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ی دارهيبردن کارگران به مسلخ سرما  
ماه هشتاد و شش اسفند   چهارم                                                              ی خراسانی ثقفرضايعل

  
                                                                                                               

کارگران است   متعلق به تمام توده ی را که سازمانسميونيدي تری کشد که اصل اساسی مردمان کارشان به آنجا منيا"

 ستند،ي نی مردمان انقالبنيا.. . خودشان واقفندغاتي تبلیعمق و ناخود آگاه خود به پوچچون آنها در.  گذارندیپا مريز

، اما کارگران را آموزش  کنندی طوفان به پا مزشانيبالهت آم  ی هایور هستند که با سخنیآنها مبلغان . بنديعوام فر

ی  گرامشويآنتون ."   دهندینم   

ان که خود را به  از کسیاريبس. ستي نی و معامله بر سر منافع آنان کار تازه ای دارهي کارگران به مسلخ سرمابردن

 کرده اند با نام کارگران به معامله ی سعکي دور و نزدی خوانده اند، در گذشته های کارگر میصطالح طرفدار طبقه 

 گذارده اند و با هي تا کنون به نام کارگران صحبت کرده اند و از جانب آنان مااري بسیکسان. ازندبا قدرت مداران بپرد

 آنان با صاحبان قدرت به معامله پرداخته ی از منافع کارگران، بر سر منافع اصلیرکن دهن پی و شعارهایدفاع ظاهر

 کارگران را یافرادو. دهدی به نام انتخابات خود را نشان ميیوي به سناریکي هابا نزدیري موضع گني انياند، تازه تر

 در مصاحبه ی اکبرني حسی آقادي جدیرياز آن جمله موضع گ. کنندیبه انواع مختلف به شرکت در انتخابات دعوت م

 طرح انتخابات ی که در پی موضوعنيدر گذشته اول:"  استني مصاحبه چنني اتريسرت.  استني کار آن التي با سایا

 ی هم مورد توجه و بررسی سومی نهي و گزمي تحراي مي که شرکت کنود بني شد ای طرح می اجتماعني فعالنيدر ب

  طيشراتنها در. دانست  مردودديبا ی اجتماعی زندگۀ راحداقل درقاعدنهي دو گزنياب بزمان انتخ.  گرفتینم قرارقيدق

..."ابدي ی گونه فرمول ها اعتبار مني است که ايی و استثناژهيو  

 شد؟ ی شرکت مطرح ماي مي تحرنهي گزی کدام فعاالن اجتماعنياوال در ب:  شودی جا چند سوال عمده مطرح مني ادر

 نهي دو گزني افتاده است که زمان انتخاب بی شده است؟ ثالثا چه اتفاقی مطرح منهي دو گزنيته ا در کدام گذشايثان

 مطرح ی ادعاها از جانب چه صاحب نظران اجتماعنيا مردود دانست؟ دي را بای اجتماعیحداقل در قاعده زندگ

  صورت گرفته ی انتخاباترانيا  در سال گذشته٥٠ اساسا دراي و آ کنند؟ ی صحبت میزبان چه کسان ازشانيا  و شوديم

  کارگران وجود داشته است؟ی برانهي چند گزاي دو ني به نام انتخاب بیزياست و چ

 مستقل در پنجاه سال ی از فعاالن اجتماعیاري بسمي دانی تا آنجا که مست؟ي چشي معناشاني انتخابات از نظر ااساس

 قبول راني را به نام انتخابات در ايیوي سنارچيده اند و اساسا ه به نام انتخابات شرکت نکريیوي سنارچيگذشته در ه

 ني مورد و آن هم انتخابات اولکي سال گذشته تنها ٥٠در .  کنندی صحبت می از کدام فعاالن اجتماعشانيا. نداشته اند

 ی براايرد و  وجود دای با توهم آن که انتخاباتی از فعاالن اجتماعی سلطنت بود که عده ایمجلس پس از سرنگون

 حکومت ه موارد تنها طرفداران قدرت و وابستگان بري خود در آن شرکت کردند و در سایداهاينشان دادن وزن کاند

 ني مستقل در ای فعال اجتماعچي که همي ندارادي به چيه.  آن بوده اند که صحبت از انتخابات کرده اندانيزگوي مجايو 

.  شرکت در آناي مي را قبول داشته باشند، چه برسد به تحریاساسا انتخابات)  موردکيبجز آن ( پنجاه سال گذشته 
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 طرفدار قدرت و ی کنند واساسافعاالن اجتماعی صحبت میاجتماع از فعاالن في از چه طشاني استيمعلوم ن

ئل  حکومت قای برایتي کارگران اساسا مشروعاي توان به نام کارگران به حساب آورد؟ آی حکومت را میزگويمج

شه ي کارگران همژهيمردم و به و:"ندي گوی مصاحبه آمده است می مساله که در انتهاني در پاسخ به همشانيا. بوده اند

 گاه به چي هجي حضور داشته اند، متاسفانه نتای جمهوراستي مجلس و ری انتخاباتی هاداني متفاوت در میبه نسبت ها

 کنند؟ یدر انتخابات صحبت م"  کارگرانژهيبه و"مار مستقل از شرکت  با اتکا به کدام آشانيا" سود آنان نبوده است

 ني چنیتنها وابستگان حکومت.... صحبت نکرده استني کنون چنا تی گونه منبع مستقلچي همي دانیو تا آنجا که م

 تا ی المللنيب ناظر چيه.  در مشارکت کارگران در انتخابات حرف زده اندی آن چنانی را گفته اند و از آمارهايیحرفها

حق ) بجز همان انتخابات مجلس اول (ی حزب مخالفچيه.  نظارت نداشته استراني سال گذشته ا٥٠کنون بر انتخابات 

 ها و یبي با همه عوام فر١٣٧٦ در دوم خردادیحت.  سال گذشته را نداشته است٥٠ از انتخابات کي چيشرکت دره

 کي تحرني شرکت در انتخابات و هم چنی روشنفکران واداده براغيتبل در متفاوت بودن آن انتخابات و یانتشار مطالب

 بازهم شرکت مردم در بي وغربي عجی های و با همه آمارسازله مقاسندهيبه اصطالح طرفداران کارگران همانند نو

 به سر یرکتاتوي گونه وانمودکردند که دوران دني ابتدا ا٧٦در انتخابات دوم خرداد . دي درصد نرس٥٠انتخابات به 

 تند خواسی حد فقر و تنگدستني ترنيي سقوط کارگران به پاني و هم چنی اقتصادلي تعدی هااستيآمده و با شکست س

.  را دگرگون کردی و اجتماعی اقتصادطي شرا،ی توان با شرکت در انتخابات و دادن رای وانمود کنند که منيچن

 وجود لي موثر افتاد و آنان که سال ها به دالزي به ظاهر مخالف ن از روشنفکرانی در نظر عده اغاتي تبلنيمتاسفانه ا

 را باور خواهند کرد، اما در انتها ني دروغغاتي تبلني ازي نم از مردم جدا بودند گمان کردند که مردیکتاتوريد

 نسبت به گريات د بلکه همانند همه انتخابرفتندي را نپذی انتخاباتی و کارگران نه تنها آن بازیمشخص شد که مردم عاد

ن افراد ي دادند و ابي خودشان را فرشتري خورده ببيطرفه آنکه روشنفکران مرعوب و فر.  تفاوت بودند یآن ب

 کي خود شربي خود فریبکاري و آنان را در فرزندي کارگران برنامه بری دهندکه برای به خود اجازه مزيامروز ن

 ادامه استثمار و چهار نعل ی ها به سرآمده و براکي و تاکتاستهايو به سرعت هم روشن شد که تنها دوران س. کنند

یبيبه عوام فر ازي پول نی المللنيصندوق ب  وی بانک جهانی هااستي کردن سادهي و پی جهانیتاختن به سمت بازارها  

وگرنه اصل همان است که بوده.  بودی تازه ایها    

 راتيي تغشاني دانند واگر ای را مردود منهي دو گزني زمان انتخاب بشاني کرده است که اريي تغزي چه چدي پرسدي باحال

 تر شده است و ی از گذشته قوی سازی به جهانهي با تکی دارهي آن است که سرمارييتغ: ميي گوی دانند، ما میرا نم

 آن رييتغ.  ببرندی دارهي کنند که کارگران را به مسلخ سرمای می کارگران اکنون سعی از طرفداران ظاهریاريبس

 کرده اند اکنون مرعوب شده و مخالفت با ی که در گذشته از منافع کارگران صحبت می از کسانیارياست که بس

 اد از افریاري آن است که بسرييتغ.  کنندی اضافه دستمزد بسنده ماليو به چند ر. دانندی مرممکني را غی دارهيسرما

 وستهي پی دارهي اردوگاه طرفداران سرمالي شده اند و به خوسيد ما داده انی داد سخن می دارهيکه در مضرات سرما

 گردند و روابط با کوبا و ی دولت میستيالي ضد امپری به دنبال رفتارهاني همچنان با ذره بیافراد واداده ا. اند

 ني بیريي تغچي کارگران هکهيدر حال.  خود قرار داده اند ی به چپ محمل دل خوشکنشيونزوئال را به عنوان گرا

 شده است وهر روز شتري بی دارهي آنان ونظام سرمااني بلکه شاهد آن هستند که تضاد منندي بیگذشته وامروز نم
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 یجهان. همه جارا پر کرده است کاراني ارتش بليخ. آنان هرروز فالکت بارتر شده است یوزندگ . شودي تر مقيعم

 ،آ شودي کسر می اجتماعی هامهي ،از بدهديار قرارم تحت فششتري روز به روز آنان رابی سازی وخصوصیزسا

 قابل دسترس ري غی ، کاردائمابدي ی مشي افزایسن بازنشستگ. شودي میموزش وپرورش وبهداشت ودرمان خصوص

وبرطبق  . ابندي ی مشي افزایابانيخکودکان وزنان  .کندي مدي آنان را تهدی موقت دائما زندگی وقرارداد هاشوديم

 ی  برایافتني دست نیائيمسکن به رو  . کنندي می خط فقر زندگري زراني از  هفتاد درصد مزد بگشي بی رسمیآمارها

 راني مسئله تنها مربوط به کارگران انيوا. کرده است ريي تغزي کارگران چه چیبرا.  شده است لي تبدرانيمزد بگ

 هي است که کل نظام سرمای فسادنيا. درنيگي قرارمی هرروز درشرائط بدترراني ،مزد بگهم یدرسطح جهان. ستين

 . خود را بپوشاندیادي بنمشکالت ،ی قراردادن جعبه رای خواهد با جادوئی نظام منيوا. برگرفته است را دریدار

  باور خودشانني کنند اما ای مداي پیشتري باور بی دارهيبه روز به قدرت سرما روززيروشنفکران متزلزل و متوهم ن

  . چانندي پی ممي مفاهیرا در هزارتو  

 دانند و به طور مشخص ی را مردود نمنهي دو گزني زمان انتخاب بشاني شود که ای روشن می ادامه مطلب به خوبدر

 از ی بتواند بخشی که برنامه ایخوب در صورت:" ندي گوی مراي کنند زی مغي شرکت در انتخابات را تبلنهيگز

 ی شکل ممکن بهره بردارني خود به بهتری از حق راديکارگران طبعا بامطالبات کارگران را در دستور قرار دهد، 

 از مطالبات کارگران را در دستور خود ی خانه کارگر و اصالح طلبان همواره بخشی که برنامه هاستيشک ن" کنند

ه خود قرار  را در برنامکاهاي سندی در دوره قبل آزادشاني ای حزب مشارکت فراتر از خواسته یقرار داده اند و حت

 کند و خواستار ی هر روزه در روزنامه خود از حقوق کارگران دفاع می حزب اعتماد ملزيداده بود و هم اکنون ن

 ني منطبق است و ای اکبری آقای مناسب ، اشتغال و باال رفتن حداقل حقوق است که اتفاقا با خواسته های اجتماعنيتام

 ی فوقالعاده ایزهاي چ،ی ازاحزاب رسمی اکبری آقایخواسته ها.ه کرد حزب مشاهدني ای توان در برنامه هایرا م

 ی برنامه ها راني که اگر کارگران به اکندي افراداست ،روشن نمني دوپهلو که خاص ای باصحبت هاشانياما ا. ستين

را خود  ید را تواننی کارگران ماي خود بودند، آبي وجی احزاب همانند گذشته تنها به فکر حفظ کرسنيدادند وسپس ا  

طرفه وبردن کارگران  کيمعامله  کي ني ااي آ ست؟ي آن چسمي مکانرنديرا پس بگ  خودیبخواهند رااگر؟ ورنديبگپس 

ست؟ي نی دارهيبه مسلخ سرما  

 کارگران را به شرکت ی کارگران و احزاب به اصطالح اصالح طلب از طرفاني محلل مکي مقاله در نقش سندهينو

 تا تنور دي را اعالم کنيی کند که چه برنامه های مهي احزاب توصني به ای کند و از طر فیعوت مدر انتخابات د

 آنکه ی کند، اما برای به طور مشخص کارگران را دعوت به شرکت در انتخابات مشانيا. ديانتخابات را گرم تر کن

 ی که حتردي گی هم به انتخابات می جزئراداتي نداند، ای شرعفيهمانند سردمداران قدرت شرکت در انتخابات را تکل

 در سر راه انتخابات ی فراوانی هاتيمحدود:"دي گوی انتقاد منيدتريو در شد.  اصالح طلبان استراداتي تر از اقيرق

 ما از وجود موانع بر سر ی ها قابل برطرف شدن است وقتتي که محدودستيالبته شک ن"  وجود داردی واقعوآزاد 

 از به ري غیزي چشي معنامي کنی اما کارگران را هم به شرکت در آن دعوت مم،ي کنید صحبت مراه انتخابات آزا

به حساب و  شمرده خواهد شد   آراني ا ا هتيمحدود  نيهم باالخره با   آنکه یعني. ستيکارگران ن  یحساب آمدن را  

ه دعوت به شرکت مفهوم نداشت بود کني از اري اگر غرايز.  خواهد شدختهي طرفدار کارگران ریبرنامه .    
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 کند  و ی منع ماستي را از دخالت در سی کارگرني خود همواره کارگران و فعالی قبلی و که در نوشته های اکبریآقا

 یاسي کارگران را با مبارزات سی هاتي خواهند فعالی که مدهدي افراد را به خاطر آن مورد حمله قرار میاريبس

 ی خواهد در انتخاباتی کند و از آنان می مجي شدت تروبا کارگران اني را در ماستيع س نونيمخلوط کنند، خود بدتر

 حکومت ني تری انتخابات درمونارشني تریاسيس.  از حکومت استتي حماشي دوره تنها معنانيشرکت کنند که در ا

 را ی کارگرني بارها فعال کهشانيا.  کندی میري قدرت جلوگی بازني ازدري از اصالح طلبان نیکه حتا از شرکت بخش

 کند و خواهان شرکت ی مغي حکومت را تبلني ترکيدئولوژي منع کرده اند، خود اکيدئولوژي الي در مسادخالتاز 

 و مردم ستندي نی افراد انقالبني ادي گوی می جاست که گرامشنيا.  حکومت استنيکارگران در انتخابات ا

 هي که اتحاددياگر قبول دار .رنديگي مدهيدمتعلق به همه کارگران است نا را که هي اتحادی اصل اساسیوحت....بنديفر

اما ازشرکت وابستگان ،ديکني میري جلوگی درمجامع کارگریاسيشرکت افراد س است چرا از متعلق به همه کارکران  

د؟يکني می با احزاب رسمی به همکارقي وکارگران راتشودي کنی استقبال میدولت    

 انتظار کي در شانيا.  شودی مصاحبه، تنها به مساله انتخابات محدود نمني و استمالت از آن درا از حکومتیطرفدار

 تنها همان قسمت را بخواند به ی پردازند که اگر شخصی کار مري از وزیدي و تمجفي مترقبه به آن چنان تعرريغ

 با توجه به ی جهرمیآقا":دي گوی مشانيا.  در حال صحبت کردن استی اداریزگوي مجکي رسد که ینظرش م

 ی است که در عرصه های چند بعدتي شخصی و داراافتهي که در نظام داشته است از عناصر رشد يی هاتيموفق

 اش در ی زمامداری خرد و کالن در طلي ها با مساتي مسوولني داشته و به تبع هميی باالی هاتيمختلف مسوول

 کار ی وزراري با سای تفاوت اساسجهيبان مواجه بوده است و در نت نگهی شوراتي و در نهای ، استانداریفرماندار

 مناسب با ی هاکي شدم در به کار بردن تاکتادآوري که يی هاتيضمن آنکه به خاطر همان موفق....  از خود داردشيپ

 ی آن مفي به تلطفين تعريهر چند که پس از ا. .." الزم را به دست آورده استی هاتي روز هم قابلیاسي سطيشرا

 کند، اما ی استفاده می کارگری برجسته  در جهت مقابله با خواست هاتي شخصني کار از اري وزدي گویپردازد و م

 تي به گله وشکاشتري که بیوبصورت دو پهلو بالحن. کاهدی نمدي و تمجفي تعرني از ایزي چري ازوزشانيانتقادات ا

 ري هوشمندانه وزی هایني قانون کار اصرارنکند وازعقب نشهي که بر اصالحخواهدي کار مري است از وزختهيآم

 است اما ازسرکوب کارگران و ري چهارم مصاحبه درباره وزکي به کيجالب آن است که نزد. کنديصحبت م

 از سرکوب ی کند که بزرگ نمائی شود  ومشخص نمی صحبت نمشتري آنان دوجمله مختصر بعي وسی هایريدستگ

 م،ي را در کنار دعوت کارگران به شرکت در انتخابات بگذاردي و تمجفي تعرني اگر استيچ ی کار براريوز نيگرتر

 کار برجسته و ري وزني که چنیدولت. ستي به اصطالح برجسته نی هاتي جز ارعاب کارگران در برابر شخصیزيچ

 مقابله با آن را يیدشان توانا کارگران در خوگري مقابله کند، قطعا دی کارگران به خوبی دارد که باخواسته هايیتوانا

 کارگران گريد.  دولت چگونه استنهي کل کابستي قدر کارآزموده باشد، معلوم نني کارش اري  که وزیدولت.نندي بینم

 است تا ی دارهي جز بزرگ کردن سرمایزي چني اايآ.  دست و پنجه نرم نکنندی افراد مهمني بترسند تا با چنديبا

  وی توخالیدر انتخابات شرکت کنند و به شعارها ه به همان چند قران اضافه دستمزد بسازند،  کمي بترسانراکارگران 

  ...   خود چشم بپوشندی اصلی بسنده کنند و از خواسته های قابل تحققريغ

 کارگر یوقت:"دي گوی کار که مري کنند و در قبال گفته وزیکار صحبت م " ري وزیرکيز" از یگري در قسمت دشانيا
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 ی نمهاي بازرسی حترد،ي را به خدمت گی نامناسب وطي قانون کار و باشراتي خواهد که بدون رعایکارفرما ماز 

 شاني مورد آن است که اني برخورد در ایرکيز"ندي گویمو ظاهرا به انتقاد " رندي سوء استفاده ها را بگیتوانند جلو

 دستمزد ري کارگر مجبور است زدي گوی کار مري وزنکهيا..."  گذاردی مشي به نماارياجبار معلول را به صورت اخت

 ی و حتی امروزه هر فعال کارگرست؟ي چشي معنامي بنامیرکي داند زی کار مطي از شرای کار کند و آن را ناشیرسم

 است ی دارهي امر رذالت سرماني امي بدانی فارسی و اگر قدرندي گوی نمري وزیرکي زی استداللني ساده به چنگرانکار

 ی کار را تحت فشار قرار میروي دارد، آن قدر کارگر و نی که آنقدر مردم را گرسنه نگه میامر. ري وزیرکي زنه

 ايآ. گنجدی میرکي در مقوله زی انسانري عمل غنيا اساسا ايآ.  استیرکي تن به کار بدهد، کجا زیطيدهد تا با هر شرا

 دارند؟ يیدهاي تمجني به چنیازياساسا کارگران ن.  مورد از مسوالن استی بیدهاي و تمجفي جز تعریزي چنيا

 ی خارجی های گذارهي است که سرماني است وافتخار دولتش ای سازی جهانیاستهاي سی که مجری دولترکاريوز

 ی هاهي سرمااري کار ارزان در اختیروي برد و نی مشي را با سرعت به پی سازی است ، خصوصافتهيگسترش 

 راني اش ايی داراري کالم به قول وزکي برد و در ی را به سمت حذف می گمرکیرفه ها دهد و تعی قرار میخارج

 کمتر از حقوق ی با حقوقکند ی که کارگر را مجبور مکاراني بمي عظلي خلي تشکاي گذاران شده است، آهيبهشت سرما

ی دارهي سرماتيحاکم ویز سای جهانستمي س  داند کهیخود نم  ۀفيوظ شانيکار است؟ اريوز  یرکي کار کند، زیرسم  

  ...   کهداندي خود مفهيرا مورد حمله قرار دهد بلکه وظ

 است همان ني اتيواقع: "دي گوی مگري دیدر جا.  جا خاتمه ندهدني را به همی دولتی هااستي از دولت و ساستمالت

 ی دولتیو توان دستگاه ها ی دارد و تمام انرژتي کشور اهمکي ی برای هسته ای از انرژزيقدر که استفاده صلح آم

 ی آقانجايدر ا..."  داردتي کارگران اهمی هم برایتيما کار حنيرا به خود اختصاص داده است وجود مقررات و قوان

 ندي کند که مبادا دولت مردان بگوی دفاع می هسته ای داشتن انرژاستياوال از س.  زندی دونشان مري تکي با یاکبر

 صحبت ها اني درمی مطلبنيو حال آنکه اصال آوردن چن . ی مساله نپرداخته انيا حساس چرا به طي شرانيدر ا

 ني اگر کارگران در بدتری کند که حتی اعالم مشانيا.  نداردی نداشته است وبه ماقبل ومابعد مطالب ربطیتضرور

 یاسي سشانيظر ا امر از نني و البته که حتما امي کنی متي دولت حمای هااستي باشند، ما همچنان از سطيشرا

 دي هم حداکثر هم طراز ابزار تولشاني نظر ااز اعالم کرده اند که کارگران ی دارهي به نظام سرماايثان.!!  ستين

 لطف کند و دي بای دارهي دارد به همان گونه سرماتي است واهمدي تولی که برای هسته ای آنکه انرژیعني. هستند

  خاطررا اعالم کردهتي رضاشاني اگري صورت دنيبه حساب آورد و البته درا ديتولرحداقل کارگران را هم تراز ابزا

در انتخابات ادامه دهند" ژهيو" خود و مشارکت تي از کارگران خواهند خواست که به حماگريدوبار    

و  داند ی می تشکل کارگرني خانه کارگر را بزرگترشانيا.  شودی بخش محدود نمني کارگران باز هم به همترساندن

 نگاه دي کند تا شای معرفی دو پهلو آنراتشکل کارگری باصحبت هاکندي تالش مشانيبه رغم سوال مصاحبه کننده، ا

 یگري مگر تشکل دايآ. ستي چشاني از نظر ایکارگر تشکل ستياساسا معلوم ن. کندافتي از آنان دریزيمالطفت آم

 کنترل ی برای نهاد دولتکي جز یزيکارگر چ خانه اي وجود دارد؟ آی از خانه کارگر به صورت رسمريهم غ

 هفت تپه، فوالد مبارکه، فوالد شکري شرکت واحد، نري نظيی هاهي واتحادکاها،يکارگران است؟ اگر رهبران سند

 یو صدها واحد صنعت ...پاي ساونالي ناسراني رشت، کنف کار و لوژان ، اکي الکترالني گر، بهشهیخوزستان، نساج
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 واقعا باز هم ايمواجه نبودند، آ...  وقي آنها با حبس و اخراج و تعلیداشته باشند و فعاالن کارگر امکان تشکل گري د

 همه ني عمدا چشم خودشان را به ای اکبری که آقاني حاکم فرموده بود؟ ای تشکل کارگرنيخانه کارگر بزرگتر

 یعي و طبیباعادي  تقرطي شراکيت و در  افتاده اسی جزئی تنهااتفاقنهي زمني در ااي بندند و گوی میسرکوب کارگر

 ی مصاحبه ني چرا در ای راستست؟ي تشکل است نشانه چني خانه کارگر بزرگترطي شراني ودر امي بریبه سر م

  بهکينزد کنند اما ازخانه کارگری کارگران صحبت میها  گذرا ازسرکوب تشکلصورتجمله آنهم به مفصل تنها دو

 نصف صفحه.  

 است موافق دهي رساني از آنان به پاتي خانه کارگر و حمای که نقش رهبران فعللي تحلنيمن با ا" :دي گوی مشانيا

 تشکل ني محجوب موافقم که ای صحبت هاني است، اما با اافتهي ها به شدت کاهش ی گرچه اقبال خانه کارگرستم،ين

 دارد صحبت ی گران حکومتلي از تحلیکي کند که ی مکر اوقات آدم فیگاه بعض"  استبي رقی بیهنوز به لحاظ آمار

 ني چون آمار خانه کارگر باالتراي کارگران طرفدار خانه کارگراند وتي اکثرکندي فکر می اکبری واقعا آقاايآ.  کندیم

 که خانه کارگر دي گوی پرده نمی و بحي صرشاني است چرا اني است؟ اساسا سوال ابي رقی تشکل بنيآمار است ، ا

 شد که ادآوري شاني به ادياما با. ست؟ي ها چدي و تمجفي تعرني دانند ای داند و اگر نمی کارگران میع واقندهي نمارا

 شود بلکه همان گونه که مصاحبه کننده هم ی شناخته نمی تشکل کارگرکيخانه کارگر از جانب کارگران به عنوان 

 خانه کارگر ،یراني کارگر اونيلي م١٥از  شي که از باست آن هم آن ليدل.  استی تشکل دولتکياشاره کرده است 

 خانه کارگر تنها در انتخابات سيي محجوب رئی آقای با آن همه تقلب انتخاباتاي دودرصد را هم ندارد و جيتوان بس

 عدم شرکت کارگران در انگري رود که خود بی میندگي آشکار دولتمردان به نمای هاتي و با حمای دوره اانيم

 ني در انتخابات دارند، کارگران کمترژهي که کارگران شرکت وی اکبری آقایخالف گفته ها است و برخاباتانت

 ی استفاده می دولتی از رانتهااي بخش ها ري کنند که همانند سای شرکت میشرکت را در انتخابات دارند و آن هم کسان

  خودیمهر انتخابات بر شناسنامه ها خواهان خوردن ی اجتماعی هاتي ترس از محروملي به دلاي ضد کارگرند ايکنند 

  .   خورندی را مباني گول عوامفرايهستند و 

 یکيمصاحبه کننده افکارشان  مصاحبه شونده واي گونهيزم نيادر. مورد جنگ است درشانياگري جالب دیري گموضع

چند فراخوان هر.  استها براليل و نهاد مخصوص اصالح طلبانکيکه کنندي صلح صحبت می ملیشوراآنان از .است  

 ینشان م شي گرانيااز  خود رای طرفدار یآنها به خوب  مخالفت با جنگ صورت گرفته است، اما ی برایگريد یها

 که نيمورد جنگ موضع گرفته اند و با جنگ مخالفت کرده اند، اما ا درري دو سال اخیکي دری مختلفی هاگروه .دهند

مطالب  مطلب را درکنارنياگر خاطر مصاحبه کننده به آنان است وده است نشانه تعلق  انتخاب شیکي همه ني اانيماز

 شود و جالب تر ی ها آشکار مبرالي از اصالح طلبان و لی پنهان و آشکار به طرفداری چشمک زدن هاميبگذ ارگريد

 خطر ما به صلح ني بودن ایبات جداث  با دي حتما بااي است و آی که تا چه حد خطر جنگ جدنيالبته ا:" ندي گویآنکه م

 به  یاکبر  ی آقا که صد البته و" کندي میاسيموضوع را س شتري بمي کنجادي ای ملیآن نهادها دفاع ازی و براميشيانديب

 نيگفتن ابا . ستي نیاسي انتخابات سیويسنار است اما شرکت دریاسي ندارد و موضوع جنگ و صلح سی کاراستيس

 از قتيو در حق  ميواگذار کن  استمدارانيرا به س آن دي با  است کهني اشي است معنایاسيس و صلح   جنگکه موضوع

 خود را موظف به ورود شاني اقتيدر حق.  نداردکارگران به ی است و ربطونياسي مربوط به سگري دهي قضی جانيا



 

 7

 یها نهيحبت کند که زم صی کساناي و  اهداف جنگ طلبان شود از که ممکن است مجبوررايز  داندی مساله نمنيبه ا

...دولت مردان برسد و ازی نبودن مثال بعضرکيجنگ را فراهم کرده اند و آنگاه  ممکن است به ز  

 را به بي آسنيشتري بشهي دانند که جنگ همی کارگران است و همگان ملي مساني از مهم تریکي جنگ و صلح مساله

 از کنار ی سادگني به اشانياما ا.  کارگران و زحمت کشان هستند جنگاني قربانني کند و اولی کارگران وارد میزندگ

 سرشان را دي باشاني است و کارگران از نظر ااستمداراني سقي داند که الی میاسي سی گذرند و آن را مساله ایآن م

ت و  خانه کارگر اسی تشکل کارگرني وکاردان و بزرگتررکندي که مسوالن وزرات کار زرايز .اندازندي بنييپا

و ندياي داران به رحم بهي سرمادي را انتخاب کنند تا شایکي اني حکومتی انتخاباتی شعارهاانيم نخست ازديکارگران با  

  آنان پرتاب کنندی را به سویلقمه نان   

او نقش تو نگار کنند            که بر     یواري دري به زدياي ن کس       

  کننداري دوزخ اختگراني  د              یبهشت باشد جاتو را درگر 

 

 چشم دي و گرفتن حقوق کارگران بای تشکل کارگرجادي ای ما برااي آن است که آی اکبری مطلب در مصاحبه آقاتمام

 ی که با کارگران سرلطف آمده و مرحمت کنند، قدرمي و از آنها بخواهمي به دولت مردان و صاحبان قدرت بدوزديام

 که با مبارزات خود حقوق از دست رفته مي آموزش دهرا آنکه کارگران اين را پس بدهند از حقوق از دست رفته آنا

 بدست آوردن ی است نشان دادن راهکار به کارگران برای خالشي مصاحبه جانيآن چه در تمام ا. رنديشان را پس بگ

در کجا . ابنديقوق خود دست  کارگران بدون مبارزه توانسته اند به حاي دنیدر کجا.  مبارزه استکيحقوق خود در 

 یخيدر کدام تجربه تار.  قدرت بتوانند حقوق خود را بدست آورندی به نهادهایکي دارد که کارگران با نزدنامکا

 ی اگر مدعی اکبریآقا.  به حق و حقوق خود برسندی دارهي شدن به زائده احزاب سرماليکارگران توانسته اند با تبد

 کنند، لطفا چند اني بیزبان احزاب رسم خود را ازی شعارهاديده است که کارگران باش آغازیديهستندکه دوران جد

رفته کارگران  وحقوق ازدستی کارگریها تشکلیآزاداگر. ميهم آگاه شوما  تااورندي بدي کشف جدني اتينمونه ازموفق  

ميرا ذکر کن تعامل ني ای هاکتي بهتر است چند نمونه از موفقد،ي آیبا تعامل با قدرت بدست م    

 انتخابات یوي سنارنيآنان در ا.  دانند که کارگران و زحمت کشان سال هاست انتخاب خود راکرده اندی نمی اکبریآقا

 کرده اند، مي ها انتخابات را تحری که برخلي دلنينه به ا.  خورندی نمبي گول زننده فری کنند و با شعارهایشرکت نم

هنوز از . (ن بودن انتخابات را بارها و بارها لمس کرده انديست خود دروغ که با گوشت و پولي دلنيبلکه به ا

 ،آنهم داهاي از کاندیکي داغ کردن تنور انتخابات به نفع ی برای آزادومي از کارگران در استادی استفاده ابزاریماجرا

 / ی کارگرعهجام:"با شعارکارگران .  نگذشته استیاديمدت ز" اصالح طلبانه"بعد از دو دوره انتخابات به اصطالح 

آنان .)  خود را نشان دادندی طبقاتی گونه سوء استفاده ها دادند و آگاهني به ایپاسخ دندان شکن ... چي ده به هی نمیرا

 توانند حق خود را ی نمیوزگي دهد و با استمالت و دری حق آنان را نمی به راحتی دارهي دانند که نظام سرمایم

 هي دانند که باخواهش و تمنا، تنها سرمای می سال هاست که انتخاب خود را کرده اند و به خوبکارگران.  کنندافتيدر

 از یو با طرفدار.  کارگران تن نخواهد دادی به خواسته هاتي گاه با رضاچي شود و هی تر می روز به روز قویدار

  و به همان دي رسخواهند خود نیست ها دوره انتخابات به خوایواري دغاتي مخصوص تبلی آن شعار توخالاي شعار نيا
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:گونه که شاعر دهان دوخته گفت  

 

ستي               چون انتخاب ما بجز از انقالب ن           ستي ن  را ز انقالب سر انتخابما  

ستيبه خون دل ما خضاب ن که جزی   دست        داده است            انتخاب به دستوردستور  

ستي جناب نیعالدري لبي       اال نص             سود         کنند وی مناي خوب جمله زافراد  

ستيحربه تهمت جواب نوحرف ژاژ            جز     ا       او تری ز خطاهای کنیپرسشگر  

ستي و شاب نخي کس از شچي هاني می                  فرقاي ری که در آن بزم بی به محفلنازم  

ستي از خراب نري خرابه به غني در ااي  گو   شهشش خراب      وخيشهنه و شخراب وشهر  

ستي صواب نی     کز فرط جهل صاحب را           ی دهد کسی خطا به دشمن خود میرا  

 

 
 

یاسانر خی ثقفرضايعل  
 

٤/١٢/١٣٨٦  


