطبقات

  

  

  !ت از آن طبقه کارگر اسفردا

  !کارگر قهرمان، رهبر زحمتکشان، پر خروش پر توان، عليه دولت سرمايه دار
 

)فعالين کارگری جمعی از(  

kargaran_fa@yahoo.com 
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