
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 خبرها 

هزار تومان اعالم شده توسط شورای عالی کار،  303تعيين حداقل دستمزد  -3
 900در حاليکه خط فقر اعالم شده توسط برخی نهادهای رسمی حاکميت 

هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه 
ما خواهان اعالم . بيشتر کارگران و مزد بگيران و کسب سود هرچه بيشتر است

حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و 
 .براساس حداقل های يک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم

 
ما در مقابل طرح ضدانسانی، سودمحورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيد ها  -4
که چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری ) هدفمند کردن يارانه ها(

داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب بر نخواهيم داشت 
و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين 

 .اقدام ضدمردمی می نماييم
 
ما ضمن تأکيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يک زندگی  -5

انسانی و شرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های 
 .آن از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم

 
ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات  -6

 .عمومی رايگان هستيم
 
ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و  -7

جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به 
 .جنبش کارگری و تجاوز به کرامت انسانیِ اکثريت افراد اجتماع می دانيم

 
خود  ما ضمن حمايت از کارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،  -8

را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگر می بينيم و از مطالبات و خواسته های 
همچنين ما خواستار آن هستيم که روز . تمامی کارگران جهان حمايت می کنيم

تعطيلی رسمی اعالم شود و هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در   اول ماه مه،
 .اين روز ملغی گردد

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

 89سال  –شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر 
)1may1389@gmail.com( 

 
 :زمان و مکان برنامه

با لحاظ کردن امکانات  89شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
زمانی و مکانی مختلف، ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی که به دليل 

تاخير ما در اعالم برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه ای از پيش تعيين شده، 
زمان ها و مکان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد کرده 

بودند، اعالم ميکند ما کارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی که 
سياسی اعالم نموده است، با طرح مطالبات و  -هر گروه يا گرايش فکری

، در روز شنبه )از جمله مطالباتِ  هشت گانه ی فوق (شعارهای مستقل خود 
يازده ارديبهشت، بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد 

 .خواهيم زد
خيابان آزادی، مقابل  -عصر  5ساعت  -تهران : مراسم روز جهانی کارگر

عبور از مسير خيابان (وزارت کار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقالب 
و در ) ميدان انقالب –های خوش، رودکی، نواب، اسکندری، جمالزاده 

شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب خود کارگران و در 
 .ساعاتی که اعالم مينمايند

 

 مراسم روز جهاني كارگر 
 

خيابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپيمايی به  -عصر  ۵ساعت  -تهران 
سمت ميدان انقالب و در شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب 

 ...خود کارگران و در ساعاتی که اعالم مينمايند 
 

 : اخبار روز
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر به دعوت تشکل های مستقل کارگری روز 

مجموعه ی . شنبه اول ماه مه در تهران و ديگر نقاط کشور برگزار می شود
 : گزارش هايی به مناسبت روز جهانی کارگر را در آدرس های زير بخوانيد

 

 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 
 كارگران با شعارهاي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه مي آيند 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران
 ! زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه

 
، روز اول ماه مه در امسال، روز تلفيق )يازده ارديبهشت(روز جهانی کارگر 

دموکراتيک و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادی و سياسی   خواسته ها و مطالبات
 .همه ی ماست

بدون گره خوردن مطالبات اقتصادی ما از طريق قدرت طبقاتی و متشکل ما، با 
اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به   خواسته های آزاديخواهانه و دموکراتيک،

ابزاری برای به قدرت رسيدن گروه و جناحی ديگر از جناح های سرمايه داری 
سياسی بدون يکديگر از مفهوم  -برابری اقتصادی و برابری اجتماعی. خواهد بود

امسال در روز جهانی کارگر، ما بر عليه فقر، نابرابری، سطح . تهی خواهد شد
طرح (عدم امنيت شغلی ،حذف سوبسيدها  پايين دستمزدها، حقوق های معوقه، 

، سرکوب های سياسی و اجتماعی و در يک کالم سرکوب )هدفمند کردن يارانه ها
 .کرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهيم خواست

مهمترين خواسته ها و   ،)شنبه، يازده ارديبهشت( ٨٩در روز جهانی کارگر سال 
که خالصه ی مطالبات (ژه مطالبات کارگریِ  زير  مطالبات عمومی مردم و به وي

، در شعارها و خواسته های ما و )و از عمده ترين خواسته های کارگری ميباشند
در همه جا مطرح خواهد شد و تالش ما کارگران بر اين خواهد بود که نه تنها در 

مراسم های اين روز، بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش 
 .برای تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذير بزنيم

 
 
اعم از (ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی  -1

زندانيان کارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق کودک، روزنامه 
. و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخير هستيم) نگاران

تمامی احکام . اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است
اجتماعی و کارگری لغو و تعقيب قضايی  -قضايی صادره برای فعالين سياسی

 .عليه آنان متوقف بايد گردد
 
آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و  -2

ما . اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست
 . برای کسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت
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ها و جامعه ميليونی فرهنگيان کشور  روانی اين احکام بر خانواده -اثر روحی 
زدودنی نيست و گذر زمان ايشان را مانند شهيد ابوالحسن خانعلی به 

های ماندگار ملی تبديل خواهد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنها  اسطوره
ها، افکار عمومی مردم و فرهنگيان چنين اعترافاتی را نخواهند  در رسانه
 .پذيرفت

دهيم که اين اعمال  هايی را انذار می مشفقانه مديران و گردانندگان چنين سياست
کند و نه در شأن نام جمهوری اسالمی  به هيچ روی نه دردی از شما دوا می

. ها داده وخون دلها خورده ايم ی ما برای برپايی و حفظ آن خون است که همه
زند  ای که صدورچنين احکامی به دين، ميهن و انسجام ملی می بديهی است لطمه

. ی بد دفاع کردن جبران ناپذير است از هيچ دشمنی ساخته نيست چرا که لطمه
ی تميز وبدبينی مفرط، دچار  چنين ساده انديشانی به خاطر ضعف تحليل و قوه

توهم توطئه شده و هر منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق انگاشته وهر 
 :دانند چرا که استداللی را باطل می

 گر دليل آری خيالش بيش شد/ هايی که خيال انديش شد  ذهن
ی عظيم فرهنگيان کشور به هيچ روی تحمل چنين احکامی  ناگفته پيداست جامعه

را ندارد و شکی نيست که اجرای چنين احکامی جامعه و آموزش وپرورش را 
بيش از پيش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد 

 .گرفت
های ايشان،  صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگيان و تشکل

خواهند با اين اتهامات فرهنگيان ونمايندگان آنها را  روش نخ نمايی است که می
در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکالت حوزه آموزش 

وپرورش، در گير پاسخ گويی به اموری بی ربط و بيهوده گردند تااز اين طريق 
نيروهای آنها در دفاع از خويش صرف گردد واز مسير اصلی وهدف اوليه 

 .های صنفی دور شوند تشکل
اميد است عقالی قوم با تدبير و درايت آبی بر آتش التهابات افشانند وبه خواست 
ی  صدها هزار فرهنگی کشور توجه نمايند وبه عنوان حسن نيت در گام اول همه

 .فرهنگيان در بند را آزاد کنند
ها وجفاها در حق فرهنگيان کشور کماکان نااميد  ی اين بی رسمی با وجود همه

نشده و در عين ايستادگی بر حقوق خويش، بخشی از مسائل و مشکالت موجود 
ی آموزش وپرورش را با تصميم گيران کالن کشور در ميان  در حوزه

گذاريم، با اين اميد که با اصالح رويکردها، آموزش وپرورش در مسير  می
 .صحيح خود قرارگيرد

ای کردن  های مکرر و رسانه بديهی است ضمن انتقاد از بزرگ نمايی
موضوعاتی که فعالً  در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن 

نيست، از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگيان وارتقاء 
کنيم و با نگاهی مثبت منتظر اجرايی  منزلت ومعيشت ايشان کامالً  استقبال می

 .مانيم ای شده مسؤوالن ذی ربط می های رسانه شدن برخی وعده
لذا خواسته . خط قرمز هر صنفی نقض حرمت، شأن و منزلت افراد آن است -١

ی فرهنگيان در بند و  اوليه فرهنگيان کشور آزادی سريع وبی قيد وشرط همه
ی احکام اداری و قضايی صادره برای  صدور منع تعقيب قضايی ولغو کليه

ها نشان  فرهنگيان منتقد است، تحقق اين امر ضمن تلطيف فضا و کاستن از تنش
از درايت و حسن نيت مسؤوالن امر و رويکردی انسانی در حوزه آموزش 

 .وپرورش دارد
رفع فضای امنيتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمين امنيت  -٢

شغلی فرهنگيان و پرهيز از مخبر پروری در فضای مقدس کالس و مدرسه و 
 .اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگيان منتقد

اصالح نگاه مسؤوالن و تصميم گيران کالن کشور به آموزش وپرورش به  -٣
 .عنوان يک نهاد زير بنايی نه مصرفی

های جاری وصرف آن در  عدم تخصيص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه -۴
 .امور زيربنايی مانند آموزش وپرورش وبهداشت

پرهيز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سياست بازی در تأليف کتب  -۵
 .درسی و معيار قراردادن نظر همکاران متخصص

فراهم آوردن امکانات الزم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور  -۶
قانون  ٣٠جلوگيری از تنزل جايگاه وافت تحصيلی مدارس دولتی مطابق اصل 

 .اساسی
رفع تبعيض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصيلی  -٧

 فوق ليسانس و دکترا در آموزش وپرورش
 

و اما سؤاالتی که فرهنگيان کشورتأکيد بر طرح آنها داشته وضرورت پاسخ 
 :طلبد گويی متوليان امر را می

 بيانيه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران
 ارديبهشت اعتصاب غذا مي كنند 12معلمان كشور روز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير قانونی همکاران، در 
 .ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود ١٢روز 

 
 به نام خداوند جان وخرد

داريم  دوازده ارديبهشت را که در تقويم کشور روز معلم نامگذاری شده گرامی می
و بر روح معلمان شهيد دکتر ابوالحسن خانعلی و استاد مطهری که در چنين 
روزی به شهادت رسيدند و هر دو قربانی خشونت عريانی شدند که هنوز هم 

 .فرستيم برد درود می جامعه ما از آن رنج می
در جهان، معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده، معلمان اقدام به 

های خود در حوزه آموزش و  راهپيمايی، گردهمايی، طرح نقد و نظر و انديشه
 .کنند پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناهای شغلی خود می

در ايران فرصت چنين اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل هر 
معلمی که بر اساس حقوق صنفی، انسانی و شهروندی خود وبه تأسی از قانون 

هايی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جايی  اقدام به امور مذکور کند به مجازات
که مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعايت نص صريح قانون . نخواهد رسيد

در حق  ٣٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢۶، ٢۶، ٢۵، ٢٣، ٢٢اساسی و اصول 
 .برند ها بسر می باشد که در زندان بهترين معلمان اين کشور می

ها در پيروزی انقالب و جنگ  فرهنگيان، با وجودی که خود از مؤثرترين گروه
اند معتقدند هيچ گروهی سهم ويژه از انقالب ندارد که خود را مافوق قانون و  بوده

ی خود تصور نمايد و هر کس را که با  انقالب بداند ونظام را برابر با قواره
يکی از اهداف انقالب . اش هم خوانی نداشت به مقابله با نظام متهم کند سليقه

ی آراء  ای که همه اسالمی مردم ايران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه
فبشر عبادی الذين يستمعون " ی شريفه  ها ونقد ونظرها به مصداق آيه و انديشه

مجال طرح پيدا کند وهيچ مسؤولی خود را مبرا از نقد " القول فيتبعون احسنه 
آيا به اين اهداف . نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد

 ايم؟ رسيده
ی  چگونه است امروز فرهنگيانی که فرزندان حقيقی ملت بزرگ ايرانند ودل داده

اند و دل در گرو کرامت انسانها و حفظ حقوق  انقالب، اسالم، عدالت و آزادی
های عجيب  های خود به مجازات انسانی افراد دارند، صرفاً  به خاطر طرح انتقاد

 ؟"فاين تذهبون"شوند؟  و غريب محکوم می
جريان قدرت عاجز از درک اين واقعيت است که جامعه فرهنگيان از در ريا و 

سالوس و مدح و ستايش برای هيچ صاحب قدرتی در نخواهند آمد و گوهر نقد را 
چون جان شيرين پاس خواهند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا 

 .کرده ارزان نخواهند فروخت
اند که در آن آزادی  آزاد ترين کشور جهان خوانده«از آنجا که برخی ايران را 

بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترين و صادق  »نزديک به مطلق است
ترين معلمان کشور صرفاً  به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون 
ی  اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، باز نشسته اجباری، تنزل رتبه

هايی که فرهنگيان ايران  هزينه. شوند مواجه می... شغلی، محروميت از تدريس و
کنند در جوامع پيشرفته، نشانه رشد و  صرفًا به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می

 .ی تقدير و تحسين است بالندگی و شايسته
ها،  خواهند بدانند امثال بداقی می!!! »آزادترين کشور جهان«فرهنگيان 

اند که بايد بدون  ها چه جرمی مرتکب شده ها و مومنی خواستارها، داوری
ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و  محکوميت، ماه

ی مادی، نا امنی ونا اميدی و  فرزندان خرد سالشان در سختی و مضيقه
معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی . سراسيمگی زندگی کنند

 .اند اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گرديده مرتکب شده
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 پيام سكوالرهاي سبز ايران به كارگران كشورمان 
 

 اخبار روز
 پيام سکوالرهای سبز ايران به کارگران کشورمان
 بمناسبت سالگرد اول ماه مه، روز جهانی کارگر 

 
شبکهء جهانی سکوالرهای سبز ايران فرارسيدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر 

را، با درود به همهء هم ميهنان و زحمتکشان کشورمان گرامی می دارد و از 
اينکه کارگران شرافتنمندمان، سه دهه پس از انقالبی که فريبکارانه وعدهء 

می داد ـ و عاقبت نيز اقدامات  »مستضعفان«عدالت و خوشبختی به کارگران و 
و اعتصابات شجاعانهء هم آنان پيروزی اش را ميسر ساخت ـ اکنون محروم 

 . ترين بخش جامعهء کشور را تشکيل می دهند ابراز تأسف شديد می کند
ما می دانيم که دولت گداپرور اسالمی، ترجيح می دهد که بجای ايجاد شغل و باال 

بردن سطح توليد ملی و برقراری دستمزدهای برحق و مناسب، کارگران کشور 
ی بخور و نمير تبديل به حقوق بگيران خود کرده  »يارانه ها«را از طريق دادن 

و از اين راه هم فعاليت های ممکن اعتراضی آنان را کنترل کند، و هم بتواند بر 
واقعيت وحشتناک تاراج بازارهای کشور بوسيلهء کاالهای وارداتی و نامناسب 

بمنظور راضی نگاه داشتن اربابان خود در آن کشور و جلب حمايت آنان (چينی 
 . پرده بپوشاند) در صحنه های بين المللی

براستی که، چه در تاريخ جهان و چه در تاريخ کشور خودمان، کمتر حکومتی 
کوشيده است تا، بمنظور ابقای سامانهء فاسد و رانت خوار خود، طبقهء کارگر 
کشور را بکلی منهدم و آن را به توده ای بی شکل و بی آينده اما وابسته بخود 
درآورد و، در عين حال، با بستن راه های اطالع رسانی و روشن گری بازگو 

کنندهء داليل وضع فالکت بار کنونی طبقهء کارگر و نگاه داشتن آن ها در غفلتی 
 . ، آنان را تبديل به موجوداتی عاطل سازد»يارانه ها«معتاد به 

ما همچنين متأسفيم از اينکه در جريان جنبش سبزی که در ده ماههء اخير در 
کشورمان پديد آمده، رهبران بخش مذهبی و غير سکوالر اين جنبش در فهرست 
خواسته های خود کمترين بها را به وضعيت پريشان نيروی کار کشور داده اند، 
نيروئی که تا گلو در اعماق خط فقر فرو رفته است ـ با حقوق هائی عقب افتاده، 

دستمزدهائی اندک و دچار شدگی به خورهء بيکاری که روح و جان و زندگی 
 . آنان را آماج حملهء خود قرار داده است

ما، اميدواريم که کارگران ايران نسبت به دامی که برای نابودی شان گسترده شده 
هوشيار بوده و يقين داشته باشند که تا اين حکومت بر سر کار است و به منابع 

نفت و گاز کشور ـ که بايد برای نسل های آينده نيز باقی بمانند ـ دسترسی دارد و 
درآمدهای ناشی از فروش آن را بی محابا خرج آشوب آفرينی در جهان می کند، 

اميدی به رونق بخشی به حوزه های توليدی و خدماتی ملی و، در نتيجه، 
کارزائی ناشی از توسعه ای معطوف به باال بردن سطح زندگی ايرانيان، وجود 

 . ندارد و اوضاع کشور هر روز تيره تر از روز پيش خواهد بود
ما سکوالرهای ايران، که يقين داريم بخش اعظم نيروی جوان جنبش سبز داخل 

و خارج کشور نيز سکوالر بوده و خواستار پايان دادن به حکومت تبعيض آفرين 
و مذهبی کنونی اند، از کارگران ستمکشيده و محروم کشورمان دعوت می کنيم 

که به مبارزهء فاقد خشونت تهاجمیِ  ياران سکوالر خود پيوسته و، با طرح 
خواسته های صريح خويش، از يکسو به اين جنبش جوان و نوپا جان ببخشند و، 

 . از سوی ديگر، خود از نفس گرم و آزاديخواه آن نيرو بگيرند
ما، در همهء شهرهای محل اقامت خود در خارج کشور، تظاهرات و مراسم برپا 

شده از جانب همهء سازمان های ضد ديکتاتوری مذهبی را حمايت کرده و در 
 . اين فرصت بزرگ کارگری جايگاه خود را در کنار آنان می دانيم

باشد که اول ماه مه امسال مژدهء برقراری اتحاد و يگانگی بين کارگران و 
کارمندان شاغل و بيکار، دانشجويان، زنان و ديگر اقشار کشور را با خود 

بهمراه آورده و دريچه هائی بزرگ را بروی جنبش سکوالر، انحالل طلب و 
 . عدالت خواه کشورمان بگشايد

بهترين درودهای ما نثار کارگران کشورمان باد؛ انسان های زحمتکشی که در 
راستای ساختن ايرانی بی تبعيض و بی حکومتی مذهبی و ايدئولوژيک، مقادرند 
در پرتوی اتحادی ملی جامعه ای منصف، انسانی و رو به فردائی سرشار رفاه و 

 . آسايش برای ملت ايران بيافرينند
 

 شبکهء جهانی سکوالرهای سبز ايران 

 اطالعيه جنبش فدرال دموكرات آذربايجان 
 بمناسبت روز اول ماه مه 

 
 اخبار روز

. طبقه کارگر و زحمتکشان آذربايجان سابقه و سنت پرشکوه مبارزاتی دارند
نخستين سنديکاها واتحاديه های کارگری درايران به همت کارگران ترک 

 . آذربايجانی تاسيس شده است
در صد سال گذشته ، هرگاه امکان و فرصت تشکيل اتحاديه های کارگری 

به همين علت نيز چه در دوران سلطنت . دست داده ترک ها پيشتاز بودند
پهلوی ها و چه در دوران سياه جمهوری اسالمی بيشترين فشار و آزار واذيت 

 . را کارگران ترک متحمل شده اند
طبقه مزد وحقوق بگير بدون تشکيالت صنفی نه ميتواند در تحوالت اجتماعی 

بی . سياسی تاثيرگذار باشد ونه ميتواند به مطالبات صنفی خود دست يابد -
سبب نيست که جمهوری اسالمی از هر نوع تشکل آزاد و مستقل کارگری 

 ! وحشت دارد
سال گذشته دشمنی حکومت اسالمی با طبقه  ٣٠کارگران وزحمتکشان در 

 . کارگر را عميقا و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند
کارگران و زحمتکشان آذربايجانی در هر کجای آذربايجان که هستند و در هر 

شاخه اقتصاد فعاليت دارند بايد درگام نخست تالش کنند اتحايه ها و سنديکاهای 
در کارخانه ها و کارگاه ها يی که سنديکای . موجود را تثبيت و تقويت کنند

کارگری وجود ندارد، آنرا بوجود آورند و ايضا کارگران صنوف مختلف نيز 
 . بايد آستين ها را باال بزنند و تشکل های صنفی خود را ايجاد کنند

روشن است که فعاليت برای راه اندازی و تاسيس اتحاديه های کارگری در 
البته در شرايط . شرايط کنترل نهادهای امنيتی به سهولت پيش نخواهد رفت

پليسی که امکان تاسيس اتحاديه موجود نباشد ميشود هسته های غير علنی 
 . کارگری برای پيگيری مطالبات صنفی سازمان داد

کارگران بيکار آذربايجانی نيز بايد سعی کنند تشکل های خودشان را ايجاد 
 . کنند

کارگران ترک آذربايجانی در پايتخت و خارج ازمرزهای آذربايجان که 
سنديکاهای کارگری وجود دارند بايد در آن سنديکا فراکسيون خودشان را 

تشکيل بدهند و در کارخانه ها و کارگاه ها يی که اتحاديه ای وجود ندارد در 
 . تاسيس اتحاديه ها و سازماندهی کارگران فعال باشند

کارگر ترک آذربايجانی بايد با به رخ کشيدن هويت ملی خود و در دفاع از 
حقوق شهروندی وحقوق ملی و مبارزه با تحقير و تبعيض مهر خودرا بر 

 . جنبش کارگری بزند
جنبش طبقه کارگر در نيم قرن گذشته تجارب گران قيمتی اندوخته است و بايد 

 . از اين تجارب آموخت
فعاالن و کادرهای مجرب و سنديکاليست کارگری بايد تالش کنند که اتحاديه 

های کارگری در جهت مصالح و منافع صنفی باشد و از درگير شدن غيرالزم 
گرچه جمهوری اسالمی از تشکل کفتربازان نيز . در مسايل سياسی پرهيز کنند

 . وحشت دارد و حتی تاب تحمل اين نوع جمعيت ها را نيز ندارد
کادرها و فعاالن و محافل و گروهبندی های حرکت ملی آذربايجان ضروری 
است به مسايل و معضالت کارگران توجه کنند و درحرکت های کارگری و 

بايد اعتماد کارگران و . در مبارزه برای مطالبات صنفی در کنار آنها باشند
زحمتکشان به حرکت ملی آذربايجان جلب شود و اين ممکن نيست مگر حمايت 

 ! و پشتيبانی واقعی و شرکت عملی در مبارزات کارگران
نبايد فراموش کرد که جنبش ملی و دمکراتيک آذربايجان جنبش تک مضمونی 

 . نيست و نميتواند باشد
بنام تمام ملت حرف بزند و  -که ميخواهد -حرکت ملی آذربايجان اگر ميخواهد

توده های وسيعی را بسيج کند بايد به مسايل زنان و مطالبات آنها توجه جدی 
کند ودر کنار آنها و برای رهايی زن از سنتهای ارتجاعی و قوانين و مقررات 

همچنين دفاع از مطالبات بی واسطه و . ضد زن جمهوری اسالمی مبارزه کند
نقد کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای عدالت اجتماعی و حفظ محيط 

 . زيست و حقوق بشر از وظايف حرکت ملی آذربايجان است
 

 هيئت اجرائيه جنبش فدرال دمکرات آذربايجان 
  ١٣٨٩ارديبهشت  ٨
 ٢٠١٠آوريل  ٢٨
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 . مند شوند حق داشتن کار حق همگانی شناخته شود و بيکاران از بيمه بيکاری بهره -
ی کارگران مشمول قانون کار شده و مستثنی شدن واحد ها توليدی زير ده نفر لغو  همه -

قرارداد های موقت و سفيد و امضاشده، ملغی و امنيت شغلی کارگران تضمين . شود
 . گردد و خاطيان توسط دستگاه قضائی مورد پيگرد قرار گرفته، مجازات شوند

 . ايجاد اشتغال در صدر برنامه های دولت قرار گيرد -
ی زندگی يک خانوار متوسط  حداقل دستمزدها براساس ارزيابی واقعی از هزينه -

کارگری و سطح رشد تورم در کشور و با مشاورت و مشارکت نمايندگان کارگران و 
 . کارشناسان اقتصادی تعيين شود

به هر گونه تبعيض در محيط کار و انتخاب شغل پايان داده شود و کليه قوانين تبعيض  -
آلود به ويژه عليه زنان ملغی شده و حق برابر زنان و مردان برای انتخاب شغل در 

 . بازار کار به رسميت شناخته شود
کار کودکان ممنوع اعالم شده و برخورداری از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی  -

 . ی کودکان تضمين گردد يکسان برای همه
بازنشستگان از مستمری که نيازهای اوليه شان را تامين کند، برخوردار شده و از  -

 . خدمات درمانی ارزان تر از عموم بهره مند گردند
جنبش کارگری ايران در عين حال يکی از ستون های اصلی مبارزه برای دمکراتيزه 

هيچ جنبشی بدون مشارکت فعال کارگران قادر به موفقيت در برابر . کردن کشور است
 . استبداد نيست

کارگران کشور ما امروز بيش از هميشه، از فقدان آزادی ها و تعرض حکومت به 
تشکل های مستقل کارگری و عدم امکان ايجاد تشکل های صنفی برای دفاع از حق 

اين واقعيت، حضور هر چه پر توان تر جنبش کارگری . حيات خود صدمه می بينند
 . ايران در بطن جنبش سبز را نويد می دهد

اول ماه مه امسال زمان تحکيم پيوند جنبش کارگری و جنبش سبز مردم ايران، روز 
کارگران ايران با حضور پر . دفاع همه گروه های اجتماعی از مطالبات کارگران است

رنگ خود در اين جنبش، فشار اجتماعی برای تحقق مطالبات خود را افزون تر می 
 . سازند

اتحاد جمهوريخواهان ايران جنبش سبز را، چتر فراگير و يا حلقه پيوند جنبش های 
ی جنبش سبز در ميان تمام  ظرفيت گسترش دامنه. اجتماعی و مدنی کشور می شناسد

اين امکان اما تنها از . اليه ها و طبقات مختلف جامعه، يک امکان کامال واقعی است
طريق توجه فعاالن جنبش سبز به خواست ها و مطالبات گروهبندی های اجتماعی 

مختلف، اعم از زنان، جوانان، کارگران، معلمان و دانشگاهيان، نويسندگان و 
 . ممکن است و به واقعيت بدل می شود... روشنفکران، اقوام، اقليت های مذهبی و 

اتحاد جمهوری خواهان ايران خواستار استحکام پيوند جنبش کارگری ايران و جنبش 
سبز است و ضمن تبريک مجدد اول ماه مه، خواستار آن است که اين روز تعطيلی 

 . رسمی شناخته شده و تمامی موانع برگزاری باشکوه آن برچيده شود
 هيات سياسی اجرائی 

 اتحاد جمهوری خواهان ايران 
 ٢٠١٠آوريل  ٣٠ – ١٣٨٩ارديبهشت  ١٠

 
 اعالميه حزب مشروطه ايران 

 روز كارگر، اعتصاب غذاي معلمان، فصل تازه مبارزه 
 : اخبار روز

های ضد  پيمائی روز اول مه اعتراضات خود را به سياست کارگران ايران با اعالم راه
تواند در کنار عوامل  اند که می ای کرده کارگر و ضد صنعت رژيم وارد مرحله تازه

. ديگر برچيده شدن اين حکومت سراسر فساد و نادانی و تبهکاری را پيش اندازد
ای  همزمان معلمان با تصميم خود به اعتصاب غذا مبارزه ملی را به جبهه تازه

کمتر از يک سال پس از جنبش . کشيد اند که جنبش سبز انتظارش را می کشانده
آخوندی خود را رو در رو با يک حرکت -اعتراض به دزدی انتخابات، رژيم سپاهی

های بنيادی از يک سو و برطرف  بيند که خواهان دگرگونی گسترده در سطح ملی می
آن ترکيب . های گذزان روزانه از سوی ديگر است کردن مشکالت صنفی و محروميت

های صنفی که کابوس هر ديکتاتوری رو به زوالی است  الزم پيکار سياسی، با خواست
 . آيد دارد به دست می

های اجتماعی که  آن اليه. رسد پابرجائی و شکيبائی جنبش سبز اکنون دارد به ثمر می
ماندن در اين   بايست برای دفاع از حقوق خود ــ در مورد کارگران و معلمان برای زنده

زمان آن است که . پيوندند خاستند دارند به صف مبارزه همگانی می شرايط ــ به پا می
کوشندگان جنبش سبز فعاالنه از مبارزه کارگران و معلمان پشتيبانی کنند و صفوف آنان 

ها و  جنبش مردمی ايران اگر در سطح ملی گسترده و از گرو کشی. تر سازند را انبوه
های معقول خود  تواند همه را به خواست تر می های گروهی آزاد باشد زود زنی چانه

اند و  همه برای همه به ميدان آمده. گيرد اين مبارزه همه ايرانيان را دربر می. برساند
 . بايد برای پيوستن به پيکار همگانی شرط بگذارد هيچ بخش جامعه نمی. خواهند آمد

گيرند، فردا نوبت  امروز کارگران و معلمان در کنار مبارزه جنبش سبز قرار می
 . های اجتماعی ديگر خواهد بود اليه

 پاينده ايران 
 زنده باد ملت ايران 
 حزب مشروطه ايران

 پيام رضا پهلوي به مناسبت اول ماه مه 
 : اخبار روز

 هم ميهنان شريف وگرامی، 
ی شهروندانی ثبت شده که با خالقيت و کار و کوشش  اول ماه می به روز نمادين همه

در حالی که اين روز . ی جوامع بشری را به حرکت در می آورند خود چرخ های اداره
در سراسر جهان جشن گرفته می شود، در کشور ما کارگران از محروم ترين بخش 

و از برکت انقالب نامبارک . جامعه با گذران زندگی روزمره دست به گريبانند
 . جمهوری اسالمی ماه ها از دريافت کمترين دستمزد کار خود محرومند

با تاسف اين بخش از مبارزين ايران در شرايطی به پيشباز اين روز جهانی ميروند که 
استبداد و خفقان شديدی بر کشور حاکم است و شمار زيادی از همقطاران آنان در زندان 

ها بسر ميبرند و فشار فقر، بيکاری، گرانی و تورم و فضای محنت زای عمومی بر 
 . دوش آنان سنگينی می کند

در جمهوری اسالمی هيچگاه بين کار، سرمايه و مديريت يک اشتراک مساعی منطقی 
در صورتی که در . که ضامن رفاه و پيشرفت اجتماعی است وجود نداشته است

ی مبارزات طوالنی برای تشکيل  ی جهان کارگران به شکرانه کشورهای پيشرفته
سنديکاهای خود، نه تنها امروز از رفاه مادی چشمگيری بهره می برند، بلکه کيفيت 

زندگی آنها با بهره جستن از دانش ها، هنرها، بيمه ها، خدمات درمانی، حقوق 
ی اين  همه. بازنشستگی و گردشگری های جهانی و غيره رشگ برانگيزاست

ی اتحاد و تشکيالت خود و مشارکت جانانه در جنبش  دستاوردها را کارگران در سايه
 . های مردمی برای دموکراسی در کشورهايشان بدست آورده اند

می توان از تجربيـات زيـادی بدرستی نتيجه گرفت که نظام های ديکتاتـوری حقوق 
کـارگر را بر نمی تابند و تنها دموکراسی و آزادی است که به سعادت کارگران منجر 

 . می شود
من باور دارم که کارگران ايران با پيوستن به ساير جنبش های آزاديخواهانه سرانجام 

پيروز خواهند شد و هيچ فعال سنديکايی ديگر هيچگاه در سياهچال استبداد بسر نخواهد 
 . برد

 خداوند نگهدار ايران باد
 

 پيام اتحاد جمهوري خواهان ايران به مناسبت اول ماه مه 
 

  :اخبار روز
اتحاد جمهوريخواهان ايران اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به کارگران و مزد و 

حقوق بگيران کشورمان تبريک می گويد و تالش برای جهانی بهتر، جهانی بدون فقر و 
گرسنگی، جهانی آزاد، عادالنه و انسانی را که خواست همه کارگران جهان است، ارج 

 . می گذارد
جامعه ما . کارگران کشور ما، امسال در شرائط متفاوتی اول ماه مه را جشن می گيرند

جنبش عظيم شهروندان ايران در دفاع از . در طول يک سال گذشته دگرگون شده است
جنبش سبز که در جريان . حقوق اوليه و انسانی خود سيمای کشور را تغيير داده است

ی بی بديل  انتخابات سر برآورد و در اعتراضات بعد از انتخابات قدرت و عزم و اراده
خود را در تالش برای تغيير وضعيت حاکم بر جامعه به نمايش گذاشت، زمينه مناسبی 
را برای فراروئيدن خواست های جنبش کارگری ايران به خواست های عمومی و ملی 

 . فراهم ساخته است
کارگران ايران اول ماه مه امسال را در شرائطی برگزار می کنند که اقتصاد کشور ما 

با تعطيلی و کاهش ظرفيت . با بحران رکود، تورم و بيکاری فزاينده روبرو است
شوند و به صف ميليونی بيکاران  توليدی کارنجات، کارگران دسته دسته اخراج می

بار اصلی بحران از جانب کارفرمايان و دولت که بزرگترين کارفرما به . پيوندند می
بيکاری و . شود بگيران منتقل می آيد، بر دوش کارگران، مزدبگيران و حقوق حساب می

تورم فزاينده ناشی از بی برنامگی اقتصادی دولت کنونی، همراه با پائين بودن 
دستمزدها و عدم پرداخت آن ها از سوی کارفرمايان شرائط دشواری را بر گذران 

هزار  ٣٠٣حداقل دستمز . زندگی کارگران و مزد و حقوق بگيران حاکم نموده است
تومانی تعيين شده، به مراتب پائين تر از حداقل الزم برای زندگی يک خانوار متوسط 

شرائط باز هم  »قانون هدفمند سازی يارانه ها«کارگری است و اين در حالی است که 
 . دشوارتری را بر بخش عظيمی از جمعيت کشور تحميل می کند

امروز کارگران بيش از هميشه نيازمند تشکل های صنفی خود برای دفاع از حق 
تالش فعاالن سنديکائی برای . خويش در برخورداری از يک زندگی انسانی هستند

هم اکنون فعال . شود تشکيل سنديکای مستقل کارگری با سرکوب حکومت روبرو می
 . ترين نمايندگان مورد اعتماد کارگران در زندان اند

اتحاد جمهوری خواهان قاطعانه از مطالبات جنبش کارگری کشورمان دفاع می کند و 
 : خواستار آن است که 

ی کارگران در سراسر کشور، اعم از بخش خصوصی يا  قبل از همه حقوق معوقه -
ی کارگران  دريافت به موقع دستمزد، حق مسلم همه. دولتی، بالدرنگ پرداخت شود

 . است و اولويت و فوريت پرداخت دستمزد، مورد حمايت قانون قرار گيرد
نهادهای وابسته . حق تشکيل سنديکا و ديگر نهادهای صنفی به رسميت شناخته شود -

به دولت در محيط کار برچيده شده، به پيگرد فعاالن سنديکائی پايان داده شود و 
رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقايان منصور 

 . اسالو، ابراهيم مددی و ديگر کارگران زندانی فورا آزاد شوند
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 )شنبه(فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه 
 هامبورگ

 
 روز اول ماه مه روز کارگر است 

بسياری از سران سنديکاهای ايران بخاطر اعتراض به رژيم سرکوب گر و 
و بخاطر پشتيبانی از حقوق حقه   اعتراض به دخالت دولت در اداره سنديکا ها

کارگران شريف ايران در حال حاضر در زندان های مخوف رژيم زندانی بوده 
 . ميشوند  و شکنجه

      هامبورگ –انجمن حقوق بشر و دموکراسی 
  هامبورگ-مادران ايرانی

 هامبورگ   -انجمن همبستگی
     هامبورگ-بيست و دو خرداد
 هامبورگ -همايش ايرانيان
 ………همبستگی ايران

وظيفه خود ميداند بخاطر پشتيبانی از کارگران ايران و رساندن صدای اين  
 جهان  زحمت کشان شريف

 .روز اول ماه مه همراه با سنديکاهای هامبورگ دست به تظاهرات وسيع بزند
 
 همراه شو عزيز 

کوچکی از   حضور شما عزيزان در اين تظاهرات نشانه قدردانی و پشتيبانی
ميباشد که برای رسيدن به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی   هموطنان ما

 .مصايب فراوانی را تحمل ميکنند
 

 برنامه تظاهرات
روبروی ايستگاه (تجمع در جلوی ساختمان سندکاهای هامبورگ  11ساعت 

 .مرکزی اتوبوس ها
 .از آنجا حرکت به طرف موزه کار در بارمبک

 .سخنرانی در بارمبک  13ساعت 
 پايان برنامه 15ساعت 

 
 مسير راه پيمايی

-DGB Besnbindehof 
- Kurt-Schumacher-Allee, - Kreuzweg 
- Steindamm, - Lübeckertordamm,- Mühlendamm 
- Kuhmühle, - Schürbekerstraße,- Oberaltenallee 
- Hamburger Straße,- Barmbeker- Markt 
- Bramfelder Straße,- Fuhlsbüttler Straße 
- Maurienstaße,- Museum der Arbeit / Innenhof 
(Kundgebungsplatz 

 

 آخن 
 

 شهروندان عزيز؛ 
خواهی مردم ايران،  شما را به حمايت از حقوق کارگران و جنبش دمکراسی

مناسبت روز  پيمايی سنديکاهای کارگری آلمان در آخن به به شرکت در راه
 . کنيم اول ماه مه دعوت می

 روز شنبه اول ماه مه از  ١٠پيمايی ساعت  راه
Dennewartstr. 17, DGB-Haus 1mai2010.jpg  

رسانی سه تشکل  در ميدان مارکت ميز مشترک اطالع ١١ضمنا از ساعت 
 . مدنی ايرانی برقرار خواهد گرديد

 
 آخن  -کميته همبستگی بااعتراضات مردم ايران 

  DIFA Aachen -ايرانی آخن  -انجمن آلمانی 
 آخن  -کانون ره آورد 

 
 ميالدی ٢٠١٠آوريل  ٢۴شنبه 

 

کارايی الزم را برای رفع ) نظام هماهنگ(آيا قانون مديريت خدمات کشوری  -١
 تبعيض در بين کارکنان دولت داشته است؟

های سياسی  های مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی آيا با وجود وعده -٢
 خارج شده است؟

آيا تبديل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هيأ ت امنايی از وجاهت قانونی  -٣
برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش 

 هايشان در دستور کار است؟ آموزان و خانواده
شورای عالی آموزش و پرورش مديران مدارس بايد با  ۶٧٣طبق مصوبه  -۴

علت عدم اجرای اين قانون .رأی فرهنگيان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند
 چيست؟

 
 !واما همکاران عزيز
ها ورفع مشکالت با شما سخن بگوييم از  ی بعدی از گشايش اميدواريم در بيانيه

های استراحت در دفتر مدارس  شما تقاضا داريم در هفته معلم ودر فرصت
 :های زير را رعايت فرمائيد درخواست

کانون ) هيأت مديره(اعضای شورای مرکزی  ٨٩ارديبهشت  ١٨تا  ١٢از  -١
معلمان و فعاالن صنفی به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير 

ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل  ١٢قانونی همکاران و در روز 
 .خواهند نمود

بر سر  ١٧:٣٠تا  ١٣:٣٠ارديبهشت از ساعت  ١٢فرهنگيان تهران در روز  -٢
. آيند مزار دکتر ابوالحسن خانعلی و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم می

 .آيد های ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل می ودر شهرستان
های صنفی فرهنگيان ايران در  با توجه به عضويت شورای هماهنگی تشکل

گردد اقدام مقتضی  از آن سازمان در خواست می) ei(سازمان آموزش بين المللی 
 .در حمايت از معلمان ايران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد

 
 دبير خانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران

 ٨٩ارديبهشت 
 

 فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه
 ايرانيان در خارج از كشور

 

 دورتموند
در حمايت از  "تور دوچرخه سواری"گردهمائی در پايان آکسيون 

 خبرنگاران ايرانی، اول و دوم ماه مه
 

-Iran ) آلمان –کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی  -ايران آزاد
Freedom-Deutschland ) و سازمان عفو بين الملل ( Amnesty 

International)  در  –روز يکشنبه دوم ماه مه  ١۶در شهر دورتموند؛ در ساعت
اين گردهمائی در حمايت از . يک گردهمائی برگزار می کند Westpark محل

خبرنگاران ايرانی و به پاس روز جهانی مطبوعات و در همراهی با دوچرخه 
آلمانی برگزار می شود که در اعتراض به سرکوب آزادی  -سواران ايرانی 

. مطبوعات در ايران و بازداشت و زندان خبرنگاران ايرانی، رکاب می زنند
کيلومتر از  ۶٠آکسيون اعتراضی دوچرخه سواران، با طی مسيری نزديک به 

 شهر Westparkدر  Recklinghausen آغاز و با عبور از شهر Essen شهر
Dortmund – پايان می يابد -مکان پايانی آکسيون و محل گردهمائی. 

در حمايت از خبرنگاران " تور دوچرخه سواری"برنامه و مسير حرکت آکسيون 
 :ايرانی، بشرح زير اعالم شده است

 Frohnhauser صبح حرکت از ١٠ساعت  ٠١.٠۵.٢٠١٠شنبه : روز اول
Platz Essen-  بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت Recklinghausen. 

Ruhrfestspielhaus/Stadt Garten 
صبح حرکت از مقابل ايستگاه راه  ١٠ساعت  ٠٢.٠۵.٢٠١٠يکشنبه  :روز دوم
 بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت  Recklinghausen آهن شهر

Dortmund. Westpark 
 :سازمانهای زير از اين آکسيون حمايت می کنند

United for Iran (Köln/ Bonn/ Düsseldorf) 
Liga für Menschenrechte im Iran - Dort-

mund                                                           
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 كلن
 

مراسم روز جهانی کارگر به ياد يداهللا خسروشاهی و با حضور کارولين 
 آوريل ٢۴اصغر سليمی،  بوتروگه، فواد تابان، جهانگير لقايی و علی

 فراخوان گرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، در دانشگاه کلن
 نشست بررسی مسائل جنبش کارگری ايران

 بزرگداشت ياد و خاطره زنده ياد يداهللا خسروشاهی
بمناسبت فرارسيدن روز اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، همراه و همآوا با 
زنان و مردان آزاديخواه دنيا اين روز را گرامی ميداريم و ارزشهای انسانی اين 

جوانان، پشتيبانان جنبش کارگری و . روز خجسته را در نشستی پاس ميداريم
فعاالن کارگری و اتحاديه ای آلمان در سخنرانی های خود در اين نشست، 

 .پيرامون موضوعات زير گفتگو و همپرسی خواهند نمود
 از حزب چپ آلمان کارولين بوتروگهدکتر : ـ گرامی داشت روز جهانی کارگر

 جهانگير لقائی :ـ پرتوی به شناخت منافع ملی و وضعيت اشتغال در ايران
 فواد تابان :ـ نقش جنبش کارگری در فراروئی جنبش دموکراسی خواهی ايران

ـ بررسی پيوندهای متقابل جنبش کارگری و جنبش دموکراسی خواهی مردم 
 علی اصغر سليمی :ايران

ـ پيرامون منشور حقوق و خواسته های کنونی کارگران ايران از ديدگاه بيانيه 
 جهانی حقوق بشر

 ـ پشتيبانی از کارگران دستگير شده و همدلی با خانواده های آنان
 ـ بزرگداشت ياد و خاطره يداهللا خسروشاهی کوشنده سرشناس جنبش کارگری

 اسکندر آبادی :ـ اجرای موسيقی
 ـ پخش فيلم

 دانشگاه کلن : مکان
WiSo-Gebäude, Saal XXV 

 شنبه بيست و چهارم آوريل، ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر: زمان
 :ما خواهان

 ـ آزادی اجتماعات کارگری١
 ـ حق ايجاد سنديکاهای مستقل کارگری و حرفه ای٢
 ـ آزادی بی درنگ فعاالن دربند جنبش کارگری و زندانيان سياسی ـ عقيدتی٣

 .هستيم و هم ميهنان گرامی را به همدلی و پشتيبانی از اين نشست فرا می خوانيم
 

 جمعی از پشتيبانان جنبش کارگری و دموکراتيک مردم ايران
 

 فرانكفورت

 1پاريس 
 

به دنبال گردهم آيی جمعی از فعاالن ايرانی در پاريس، به منظور برگزاری 
همآهنگی ايرانيان برای اول ماه "تظاهرات اول ماه مه، کميته ای تحت عنوان 

 .، دربرگيرنده افق های فکری گوناگون، بوجود آمد"مه
 :برپايه اصول زير شکل گرفت" همآهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"
 همبستگی بين المللی کارگران -
دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزد بگيران از جمله حق تشکل مستقل و  -

 افزايش دستمزد
 دفاع از مبارزات مردم ايران برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی -
آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و فعالين تشکل های صنفی و مدنی  -

 ايران
ازشرکت افراد ونيروهايی که در حول " هماهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"

محورهای اعالم شده باال مايل به مشارکت در راهپيمايی بوده وخواستار آوردن 
 .شعارهای مورد تاکيد خود می باشند استقبال می کند
 .لطفًا برای همآهنگی در اين مورد با ما تماس بگيريد

 
روز شنبه اول ماه مه ١٣ساعت : زمان  
ميدان جمهوری نبش بولوار ولتر : مکان  

 
Place de la République l'angle du Boulevard VOLTAIRE 
Métro République 
http://premiermai-iran.blogspot.com/ 
email: coordination.iran@gmail.com 
 

 2پاريس 
 

امسال چون سالهای گذشته برای دفاع از طبقه کارگر جهانی و نيز کارگران 
ايران، گرد هم ميآئيم تا با همگامی و اتحاد، صفوف مستحکمی در برابر سيستم 
ستمگر سرمايه داری جهانی و نيز رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايجاد 

نموده و پرچم ظفرنمون کارگران را که آفريننده ثروت اجتماعی اند، باهتزاز 
 .درآوريم

زيرا کارگران . بويژه که اول ماه مه امسال از ويژه گی خاصی برخوردار است
با  "٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ـ سال "ايران با سازماندهی 

 ١٠خواستهای مستقل طبقاتی، به پيشواز چنين روزی ميروند و در همين راستا، 
 .را اعالم کرده اند" قعطنامه مشترک روز جهانی کارگر"تشکل کارگری 

بنابراين شرکت فعاالنه همه ی نيروها و انسانهای مترقی، صفوف راستين 
مدافعان طبقه کارگر را مستحکم نموده و همبستگی ما را با نهادها، سنديکاهای 

 .کارگری داخل کشور افزايش خواهد داد
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم

 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
 کميته موقت اول ماه مه در پاريس

 ٢٠١٠آوريل  ٢٧
 تقاطع بلوار سنت مارتن و خيابان فوبور سنت مارتن : محل تجمع کميته

 سنت دنی: مترو
 ٢٠١٠بعدازظهر روز شنبه اول ماه مه ١٣: ساعت
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 مونيخ 
 

 ! هم وطنان
از همگان دعوت می کنيم در اعتراض به شکنجه و سرکوب وحشيانه 

 : کارگران به دست رژيم جمهوری اسالمی ايران و با اهداف زير
آزادی تمامی کارگران از جمله رهبران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی • 

تهران منصور اسالو و ابراهيم مددی، رهبران سنديکای نيشکر هفت تپه علی 
 ... نجاتی و فريدون نيکوفرد

کسب حقوق اساسی کارگران در ايران همچون آزادی تشکيل سنديکا و • 
اتحاديه های مستقل، افزايش دستمزدها متناسب با حداقل های يک زندگی 

انسانی، برخورداری از حق اعتصاب ، برخورداری از مزايای تأمين 
اجتماعی و انواع بيمه های همگانی، پرداخت فوری حقوق های معوقه 

کارگران، برابری کامل ميان مردان و زنان در همه شئون اجتماعی از جمله 
 کار و توليد، دفاع از حقوق مهاجران 

 آزادی کليه زندانيان سياسی ايران • 
 در ايران ... آزادی بيان، تشکل، گردهمايی، راهپيمائی،احزاب، مطبوعات• 
 

. در تظاهرات اتحاديه های کارگری در روز اول ماه مه در مونيخ شرکت کنند
ما نيز در جلوی ساختمان مرکزی اتحاديه های کارگری گرد هم می آييم و با 
تشکيل صف مستقل ايرانيان به همراه کارگران به سوی مارين پالتز حرکت 

 . می کنيم
  Gewerkschaftshaus Schwanthalerstraße 64: محل شروع

 ) 1389ارديبهشت  11( 2010صبح، روز شنبه اول ماه مه  9:45: زمان
 
  »مونيخ هميار ايران«

info@m-h-i.org  
www.m-h-i.org 

 

 بروكسل 
 

بلژيک از همگان دعوت می کند ، برای جشن اول ماه مه و  –اتحاد برای ايران 
برای پشتيبانی از خواسته های کارگران در کنار غرفه اتحاد برای ايران گرد هم 

بازتاب   آئيم و خواسته های طبيعی و انسانی کارگر ايرانی را در مرکز اروپا
دفاع از حق داشتن سنديکا ، حق شهروندی و درخواست آزادی همه . دهيم

زندانيان سياسی، سنديکاليست و مدافعين حقوق بشر وظيفه انسانی همه کسانی 
متحد و . است که دلنگران وضعيت نابسامان کنونی کشورمان ايران هستند

يکصدا همزمان با کارگران در ايران اول ماه مه روز جهانی کارگر را پاس می 
 داريم

 قرار ما
 پالس روپ ، خيابان استالينگراد: مکان
 بلژيک -مقابل غرفه اتحاد برای ايران ١٥ساعت  ٢٠١٠اول ماه مه سال : زمان 

 

 دوسلدرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كانادا
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 احضار دبير تشكل منحل شده ي آرمان به دادگاه
 

در پی انحالل تشکل آرمان از طرف اطالعات و عوامل دانشگاه  :تبريز سسی 
آزاد تبريز اعضای شورای مرکزی تشکل از روز دوشنبه مورد تهديد هايی 

همچون منع از تحصيل و همچنين ايجاد فضای کامال امنيتی برای خانواده 
وفشارهای روانی وارده برای اعضای شورای مرکزی از طريق زنگ زدن 

آقای (تلفن همراه، نوبت به تهديداتی جانی برای دبير منحل شده تشکل آرمان  به 
 .شد) نوروزی

تبريز به رياست هاشم زاده با قرار وثيقه  4احضار ايشان به دادگاه انقالب شعبه 
ميليون تومان و به اتهام واهی تبليغ عليه نظام و انتشار ويژه نامه ای که  10ای 

به اسم آرمان برای همايش نقش زنان در جنبش های اجتماعی آزربايجان مورد 
 .اتهام قرار گرفت

همچنين اعضای شورای مرکزی و دبير از انتشار اين ويژه نامه اطالعی نداشتند 
و افراد سودجو و به ظاهر هم فکر حرکت ملی آذربايجان بوده دست به انتشاراين 

 .ويژنامه نموده اند
اين افراد . جهت از بين بردن و به دست آوردن تشکل آرمان دانشجو بوده است

قبال در زمان انتخابات شورای مرکزی به استفاء به حراست و بسيج و سايت ملی 
حرکت و شورای نظارت بر تشکل ها به اتهام نبودن دموکراسی در تشکل آرمان 

شورای تظارت بر تشکلها به ارتباط با گروهی  به  و معرفی دبير تشکل آرمان 
پان ترکيسسم و غيره سعی در به چنگ آوردن تشکل بودند و در آخر اين عمل 

باعث شد که نه بدست نااهالن به ظاهر مليت گرا با همفکران بيرون از دانشگاه 
بودند بيفتد و نه حس رياست طلبی که اين افراد از خود برای بدست آوردن تشکل 

بروز می دادند به واقعيت بپيوندد اين عمل در انجمن اسالمی دانشگاه تبريز که 
در دست افراد هويت طلب بوده است افراد قدرت طلب و کشته مرده رياست به 

خواست خود نرسيده و موجب انحالل آن تشکل قدرتمند حرکت ملی آذربايجان هم 
شدند امروز حق همه ماست که اين نوع تفکر رياست طلبانه درون حرکت ملی 
آذربايجان را شناخته و همت به خشکاندن ريشه اين افراد به ظاهر هويت طلب 
در درون حرکت ملی آذربايجان گماشته شود تا اين گونه تهديدات جانی و مالی 

امروز آرمان نه به يک . برای حاميان واقعی حرکت ملی آذربايجان اتفاق نيفتد
اتاق حصر می شود و نه به تعدادی از دانشجويان، تا آذربايجان هست همان 

اعضای واقعی آرمان نيز با آن خواهند بود و با تالش بيشتر به کار خود ادامه 
خواهند داد و امروز وظيفه ماست که اعضای تشکل آرمان را با آغوشی باز در 
آغوش گرفته و برای موفقيت در لباس سرباز هويت طلب دانشجو همت گمارديم 
و آنان را از تمامی خطرات احتمالی آينده در يک مملکت تمامًا بی آينده حفظ و 

 .محافظت نماييم
 19دانشگاه آزاد تبريز همزمان با روز  در آخر وبالگ دانشجويان هويت طلب 

 اردبيهشت روز جنبش دانشجوی آذربايجان شروع به کار خواهد کرد
 

 جنبش كارگري ايران سوگوار اوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عصرنو
اول ماه مه امسال، اولين روز جهانی همبستگی کارگران جهان است که بعد از 

سفر بی بازگشت رفيق يداهللا خسروشاهی از پيشگامان جنبش کارگری ميهنمان و 
او که همه زندگی اش را در راه بهبود . بدون حضور مالوف او برگزار می شود

زندگی کارگران و در تالش برای دنيائی بهتر وانسانی تر برای همگان سپری 
همه کسانی که دل در گرو جنبش کارگری ايران دارند و در هر گوشه ای . کرد

از ايران و جهان گوشه چشمی به مسائل جنبش کارگری داشتند، رفيق يداهللا چهرۀ 
نامش بيان يک دنيا اشتياق بود و بيان تجربه سال ها تالش . آشنای همۀ آن ها بود

برای رفقای قديمش، برای کارگران شرکت نفت، برای همه کارگرانی . بی وقفه
که برای دفاع از حقوق اوليه و انسانی شان مبارزه می کردند، الگوئی بی مثال 

او سرمشقی بود در پايداری بر اهداف، و يار و ياوری بود برای روزهای . بود
حضور بی قرارش در هر کجا که بود، موجب دلگرمی رفقايش بود و . دشوار

برای آن ها که سال ها در . راهجوئی هايی برای مشکالت جنبش کارگری ايران
يداهللا متعلق . جنبش فدائی همراه و همرزم او بودند، يداهللا هر کجا بود، يداهللا بود

او طوری بود که بودنش را همه از آن . به همه و يداهللا همۀ جنبش کارگری بود
 .خود می دانستند، حتی اگر او را نديده بودند و تنها از او شنيده يا خوانده بودند

اکنون قلبی که اين چنين پر طنين برای طبقه کارگر ايران می طپيد، ديگر نمی 
و در اين روزهای دشوار جنبش . صدائی که همه جا بود، خاموش شده است. تپد

حضور گرم او ديگر . کارگری ايران، همۀ ما جای خالی او را احساس می کنيم
 .خاطره تحسين برانگيز و شايسته بهترين تقدير. خاطره است

چه می توان نوشت که تسکينی باشد بر دل . راستی در فقدان او چه می توان گفت
 . هائی که او را دوست می داشتند و هم چنان دوستش می دارند

سوگوار انسانی فرهيخته، آرمانگرا . امسال جنبش کارگری ايران سوگوار است
که سال های پر بار عمر خود را در مبارزه عليه اختناق سياسی و بهره کشی 

بيرحمانه از طبقه کارگر ايران و برای بهبود زندگی هم سرنوشتان خود گذراند و 
در فراز و نشيب مبارزات بی امان خود ناماليمات فراوان و هزينه های گران را 

زنداانی دو نظام سياسی ايران بود و در تبعيد نيز از کار باز نماند و . تحمل کرد
 .تا آخرين روز زندگی هم چنان در صحنه مبارزه استوار ايستاده بود

 !يادش گرامی باد
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 مصاحبه ها و مقاالت

هرگز به اين فکر نکرده . شود از اشک چشم و بوی دائمی پياز داغ تامين می
ام را  افتد و خستگی ام روی فرش می آيم و جنازه بودم که وقتی خسته به خانه می

زدن،   خورد، زنی پشت دار قالی آنقدر شانه زده که صدای شانه فرش می
اش جدا شده اما هنوز  اش شده، زنی که از شوهر کراکی موسيقی متن زندگی

های مردانه  داند که همسر ندارد، کفش بعد از ده سال تنها بودن کسی نمی
بندد که مرد در خانه است و اين زن  ها را می هميشه پشت در دهان همسايه

کرد، بدترين روز  های مردم را تميز می ده سال پيش خانه. کس نيست بی
حاال بايد چه . اش وقتی بود که پيرمردی که دو سال پرستارش بود مرد زندگی
های مردم بازگشت، اما اين بار خيری در راهش قرار  کرد، دوباره به خانه می
گيرد، تا بتواند هنری را که از چهار سالگی داشته اما به خاطر نداشتن  می

حاال حتی شاگردانی دارد . سرمايه نتوانسته دنبالش کند، با سرمايه او آغاز کند
اند و فکر  دهد، دخترکانی که در ابتدای جوانی بافی را يادشان می که قالی

 .شايد روزی اين هنر به دردشان بخورد: کنند می
کش راحتی ما را فراهم  مان که نگاه کنيم کارگرانی زحمت به هر گوشه زندگی

شوند، بلکه  شان زنان کارگراند که نه تنها ناديده گرفته می کنند، که بسياری می
های کار مردانه و در  در محيط. گيرند بسيار هم مورد اجحاف قرار می

دولتی  تر، زنی که مسئول حراست يک شرکت بزرگ نيمه ای مردانه جامعه
آنقدر . ام دانند که من مطلقه تمام همکارهايم مرد هستند و می: گويد است، می

های مختلف شرکت  ها سنگين است و پيشنهادهای کريه که مرتب در بخش نگاه
ام، اما جرات ندارم  شدم، حاال چند سالی است که در حراست مانده جابجا می

از طرفی  . شوهر جواب سالم همکاری را بدهم، چرا که مرد است و من هم بی
ديگر اگر پا به پای مردان کار کنی حتی بهتر از آن، هرگز ارتقای سمت پيدا 

کنی، آخر مردها آنقدر هستند که نوبت تو نرسد و از آن بدتر کارفرما آنقدر  نمی
 .العمل ديگران پس از ارتقا دادن به يک زن بترسد ترسو است که از عکس

کرد و کمی باسوادتر از ديگران  زنی که در يک کارخانه داروسازی کار می
حتی  در کارخانه با کسی مشکل ندارم، : گفت بود و سرپرست خانوار، می
های ديگر هم  مشکل من که شايد مشکل خيلی  .کارخانه ما مهدکودک هم دارد

کند و حاال هم همه  باشد، قوانينی است که از سوی وزارت کار مرتب تغيير می
نگران قانون کاهش ساعت کاری زنان هستيم، قانونی که احتماال همه ما را 

تواند مردی را استخدام کند که دو  طبيعی است کارفرمايی که می. کند کار می بی
من . کند و حق هم دارد کند قرارداد مرا تمديد نمی ساعت از من بيشتر کار می

کردم، چرا بايد با يک مبلغ پول دو ساعت  هم جای او بودم همين کار را می
 .کمتر، کار دريافت کند

هايی را تنها  هايی داريم، اما شايد هميشه چنين دغدغه همه ما در زندگی دغدغه
بينی و  هايی را که می زنی و اشک با اين زنان که حرف می. ديديم ها می در فيلم

شود که چقدر از قافله عقبی و چقدر کور  کنی، باورت می قدرتی را که حس می
بينی که وقتی زنی در فرقونی  ات غرقی و چنان خودت را می در زندگی

فروشد، بی اينکه به زن بگويی، خسته  های مرتب و دسته کرده را می سبزی
 !! ای گويی، به چه سبزی نباشيد، می

 من يك كارگر زنم؛ جرم اين است  
 تارا بنياد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايلنا
هاشان پينه بسته و  کنيم هميشه درباره زنان کارگر، زنانی که دست چه فکر می
دارند و نان بازوی  هاشان خشک شده، اما با غرور سر را باال نگه می اشک چشم

 .خورند خودشان را می
چقدر در اين روز زنان کارگر . يازدهم ارديبهشت ماه، روز جهانی کارگر است

دوند تا آينده فرزندانشان را  های تنگشان می شوند، زنانی که با کفش ديده می
کاش دست کم در اين روز از کنار کارگرانی که در ايستگاه  ای. روشن کنند
کند، دختری که برای  بينيم، زنی که در رستوران ميزمان را پاک می اتوبوس می

 .تفاوت رد نشويم آيد، بی مان می نظافت به خانه
کاش دست کم در اين روز با يک لبخند در را بر روی مستخدم اداره باز کنيم،  ای

کس  از کودکی هيچ«: گفت ای کاش در اين روز آن زن را به ياد بياوريم که می
گفتند  خواست، پدر و مادرم که مردند، آواره خانه اين و آن شدم، همه می مرا نمی

 .»خواهم شد برايش کاری کرد، اما دختر نمی اگر پسر بود می
کند و از مرد معتادش جدا  کسی در شانزده سالگی ازدواج می زنی که از فرط بی

کند  شود که سايه مرد باالی سرش باشد، زنی که شب و روز سبزی پاک می نمی
تا پيش : گفت تا کودکانش به مدرسه بروند و از مردش کتک نخورد، زنی که می

خوردم؛ حامله   زدم و می کردم و آب می از اين که حامله شوم، نان خشک جمع می
خوردم، بچه که به دنيا آمد بزرگ که شد، و بچه  ام شير می که شدم برای بچه

فروشی، کالفه شده بودم،  بعدی هم؛ روزی بس که از کارهای يک روزه و دست
سبزی خريدم، تميزشان کردم و به يک مدرسه دخترانه بردم و به   چند بسته

. ها بود که غذای گرم نخورده بوديم تومان، مدت ٢٠٠ای  ها فروختم بسته معلم
کردم، اشک  فرنگی خانه رفتم، شام که درست می مرغ و گوجه با چند تخم  شب
، خوشحالی »بياييد غذا بخوريد«هايم گفتم  ريختم، سفره گذاشتم و به بچه می
 .هايم دور سفره باعث شد که اشکم تا صبح قطع نشود بچه

های ثابت پيدا کرد و حاال نزديک به  زن اين کار را ادامه داد، آنقدر که مشتری
اش شده است، روزی يکی از مشتريانش به او و  چهار سال است اين حرفه

هديه را که باز کردم يک دست : کند دهد، زن تعريف می ای می  فرزندانش هديه
هايم هم  کامل لباس نو بود، مانتو، شلوار، روسری، حتی جوراب و برای بچه

ها را بغل کرده و  ها را ببينم يا بپوشمشان لباس که لباس طور، به جای اين همين
بوييدمشان، آخر من هرگز عطر لباس نو را حس نکرده بودم، اولين بار بود  می

 .ديدم در زندگيم، که اصال لباس نو می
زند  زن حاال توانسته بود فرش و يخچال دست دوم بخرد، اما چادرش را کنار می

ای سبزی بردم  گويد، برای خانه می: دهد می  اش را نشانم های نداشته و جای دندان
توانم به برگرداندن  هايش افتادم و چهار دندان با هم رفت، حتی نمی که از پله

آورم، گرچه آنقدر است که ديگر برای سير کردن  هايم فکر کنم، آنچه درمی دندان
فرزندانم در گوشه خيابان دنبال نان خشک نگردم اما، آنقدر هم نيست که برای 

 .هايم حرامش کنم درست کردن دندان
گذرم، از زنی که بعد از چهار سال سبزی پاک کردن دستانش به رنگ  از او می

هرگز به اين فکر نکرده بودم که . داد گل سبزی در آمده بود و بوی سبز می
های تميز و خرد و خشک شده باشد که توی  ممکن است چه کسی پشت سبزی

شکنم  مرغ در آنها می کند و من با خيال راحت يک تخم تابه، جلز و ولز می ماهی
هرگز به اين فکر نکرده بودم که وقتی . ام و دلم خوش است که غذا درست کرده

اش  دارم و خالی کنم و يک قاشق بزرگ پياز داغ آماده برمی در يخچال را باز می
کنم ته قابلمه، اشک چشم زنی برايش خشک شده است، زنی که پسرش معلول  می

 های درمانش  اش سوخته و هزينه ای که پرونده است و شوهرش جانباز شيميايی



11 

 1389ارديبهشت ماه   10

 كارگران آسيب ديده در ايران
 بخش زيادی از حوادث کارگری ثبت نمی شوند

 بهروز کارونی
 

اين روز براى . روز هشتم ارديبهشت ماه، روز جهانى همدردى با آارگران آسيب ديده بود
ميالدى از سوى آنگره آار آانادا گرامى داشته شد و از آن  ١٩٨۵نخستين بار در سال 

 .پس؛ مراسمى به اين مناسبت در سراسر جهان برگزار مى شود
تشكل آارگرى در ايران، سنديكاى آارگران شرآت واحد اتوبوس رانى تهران و  ١٠

حومه، سنديكاى آارگران شرآت نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد آارگران ايران، با انتشار 
بيانيه اى به مناسبت اين روز، از نبود ايمنى در محيط هاى آار و حوادث ناشى از آار 

 .انتقاد آردند
دهد آه  هاى گذشته نشان مى به گفته اين تشكل هاى آارگرى، افزايش حوادث در سال

حفاظت از جان آارگران، پاسخگويى به مطالبات عادالنه آنان و بهبود شرايط آار، در 
 .دستور آار سيستم مديريتى موجود قرار ندارد

محمد صفوى، آارشناس حوادث ضمن آار در آانادا و فعال سابق سنديكايى در ايران، 
  :درباره آمارهاى ناشى از حوادث ضمن آار به راديو فردامى گويد

در مورد آمار حوادث شغلى بايد گفت آمارهاى دولتى آه هر سال بيرون  :محمد صفوى
مى آيد بازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارهايى آه سازمان 

تأمين اجتماعى منتشر مى آند شامل مواردى است آه زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه 
درصد از نيروى آار خارج از قانون آار  ٨٠اجتماعى قرار دارند، درحالى آه اآنون 

 .هستند و بخش زيادى از حوادث آارگرى در جايى ثبت نمى شود
آمارهاى دولتى آه هر سال بيرون مى آيد بازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران 

نيست، زيرا آمارهايى آه سازمان تأمين اجتماعى منتشر مى آند شامل مواردى است آه 
درصد از  ٨٠زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى آه اآنون 

نيروى آار خارج از قانون آار هستند و بخش زيادى از حوادث آارگرى در جايى ثبت 
  .نمى شود

 حمد صفوى، فعال سابق سنديكايى در ايران
حوادث شغلى آارگرانى آه در بخش ساختمانى يا آشاورزى فعاليت مى آنند و يا آارگران 

در واقع اين بخش از آارگران . روزمزد، فصلى و پروژه اى درجايى بازتاب پيدا نمى آند
بيشترين آمار قربانيان حوادث شغلى را دارند، ولى در آمارهاى دولتى اثرى از اين بخش 

 .نمى بينيم
به عنوان مثال معادن آرمان چند سال پيش خصوصى شد آه زير پوشش خدمات سازمان 

انفجارى در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و به  ١٣٨۴در سال . تامين اجتماعى هم قرار ندارد
. هم اتفاق مشابهى رخ داد و تعداد ديگرى از آارگران آشته شدند ١٣٨۵دنبال آن در سال 

اما به گفته دبير اجرايى خانه آارگر شهر آرمان، هنوز اين آارگران و خانواده هايشان 
 .نتوانستند بابت اين حوادث خسارتى دريافت آنند و همچنان سرگردان هستند
ها، معادن و  شما اشاره آرديد آه در ايران معيارهاى ايمنى براى آسانى آه در آارخانه

آيا قوانين ايران روى اين مسئله . واحدهاى توليدى آار مى آنند در نظر گرفته نشده است
 تاآيد دارد آه چنين معيارهايى در نظر گرفته شود؟

همچنين نهادهاى . در قانون آار ايران به مسائل بهداشت و ايمنى آارگران اشاره شده است
خصوصى وجود دارند آه در اين زمينه آار مى آنند و موارد غير ايمن و غير بهداشتى 

  .آار را متذآر مى شوند
ولى مسئله اصلى در صنعت و نهاد آار ما اين است آه اوًال با يك نهاد آار بسيار استبدادى 

فضاى آار ما يك فضاى دموآراتيك نيست، يعنى آارگران تشكل ها و . روبرو هستيم
  .سنديكاهاى مستقل خود را ندارند

تجربه جهانى به ما مى گويد هر جا تشكل و سنديكا وجود داشته، توانسته اند با نظارت 
آامل بر اجراى دقيق قوانين بهداشت و ايمنى محيط آارى، صدمات و خسارات ناشى از 

ولى از آنجا آه ما يك سيستم نظارتى مؤثر در محيط هاى . حوادث آار را پايين بياورند
آارى نداريم در نتيجه قوانين موجود هم بسيار بى اثرند و آارفرمايان معموًال به اجراى آن 

  .تن نمى دهند
درصد از حوادث آار،  ٩٠تا  ٨٠حتى بر اساس آمارهاى دولتى مى بينيم آه مسئول 

بازرسان بايد آارخانه ها و معادن را آنترل آنند . آارفرمايان و عدم نظارت دولتى است
 .اما اين محيط ها معموًال مورد بازرسى قرار نمى گيرند

به نظر شما بايد چه اقدامى از طرف آارگران براى برخوردارى از ايمنى در هنگام آار 
 صورت گيرد؟

تمام تالش هايى آه در ايران براى بهبود شرايط آار صورت مى گيرد از طرف نظام 
به عنوان مثال سنديكاى شرآت واحد يا سنديكاى شرآت نيشكر هفت تپه . سرآوب مى شود

به اين دليل تشكيل شد آه شرايط آار را بهبود ببخشد، اما مى بينيم آه رهبران آن به اتهام 
  .واهى اقدام عليه امنيت آشور دستگير شده اند

اين . به نظر من اساسى ترين اقدام اين است آه آارگران تشكل هاى خود را تشكيل دهند
مسئله نيازمند آزادى است و به همين دليل جنبش آزادى خواهانه مردم ايران براى 

  .آارگران مى تواند يك جنبش بسيار پراهميت باشد
آارگران ما بايد خواسته هاى خود را با اين جنبش آزادى خواهانه همگام آنند تا فضاى 
بازى به وجود آيد و آنها در اين فضا بتوانند تشكل ها و مطالبات خود را به طور مستقل 

 .مطرح آنند و از اين طريق شرايط بهداشت و ايمنى آارى خود را بهبود بخشند
 

 فرهنگ مردساالر استثناء قائل نيست 
 سهراب مختاری 

 
 
 
 
 

 
 : اخبار روز

ی نوشته ای از شادی صدر که بسياری را برانگيخت  در روزهای اخير در ادامه
و موجب واکنش ايشان شد، بحث گسترده ای در رسانه ها و وبالگ های 

آنچه مرا نيز به نوشتن اين سياهه واداشت واکنش . گوناگون اينترنتی درگرفت
ی کلی مردان ايرانی با نمادهای مردساالری و  مردانی بود که به مقايسه

 . ی ايران توسط خانم صدر اعتراض کرده اند پدرساالری مسلط در جامعه
ی خانم صدر به آن اشاره شده و  ی مهمی که در نوشته در اين زمينه بايد به نکته

شايد به دليل نقد تند ايشان، متأسفانه در واکنش های منتقدين ناديده گرفته شده، 
اين مهم ماهيت فرهنگی مردساالری است که استثناء ندارد و انگشت . اشاره کنم

 . ی ما نشانه می رود اشاره اش به سوی همه
ی  درست است که هر جامعه دارای نمودهای گوناگون فرهنگی است، اما همه

. آنها در يک کليت فرهنگی که بر زيرمجموعه های خود مسلط است، قرار دارند
ضمن اينکه . کليت فرهنگ ما ايرانيان کليتی مردساالرانه و پدرساالرانه است
ی  يعنی شيوه. فرهنگ مسلط بر جهانمان نيز کم و بيش دچار همين معضل است

زندگی و بينش ما به روابط اجتماعی ، برآمده از اين فرهنگ و همينطور نمود 
ی  و از آنجا که کارکرد فرهنگ ناخودآگاه و خارج از اراده. عينی آن است

ی مردساالری  خودآگاه ماست، کنترل آن در شرايط اجتماعی که شديدًا تحت سلطه
يعنی به قول مولوی هر چقدر هم سعی کنيم راه براين . است، تقريبًا ناممکن است

باز در لحظه هايی در . روباه درونمان بربنديم، باز از جايی بيرون می آيد
 . زبانمان، رفتارمان و نگاهمان و حتی در عشقمان سربرمی آورد

همين ." من زن به دنيا نمی آيم، زن می شوم: "زمانی سيمون دوبوار گفته بود
ی مردساالر و  ما در همان جامعه. ی مردان نيز صادق است جمله درباره

با همان متلک گويی ها و . استبدادی و با همان نمادهای لزج مردانه مرد شده ايم
مگر ما از بزرگانی . نگاه عميقًا نابرابر و تحقيرآميز به زن و مادر و خواهرمان

چون آلبر کامو يا برتولت برشت برتريم؟ سيمون دو بوار خودش نوشته که چقدر 
. کامو در برخوردهايش با او که زن بوده تحقيرآميز و ضد زن رفتار کرده است

يا دختر برشت که جديدًا نيز در همين شهر برلين کنار پدرش به خاک سپرده شد، 
. بارها به دوستانش گفته بود که چقدر پدرش نگاه عقب گرايی به زن داشته است
اگر بخواهيم به جامعه و فرهنگ خودمان بپردازيم که ديگر مغزمان سوت می 

     .کشد
نخست . فرويد زمانی اعالم کرد که بشر سه شکست نارسيستی متحمل شده است

ی داروين که  دوم نظريه. با انقالب کپرنيک که به او فهماند، مرکز جهان نيست
ی ناخودآگاِه خود فرويد  توهم اشرف مخلوقات بودنش را شکست و سوم هم نظريه

به اين تعبير خيال مبرا بودن از . که ثابت کرد انسان حتی آقای خودش هم نيست
با امضاء کردن چند اعالميه . مردساالری نيز بيش از يک توهم نارسيستی نيست

در دفاع از حقوق زنان يا شرکت در تضاهرات هشتم مارس و خواندن چند کتاب 
فمينيستی نمی توان از بينش و معرفتی که در اعماق ذهن و ناخواآگاهمان نهادينه 

در جهانی که در هر سويش مردساالری موج می زند، بايد . شده رها شويم
چراکه نمادهای بيرونی آن کم و . ی با آن را از درون خودمان آغاز کنيم مبارزه

 . بيش انعکاس بخشی از درون خود ماست
استبداد پيش از هرچيز يک ساختار معرفتی در ذهن تک تک سوژه هايی است 
. که جامعه را تشکيل می دهند و آن را در روابط اجتماعی خود بازتوليد می کنند

فرهنگی . ی ما نيازمند بازنگری و بازخوانی فرهنگ ماست رشد و تحول جامعه
پس به جای دفاع از خود، به نقد . که متأسفانه عميقًا مردساالر و پدرساالر است

خود بپردازيم و به جای پس زدن انتقاد زنانی که تمام عمرشان شاهد و قربانی 
مردساالری بوده اند، فرصت را غنيمت دانيم تا شايد گامی در مبارزه با 

 . مردساالری پيش برويم
 

 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٠برلين، 
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تومن کار می کردی،بدون اين که بيمه  ١٣٠ارزش ريالی هم داشت، می رفتی با 
اون موقع سوخت . ای باشه، بدون اين که يه امنيت کاری داشته باشی، هيچی

نانوايی نفت بود، يه بشکه نفت می ذاشتن باالی تنور، اون جا کارگر می رفت، 
ليتری نفت رو خالی می کرد تو بشکه برای مصرف روزانه، حتا کارگر  ٢٠يه 

بوده با پيت نفت سقوط کرده، افتاده داخل تنور، کارگر سوخته، فوت شده و حاال 
بعدن از اون موقع به بعد ما .نه خونواده ش ، نه خودش،هيچی بهش تعلق نگرفته

چون قبل .برای سومين بار،دوباره سنديکا احيا شد ٧٣کار کرديم تا اين که سال 
اون .يه سنديکا بوده، من جزيياتشو نمی دونم، دوستان ديگری بودند ۵٧از انقالب 

بعد از ... موقع من سن و سالم خيلی کم بوده و به بازار کار وارد نشده بودم
مدتی که ميگذره برای بار دوم . انقالب، در اوايل انقالب اين سنديکا منحل می شه

هم درشهر سقز سنديکا احيا ميشه که دولت جمهوری اسالمی که کامل مستقر 
اومديم پيش قدم  ٧٣تا اين که ما در سال .ميشه، اون سنديکا باز هم منحل می شه

نفر هيات موسس  ٣،  ٧٣در سال .شديم برای تشکيل سنديکای کارگران خباز
 .شديم

 
 چه کسانی بودند ؟

 
هيات موسس که تشکيل .نفر بوديم ٣اين .من بودم،خليل ولی پور بود وعطا سليمی

حضرت " مسجدی که نامش.شد،مجمع عمومی در نمازخانه ی مسجد برگزار شد
وقتی .رفتيم داخل نمازخونه ی اون.به اين اسم معروفه تو شهر سقز.بود،" ُعَمر

که انتخابات خواستيم برگزار کنيم،يه نفر که لباس مشکی تنش بود بلند شد 
بعضی کارگرا گفتن اين لباس مشکی .اين طرز تشکيل سنديکا نيست:گفت

ولی ما .درصد، اين نفر رو می شناختن ١۵درصد،  ١٠کيه؟بعضی کارگرا،شايد 
موقعی .واقعن نمی شناختم.اصلن، من خودم، اين لباس مشکی، رو نمی شناختم.نه

که بلند شد درباره ی تشکيل سنديکا، و بعد نحوه ی عضويت و نحوه ی انتخابات 
و مسائل مربوط به هيات مديره صحبت کرد ، ما و بچه ها همه بلند شديم گفتيم آقا 

 ١٠با وصف اين که فقط .، اين لباس مشکی هم بايد بياد خودش رو کانديد کنه
درصد از کارگرا ميشناختنش، همه بلند شدن گفتن آقا ما به ايشون  ١۵درصد، 

 .اين لباس مشکی محمود صالحی بود.رای می ديم
 .خالصه انتخابات انجام شد

 
 چند نفر جمع شده بودين توی اون مسجد؟

 
باالخره انتخابات .نفر می شديم ٢٠٠تا  ١۵٠.نفر ١۶٠نفر،  ٢٠٠حدودن 

محمود صالحی هم، تو انتخابات به عنوان عضو هيات مديره رای آورد و من .شد
و محمود صالحی، با وصف اين که آرای زيادی آورده بوديم، خود را در سمت 

 .بازرسی کانديد کرديم، و رای آورديم و بازرس سنديکا شديم
 

نفر رو چه جوری بهشون اطالع دادين؟ چه  ٢٠٠تا  ١۵٠اين ! آقای عبدی پور
 جوری به شما اطمينان کردن اومدن جمع شدن؟چه جوری دعوتشون کردين؟

 
کارفرماهای قديمی  . نانوايی به نانوايی ميرفتيم و اطالع ميداديم.ما اطالعيه داديم

کار که از تشکيل سنديکا خبر داشتن،ميدونستن دو تا سنديکای ديگه تشکيل شده و 
اين سنديکا هم اگر تشکيل بشه به ضرر اوناست،نامه اطالعيه را از ما می 

باالخره ما موفق .و يا بی حرمتی می کردن به ما.گرفتن می انداختن توی تنور
البته امار .نفررو جمع کنيم ٢٠٠تا  ١۵٠شديم در اون زمان برای اولين بار 

اگر خواستيد آمارش تو سنديکا هست، امار مربوط به مجمع . دقيقش موجوده
 .عمومی اولمون، می تونيم اون آمارو ارائه بديم

 
 چه سالی بود اولين مجمع تون؟

 
 .بود ٧٣در سال 

 
 چه ماهی؟

 
 ٧٣بهمن ماه .بود ١١به نظرم برج 

 
 اولين اعضای هيئت مديره تون کيا بودن؟

 
اولين اعضای هيئت مديره مون، عطا سليمی بود،محمد تال فتالی زاده بود،آقای 

 دو . جالل حسينی بود،بنده بودم،به عنوان بازرس، آقای محمود صالحی هم بود

 از خمير ِ خام تا نان برشته 
 تجربيات کارگران خباز و سنديکای خبازان سقز 

 گفتگو با محمد عبدی پور 
 عليرضاعسگری، مجيد ملکی 

 
 
 
 
 

 :اخبار روز
 .درپی ، گفتگوی انجام شده با آقای محمد عبدی پور را مالحظه می کنيد: اشاره

پاسخ های عبدی پور، عالوه برقابليت ثبت به عنوان برگی ارزشمند و سندی 
گران سنگ در تاريخ جنبش کارگری، پر است از درس های بسيار برای 

گفته های عبدی پور که خاطرات تلخ و شيرين . کارگران و فعاالن کارگری
مبارزات او و دوستانش را برای ما حکايت ميکند، بيش از هر چيزبازنماياندن 

اين نکته است که مبارزه و پيشبرد اهداف کارگری عالوه بر بحث و نظر و 
تحليل بدون شک بايد بر بنياد تجربه ی مشخص ودست به يقه شدن با مناسبات 
مسلط در جامعه ی سرمايه داری باشد؛ مبارزه ای در ميان کارگران، با انها و 

تجربيات عبدی پور از اين دست است و در خالل حرف هايش لحظه . برای انها
لحظه ی اين فراز و نشيب ها را تا حد ممکن و در اندازه ی حوصله و توان اين 

شيوه ی حکايت گونه در اين گفتگو و تجربياتی که عبدی پور . گفتگو لمس ميکنيم
و دوستانش از سر گذارانده اند، ميتواند دنبال کردن مطلب را برای خواننده آسان 

 .و حتا جذاب نموده باشد
 

 .با سپاس از محمد عبدی پور
 ٨٨اسفند  –عليرضاعسگری، مجيد ملکی 

 
شما از اعضای سنديکای کارگران خباز .سالم به شما آقای محمد عبدی پور 

سقز، و يکی از اعضای کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های 
از اونجا که شما سابقه ی فعاليت کارگری و مبارزه برای احقاق .کارگری هستيد

حقوق کارگران در شهرسقز و مشخصن در ارتباط با کارگران خباز سقز داريد ، 
می خواهيم يه مقدار درارتباط با تجربيات شما و مشخصن در ارتباط با سنديکای 

کارگران خباز سقز صحبت کنيم ، برای اين که به عنوان تبادل تجربيات باقی 
در اول صحبت .بمونه و کارگران ديگر بتونن از اين تجربيات استفاده کنن

خواهش می کنيم از آقای محمد عبدی پور يه معرفی مختصری از خودشون 
بکنن، سابقه ی فعاليت های کارگری شون، تا خواننده گان اين مصاحبه،بتونن 

 .آشنايی بيشتری با ايشون داشته باشن
 

در .بنده محمد عبدی پور هستم. ضمن خسته نباشيد به شما دوست عزيز.با سالم
وارد کار خبازی  ١٣۶١البته در سال .  وارد مسايل کارگری شدم ١٣٧٣سال 
 .شدم
 

شرايط کارگران در اون دوره ای که شما کارگری را شروع کرديد چه جوری 
 بود؟

 
ما اون موقع، دستمزد خيلی کم می .وارد کار خبازی شدم ١٣۶١بنده در سال 

من خودم .اون موقع شرايط مناسبی ،نه بيمه،نه مزايا ،هيچی در کار نبود.گرفتيم
سال توی يک  ٧، ۶٨تا  ۶١شخصن وقتی که سربازی را تمام کردم ، از سال 

نونوايی بودم، شش ماه بيمه برام پرداخت کردن،يعنی به جای هفت سال که کار 
بعد از اومدن از سربازی دوباره به کار نونوايی .کردم، سابقه ی شش ماه دارم

از شرايط حاال و تجربيات خواهم گفت اما آن موقع هر نونوايی که .مشغول شدم
می رفتی،مثل حاال نبود که کارگر نونوايی درسقز بتونه در يک نونوايی موند 

کارفرما اون موقع اگه دوست داشت، بيرونت می کرد؛يا اگه کارت .گار باشه
 ١٠خوب بود،يه نونوای ديگه می اومد می گفت آقا شما چون شاطر خوبی هستی 

تک تومنی درروز ،دستمزد دريافت می ١٢٠تومن بيشتر می دم،اون موقع ما 
تومن بيشتر می  ١٠طرف می اومد می گفت آقا شما کارت خوبه، من .کرديم

منِ کارگر ديگه به فکر اين نبودم که بيمه چيه و نمی دونم آينده .تومن ١٣٠:دم
 تومن هم  ١٠به خاطر اين که فقر شديد داشتيم، اون موقع، . چی ميشه و اينها
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 بازرس اومد از اداره ی کار؟
 

روی صندوق نظارت می .همون روز هم نماينده ی اداره ی کار اومده بود اونجا
انتخابات که شکل گرفت و تموم شد، بعدن به ما اعالم کردن گفتن فردا . کرد

يکی از مدارک، سوء .بياييد اداره کار؛ مدارکی که خواسته بودن برديم اونجا
. پيشينه ی کيفری بود که ما خوشبختانه هيچکدوم سوء پيشينه ی کيفری نداشتيم

 .سنديکا ثبت شد و فعاليتش رو آغاز کرد
 

شما گفتين که کارگرا رو می آورديد در محل سنديکا باهاشون صحبت ...يه سوال
 می کرديد؛دفترِ  مخصوصی داشت سنديکا؟

 
متاسفانه اون موقع حق عضويت کارگرا . ما تونستيم يه خونه رو اجاره بکنيم. بله

حداقل تا شش، هفت ماه، تا کارگرا رو بيمه نکرده بوديم، حق . خيلی خيلی کم بود
بعدن که کارگرا متوجه شدن بايد حق عضويت .عضويت پرداخت نمی کردن

اون شش، .پرداخت کنن،اون موقع، يواش يواش پول حق عضويت خودشونو دادن
هفت ماهی که ما مشکل اجاره ی خونه داشتيم، من، شخصن خودم توی يه 

آشپزخانه ی مال سنديکا، قهوه خانه ای گذاشته بودم،کارگرا می آمدن، چايی می 
 .فروختم؛ پول سود اون چايی فروختن رو برای اجاره خونه کنار ميگذاشتم

 
 حق عضويت چقدر بود، اون موقع که کارگرا شروع کردن به پرداخت کردن؟

 
 ...حق عضويت.تومان ١۵٠

 
 چندتا عضو داشتيد ؟

 
بعد از شش .در اوايل کار سنديکا،حتا تا شش، هفت ماه تعداد به سی نفرهم نرسيد

ماه، ديگه تعدداد اعضا زياد شد، حق عضويت ها زياد شدن،حداقل در عرض 
نفر عضويت داشته  ٢٠٠نفر،  ١٨٠شش ماه به بعد، تا يه سال تونستيم ما حداقل 

ولی متاسفانه به . نفر ما عضو داشتيم ۶۵٠حدودن تا . بعدن هم بيشتر شد. باشيم
دليل اينکه بعدن اين قراردادهای سفيد امضا و اين ها اومد، از اون شدت فعاليت 

توسط اداره ی کار و اداره ی اطالعات و  ٨٠کاسته شد و موقعی که ما در سال 
بافشار کارفرماها، ما را از سنديکا بيرون کردن، از اون وقت کارگران از 

 .فعاليت اعضای جديد سنديکا راضی نيستند
 

آقای عبدی پور ، شما گفتيد اون روز اول، روز مجمع،روزی که انتخابات هم 
برگزار شد، در ميان خواسته های کارگران عالوه بر بيمه و امنيت شغلی برای 
موندن به صورت ثابت در يک نونوايی، در يک کارگاه، يکی از خواسته هايی 

 که گفتين، دستمزد بود؛ منظورتون چی بود از اين؟
 

 .دستمزد خيلی کم بود
 

 افزايش دستمزد؟
 

تومان،  ١٢٠عرض کردم، دستمزد روزانه، .بله خواسته ،افزايش دستمزد بود
بايستی کارگر،خيلی شاطر خوبی می بود و کارفرما .تومان بود ١٣٠نهايتش 

خيلی کارش را قبول ميداشت، هر موقع کارفرما می گفت اين کارو بکن، بايستی 
اگه .می گفت آقا نون به فالنی نده، بايد نمی داد.شاطر به حرف اون گوش می کرد

ولی خوشبختانه بعد از تشکيل سنديکا و کارايی که برای . می داد ديگه اخراج بود
 .کارگرا انجام داده شد،اين مسائل باقی نمونده

 
 دستمزد چگونه افزايش داده شد؟

 
بله عرض می کنم،دستمزد، افزايش داده شد، قرارداد دسته جمعی بستيم؛ در اين 
. قرارداد دسته جمعی، اولين کاراين بود که ما اومديم دستمزدها را همسطح کرديم

ديگه نگفتيم اين شاطر خوبه، اون شاطر يه خرده از اين بدتره ،اين متوسطه، اون 
نمی دونم رديف اوله، رديف دومه،رديف سومه؛ اينا همه ش برچيده شدن، سطح 

دستمزدها را يکسان کرديم، برای کارگر وابر، برای شاطر، برای خميرگير، 
اول سطح حقوق ها .برای پيشکار، برای اينا همه ش حقوق ها را هم سطح کرديم

را به حداقل دستمزد افزايش داديم، و برای سال بعدش که رفتيم قرارداد ببنديم، 
ديگه بر اساس سطوح مزدی که هر سال از طرف شورای عالی کار اعالم می 

 حاال باالترين دستمزد را در سطح .شود ، ما هم دستمزد جديد معين می کرديم

نفر ديگه هم به عنوان علی البدل انتخاب شدن، که هيچگاه اونا در طول دوره ای 
حتا برای جلسه هم  -نفر علی البدل ٢اون -سال انتخاب شده بوديم ٣که ما برای

 .نمی اومدن تو هيئت مديره
 

بحث هايی که در روز مجمع انجام دادين چی بود؟چه صحبتايی کارگرا کردن؟ 
خواسته هاشون چی بود؟ اصلن به چه دليل اومدن به شما به عنوان اعضای هيئت 

مديره ی سنديکا رای دادن؟چه خواسته هايی داشتن؟شما چه حرفايی زديد؟چه 
 پيشنهادها و چه راه حل هايی داديد که به شما اطمينان کنن؟

 
اون زمان اداره کار ميخواست سنديکا فقط يک . مثال در رابطه با دستمزدشون

ولی با توضيحاتی که محمود صالحی برای مجمع ارائه . سنديکای فرمايشی باشه
هرکدوم وقتی . داد، مشخص شد که خواست ما برای تشکيل اين سنديکا چيست

: مثال به اعضا، گفتيم.خودمون رو معرفی ميکرديم برنامه مون رو هم ميگفتيم
سال تو نونوايی  ١٢سال، ١١بنده محمد عبدی پور، با سابقه ی اينقدر سال کار، 

کار کردم، و اهدافم از تشکيل سنديکا برای احقاق حقوق کارگران،بيمه، حقوقات 
قانونی؛خوب، کارگرا هم متوجه ميشدن که ما راه درستی انتخاب کرديم و به 

سمتی می ريم برای کارگران، و به عنوان قدم اول حداقل در آينده، با اين حداقل 
 .قانونی که تو قانونِ  کار گنجانده شده،اونا از اون قانون بهره مند بشن

 
 در اون سال، مطالبات اوليه ی کارگران چی بود؟

 
قبلن .دستمزد، بيمه و ماند گاری در يک نانوايی: مطالباتِ  اوليه ی کارگران

يا .کسانی مثل ما، کارگرای روزمزد بوديم،يعنی هرروزامکان داشت جايی باشيم
يعنی انقدر ارزش !کارگر بود اصلن بهش می گفتن زاپاس.اصلن کار نداشته باشيم

نداشت کارگر، اگه کسی سر کار نميرفت ، فالن کارگرو که زاپاسه،اسمش 
ولی بعد از تشکيل سنديکا، اينا همش برچيده .زاپاسه ،می بردن که کار بکنه 

ما امديم در اولين قدمی که برای کارگران برداشتيم،کارگاه به کارگاه برای .شدن
اول با سازمان تامين اجتماعی صحبت کرديم، گفتيم بياييد اين . بيمه رفتيم

ما .آنها هم باالخره بعد از چند جلسه با ما همکاری کردن.کارگران را بيمه کنيد
خودمون يه نفر، دو نفر در روزهای تعطيلمون با اونها هماهنگی کرده 

بالفرض نانوايی که من توش کار ميکردم شنبه ها تعطيل بود و روز .بوديم
آقای محمود .تعطيلی من هم بود، من شنبه با بازرس بيمه ميرفتم به خبازی ها

صالحی يکشنبه بيکار بود، تعطيلی رسمی خودش بود،بدون که هيچ حقوقی 
ما خودمون می رفتيم، ! بگيريم،بدونِ  هيچ دستمزدی که بهمون بدن،هيچی

اعضای هيات مديره، يه پنج،شش نفرمون، هرکدوم توی يه روزی تعطيل بوديم، 
با بازرسِ  بيمه می رفتيم به محل کارگاهها؛که اصلن کارفرماها موقعی که 

می گفتن برو ...ميديدن ما از ماشين پياده می شديم، کارگران را پنهان می کردن
کارگرا هم از ترس کارفرما . دستشويی، مامور بيمه اومد، با نفرات سنديکا اومد

نصفشون می رفتن، يه سری شون هم می اومدن می گفتن اسمم فاميلم اينه، بيمه 
يه سری کارفرماها مخالفت می . باالخره بيمه شدن کارگرا. شون می کرديم

اون ! کردن ، می اومدن جلوی سنديکا به کارگرا می گفتن چرا پول بيمه می ديد؟
بريد با بچه هاتون، با خونواده ...پول بيمه رو بديد موتورسواری بکنيد، نمی دونم
ما اين کارگرا رو آورديم تو ! تون، با رفقاتون بريد يه جاهايی خوش بگذرانيد

آقا اين بيمه به دردتون می : سنديکا باهاشون صحبت کرديم، گفتيم
موتورسواری به دردتون نمی خوره، اين کارو نکنيد، با رفيق نريد ...خوره

ما برای همه خوشی را دوست داريم، می خواهيم از نعماتی که به ...خوشگذرونی
ولی اين کارفرماها . دست ما آفريده می شه، همه مون از اين چيزا استفاده کنيم

کاله می ذارن سرتون به خاطر اين که آينده ای نداشته باشی؛ اينا به ضررشونه 
باالخره ما خوشبختانه موفق شديم در عرض .. که اين حرفا رو ميزنن به شما

 .شش، هفت ماه اين کارو بکنيم، کارگرا رو بيمه بکنيم
 

ثبت شد؟شرايط ثبتتون چی بود؟  ٧٣شما ثبت کردين سنديکا رو؟يعنی همون سال 
 انتخابات چه جوری برگزار شد؟

 
نظارتِ  اداره کارهم بود، با .انتخابات توی يه فضای خوبی برگزار شد .بله بله

نظارت سه نفر به عنوان هيات رييسه ، انتخابات شکل گرفت، بعدن ما 
نه به اسم .درخواستِ  ثبت کرديم و از وزارت کار، پروانه ی ثبتشو گرفتيم
 .سنديکا، به اسم انجمن صنفی کارگران خبازی های سقز و حومه

 
 همون روزی که می گيد تو مسجد جمع شدين، همون روز انتخابات بود ديگه؟

 ...بله همون روز انتخابات شد
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حتا نون خالی، نون خشک که برای . حق نداريد باهاش سالم و عليک کنيد
اون موقع تنها فرزند بزرگ خانواده من بودم و يه . خانواده م،نميتونستم تهيه کنم

پدر کارگری داشتم، اون می رفت کار می کرد، چاه می کند، يک خانواده ی، ده 
تا نون می  ۶٠-۵٠نفری بوديم ، با پدر و مادرم، اين ده نفر، روزانه حداقل 

بايستی می رفتم . نون رو به من نمی دادن ۶٠-۵٠خواستيم، نون خشک؛ حتا اين 
اين . تا نون ۵تا نون، از اون نونوايی  ۵نون، از اون نونوايی  ۵از اين نونوايی 

. سرانجام نتونستم باألخره تو سقز کارکنم.جوری نون خونمون رو تهيه می کردم
می رفتم تو شهرای ديگر مثل ساوه،مثل اروميه، مثل بوکان، مهاباد، می رفتم 

ماه  ۶-۵يک ماه، دو ماه، سه ماه کار می کردم، بعد می اومدم تو سقز می موندم 
بعدن پولم تموم . تو سنديکا، کارهای خودمو، فعاليت های خودمو ادامه می دادم

می شد، اون پس اندازی که تو شهرا کرده بودم، تموم می شد، دوباره می رفتم 
تا سرانجام، .چند ماهی ديگه، چند وقتی ديگه کار می کردم، دوباره می اومدم

باألخره يه کاری ديگه دست و پا کردم برای خودم و ديگه من نتونستم هيچ گاه 
کارفرمايان قديمی هر روز در جلو درب سنديکا . ديگه تو يه نونوايی ی ديگه برم

تجمع می کردند و ما را کمونيست يا کومه له معرفی می کردند و هر روز به 
 .پيشانی ما يک آرم می زدند 

 
از اون جايی که اين کارگرا از طبقات پايين جامعه هستن، يعنی ! آقای عبدی پور 

دستمزدشون کمه، پول کم دارن،قشر فقير جامعه هستن، اگه يه وقت اعتصاب می 
شد و ديگه حقوقی نمی تونستن بگيرن، شما هيچ صندوق اعتصاب يا صندوقی 

داشتيد که اگه اعتصاب می شد، بتونين پولی به کارگرا بدين، زنده گی ی 
 روزمره شونو بگذرونن؟

 
بارها هم کوشش کرديم که .اصلن هيچ صندوقی نداشتيم.متاسفانه نداشتيم. نه

در کليه ی قوانين بايد اين صندوق با امضای دو نفر،يا سه . صندوق داشته باشيم
نفر، با ُمهر همون سنديکا يا با همون ُمهر کميته ی اعتصاب تشکيل بشه،و از 

ولی ما اصلن نتونستيم، چون گفتيم ...اون حساب توسط اون نفرات برداشت بشه
يه موقع ما اين پول رو بريزيم به حساب ، دولت مصادره ش می کنه ، چون قبلن 

 .اين کارا رو ديده بوديم کردن
معمولن اگر می خواستيم تجمع بکنيم و اعتصاب کنيم، بارها .متاسفانه نداشتيم. نه

ساعت ما اعتصاب کرديم ولی کارگرا به سر  ۵ساعت،  ٣ساعت،  ٢هم بوده 
ساعت اعتصاب می  ۶، ۵...تهديدی ميکرديم مثال وقتی برای .کارشون برگشتن

کرديم، اولين کاری که کرديم،اولين خواسته مون اين بوده، گفتيم يه نفر ازاين 
کارگرايی که تجمع کرده و اعتصاب کرده برای احقاق حقوقش،اگه يه نفرشون از 

چيزی که در مقابل . کار اخراج بشه، هيچ کدوم به سر کار بر نمی گرديم
 .کارفرماها ما داشتيم اين بوده

 
 اينو شفاهی می گفتيد يا می نوشتيد؟

 
تو بيانيه می داديم به ارگانهای دولتی؛ ميگفتيم اگر کارگرا يه نفرشون هم به سر 

خوشبختانه، در اون مدتی .کار بر نگرده، ما هيچ کدوم به سر کار بر نمی گرديم
هرچی برای .که ما با اين کارگرا بوديم، اون اعتماد رو به دست آورده بوديم

هر چيزی .کارگرا، نه هر حرفی، هر کار مثبتی ما می گفتيم، اونا انجام می دادن
حرف .ما به کارگرا می گفتيم، چون می دونستن بنا به منافع اونها عمل ميکنيم

اون .هستند کارگرانی که می تونيد بريد با اينا مصاحبه بکنيد.غير واقعی نميزنم
کارگرا هم می دونن واقعن ما در سنديکا چقدر تالش کرديم برای احقاق حقوق 

 .کارگران
 

 شما در اين مدت، کار آموزشی هم کرديد برای کارگران؟
 
جلسه ها گذاشتيم براشون توضيح . کار آموزشی هم کرديم براشون. بله

نفر  ۴٠نفر،  ٢٠نفر،  ٣٠داديم،کارگر چيه، قانون کار چی می گه،هر روز از 
دعوت می کرديم، براشون توضيح می داديم، قانون کار اين ماده ش چی می گه، 
اون ماده ش چی می گه،تا با حداقل های حقوق خودشون آشنا بشن و در قدم اول 

حتا بارها بوده ما، در اداره ی کار، توسط . بتونن اينها رو به دست بيارن 
مامورين امنيتی بهمون گفته شده، گفته اينا دارن قانون کارو آموزش می 

آموزش قانون کار، کارِ  اينا نيست، کارِ  وزارت کاره، ولی اينا دارن تو سقز .دن
و يا ما چند نفر بی سواد داشتيم، در طول اون مدت خوشبختانه .انجام می دن

تونستيم کالس های نهضت سواد اموزی برای اونا بذاريم داخل سنديکا، يه اتاق 
بهشون داده بوديم، خوشبختانه اينا چند نفرشون تا سطح پنجم ابتدايی، تا اول 

 يه سری شان خواندن . تا اون سطح هم رفتن، بی سواد بودن. راهنمايی هم رفتن

 .ايران، کارگران خباز سقز دريافت می کنن
 

در مورد قرارداد دسته جمعی، شما خودتون يه نمونه قرارداد آماده می کرديد و 
همه ی صاحبان نونوايی، کارفرماها ناچار بودن که اين قراردادو امضا بکنن و 

 يا نمايندگانشون؟
 

به عنوان نماينده ی کارگر، ما می رفتيم، اونا، کارفرماها هم اتحاديه .نه خير
اونا نماينده شونو می فرستادن، با هم جر و بحث . اتحاديه ی خبازها: داشتن

ميکرديم و بعد از يه ماه دو ماه درگيری و اين ور و اون ور و حتا حرفای 
رکيک می زدن، و دوستان ما که می رفتيم اون جا، چندين بار شاهد اين بوديم که 
اونا حرفای زشت زدن، ولی ما اصلن با اونا کوتاه نمی اومديم و تونستيم دستمزد 

اين نبود که ما بنويسيم،کارفرماها را بياريم تو سنديکا امضا . ها را افزايش بديم
امضا می کرديم و  -نماينده ی کارگرا -نماينده ی اونا امضا می کرد، ما هم. کنن

بعد از امضای پيمان دسته جمعی يک نسخه از آن نزد سنديکا و يک نسخه ديگر 
 .نزد اتحاديه خبازان و يک نسخه ديگر به اداره کار جهت اطالع می فرستاديم 

 
 ...بعد همه ی نونوايی دارا مجبور بودن که

 
هرکی هم اجرا نمی کرد، ما کارگران را ميخواستيم و از . ديگه قابل اجرا بود

کارفرمای ايشان شکايت می کرديم و دستمزد عقب افتاده کارگر را مطالبه می 
ما بعد از دو سه سالی که از عمر سنديکا گذشت، توسط شورای آرد و . کرديم 

گفتن شما به عنوان بازرس می . نان، يه حکم بازرسی به دو سه نفر از ما داده شد
ما می رفتيم سرکشی ی نونوايی ها را می . تونيد به نونوايی ها سرکشی بکنيد

) سهميه ی (می وقتی به کارگری حقوق نمی دادن، کارفرما می خواست .کرديم
را آزاد بفروشه، آرد را می گرفتيم می برديم سنديکا،تو سنديکا می ) دولتی(آردِ  

گذاشتيم، ميگفتيم حقوق کارگرتو بده ما اين آرد را تحويل دولت نمی ديم، که 
با اين بدبختی و . ولی حقوق کارگرتو بده، کارگرتو بيمه بکن. جريمه ت بکنن

مشکالت ما تونستيم حداقل اون کارگرايی که بيمه نبودن، اون کارگرايی که 
دستمزد رو هم بهشون نمی دادن،با اون شيوه ما می تونستيم دستمزدهاشون رو 

هر کارفرمايی که آردش توسط بازرسان سنديکا ضبط می . از کارفرما بگيريم
شد آن را صورتجلسه می کرديم و کارفرما را متعهد می کرديم که دستمزد 

 . کارگر را برابر توافق فيمابين پرداخت کنند
 

گفتيد که شما به عنوان نماينده ی کارگر، می رفتيد جروبحث می کرديد با نماينده 
حاال اگر به توافق نمی . و اونا هم اتحاديه ی خودشونو داشتن.ی کارفرماها

رسيديد مثلن سر دستمزد کارگران نانوايی، واقعيت اينه که شما يه جوری بايد يه 
شما از چه ابزاری استفاده می کرديد؟ اونا رو . قدرتی می داشتيد تا اونا قبول کنن

تهديد به اعتصاب می کرديد؟ از چه ابزاری استفاده می کرديد که اونا ناچار می 
 شدن بپذيرن؟

 
ما موقعی که به توافق نمی رسيديم، می اومديم کارگرا را جمع می . بله

کرديم،اون تعداد عضوی که بودن، اطالعيه می داديم، می رفتيم در نونوايی ها 
بهشون اطالع می داديم، می گفتيم آقا فردا راس فالن ساعت درسنديکا جلسه 

می اومدن اون جا، می گفتيم ما برای دستمزد به توافق نرسيديم، راهکار . ست
شما چيه؟ کارگرا می گفتن يه اولتيماتوم بديد، يه چند روزی فرصت بهشون بديد، 

اگر اين توافقو نپذيرن، اين قرارداد دسته جمعی رو نپذيرن کارفرماها، ما 
اينا هم هميشه وحشت از اعتصاب . دست از کار می کشيديم. اعتصاب می کنيم

دولت بهشون فشار می آورد، می گفت اگر اينو نپذيريد، کارگرا اعتصاب . داشتن
ديگه ما موفق .آرد بهتون نمی دم.کنن، من سهميه ی نونوايی هاتونو قطع می کنم

 .می شديم به اون شيوه قرارداد را به امضا برسانيم
 

 آيا برای شما مشکلی پيش نياوردند به خاطر فعاليت هاتون ؟
 

در اوايلی که سنديکا تشکيل شد، بعد از حدود يه سال و دو سه ماهی که از عمر 
سنديکا گذشته بود منو از کار اخراج کردن، کارفرماها اومدن منو از کار اخراج 

دوستان می دونن،من .کردن؛ هيچ کدوم از کارفرماهای سقز کار به من نميدادن
اونموقع فعاليت بيش تری داشتم، اين ور و اون ور بيشتر می رفتم، برای 

بازرسی ها خيلی جدی بودم، برای احقاق حق کارگران خيلی جدی بودم؛ به 
منو از کار اخراج .همين خاطر اولين نفری که تو شهر سقز قربانی شد، من بودم

حتا می رفتم جلوی نونوايی ها نون بخرم، با پول خودم نان بخرم، . کردن
 اين عبدی پور رو ! کارفرماها به کارگرا گفته بودن نون به عبدی پور نفروشيد
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 .انتخاب کرديم 
 

 چه سالی؟
 

اون زمان استقبال ..حاال نوارهاش هست، تاريخ هاش هست.بود ٧۶به نظرم 
بعد از اون ديگه ما مراسم ها را از بيرون شهر و از نمی دونم . خوبی شد

کوهستان و از باغ و خونه ها، همه شو کشونديم به يه سالن، سالن هم ديگه در 
 .اختيار خودمون بود

شيرينی و مراسم پذيرايی و اينا و خرجش را سنديکا می داد؛ دوستان کارگری 
داشتيم، خودشون می اومدن کمک می کردن، می گفتن ما می تونيم سهمی از اين 

باالخره، تونستيم مراسم روز کارگر را به . ما اينکار را انجام داديم.هزينه ها بديم
داخل شهر بياوريم و کارگران يک ماه مانده به اول ماه مه خودشون می آيند و 

خوشبختانه هر سال مراسم روز کارگر در داخل شهر . برنامه ريزی می کنند
و کسانی ميان برای مراسم روز جهانی ی کارگر،نوارهای فيلم . برگزار می شود
و ميشد که شرکت کنندگان حتا به سه چهار هزار، پنج هزار .و عکس موجوده
عالوه بر کارگران خانواده هاشون می اومدن،و طوری ميشد که .کارگر هم برسه

خيلی از .اصلن سالن ديگه جا نداشت، ظرفيت نداشت انقدرکه مردم می اومدن
کارگران که باخبر ميشدند اين مراسم برگزار شده می رفتن به همديگه خبر می 

دادن؛و اگر کسی با خبر نمی شد،بعدن به عنوان گله می اومدن از ما گله می 
کردن، می گفتن چرا به ما اطالع ندادين که ما هم بياييم تو اين مراسم شرکت 

به بعد،ديگه مثل يه وظيفه شده بود  ٨٠کنيم؟ ولی خوشبختانه در اين سال های 
روز، يه ماه مونده بود به اول ماه مه،  ٢٠در اول ماه مه، . برای کارگرا

چی . هنرمندان، شاعرا، کارگرا می اومدن می گفتن وظيفه ی ما چيه؟ انجام بديم
 کار می تونيم بکنيم؟

 
 برخورد دولت با برگزاری ی مراسم اول ماه مه چی بود؟

 
همه ش با تهديد و . دولت هميشه مخالف ما بوده، مخالف برگزاری ی مراسم بوده

واّلا اين نبوده دولت . با فشار و با اينا، اما ما تونستيم مراسم هارو برگزار کنيم
 ٢٠روز،  ١۵روز،  ١٠. هميشه درگير بوديم. شما بياييد! اين مراسم! بگه بيا آقا

ما می رفتيم اون جا و جلسه بوده تو . روز با فرمانداری ها، اکثرن فرمانداری ها
فرمانداری ها و نهايتا به يه توافقی رسيديم واز شورای تامين شهر اومدن اون جا 

و اونا هم دخالت کردن؛مثال گفتن هيچکدام از کارگران پرچم قرمز نياره داخل 
اصلن هيچ ربطی به . ما هم گفتيم پرچم قرمز، پرچم طبقه ی کارگره. مراسم

اينها هميشه پرچم سرخ رو به يه . گروهی، يا سازمانی، يا احزاب خاصی نداره
ولی خوشبختانه کارگرا، آگاهی پيدا . شيوه ی ديگه برای کارگرا معرفی کردن

کردن؛ و اينطور بوده که ما هميشه با پالتفرم خود رفتيم و مراسم در دست 
البته هر سال محل سنديکا با پرچم های قرمز و نوشته های . خودمان بود

کارگری تزئين می شد و مردم شهر برای تبريک روز کارگر به سنديکا مراجعه 
 .می کردند و برای ما کارگران شيرينی و گل می آوردند 

 
 فکر می کنيد چرا دولت مخالف برگزاری ی يه همچين مراسمی يه؟

 
در رابطه با تجمعات،هر دولتی، اين دولت های سرمايه داری علی الخصوص، 
هميشه از تجمع و اجتماعات کارگران، می ترسن، از آگاهی کارگران به حق و 

اينه، می گن بذار اون کارگر در همون سطح نا آگاهی .حقوق خودشون می ترسن
کارگر آگاه خيلی خطرناکه برای نظام سرمايه داری و برای . باشه، آگاه نباشه

 ...سرمايه ی کارفرمايان و 
موقعی که، بالفرض شخص خودم، موقعی که می دونم منو استثمار می کنن، 

دستمزدمو نمی دن، استثمار می شم، ديگه خود به خود، در برابر کارفرما قد علم 
می کنم، می گم تو نمی تونی منو استثمار بکنی، اين حق منو بايد بدی، اينا از اينا 
وحشت دارن و در مراسم روز جهانی کارگر ، کارگران خواست و مطالبات خود 

را طی يک قطعنامه به سرمايه داران اعالم می کنند و در روز کارگر تمام 
مرزهای دست ساز سرمايه داری از بين می رود و دو طبقه ظاهر می شود ، از 

به اين دليل است که . يک طرف طبقه کارگر و از طرف ديگر سرمايه دار
 .دولتهای سرمايه داری از مراسم روز کارگر وحشت دارند

 
 يعنی شما مراسم اول ماه مه رو يه جور کارگاه آموزشی می بينيد برای کارگرا؟

 
کارگران در روز کارگر تمام چرخ سود آوری را از حرکت باز . صد در صد

 می دارند و به نيروی خود ايمان می اورند که هر زمان اراده کنند می تواند به 

کالسای آموزشی ما هم خوب بوده، مثبت جواب . و نوشتن و اينا ياد گرفتن
در ضمن ،ما يه کتابخانه داشتيم که همه نوع کتاب داخل آن بود و هر چند .داده

ما به . مدت يک نفر از اداره کار می آمد و کتابهای سنديکا را بررسی می کرد 
 . کارگران پيشنهاد می کرديم که چه نوع کتابی را مطالعه کنند

 
آقای عبدی پور ،شما صحبت کردی که وقتی که شما داشتيد قرارداد دسته جمعی 

می بستيد، اتفاقاتی که با نماينده ی کارفرما بوده رو به اطالع کارگران می 
رسونديد، يعنی که بعد به کارگرا می گفتيد که چه اتفاقی افتاده، آيا کارفرماها 

اين خيلی نکته ی مهمی يه برای اين که کارگرا .پذيرفته ن حرفشونو، آيا نپذيرفتند
خودشون متوجه می شدن که خودشون دارن تصميم می گيرن، خودشون در 

سرنوشت خودشون سهم دارن؛ برای اين به شما می گفتن اگه اين جوری باشه، 
 . ما اعتصاب می کنيم

حاال يه نکته ای که هست اينه که، همون سه چهار ساعتی که، دو ساعت، سه 
ساعتی که از کارگرا ن دعوت می کرديد بيان تو سنديکا بهشون بگين چه اتفاقی 

افتاده، اينا نظرشونو بگن، همون دو سه ساعت اينا از محل کارشون غيبت می 
بعد کارفرماهاشون براشون مشکل درست نمی کردن که چرا سه ساعت . کردن

می ری توی کار سنديکا، بعد بر می گردی؟ اونا چی کار می کردن؟ چه جوابی 
 می دادن؟

 
قبلن عرض کردم ما در بيانيه ای که می داديم،و تحويل مقامات می .نه خير

داديم،بهشون می گفتيم هر کدوم از اين کارگرا مشکلی براشون پيش بياد،ما هيچ 
 .کدوم به سر کار برنمی گرديم و اين اعتصاب ادامه داره

 
 

اون کارگرا که می اومدن سنديکا، توساعت بيکاری . قبل از اعتصاب رو ميگم
 شون می اومدن يا تو ساعت کارشون می اومدن؟

 
کارگران بعد از کار " ولی معموال. برای اعتصاب درساعت کارشون می اومدن

به سنديکا مراجعه می کردند و ما در زمان تعيين دستمزد يعنی يک ماه مانده به 
اول سال تا مصوب کردن دستمزد جديد هر روز بعدازظهر برای کارگران در 

در اين راستا . سنديکا جلسه تشکيل می داديم و برای کارگران حرف می زديم 
هر روز توسط اداره اطالعات مورد تهديد قرار می گرفتيم و ما را تهديد می 

در همان زمان انقدر به ما فشار . کردند که شما ها را دستگير خواهيم کرد 
آوردند که يک نفر از هيئت مديره شبانه از سقز فرار کرد و تا چند مدت ما ايشان 

 را پيدا نکرديم 
 
 اون ساعتايی که نمی رفتن سر کار، کارفرما بهشون ايراد نمی گرفت؟. خب
 

اما برای موارد عادی در ساعات .برای اعتصاب که قرار بود کار نکنند
برای .ما يه موقع مشخص داريم برای ساعت کار صبحانه. استراحت می امدند

اينکه مشتريا فشار بهشون نياد، مردم هم فشار بهشون نمی اومد، می گفتيم آقا 
بعضی موقعها می گفتيم آقا از موقع . بيايد اون جا ١١تا  ٩، ١٠تا  ٩ساعت 
، يه ساعت به صبحانه، يه ساعت بعد از صبحانه، اين دو سه ساعت ٨ساعت 

بياييد،خارج ازاين ساعات مشتری ها بهشون فشار می ياد، به کارفرما اعتراض 
بارها هم بوده،مثال در موقع اعتصاب که در ساعت کاری ،کارگران . می کنن

سر کار نميرفتند، موقع برگشتن سر کارشون مشتری ها به کارفرماها می گفتن 
چرا حقوقاشونو نمی ديد؟ اين حق ايناست، چرا شما می خوريد؟حتا مشتری ها هم 

 .طرفدار کارگرا شدن
 

سوال بعدی در رابطه با برگزاری ی اول ماه مه هست، اولين .آقای عبدی پور
 باری که اول ماه مه برگزار کردين، چه سالی بود؟

 
برای اول ماه مه،قبل از اين که سنديکا تاسيس بشه و دقيقا بدونن اصلن سنديکا 

چيه، برای روز جهانی کارگر، دوستان يه سری شون می رفتن توی خونه ها، تو 
بعد از اين که .کوه ها، تو بيابونا، نمی دونم تو باغ ها، اون جاها جشن می گرفتن

قانون  ۶١ما وارد سنديکا شديم، برابر قانون کاری که بهش اشاره شده، ماده ی 
کار، روز جهانی ی کارگر رو جمهوری اسالمی به رسميت شناخته و اون روزو 

هيئت مديره بعد از چند جلسه تصميم گرفت که مراسم . تعطيل رسمی اعالم کرده
بعد . را در داخل شهر برگذار کنه بدون انکه از کسی يا ارگانی درخواست کنيم

اين اولين بار بود که کارگران خباز در شهر مراسم برگزار می  ١٣۵٨از سال 
 کردند و برای مراسم سالن شهيد بيدهندی، رو به روی شهرداری مرکزی رو 
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من يه جايی بودم، .عبدی پور اومد بگين اگه خودشو معرفی نکنه، دستگير می شه
حتا مورد بی حرمتی و کتک و آزار . وقتی برگشتم بعدش رفتم اداره ی اطالعات

 .و اذيت يه نفر از مأمورين امنيتی قرار گرفتم، که هيچ گاه از يادم نمی رود
 

اون لحظه ای که شما می گين شما دستگير نشده بودين تا شب، اون روز به غير 
از آقای صالحی، چه کسايی بودن جزو اين دستگير شده ها که با هم مراسم رو 

 برگزار کرده بودن، سرود خونده بودن توی سلول های انفرادی؟
 

نفر از کارگرايی که  ۴۵-۴۶نفر از فعالين کارگری بودن، با حدود  ۶اون جا 
 اومده بودن برای مراسم اونجا سرود خونده بودن

 
 !آقای عبدی پور

االن که با شما صحبت می کنيم، به عنوان يه کارگری که به حق و حقوق خودش 
آشناست، به عنوان يه کارگری که در مورد حق و حقوق بقيه ی همکارانش و 

با يه کارگری صحبت می کنيم . بقيه ی کارگرا آشناست، ما با شما آشنا می شيم
که پيوند طبقاتی ی کارگران جهان رو داره بهش اشاره می کنه، به برگزاری ی 

مراسم اول ماه می که يک مراسم جهانی برای کارگران هست داره اشاره می 
و حتا به اين اشاره می کنه کارگرانی که در روز اول ماه می دستگير شدن، . کنه

حتا در سلول های انفرادی ی خودشون سرودهای مربوط به روز جهانی ی 
 .کارگر رو خوندن؛يعنی به اين آگاهی رسيده بودن

سوالی که می خوام با شما مطرح کنم، اينه که شما در اوايلی که رفتيد برای اين 
که نماينده ی کارگر بشيد، به هر حال از طريق سنديکا يه سری حق و حقوق رو 

برای کارگر بگيريد،آيا در همين سطح از آگاهی بودين؟ اون روزای اولی که 
شما وارد کار شدين، اصلن چه جوری فکر می کرديد به قضيه؟ فکر می کرديد 

داريد می ريد چی کار بکنيد؟ چه انتظاراتی داشتيد؟ فکر می کرديد چی می 
خواهيد بشيد؟ و بعد چه جور شد به اين چيزی که االن هستيد تبديل شديد؟ آيا 

 تغييری کرديد يا از اول همين جوری فکر می کرديد؟
 

موقعی که هيئت موسس شديم، با اين ديد رفتيم اون جا که ما نماينده ی کارگران 
از طريق اين می تونيم . می شيم و يه دفتر و دستکی برای خود مان راه مياندازيم

ما اون جا، کارگرا رو با احقاق حق شون، حق شون رو بگيريم ؛ و خودمون هم 
تا اين که روز مجمع شروع شد و . يه حقی داشته باشيم و ديگه کار نونوايی نکنيم

من .بعد از انتخابات،که با محمود صالحی آشنا شديم قضيه فرق کرد. انتخابات شد
يعنی من . هميشه.هميشه ايشون رو به عنوان يک معلم برجسته ی خود می دونم

آگاهی ای که پيدا کردم، توسط خود آقای محمود .مديون محمود صالحی هستم
موقعی که ما اومديم با هم، درباره ی تشکيل سنديکا و نماينده ی .صالحی بوده

کارگر و اينا صحبت کرديم، نه من، هفت نفر، هشت نفری که برای سنديکا 
خودمون رو کانديدا کرده بوديم، رأی آورديم و انتخاب شديم در مجمع، همه اين 

اين جا کاِر . ولی محمود گفت اين طرز تفکر شما اشتباست.طرز تفکرو داشتيم
نماينده ی کارگر بايد داوطلبی باشه،هيچ گونه حق و حقوقی نداره، حتا برای 

سنديکا هم که می آييد، با تاکسی می آييد، بايد از جيب خودتون پول تاکسی رو 
 .بديد

اين اصلن با طرز تفکر ما خيلی فرق ! ما اون موقع می گفتيم اين چی می گه؟
 .داره

موقعی که ما سنديکا تشکيل داديم، حتا گفتم . ولی در عمل ثابت شد اون درسته
من می رفتم در سنديکا چای .برای کرايه ی اجاره محل سنديکا ما پول نداشتيم

ميفروختم؛ در صحبتای قبلی هم اشاره کردم،قهوه خونه ای گذاشته بوديم؛ از سود 
بعدن مشخص شد نه؛ . اون قهوه خونه، پول اجاره ی محل سنديکا رو می داديم

نماينده ی کارگر افتخاريه، در روزهای تعطيلِ  کاريمون، می اومديم سنديکا، 
کارهای اداری سنديکا را انجام ميداديم، می رفتيم دنبال حقوق کارگران، می 

کارنانوايی مون  ٢رفتيم دنبال بيمه شون؛ بعدازظهرها هم موقعی که ساعت 
تعطيل می شد، فوری، با عجله می رفتيم لباس هامون  ٢-٢:٣٠تعطيل می شد، 

انتظار داشتيم که کارگرا بيان عضو بشند . رو عوض می کرديم می رفتيم سنديکا
و باألخره يواش يواش ما تونستيم اين عضوگيری رو انجام بديم، و سنديکايی که 

که ما آنجا بوديم، سابقه ی خيلی خيلی درخشانی  ٨٠تا  ٧٣، از ٨٠می گم تا سال 
ديگه نيروهای امنيتی اومدن برای ما مشکالت زيادی ايجاد کردند و به . داشت

مثال ديگه نميذاشتن اين چند نفری که ما .نوعی جلوگيری می کردند از کار ما
نذاشتن اون جا ما بمونيم و اين فعاليت هامونو ...بوديم نماينده ی کارگران بشيم و

 .ادامه بديم
اين دانش کارگری تونو چه جوری به دست آورديد؟ دانش کارگری ای که امروز 

 .داريد

 .مطالبات خود برسند
 

در مراسم های اول ماه می که برگزار می کرديد، هيچ وقت دستگيری ای، 
 چيزی هم داشتيد؟

 
قبل از اينکه مراسم را برگزار . بود ٨٠در سال . بله.دستگيری هم داشتيم. چرا

من خودم در اون سال . کنيم ، اومدن آقای محمود صالحی رو دستگير کردن
ديگه انقدر فشار بهمون اومد، رفتم . مسوول قطعنامه بودم که قطعنامه رو بخونم

به اينا گفتم؛ به خود فرماندار و نماينده ی اداره ی اطالعات و به رئيس اداره کار 
، اون موقع که تو سالن بودن،بهشون گفتم، اگر محمود صالحی رو آزاد نکنيد، 

دقيقه، يه ساعتی مونده بود  ۴٠گفتم اگر تا نيم ساعت ديگه، يعنی حدودن شايد 
مراسم تموم بشه، تا اون موقع محمود صالحی برنگرده، من اين جا اعالم می کنم 

محمود صالحی جرمی . تمام اين مردم برن جلوی اداره ی اطالعات تجمع کنن
با تهديد مردم و شرکت کنندگان در ساعت . مرتکب نشده، که شما دستگيرش کنيد

های آخر محمود را آزاد کردند و ايشان را به سالن اجتماعات آورند و فرماندار 
ويکی از اعضای شورای اسالمی شهر دست محمود را گرفتند و ايشان را به 

 . طرف تريبون بردند و ايشان سخنرانی خود را شروع کرد 
روز،  ١۵روز،  ١٠بارها هم بوده، هر سال اول ماه مه، قبل از اين روز مراسم ،

روزقبلتر، هميشه اداره ی اطالعات احضارمون کرده، نيروی انتظامی  ۵
همه .احضارمون کرده، رفتيم به فرمانداری، بله بارها بوده، رفتيم پيش دادستانی 

 .ی اينا
 

 فقط همان يک بار دستگيری بوده؟
 
روز تو سلول های  ٧۵بود؛ ما  ٧٨يه بارش سال .ما چندين باردستگير شديم .خير

يه بارش هم اين .بود من دستگير شدم ٨٢يه بارش سال .اطالعات بازداشت بوديم
 .بود ٨٣آخرين بار که دستگير شدم، سال 

 
 اتهاماتون چی بود؟ به چه اتهامی دستگير می شدين؟

 
خب برای چی دستگير شديم؟ ما يه  ٨٣ما در سال . خوب واضح بود.اتهام ما 

. جمعی از فعالين کارگری بوديم داخل شهر سقز؛ دعوت از کارگرا کرده بوديم
 .خواستيم در يه پارک به اسم پارک کودک، مراسم رو برگزار کنيم

حتا تاالرهايی که مراسم عروسی و جشن . هيچ سالنی در اختيار ما نمی ذاشتن
ما به اينا گفتيم حتا ما می تونيم هزينه ی اين . تولد و اينا توش صورت می گيره

از " ما قبال. را بديم، می ريم اون جا مراسمو برگزار می کنيم، اينا ندادن
فرمانداری درخواست کرديم که يک مکان در اختيار ما قرار دهند اما آنان اين 

کار را نکردند و ما گزارش فعاليت خود را به شورای که برای اول ماه مه 
تشکيل داده بوديم داديم و شورا تصميم گرفت که بدون مجوز مراسم را برگزار 

پارک  ١٣۵٨ومکان آن را به پاس اولين تجمع کارگران خباز در سال . کنند
ولی متأسفانه قبل از اين که مراسم برگزار بشه، ده ها . کودک را تعيين کرديم 

نفر از کارگران دستگير شديم و در داخل سلول های اداره اطالعات مراسم را 
 .برگزار کرديم 

 
 در داخل سلول، تنهايی هرکس برای خودش؟ يا چه جوری؟

 
بعد يه راهرويی داره، کسی حرف بزنه، .تا سلول هست ۵٠تا،  ۴٠-٣٠سلول ها، 

طبق ... خب، مراسم برگزار شد اون جا. کسی چيزی بگه همه می شنون
 . اظهارات دوستان، محمود در انجا سخنرانی کرده بود 

 
 سرود خوانده شد در زندان؟

 
 ...سرود خوندند

 
 چه سرودی ؟

 
و در رابطه با اول ماه مه هم، محمود سخنانی .سرود انترناسيونال خوانده بودند 

 ١٠:٣٠من خودم اون موقع داخل سلول، اون جا نبودم، من شب ساعت . گفته
ولی همون لحظه ای که اين .در اون لحظه من دستگير نشده بودم.دستگير شدم

آقای محمود صالحی و اين ها را دستگير کرده بودن، به خونه ی من يورش برده 
 بودن مأمورا، رفته بودن خونمو به هم زده بودن و به خانمم اعالم کرده بودن که 
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می خونن و آشنا می شن با دانش مبارزه ی طبقاتی، با پيشينه ی مبارزات 
کارگران در جاهای ديگه و از تجربيات اونا سعی می کنن استفاده بکنن،دانش و 

تئوری ی خودشون رو سعی می کنن که بيش تر و بيش تر افزايش بدن،ضمن 
اينکه همه ی اينها الزمه اما شما اصل رو، وارد عرصه ی عمل شدن می دونيد 

که اين که کارگر وقتی وارد عرصه ی عمل و مبارزه می شه، ديگه اون چيزايی 
که غريزی و حسی يه چيزايی شو می فهميده، اين جا بهتر و بيش تر درک می 

 .کنه، می فهمه چه جوری بايد باهاش مبارزه بکنه
آيا اگر کسی يه سری تئوری می دونه، به اضافه ی اين که : يه سوال ديگه اينه که

می آد وارد کار عملی می شه، آيا به طور تنهايی و انفرادی می تونه به اين 
تجربيات برسه، يا اين که اصلن به صورت تنهايی و انفرادی کارگرا می تونن به 

 حق و حقوق خودشون برسن؟
 

اون تجربياتی که من دارم بايد به جمع داده . کاملن بايستی جمعی باشه. نه خير
بارها بوده، من، آقای محمود صالحی، بچه های ديگه تو سنديکا، همه مون، . بشه

کارگرا را دعوت کرديم، براشون جلسه گذاشتيم، اين تجربياتی که خودمون به 
سعی کرديم هميشه، تنها . دست آورديم،به اونا توضيح داديم، براشون گفتيم

هميشه سعی کرديم کارگرا، نه يک نفرشون، تمام . خودمون در عرصه نباشيم
کارگرای خباز سقز، حتا کارگرايی که روزمزد هستن، می رن کار ساختمانی 

گفتيم حق و حقوق تون . می کنن،اين تجربيات خودمون رو برای اون ها هم بگيم
بايستی در عرصه ی عمل به تمام کارگرا نشون بديد، اون تجربياتی که . اينه

االن من .اگر انتقال ندی راه به جايی نخواهيم برد.خودت داری به اونا انتقال بدی
خوب بايستی من هم کاری بکنم،من هم معلم .گفتم محمود صالحی معلم بنده بوده

اين طوری تجربيات خود . کسی ديگه بشم، اون کس ديگه هم معلم کس ديگه بشه
 .رو انتقال بديم، تا بيش تر بتونيم با اين مناسبات سرمايه داری مبارزه کنيم

 
بخش اول اين صحبتی که من کردم در ارتباط با همين بود که شما می گين، 

 .تجربيات رو بايد تو کار جمعی به همديگه منتقل کنيم
يه بخش ديگه ش، که بازم در موردش من سوال دارم اينه که آيا مبارزه رو به 

صورت انفرادی می شه پيش برد؟ يعنی کارگر منفرد، که فرض کنيد آگاه شده، 
تجربه هم اومده از شما يا از کس ديگه ای گرفته، مثلن تو بحث متشکل شدن يا 
مباحث ديگه، يا اعتراض و اعتصاب و ابزارهای مبارزه ی طبقاتی دانشی رو 

ياد گرفته، آيا فردی بايد کارهاش رو پيش ببره ؟ بهترين روشی که کارگران 
 برای مبارزه دارن رو شما چه جوری می بينيد؟

 
. اصلن انفرادی، هيچ کاری نمی شه پيش برد.بهترين روشی که داره، جمعی يه

بايستی ما متحد، دست در دست همديگه داشته باشيم تا بتونيم احقاق حق خود 
اگر کسانی می آيند و ادعا می کنند و خود را فعال کارگری به کارگران .بکنيم

معرفی می کنند و يا با خواندن چند کتاب می توانند کارگران را از دست نظام 
هر کسی که دانش کارگری . سرمايه داری خالص کنند سخت در اشتباه هستند 
در محل کار و زيست طبقه " دارد و به رهايی طبقه کارگر ايمان دارد بايد عمال

 .کارگر حضور داشته باشد در غير اينصورت کارش بی فايده است
 

چرا؟ اگه بر اساس تجربه تون اينو بخواهيد توضيح بديد برای کارگرا، قانع بکنيد 
 يه کارگری رو، چرا بايد کارگر، دسته جمعی اينو انجام بده؟

 
از کار اخراج می شه، برخورد امنيتی باهاش .چون اگه يه نفر باشه، آسيب پذيره

در صحبتای قبل اشاره کردم، موقعی که .می شه؛ ولی اگه جمعی بود،قدرتمند تره
کار جمعی بکنيم، اگر جمعی باشه اعتراضمون، اگر قدم مون جمعی باشه،پيروز 

بالفرض .بايستی، موقعی که می خواهيم کاری انجام بديم،جمعی پيش ببريم. ميشه
صبح جلوی اداره ی کار تجمع  ٨می گيم آقا ما فردا کارگران خباز رأس ساعت 

 ولی اگر يه نفر باشه،نه؛.خود کارفرما و حتا دولت هم به لرزه در می آد.می کنيم
من می گم من ،محمد عبدی پور فردا می آم جلوی فرمانداری اعتراض می کنم؛ 

بايد ما تمام شيوه ی کارمون رو . فورن می آن يه نفرو دستگير می کنن می برن
کارگری که براش يه . دست در دست هم متحد باشيم.به صورت جمعی انجام بديم

من دوست محمود ! جمعی.مشکلی پيش می آد، ما بريم به خونواده ش سر بزنيم
صالحی هستم، موقعی محمود صالحی براش مشکلی پيش می آد، تنها خودم 

من هميشه سعی کردم تمام کارگران را دعوت کنم که وقتی ايشان در ! برم،نه
 .زندان بود برن به خونواده ی محمود صالحی سربزنن

 .که در زندان بود،انجام داديم و موفق هم شديم ٨۶و اين کار رو درسال 
 

 گفتيد اگر .آقای عبدی پور شما در ارتباط با مبارزه دسته جمعی صحبت کرديد

من بگم اگر صد در صد اين تجربه ای که حاال دارم، هفتاد . عرض کردم
سی .من از تجربيات ايشون ياد گرفتم.درصدش مربوط به محمود صالحی بوده

درصد، بقيه ش هم در موقعی که کارها عملی شده و در رابطه با اين که اين ور 
اين ها همه ش تجربه . و اون ور رفتيم،عمال فعاليت کرديم ، تو جلسه ها رفتيم

شده برای ما، و کليه ی احقاق حقوق و تالش و غيره ،که برای کارگران شده،من 
 .خودم به اين نتيجه رسيدم

 
شما می گوييد، مثلن يک شخصی که : آقای عبدی پور، يه سوال من از شما بکنم

دارای تجربه ست، خودش تجربه داشته از قبل، می تونه به عنوان معلم برای 
شما يا برای من يا برای هرکس ديگه ای باشه؛ يک شخص خاص يا اشخاص 

ممکن هم هست ...خاص ديگه ای؛ممکنه هميشه اين آدما وجود داشته باشند،ولی
ممکنه يه مقدار زيادی کتاب و جزوه و نوشته و تئوری و . که وجود نداشته باشند

اينا هم وجود داشته باشه هميشه،و ادما بتونن عالوه بر گپ زدن با ادمای با 
مثلن اگر شما با يه کسی آشناييد که حتا تجربه هم داشته .تجربه ،مطلب بخونن 

باشه، بعد با هم دوست باشيد، تو خونه تون بشينيد شب ها مثلن با هم گپ بزنيد، 
آيا فقط با حرف زدن و دوست بودن با آدمای باتجربه و مثلن درباره ی اين 

مسائل، صحبت کردن و کتاب خوندن و يا نوشتن و اينا به دست می آد همچين 
 تجارب و اگاهی ای؟

 
اگر .به نظر من در طی مبارزه اين چيزا به دست می آد، بايد براش تالش بکنی

واقعن، من خودم، شخص خودم نمی رفتم به سنديکا و با مسائل کارگری آشنا 
نمی شدم و مشکالت کارگران را از نزديک لمس نمی کردم شايد امروز اين 

مثال تو هيأت حل اختالف، يه چيزايی که حاال می دونم و . جور فکر نمی کردم 
کارگرا هم می آن راهنمايی شون می کنم، می گم بياييد اين کارو بکنيد،به دست 

در طول مبارزه بوده و اون چند سالی که من اون جا عملی کار کردم .نمی آوردم
تئوری هم درصدی هست؛ ولی در عمل نشون می ده تو چی ياد . براش
عمل و تالش مبارزه است که تجربه و دانش به آدم ميده ، اما تجربه هم به .گرفتی

انسان کمک می کند تا چيزی که برايش کار می کنيد به دست آوريد ما نبايد همه 
چيزمان را به حساب تئوری بنويسيم من اشخاص را می شناسم که از نظر 

زبان . تئوری با تمام دنيا مقابله می کند اما در عمل و پراتيک صفر صفر است 
 ...فارسی من خيلی خوب نيست که خوب توضيح بدم

 
 ...نه خيلی هم خوبه

 
 ...!اگه مصاحبه کردی بود بيش تر می تونستم توضيح بدم...
 

مثلن شما االن ، در مورد دولت های سرمايه داری صحبت می کنيد، در مورد 
کارفرماها، خب مثلن يکی ممکنه تئوری اين رو بدونه که کارفرماها به خاطر 

اين که سود زيادی می خوان کسب بکنن،به هر روشی که می تونن سعی می کنن 
کارگرا رو بيش تر و بيش تر استثمار کنن، اجازه ندن کارگرا دور هم جمع بشن، 

 ...اينو توی کتاب و تئوری می شه خوند.اجازه ندن کارگرا متشکل بشن
 
اما عمل و تئوری بايد با هم باشند در غير اينصورت کارها پيش نخواهد . بله

 .رفت 
 

ولی شما خودتون اينو چه جوری فهميديد؟آيا اون لحظاتی که تونستيد اينو درک 
بکنيد، از طريق حرف و صحبت و گپ و بحث دوستانه و اينا بوده؟ يا نه، از 

 طريق اين که خودتون رفتيد درگير با کار شديد، اينارو متوجه شديد؟
 

قبلش لمس کرده بودم، ولی در طول مبارزه .من خودم رفتم عمل کردم. نه خير
حاال کسی . بايستی براش تالش بکنی. اين اگاهی و تجربه رو به دست آوردم
من برای بعضی از اين کسانی که می گن ! هست، می گه من فعال کارگری هستم

من فعال کارگری هستم، واقعن متأسفم؛ چون می دونم فقط در حد دو تا نوشته 
ما کسی داريم که خودشو .بيشترپيش نميرن، حتا برای يه تجمع پا پيش نميذاره

فعال کارگری می دونه؛ ولی بارها بوده ما دعوت کرديم، حتا برای مراسم های 
بايستی تجربيات کارگری يک .اين، در همون قالب می مونه.اول ماه مه هم نيومده

داخل عرصه ی عمل بشی، بری عملی : فعال کارگری، اين جوری به دست بياد
 . براش کار بکنی

 
خب، در واقع شما اعتقاد داريد که تجربه ی واقعی ای که کارگران می تونن به 

 دست بيارن اينه که ضمن اين که از يه سری تجارب ديگه استفاده می کنن و 
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پشتيبانی کرديم حتی ما موقعی که خواستيم تجمع کنيم کارگران بخش های 
بالفرض در شهر سقز يک شهرک صنعتی هست که . ديگراز ما حمايت کردند 

نفر کارگر اونجا کار نکنند  ٢٠٠تا  ١٠٠متاسفانه حاالديگر فقط شايد بيشتر از 
ولی در اون موقع که سنديکا بود اون ها در اغاز . که همه هم قراردادی هستند

چندين کارخانه از . کارشون بود و در حال انجام يک برنامه کاری فعاليت بودند
ان ها از ما اعالم حمايت و پشتيبانی کردند و ما هم تجربيات خودمان را به ان ها 
انتقال داديم و اين بهترين کار است که ما با تشکل ها و انجمن های ديگر با بخش 

برای نمونه در سال .ها و صنف های ديگه ارتباط و اتحاد عمل داشته باشيم
زمانی که محمود صالحی دستگير شد ده ها تشکل کارگری و انجمن های  ١٣٧٩

صنفی بخش های ديگر در داخل ايران از ايشان طی طومار و فرستادن نامه از 
 . او حمايت کردند و ما تمام نامه های آنها را در بايگانی داريم

 
اين اعالم حمايت و پشتيبانی که شما از اعتصاب و اعتراض کارگران کوره پز 

خانه ها کرديد به عنوان فعالين کارگری در کميته هماهنگی بود يا کارگران 
خباز؟ آيا بقيه کارگان خباز هم اطالع داشتند که کارگران کوره پز خانه ها 

اعتصاب کردند، آيا ان ها هم آمادگی حمايت داشتند مثال اگر به کارگران کوره پز 
خانه ها فشار بيايد کارگران سقز اين آمادگی را دارند به خاطر ان ها اعتصاب 

 کنند؟
 

در اين دوره ، در حال حاضر، نه اين آمادگی را ندارند، ولی در دوره ای که ما 
نه اينکه بخواهم خودمان را يک جوری برجسته کنم ،بلکه در حقيقت .بوديم چرا

بله در . بهشان ثابت شده بود عملکرد ما و کاری که ما می گفتيم انجام می دادند
آن موقع مثال اگر کارگران در تبريز يا شاهو اعتصاب می کردند به کارگران می 

گفتيم ما در حمايت از ان ها يک ساعت دست از کار می کشيم و اين کار انجام 
حتی برای دو تا سه سال متوالی برای جانباختگان خاتون آباد ،کارگران .ميشد

خباز در محل کار خود ده دقيقه، سه دقيقه، پنج دقيقه دست از کار کشيدند برای 
و به مشتری ها ی نانوايی هم انتقال دادند ،به کارگران گفتيم اگر کسی . اعتراض

از شما پرسيد که چرا در ساعت ده يازده که موقع کاری شماست دست از کار 
گفتند چرا کار نمی کنيد بگوييد به ياد احترام    کشيديد؟ و اگر مشتری ها و مردم

کسانی که کارگر بودند قصد احقاق حق خود را داشتند .جان باختگان خاتون آباد 
، مطالباتشان را گفتند و دولت سرمايه داری به ان ها از هوا و زمين تيراندازی 

 .کرد و شهيدشان کرد
و يا زمانی که ما در سنديکا بوديم اطالعيه در زمان حمله به کوه دانشگاه داديم و 

ما هر ...يا اولين سنديکا بوديم که دستگيری عبداهللا اجالن را محکوم کرديم و
کاری که انجام می داديم اول از هر چيز با فعاالن کارگری در صنف خودمان 

. يک جلسه تشکيل می داديم و مشکالت پيش آمده را با آنان در ميان می گذاشتيم 
" ما در سنديکا چند کميته تشکيل داده بوديم و هر کميته مسئول قسمتی بود ، مثال

کميته اعتصاب ، کميته حمايت از کارگران و خانواده آنان ، کميته ورزش ، 
 .. کميته سواد آموزی ، کميته آموزشی و

 
اين تجربيات و اقدامات بايد . اين اقدامات واقعا اقداماتی بسيار مهم و جالبی است

در بخش های ديگر کارگری هم اتفاق بيفتد عالوه بر اعالم حمايت مهم اين است 
نفر  ۶يا  ۵که عمال کارگران نانوايی و خباز خودشان اين کار را کردند و نه فقط 

به غير از اعالم حمايتی که شما گفتيد در اعتراض به کشتار . فعال کارگری
کارگران خاتون آباد انجام داديد کارگران نانوا سقز ديگر برای چه بخش هايی از 
کارگری اعالم حمايت کردند يا مثال اعتصاب کردند يا دست از کار کشيدند ؟ به 

 .غير ازنمونه خاتون آباد
 

حاال متاسفانه . در آن موقعی که ما انجا بوديم چنين چيزهايی هنوز پيش نيامده بود
اين اتفاقاتی که حاال در جامعه می افتد . مسئولين سنديکا خيلی کند عمل می کنند

اگر ان موقع می افتاد ما خيلی اقدام می کرديم و کارگران به حرف ما گوش می 
زمانی که مصوبه اخراج کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون " مثال. کردند

کار در مجلس شورای اسالمی تصويب شد ، سنديکا ما اولين سنديکای بود که 
اعتراض خود را در ده ها اطالعيه و تجمع به اطالع مسئوالن دولت رساند حتی 
مسئوالن دولتی در شهر ما يک جلسه تشکيل دادند و از اطالعيه های ما حمايت 
کردند و محمود صالحی را به عنوان نماينده کارگران سقز به تهران فرستادند و 
در جلسه ای که در تهران در مورد کارگران کارگاه های زير ده نفر با حضور 

کليه مسئوالن حکومتی برگزار شد شرکت کرد و خواست و مطالبات کارگران را 
 .بيان نمود

 
 که شما رفتيد چه ا تفاقاتی افتاده که می گوييد سنديکا کند عمل می  ٨٠از سال 

مبارزه انفرادی باشد دولت و کارفرما می توانند سرکوب کنند و يا يکی دو نفر را 
شما . می شود راحت خريد ولی اگر دسته جمعی باشد نمی توانند سرکوب کنند
سوالی . ميگيد اگر فردا اعالم تجمع کنيم هم دولت و هم کارفرما به لرزه می افتد

که پيش مياد اينه که آيا نمی توانند تمام جمع شما را اخراج از کار کنند، دستگير 
 و زندانی کنند و خيال خودشان را راحت کنند؟

 
نه حتی درديکتاتوری ترين نظام هم اين آرزو براورده نمی شود، ما تعداد زياد 

نفر در  ٧٠٠، ۶٠٠صد نفر تجمع می کنيم با وصف اينکه ما فقط . هم نمی گيم 
سقز کارگر نانوايی داريم بدون در نظر گرفتن ديگر کارگران خباز در جاهای 

و غير از کارگران کشورهای ديگر . ديگريا مثال کارگران در بخش های ديگر
حتی در انگليس فرانسه کانادا آمريکا و خيلی جاهای ديگر و خيلی شهرهای 

من زياد هم نمی گم .ديگر ايران که کارگران خبازسقز حاال اونجاها هم هستن
نفر از اين کارگران موقعی که می روند جلوی اداره کار تجمع می کنند اين  ١٠٠
نفر فقط  ٣٠٠نفر  ٣تا  ١٠٠خانواده دارند  ١٠٠نفر اگر دستگير شوند ، ١٠٠

از طرفی، .نفر ميانگين افراد خانواده را حساب کن ٣خانواده کارگران هستند 
اگر همه به اين جمع . تا خواهر و برادر دارن ١٠٠تا پدر و مادر دارن  ١٠٠

بپيوندند دولت اين کار را نمی کند که دستگير کند ، ولی برای يک نفر ،يک 
شخص اينکار را ميکند مثال محمد عبدی پور را می گيرد دستگيرش می کنند 

جواب .وقتی می برند جلوی اطالعات می بينند فقط خانواده عبدی پور آنجاست 
ما در تجربه برامون ثابت شده بارها اين کار را کرديم . خانواده من را هم نمی ده

نفر را نتونستند نگه  ۶، ۵نفر را دستگير کردند همين  ۶، ۵تجمع شده ، آمدند 
حتی يک بار .دارند چون خانواده هامون امدند کارگران امدند و اعتراض کردند

جلوی اماکن عمومی سقز ، که بهش حفاظت اطالعات نيروی انتظامی می 
فورا خانواده ها و کارگران آمدند گفتند اين ها را آزاد . اونجا ما دستگير شديم.گن 

 ١٠٠کنيد و اال جلوی فرمانداری تجمع می کنيم اين ها گفتند بريد دور ميدان، 
فورا از بازداشت ،آمديم بيرون اگر اون افراد و . متر باالتر اون ها ميان بيرون

خانواده ها و کارگران نمی اومدن احتمال داشت يک ماه، دوماه ده روز پنج روز 
 .ولی مجبور شدند آزادمان کنند.شش روزدر بازداشت بوديم 

 .نتيجه اش مثبت است. به همين دليل می گم کار جمعی نتيجه خوبی داره
 

 :حاال نکته بعد 
شما در يک صنف خاص ، در يک بخش خاص، کار جمعی می کنيد ما می دانيم 

که سرمايه داری از محل نيروی کار کارگران سود کسب می کند و به هر حال 
و همينطور که شما گفتيد اگر کارگران آگاه . به اين نيروی کار کارگران نيازداره

شوند و تجربياتشان را به هم منتقل کنند و بعد توی مبارزه دسته جمعی با هم 
 .حرکت کنند سرمايه داری نمی تواند با همه اين ها برخورد کند

از يک صنف خارج می شويم مثال فرض . حاال به يک مرحله ديگر می رسيم
نفر را فرضا نمی توانند  ١٠٠کنيم کارگران يک صنف همه اعتراض کردن اين 

زندانی کند اما مثال بتوانند همه اين ها را اخراج کنند اگر کارگرانی که خارج از 
اين صنف هستند آگاه نباشند به اين مسئله ، و سرمايه داری انها را و يا بيکاران 

را جايگزين اين ها بکنند آيا ان اعتصاب و اعتراض شما به راحتی خاموش نمی 
فرض بفرماييد رانندگان فالن . شود؟ می دانيد که هميشه لشگر بی کار وجود دارد

بخش اعتراض و اعتصاب می کنند دولت سرمايه داری از نيروی اونها بترسه و 
يا دستگيرشون نکنه اما در حالی که در اعتصاب هستنددولت سرمايه داری اما 
سعی می کنداگر توانست از کار اخراجشان کند ودر زمان اعتصاب کارگران 

و يا مثال اعتصاب شکن هميشه وجود داره در .بخش های ديگر را جايگزين کنه
کارگران بخش ديگه  -عالوه بر اعتصاب شکنان در همان بخش -زمان اعتصاب

چون اين کارگران به .ای ميان شروع به کار ميکنن و اعتصاب به شکست ميرسه
و يا در دراز مدت ممکنه کارگران ديگه ای را جايگزين . کار کردن نياز دارن

کنند و ان کارگران در حال اعتصاب را اخراج کنند و اين جا به نتيجه ديگری 
می رسيم عالوه بر اينکهشما در بخش خودتان مبارزه دسته جمعی ميکنيد و به 
خودتان و اگاهی ديگر همکارانتان ميافزاييد و آگاهی را منتقل می کنيد شما بايد 

بتونيد با بخش های ديگر کارگری هم ارتباط بگيريد که به رقيب شما تبديل نشوند 
شمادر بخش سنديکای کارگران خباز آيا هيچ . و از اين اتحاد کارگری آگاه بشوند

وقت با کارگران جا های ديگه ارتباط گرفتيد و آيا ان ها هيچ وقت از شما 
 پشتيبانی يا اعالم حمايت کردند؟

 
بله ما هميشه خواستيم اين تجارب خود را به خارج از سنديکا منتقل کنيم حتی به 

پشتيبان . کارگران فصلی، مثل کوره پزخانه ها ؛ هميشه ما پشتيبان اين ها بوديم
 اعتصاب کوره پز خانه ها بوديم برای چندين تجمع برای چندين اعتصاب اعالم 
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کارگران اهميت داشته و اين که داخل هيئت مديره نميان يک بخشش مربوط به 
اين است که شايد ان کارگرسابقه چندانی در کارگاه نداشته و می ترسد از اين که 

به محض اينکه نماينده کارگر بشود شغل اش را از دست بدهد و اخراجش 
يک بخش ديگه هم اين است که هيئت مديره ای هم که .اين يک بخش است.کنند 

از اون موقع دو سه بار عوض شدند و اونايی که االن در راس کار هستند 
کارگران را در امور داخلی دخالت نمی دهند به همين دليل کارگران دخالت نمی 

کنند و بخش ديگرش هم اين است که می گويند فالنی در هيئت مديره دست نشانده 
دولت است يا اداره کار يا نمی دانم هر دستگاه امنيتی ديگر به همين دليل انجا 

که به نظر من اشتباه بزرگی است من می گويم هرجا نيروی دولتی هم . نمی روند
باشد من می روم تا در عمل ثابت کنم از او بهترم و فعال ترم و بايستی او را 
. وادار کنم که از انجا بيرون بره نه اين که من اونجا نرم اون بايستی بره بيرون

خط فکری هر تشکلی در مجمع تعيين می گردد و اجرای آن مربوط به اعضای 
هيئت اجرايی آن است ، اساسنامه ای که ما در سنديکا تدوين کرديم همان 

اساسنامه است ، اما کار ما آگاهی به کارگران و اجرای اساسنامه بود ، من 
ولی حال . توضيح دادم که بايد کارگران را از مسائل درون تشکيالت آگاه کرد 

کارگران را از مشکالت سنديکا مطلع نمی کنند ، چون کسانيکه در بستر قدرت 
هستند به آن اعتقاد دارند که با نامه نگاری به مسئوالن دولت می توانند مشکالت 

 . کارگران را حل کنند 
 

نکاتی که به عنوان ريشه های مشکل برای حال حاضر سنديکای کارگران 
منتها . خبازسقز می گوييد کامال قابل فهم است واز ان نمی شود به راحتی گذشت

حداقل به خاطر اين که اگر در آينده اتفاقی بخواهد بيفتد ياکسانی بخواهند از اين 
تجربه استفاده کنند من نظرم اين است که در هر کاری و در بيشترين حد ممکن 

حاال مهم نيست اسم تشکل چيست ولی . هرچه بيشتر کارگران را دخيل کنيم
اگر . چيزی که اهميت دارد شيوه ای است که ان تشکل با ان کار می کند

کارگران دخالت بيشتری در کار داشته باشند و اگر نمايندگان ان هاهميشه 
ازکارگران نظر بخوان و مسائل را به عهده خود کارگران بذارند و چون کار 

دسته جمعی است اگاهی بيشتر و بيشتر می شه و کارگران به اگاهی می رسند و 
نمايندگانشان را بازخواست می کنند و اگر اون ها را کار آمد نديدند عوض کنن و 

به نظر من در تجارب اينده چه شما و چه کارگران .تشکل رو به جلو خواهد بود
ديگر که می خواهند تشکالت مستقل خود را داشته باشند بايد اين نکته را مد نظر 

نفر خوب رشد کنند و  ١٠نفر  ۶نفر  ۵داشته باشند که ممکن است در يک تشکل 
و کارگران هم خيلی خوب به اونها اعتماد داشته باشند و در اون دوره ،کارهای 
خوبی صورت گيرد يعنی کارهايی واقعا قابل ستايش که به عنوان تاريخ مبارزه 

کارگری ميشه ثبت کرد؛ اما اگر بخواهند ان ها را کامل تر انجام دهند که در 
مبارزه طبقاتی کارگرای به عنوان امری درست باقی بماند و به عنوان يک 

سنت، سنتی که بتوانند ادامه بدهند وهم کارگران هرچه بيشتر و بيشتر دخالت کنن 
و هم نماينده کارگر گزارش بده و کارگران را دخالت بده واز ان طرف کارگران 
خود را دخيل بدانند و اگر خواستن نماينده يا نمايندگانی که فکر می کنند مناسب 

مثل همين مورد که شما اشاره کرديد که . نيستند را با دخالت بيشتر عوض کنند
. هيئت مديره خباز کند هستند کارگران بايد دخالت کنند و ان ها را عوض کنند

شما اشاره می کنيد احتمال بی کاری، اخراج هست يا اين که کسانی هستند که 
دست نشانده دولت يا کارفرما هستند و بعد در بخش ديگر عنوان کرديد اگر تعداد 

خيلی خب اگر کارگران اعتقاد . کارگران زياد باشد نمی شود با ان برخورد کرد
داشته باشن که اين تشکل تشکل خودشان هست می توانند براش اعتصاب کنن با 

نفر نمی توانند برخورد کنند باعث می شود يکی دونفر دست نشانده  ٣٠٠ ٢٠٠
شما نظرتان . خارج شوند و کارگران نماينده های بهتری را جايگزين کنند

 چيست؟
 

دقيقا در همين رابطه حرف شما سعی می کنيم و سعی کرديم و حاال هم داريم 
و چند وقتی است فشرده با کارگران صحبت می کنيم و . برايش تالش می کنيم

آن موقع يک قرارداد . که ما رفتيم ٨٠از سال .کارگران را به اقناع رسانديم 
هر سال در اولين . دسته جمعی با نماينده کارفرما امضا کرديم و قراردادی بستيم 

که به اجرا  ٨٠ولی از سال . روز فروردين حقوق کارگران خبازافزايش پيدا کنه
گذاشتيم و دستمزدهامون را گرفتيم، ازان موقعی که ما رفتيم پيمان دسته جمعی 

برای مثال . ماه از حقوق کارگران را می خورند ٧الی  ۶هر سال . منعقد نشده 
در مهرماه امسال دستمزد کارگران افزايش يافته ولی قراردادی  ٧امسال در برج 

حاال . که ما بستيم بايد هر سال از اول فروردين دستمزدها افزايش پيدا می کرد
اين هيئت مديره اين کار را نکرده ما حاال اين را داريم با تمام قدرت پيگيری می 

کنيم و به کارگران گفتيم اولين لطمه ای که اين ها به شما وارد کردند مسئله 
 دستمزدهاست بايستی واقعا با کارگرها صحبت کنيم به ان ها درباره انتخابات 

کند؟ چه اتفاقی افتاده ؟ ايا کارگران آگاهی قبلی را ندارند؟ آيا نمايندگانشان 
کارهای خاصی را که بايد انجام بدهند نمی دهند يا دولت اقدامات خاصی انجام 
داده؟ ريشه اصلی مشکالت را چه می بينيد که سنديکا با رفع انها دوباره بتواند 

مثل قبل کار کند؟ فکر نمی کنيد کارگران انقدر که بايد اگاه نشدند که با تغيير 
 مديريت در سنديکا کل ماجرا و عملکرد سنديکا تغيير کرد؟

اين نمايندگان ان ها هستند که کند عمل .اتفاقا کارگران بيشتر آگاهی پيدا کردند 
دولت در اين مورد خيلی تند به اعضای کارگران خباز برخورد کرد . می کنند

،برای نمونه ده ها کارگر خباز حاال زندان تعليقی دارند و در دادنامه آنها نوشته 
شده که اگر در هر تجمعی شرکت کنيد زندان تعليق شما به تعزيری تبديل 

يا زمانی که کارگران خود را برای نمايندگی کارگران کانديدا می کنند . خواهدشد 
، مثل اين است که آن کارگر خود را برای رياست جمهوری کانديدا کرده است 

من چند . که بايد پرونده آنان به شورای نگهبان برود تا تاييد صالحيت شوند
با توجه . بارخود رابرای هيئت مديره کانديدا کردم که هر بار رد صالحيت شدم 

به اينکه من رد صالحيت شدم و در مجامع عمومی به کارگران ابالغ شده که به 
در واقع بايد گفت . عبدی پور رای ندهيد اما هر بار اکثريت رای را کسب کردم 

که دولت تمام نيروی خود را در سقز به سنديکای کارگران خباز اختصاص داده 
است ، روزی با هزينه خود خانه کارگر را در سقز تاسيس می کند و روزی 

 ... فعاالن ان صنف را بازداشت می کند تا زهر چشمی از کارگران بگيرد و
 

نمايندگان کارگران االن چرا مثل قبل عمل نميکنند؟ آيا اينها همان کارگران نيستند 
 ؟ ايا نمايندگان از فعاليت بيشتر کارگران جلوگيری می کنند؟

 
اين نماينده های کارگران هستند که خط رهبری اش را می دهند بايد کارگران 
اينقدر به اين نماينده ها اعتماد داشته باشند که به حرفشون گوش کنند؛ متاسفانه 
من اين ضعف را به دليل ناکارآمدی هيئت مديره می دانم و اال کارگران همان 

از طرف ديگر فشار بر . سال پيش هستند آگاهی هم بيشتر پيدا کردند ٨کارگران 
 .کارگران بيشتر شده 

 
پس چرا اين کارگران که آگاهی شان بيشتر هم شده هيئت مديره را عوض نمی 

 کنند؟
 

من توضيح دادم که کارگران می خواهند که نمايندگان خود را عوض کنند ، اما 
و اداره . به دليل اينکه دولت در کارهای سنديکا دخالت می کند موفق نمی شوند

کار شهر و يا استان کسی را مورد تائيد قرار می دهند که با کارفرما و دولت 
مماشات کند و کارگران اين را به خوبی می دانند به اين دليل است که جمعی از 

حاال خود کارگران . کارگران عضويت خود را در سنديکا به تعليق در آوردند 
هم ميدانند که چند نفر از اين افراد که در هيئت مديره سنديکا هستند، نماينده 

، به خاطر اين که چند نفر از هيئت مديره که انجا هستند . واقعی کارگران نيستند
يعنی جمعی از کارگران به .سابقه ی همکاری با کارفرما يا نماينده کارفرما دارند 

دليل مماشات هيئت مديره با نماينده کارفرما به سنديکا نمی آيند و از طرف ديگر 
کارگران جديد اگر بيايند نماينده شوند ترس اين را دارند که از کار اخراج 

 .دليل اينکه کارگران نميايند پيش قدم بشوند همين است.شوند
 

اقای عبدی پور اين وضعيتی که شما می گوييد يعنی کندی را مربوط به هيئت 
مديره می دونيد، آيا به نظرتان روش و ساختار تشکلی که کارگران در ان عضو 

آيا شما قبال در تمام امور سنديکا .هستند ايراد ندارد؟ حاال روی اسم بحث نميکنيم 
و مبارزه ، کارگران را دخالت می داديد و ان ها خود در همه کارها دخيل بودند 

پس چه شده که . ؟ شما می گوييد اين اتفاق افتاده که کارگران دخالت ميکردند
وقتی چند نفر به عنوان هيئت مديره بر اثر فشارهای دولتی و دستگاه امنيتی و 
هر دليل ديگری عوض می شوند ادم های جديدی می آيند آن کارگران دوباره 

همان روند را ادامه نمی دهند و دست به مبارزه نمی زنند ؟ مثال وقتی می بينند 
نمايندگانشان ايرادی در کارشان هست، چرا پيش قدم نمی شوند آيا دليلش اين 

نيست که با وجود تالش های قابل ستايش شما به اندازه کافی به دليل مشکالت 
اجتماعی يا داليل ديگر شما نتوانستيد کارگران را جدی تر در امور خود دخالت 

نفر جلوی  ۶يا  ۵بديد که االن خودشان را صاحب مبارزه بدونند و فقط کندی 
 کارشان را نگيرد ؟

 
مثال فالن دستگاه امنيتی می .شما اشاره کرديد ،يک بخشش مسائل امنيتی است 

حاال داخل سنديکا و .گويد فالن نفربايد داخل هيئت مديره باشد يا فالنی نباشد 
شخصا .هيات مديره سنديکای کارگران خباز سقز، چنين کسانی مشاهده می شوند 

 بعد ديگر که برای . خود دولت دخالت در جايگزينی اين ها در سنديکا داشته
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ما اعتراض کرديم و خواستار آن شديم که بايد در حل "تشخيص رفت و بعدا
اختالف هم نماينده داشته باشيم و طی يک طومار اعتراض خود را به مسئوالن 

شهر و استان داديم و اعالم کرديم اگر جواب ما را ندهند ما دست از کار خواهيم 
کشيد به اين دليل مسئوالن شهر برای ما تشکيل يک مجمع دادند و از کليه 

. کارگران و کارفرمابان سقز دعوت به عمل آوردند تا دراين مجمع شرکت کند 
رئيس اداره کار سخنرانی کرد و برای کارهای که در سقز انجام داده بود عذر 

کارگران از من خواستند تا در زمان سخنرانی ريئس اداره کار . موجه می آورد 
من اقدام به قرائت . متن يک نامه که نوشته بوديم با صدای بلند آن را قرائت کنم 

نامه کردم و تمام کارگران از نامه حمايت کردند و در همين مجمع ما نامه و 
طوماری که همراه داشتيم به مسئوالن داديم و تهديد کرديم که بايد ما در حل 

اين بود که محمود صالحی قبول کرد و نماينده . اختالف نماينده داشته باشيم 
کارگران سقز و بانه در حل اختالف شد و خوشبختانه دو سال در هيئت حل 

محمود صالحی رفت تا برای بسياری از کارگران احقاق . اختالف حضور داشت 
حق کند و بعد از اين که از طرف نيروهای امنيتی و کارفرما به محمود صالحی 

ماه در هيئت  ٢٢فشار آوردند بنده از طرف سنديکا معرفی شدم و توانستم مدت 
 . حل اختالف سقز و بانه حضور داشته باشم 

 
 چه سالی شما رفتيد؟

ماه ٢٢البته دو سال تمام نشد ، . حدود دو سال  ٧٩تا ٧٧دقيق يادم نيست 
ماه خانه کارگر شکل گرفت و نماينده ای برای حل  ٢٢متاسفانه بعد از .بود

اختالف فرستاد ، خواستند من را به نحوی اخراج کنند من استعفا دادم فشار 
آوردند قبال در حل اختالف موقعی که نماينده بودم اعضا سه نفر نماينده دولت سه 

خوشبختانه هيچ کدام از سه نفر نماينده . نفر نماينده کارفرما سه نفر نماينده کارگر
کارگرارتباطی به خانه کارگر نداشتند ما هر سه هم نظر بوديم ان ها از بخش 

های ديگر کارگری بودند فقط من خباز بودم حتی افرادی که نماينده دولت بودند 
چون ما حرف واقعی می زديم با سند و مدرک صحبت می کرديم ان ها نظرات 

ما را قبول می کردند در طول ان مدت خوشبختانه حداقل نگذاشتيم حق کسی 
تا پرونده برای  ۵قبل از آن هر هيئتی که تشکيل می شد حداقل .ضايع شود 

پرونده حتی يک کدام بازگشت به کار نمی خورد ولی  ۵اين . بررسی دارند
جلسه فقط وقتی تشخيص می داديم که واقعا ان کارگر  ١٠خوشبختانه ما در طول 

ماه که انجا  ٢٢ان . يا قصور کرده يا خودش مايل نيست حکم اخراجش را ميدادند
بودم نگذاشتيم حق کارگران ضايع شود از کار اخراج شوند و نمونه هايش در 

نه فقط از کارگران خباز از کليه بخش .شهر هست که االن مشغول به کار هستند 
حتا اگردر يک جلسه موفق نمی شديم می گفتيم جلسه را تمديد کنيم .های کارگری 

يک سری کارفرما می امدند انجا به جای اين که دليل .جلسه ديگری می گذاشتيم 
و مدرک قاطعی برای هيات بياورند می گفتند کارگر من مشروب می خورد و 

می گفتيم چطور اين کارگر ده سال انجا بوده چرا . ياولگرد و يا فالن کاره است 
ان ده سال همين کارگر را اينطور قبول کردی ، حاال که گفته دستمزدم کم است يا 

خواسته بيمه اش کنی شما اخراجش می کنيد؟ ما حکم بازگشت به کارش را می 
ماه يک نفر خانه کارگری آورده بودند که  ٢٢بعد از . داديم می رفت سر کار

نظرش با نظر اعضای کارفرما بود نگاه به دهن ان ها می کرد ببيند ان ها حکم 
بعد فشار .هرچی که ان ها می گفتند انجام ميداد . اخراج دادند يا صلح و سازش

زيادی بر من آوردند بعد از ان نيروهای امنيتی و اداره کار و خانه کارگر 
نگذاشتند سر کار برگردم و به عنوان نماينده کارگر کار خودم را ادامه بدم استعفا 

 .دادم و امدم بيرون
 

 نذاشتن يا شما استعفا داديد؟
 

من هم به اين خاطر که ابرويم حفظ شود و بعدا نگويند ما بيرونش کرديم .نذاشتند 
به بعد که از هيئت حل اختالف  ٧٩از اون موقع به بعد از سال . خودم استعفا دادم

امدم بيرون ادامه دادم،کارگران امدند مراجعه کردند امضا ازش گرفتم به عنوان 
وکيلش ،گفتم من کارت را پيگيری می کنم پرونده هايی هست کارهايی براشون 

حاال هر کارگری در سقز در . انجام داديم، نماينده شان شديم و احقاق حق کرديم
) يعنی انجمن دفاع از کارگران اخراجی ( هر بخشی هر مشکلی پيش بياد به ما 

مراجعه می کنند بارها شده برای پرونده ها رفتم شهرستان های ديگر تو اداره 
کارهای شهرستان های ديگر مثال مهاباد رفتم نماينده کارگر شدم و براش احقاق 

 .حق شده
 

موقعی که خانه کارگر در .آقای عبدی پور االن اشاره کرديد به بحث خانه کارگر
سقز شروع به کار کرد ايا شما يا افراد ديگری مثل محمود صالحی ، سيد جالل 
 حسينی يا کسان ديگری از سنديکا با خانه کارگر مشکل داشتيد ؟ مرتبط بوديد؟ 

همين امسال کارگران اعتراض . آگاهی ميديم تا بروند در انتخابات شرکت کنن
کردند که چرا دستمزد ما افزايش داده نشد و هيئت مديره را موظف کردند که 

مجمع عمومی تشکيل شد و در مجمع مصوب کردند . مجمع عمومی تشکيل دهند 
اما به دليل اينکه . که هيئت مديره از طرف کارگران به اداره کار شکايت کند 

هيئت مديره با اداره کار مماشات می کرد دنبال دادخواستی که داده بودند نرفتند 
از " و بعد کارگران انفرادی طرح دعوی کردند و حال ده ها کارگر رسما

کارفرمای خود شکايت کرده و ما از طرف انجمن دفاع از کارگران اخراجی 
برای آنان فرم تهيه کرديم و به آنان گفتيم که در زمان تشکيل جلسه اگر خود 

کارگران قبول کنند ، از طرف انجمن دفاع از کاررگان اخراجی بدون هيچ هزينه 
 . ای نماينده به اداره کار می فرستيم 

 
آقای عبدی پور از انجمن دفاع از کارگران اخراجی صحبت کرديد ، اين انجمن 

 چيست ؟ و در کدام منطقه فعاليت می کند؟ 
 

به بعد ما احساس کرديم که از کارگران در مقابل کارفرمايان در  ١٣٨۴از سال 
يکی بايد دفاع کند به اين دليل يک کميته تشکيل داديم ) اداره کار( مراحل قانونی 

اين کميته فعاليت خود را شروع . بنام کميته دفاع از کارگران اخراجی و بيکار 
سال . کرد و از زمان تاسيس ده ها نفر از کارگران اخراجی به اين کميته پيوستند 

اين کميته را به انجمن دفاع از کارگران اخراجی تبديل کرديم و از  ١٣٨۵
وزارت کار درخواست کرديم تا انجمن مورد نظر را به ثبت برساند و اما بعد از 

ماه وزارت کار اعالم کرد که شما ها که در انجمن دفاع جمع شديد شامل  ١٨
 . قانون کار نمی باشيد و به اين دليل انجمن شما ثبت نخواهد شد ٢ماده 

 
انجمن دفاع از کارگران اخراجی از طرف دولت ثبت نشد شما در اين مورد 

چکار کرديد آيا انجمن را منحل کرديد ؟ يا به فعاليت خود ادامه می دهيد ؟ اگر 
فعاليت می کنيد چطور است و کارگران چطور می تواند اعضای انجمن را به 

 عنوان نماينده خود به اداره کار بفرستند؟
 

ما کار گران متشکل در انجمن دفاع از کارگران اخراجی به نيروی خود 
کارگران اعتقاد داريم و ما منتظر آن نيستيم که بعد از ثبت فعاليت خود را شروع 
کنيم ما چند سال است که تحت نام انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه 

ما در محل کار خود دفتر و پرونده های کارگری . فعاليت می کنيم و خواهيم کرد 
هر کارگری که از کار اخراج می شود و يا مشکالت کاری دارد خيلی .داريم 

اما . راحت می تواند به افراد انجمن مراجعه کند وبرای خود نماينده تعيين کند 
از انجمن درخواست کند و يک فرم که در " هر مراجعه کننده ای بايد رسما

 . اختيار او قرار می گيرد بايد آن را تکميل نمايد 
 

اين فرم چطور است و برای چی بايد کارگر آن را تکميل کند و آيا انجمن در 
مقابل کاری که برای کارگر انجام می دهد پولی را دريافت می کند ؟ آيا کارگران 
سقز و حومه همگی بدون در نظر گرفتن شغل می توانند به انجمن مراجعه کنند و 

 انجمن به آنان وکيل تعيين کند؟
 

من کارگری اخراجی فالن ( ما در انجمن يک نوع فرم داريم به اين عنوان 
کارگاه از کار اخراج شدم و از انجمن می خواهم جهت احقاق حقوقات خود يک 

اين انجمن وکالت تمام کارگران را بدون هيچ هزينه . ) وکيل به من معرفی کنند
ای قبول می کند و همه کارگران ايران می توانند از انجمن درخواست وکالت 

 . حال انجمن ده ها پرونده در دست اقدام دارد . کنند
 

شما و دوستان ديگرتان که نماينده  ٨٠-٧٣آقای عبدی پور در دوره ی از سال 
کارگران خباز سقز بوديد عالوه بر مسئله دستمزد و قراردادهای دسته جمعی ، 

بيمه و اعتراضات و اعتصابات دسته جمعی و ساير احقاق حقوق کارگران، 
اموزش کارگری، تبادل و انتقال تجربيات به کارگران، حمايت پشتيبانی از 

کارگران ديگر در ديگر جاهای استان يا ايران انجام داديد به عنوان نمايندگان 
 کارگر چه کارای ديگری برای احقاق حقوق کارگران خباز سقز می کرديد؟

 
وقتی سنديکا شکل گرفت و دو سه سال از تاسيس گذشت ما تالش کرديم و 

دعوت شديم که يک نفر در هيئت حل اختالف سقز برود به عنوان نماينده برای 
در هيئت تشخيص چون واقعا حکم ها و اراء قابل .پيگيری حقوق کارگران 

اعتراض بود وبا حضور يک نماينده کارگر اين رای ميتواند در هيئت حل 
خوشبختانه توانستيم در اولين مرحله ای که برای هيئت حل . اختالف تغيير کند

 اختالف و هيئت تشخيص نماينده بفرستيم، اولين بار آقای عطا سليمی برای هيات 
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اين ها موقعی که فهميدند کارگرانی که قاطعانه ايستاده اند بيمه شده اند و يا 
 ١٢٠٠موقعی که در اولين قدم دستمزدها را به دو برابر افزايش داديم چون قبال 

تومن حقوق داشتيم اما در عرض ان چند ماهی که از عمر سنديکا می گذشت 
توانستيم حداقل، دستمزد را دو برابر کنيم، بعد از اين اقدامات کارگران فهميدند 

اين کارهای مثبت انجام شده و ما واقعا دلسوزانه برای ان ها تالش می 
قانون کار اموزش می داديم نهضت سوادآموزی گذاشتيم برای کارگران، .کرديم 

 .اين ها کم کم رو به سنديکا آوردند
 

 اگر اين کارها را نمی کرديد کارگرها می اومدن؟
 

من می گم هيچ گاه نمی آمدند بايستی برای کارگر کارهای مثبت انجام داد تا رو 
به شما بياورد بايستی اين کار را می کرديم بيمه شان می کرديم برای بيمه و 

چيزايی رو اين کارگران اصال در عمرشان نشنيده .حقوق شان تالش می کرديم
بودند ؛کارگری داشتيم سی سال چهل سال در نانوايی کار می کرد نمی دانست که 

عيدی و پاداش يعنی چه ، نمی دانست اصال يعنی چه،حق مسکن و خواروبار، 
بن کارگری؛ کارگران آن وقت عيدی و پاداش را از مردم می گرفتند و ما اعالم 

کرديم که ديگر مردم به کارگران عيدی و پاداش ندهد و کارفرما را موظف 
يا وقتی حق عائله مندی برای . کرديم که عيدی و پاداش کارگر را پرداخت کنند

 ...کارگران مصوب کرديم کارگران خودشان باور نداشتند که حق اوالد بگيرند و 
ما خودمان در اولين قدم بعد از اين که سنديکا . ما همه اين ها را برای انها گرفتيم

تشکيل شد چهارسال از عمرش گذشته بود به فکر يک فروشگاه افتاديم ؛ تعاونی 
مصرف، خود من ، محمود صالحی جالل حسينی ،عطا سليمی هيئت موسس 

خانه به خانه می گشتيم ،قرار بود با هر نفر بيست هزار تومن سرمايه . بوديم
ما خانه به خانه . هزار تومان نداشتند بپردازند ٢٠تشکيل بشود ان موقع کارگران 

نبايد تاريخ را ناديده گرفت بايد اين را گفت که ،کسی که بيشترو شب و . می رفتيم
روز برای تعاونی مصرف تالش کرد عطا سليمی بود ؛که حاال چون رفت خانه 

کسی که بيشترين تالش را برای تعاونی .کارگر دليل نمی شود اين را نگوييم 
من براش متاسفم که اين همه تالش کرد در سنديکا .مصرف کرد عطا سليمی بود

و تعاونی خيلی مثبت بودولی متاسفانه فريب خانه کارگر را خورد و سمت خانه 
کارگر رفت ،اين بحثی جداگانه است ولی در رابطه با اين تعاونی مصرف ايشان 

قسط  ٨می رفت شبانه دم خانه کارگران می گفت اين بيست هزار تومان را در 
هر ماه دوهزار و پانصد تومان بده اين طور ما فروشگاه را . بده مشکلی نيست
در اولين قدم بن های کارگری را اختصاص داديم به فروشگاه . راه اندازی کرديم
ما فرم برای کارگران پر می کرديم می رفتند اداره کار خود . خودمان به تعاونی

سنديکا بن ها را جمعی می آورد و در سنديکا توزيع می کرد بالخره کارگران ان 
اعتمادی که ما می خواستيم پيدا کردند که به خاطر همين کارهای مثبت بود که 

 .انجام داديم
 

خيلی ممنون ازاين که يک بحث ديگری را هم يادآوری کرديد به اسم تعاونی 
االن تعاونی مصرف با اين که شما نيستيد کماکان ادامه پيدا کرده؟ . مصرف

ساختمانی اگر دارد ايا مربوط به کارگران هست يا اجاره ای؟ االن در چه 
 وضعيتی هست؟

 
من يک نکته را يادم رفت وقتی تعاونی مصرف تاسيس شد خيلی وضع مالی 

رفتيم از تهران پالستيک و ظرف اورديم خود بنده هم اين کا را . خوبی نداشت 
می کردم مغازه ای اجاره کرده بوديم جلوی مغازه مثل حراجی ها داد می زدم 

کارم که تمام می شد می رفتم ان جا وسايل پالستيک می فروختم اين جوری 
همين حاال هم من در فروشگاه عضويت دارم و .کرايه فروشگاه را می داديم 

ميليون  ۵ان موقع تعاونی مصرف با سرمايه اوليه . عضو هيئت مديره هستم
تومان تاسيس شد حاال با وجود اينکه دو نفر انجا کار می کنند و حقوق ان ها را 

 .ميليون تومان هم رسيده است ۵٠می دهد سرمايه تعاونی به حدود 
 

 مکانش از خود تعاونی مصرف است؟
 

يک بار در محل تعاونی در چهارراه آزادی تعاونی مورد . مکانش اجاره ای است
ما چند روز قبل از اين اتفاق برای حقوق معوقه خود به اداره . سرقت قرار گرفت

کار شکايت کرده بوديم در طول سه چهار ماه حقوق افزايش نيافته بود 
دادخواست داديم رفتيم فرمانداری ان جا جلسه ای گذاشتند ما موفق شديم چهار 

ما برای . ميليون و صدو شصت هزار تومان حقوق معوقه کارگران را بگيريم
اولين بار به کارگران تمام ايران ثابت کرديم که ميشود حقوق معوقه را از دولت 

 ميليون و صد وشصت  ۴ما آن وقت .گرفت هر چند در کارگاه کوچک هم باشيد 

 آيا کسی به خانه کارگر پيوست؟ اصوال موضع شما در قبال انها چه بود؟
 

ما با خانه کارگر از نظر فکری مرز بندی داشتيم چطور می شود عضو آن 
 ارگان ضد کارگری شد؟

اين ها حدود سه سال در شهر سقزدفتر .به کارگران هم گفتيم .ما موافق نبوديم 
ما به کارگران گفته بوديم اين ها دروغ گو .زدند حتی يک نفر هم عضو نشد

اين ها در . هستند و کارشان اين نيست و در برابر مبارزات کارگران سد هستند
اولين قدم مقداری پول از مردم گرفتند گفتند براتون خانه می سازيم زمين می 

خريم ؛ به اين وسيله تعاونی مسکن تشکيل دادند هر کس می رفت عضو تعاونی 
مسکن بشود با کاله برداری می گفتند بايد عضو خانه کارگر بشود و آن وقت می 

نفر رفتند برای زمين نام نويسی کردند  ١٢٠٠توانيد عضو تعاونی مسکن شويد و 
پول پرداخت کردند ان ها هم به هر نفر يک کارت خانه کارگر دادند و اجباری 

در عمل هم ثابت شد اين زمين ها تقلبی است و هنوزم . عضو خانه کارگر ميشد
بعدا سازمان مرتع و .که هنوزه در جايی زمين ها واقع شده مشکل هست

حاال هم دچار . آبخيزداری گفت اين زمين مال کشاورزی نيست مال مرتع است 
مشکل شدند تغيير کاربری به مسکونی نمی دهند و مردم از ان موقع سرگردان 

 برای پول ها شون هستن
 

 چه سالی؟
 
به بعد سرگردان هستند برای زمين ها و پول هاشون و هيچی دست شان  ٨٢از 

خانه کارگر با اين ابزار عضوگيری کرد و حاال حتی يک نفر اسمی . را نگرفته 
از خانه کارگر در سقز نمی آورد فقط همان کارت ها نزد مردم باقی مانده و 

 .انتظار زمين هاشان را دارند
 

پس اينجوری که شما اشاره کرديد به طور رسمی سنديکای خباز سقز همکاری 
نکرد مخالف بود مردم فهميدن حتی زمين هم به ان ها داده نشده اشتباه کردن 

آيا جز اين دو سه نفر خاص که . حتی عضوگيری اجباری هم به جايی ختم نشد
من اسم بردم ، کسان ديگری هم نبودند که به صورت انفرادی بروند با خانه 

 کارگر همکاری کنند سوای از کار سنديکا؟
 

رفتند به خانه . بله دونفر از اعضای سنديکا همان موقع از سنديکا استعفا دادند
آقای ايرج بهرام نژاد ايشان با ان ها . کس ديگری هم از سنندج آمده بود.کارگر 

 .رفتند و اين زمين ها را خريدند
 

 ان دو نفر کی بودند؟
 

اين دو نفر از اعضای سنديکا بودند عطا سليمی . عطا سليمی و خالد شکرپور 
رئيس سنديکا بود خالد شکرپور خزانه دار بود رفتند به خانه کارگر بعد از اين 
که در خانه کارگر موفق نشد و کارهاشون رو به راه نشد و فهميدند چه کاری 

االن اقای خالد . سال خجالت می کشيدند به سنديکا برگردند ۶، ۵کردند بعد از 
 .و از خانه کار بيرون رفته.شکرپور برگشته و عضو ساده سنديکاست 

 
 

در جايی از صحبت هاتون اشاره کرديد در چند ماه اول که سنديکا را تشکيل 
 -۵به غير از بيست سی نفر کسی عضو نشد تا اين که بعد از  ٧٣داديد در سال 

به نظر شما چه داليلی . ماه يک عده ی ديگری کارگر عضو سنديکا شدند ۶
باعث می شود کارگران اعتماد کنند و بيايند و عضو بشوند چه اتفاقی افتاد که 

 بعدها کارگران امدند و عضو سنديکا شدن و اقبال بيشتری نشان دادند؟
 

ببين حافظه طبقه کارگر چه از نظر فکری و چه از نظر تاريخی قوی و خلل 
اعالم " طبقه کارگر خوب و بد را تشخيص می دهد حال که رسما. ناپزير است 

نمی کنند ، اين نشانه نا اگاهی آنان نيست بلکه اين فشاری است که هر روز از 
ما بارها مشاهده کرديم کارگر . طرف دولت و کارفرما بر آنان تحميل می شود 

را به اتهام اينکه درخواست حقوق معوقه خود کرده از کار اخراج و يا بازداشت 
ما شاهد آن هستيم که ده ها کارگر به اتهام تشکيل تشکل خود در . شده است 

با توجه با اين مستندات اگر کارگر در بعضی مواقع . زندان بسر می برند 
در کشور ما تيغ سرمايه هر . سکوت می کند از ترس بيکاری و زندان است 

ما همان اوائل کارمی رفتيم به نانوايی ها . لحظه بر سر کارگر خود نمايی می کند
تعدادی ازکارگران خودشان را پنهان .سرکشی می کرديم تا کارگران بيمه شوند

 " پنهان شو سنديکا اومد بيمه اومد نبايد بيمه بشی "می کردند ، کارفرما می گفت 
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اعالم کرد که اين مغازه ها غير قانونی است و بايد تعطيل شود و آنان را تعطيل  
ولی حاال در شهر کوچکی مثل سقز صدها مغازه نان آزاد وجود دارد و . کرد 

دولت آنان را به رسميت شناخته و هر مبلغی بابت نان توليد شده از مردم دريافت 
سوبسيد نان در ايران " کنند کسی به برای آنان مشکل ايجاد نمی کند ، يعنی عمال

 . درصد برداشته شده و آب از آب هم تکان نخورده است  ۵٠
 

شما گفتيد به عنوان انجمن صنفی کارگران خباز سقز و حومه انجمن تان را ثبت 
اگرچه به درستی می شود به اين . کرديد اما دائم صحبت از سنديکا می کنيد

قضيه اشاره کرد که نام مهم نيست ؛مهم فعاليتی هست که انجام می شود ، 
وضعيت سياسی اجتماعی چطور است کارگران تا چه درجه ای در تشکل دخالت 

دارند و شيوه هايی که به کار برده می شود و يا روش و سطح مبارزات چگونه 
 .است

اما می خواستم سوال کنم ، سوال ساده ای هم هست چرا انجمن صنفی ثبت شده 
 اما شما صحبت از سنديکا می کنيد ؟ يا کارگران چرا به اسم سنديکا می شناسند؟

 
در اوايل انقالب هم که تشکل کارگران خباز . قبل از انقالب نامش سنديکا بوده 

اسمش سنديکا بوده از انجا که کارگران قديمی که چند نفرشان فوت .تاسيس شد 
کرده و ديگر نيستند به همان نام می شناختند و به اين خاطر کارگران به اسم 

از طرف ديگر کارفرمايان از نام سنديکا هراس دارند و . سنديکا ميشناسند
کارگران به خاطر اين که کارفرمايان سنديکا را دوست ندارند به انجمن می 

ما حتی يک بار اطالعيه ای . گويند سنديکا اما از نظر ثبت ،انجمن صنفی است
داديم به اسم سنديکا دقيقا يادم نيست برای چی بود ،به اسم سنديکا نوشته بوديم و 

به عنوان يک خاطره . امدند و گفتند چرا اين اسم را داديد و اين کار را نکنيد
مراسم اول ماه مه را  ١٣٨٠ما در سال : مرتبط با اين نام ، اين قضيه را بگويم

برگزار کرديم در آن مراسم يک گروه سرود تشکيل شده بود از دختران و پسران 
، بعد از مراسم مسئوالن دولتی از سنديکا شکايت کردند و خواستار آن شدند که 

سنديکا را پلمب کنند به خاطر اينکه دخترانی که در گروه سرود بدون حجاب 
اما وزارت کار اعالم کرده بود که ما تشکلی بنام سنديکا را ثبت نکرديم . بودند 

مسئوالن دولتی می خواستند دخترانی را که در مراسم " بعدا. تا آن را پلمب کنيم 
سنديکا بالفاصله موضع گرفت و . سرود خوانده بودند از مدارس اخراج کنند 

اعالم کرد ، اگر چنانچه به دختران سرود خوان در مدارس برخورد شود ما 
اين بود که ديگر هيچ . کارگران متشکل در سنديکا دست از کار خواهيم کشيد 

 . مسئولی دنبال قضيه را نگرفت 
 

تا اين جا اگر بخواهيم خالصه کنيم دست آوردهای شما خبازان سقز را شايد 
 :بتوان خالصه کرد در 

احيای تشکل يابی کارگران ، قراردادهای دسته جمعی و افزايش دستمزد، بيمه 
شدن کارگران، افزايش اگاهی ، انجام يک سری آموزش ها به کارگران ، انجام 

اعتراضات و اعتصابات برای احقاق حقوق کارگران، افزايش آگاهی و همبستگی 
با کارگران ديگر از جمله خاتون آباد، برگزاری مراسم هايی مثل اول ماه می 
مثل همبستگی طبقه کارگر در سطح جهانی ،نمايندگی کارگران در هيأت های 

حل اختالف برای دفاع از پرونده های کارگران و احقاق حقوق کارگران و 
 .تعاونی مصرف

ما شنيديم زمينی هست .در ارتباط با تعاونی مسکن هم برای ما توضيح بدهيد
شهرکی هست ؛ احتماال خانه هايی ساخته شده جزئياتش را خودتان بگوييد که 

چی هست قضيه، کی تشکيل شده و چه کارهايی کرديد چه طوری پول گرفتيد چه 
 .چيزهايی تا حاال تحويل داديد چون تجربه بسيار درخشانی ست

 
هيچ تعاونی مسکنی در سقز شکل نگرفته بود و يک تعاونی مسکن در شرکت 

ما در سال . دخانيات ثبت شده بود به اسم تعاونی مسکن کارگران دخانيات 
درخواست تعاونی مسکن کرديم و مسئوالن دولتی گفتند برويد و در  ١٣٧۵

نفر از کارگران خباز را به تعاونی  ١٠٠. تعاونی مسکن دخانيات عضو شويد 
مسکن کارگران دخانيات معرفی کرديم و مسئوالن وقت به ما گفتند که تا چند ماه 

سال طول کشيد و هنوز زمينی  ۴اما . ديگر زمين به شما واگذار خواهد شد 
به اين خاطر سنديکا تصميم گرفت که در جلو درب دخانيات تجمع . وجود نداشت 

ما برای اولين بار در تاريخ شهر سقز زنان و بچه ها را سازماندهی کرديم . کنند 
اين اولين تجمعی بود که با خانواده های . و در جلو درب دخانيات تجمع کرديم 

بالفاصله نيروهای لباس شخصی و . خود در يک مکان دولتی ايستاده بوديم 
. نيروی انتظامی ما را محاصره کردند و از ما خواستند که به تجمع پايان دهيم 

مسئوالن لباس شخصی از ما درخواست کردند که يک نفر نماينده به آنان معرفی 
 ما تجمع کنندگان محمود صالحی را معرفی کرديم و . کنيم تا با آنان مذاکره کنند 

ان پول را دادند . هزار تومان مابه التفاوت حقوق کارگران را از دولت گرفتيم 
مصوب کرديم گفتيم می خواهيم برای کارگران يک ساختمان با اين پول بخريم 

که حداقل سنديکا کرايه محل اجاره را ندهد يا ساختمانی برايش تهيه کنيم يا وديعه 
ما بالخره اين پول را از کارفرمايان گرفتيم و به حساب شرکت تعاونی .بديم

 .واريز شد 
ولی متاسفانه برای اين که شرکت تعاونی ما و سنديکا لطمه بخورد چند شبی 

بيشتر اين پول داخل حساب ما نبود که تعاونی ما در مرکز شهر مورد سرقت 
قرار گرفت بام ساختمان را سوراخ کردند و از ان جا رفتند داخل ،دو تا گاو 

صندوق داشتيم اين دو را شکاندند و همه وسايلی که داشتيم ان موقع حدودا سه 
ميليون و نيم پول و جنس از پول کارگران سرقت شد و حتی سارق را شخص 

 ١٠امد اينجا چهل روز بازداشت بود با وثيقه .بنده در پيرانشهر دستگيرش کردم 
سال می گذرد يک احضاريه هم  ٩سال  ٨ميليون تومان ازاد شد از اون موقع 

برای تعاونی مصرف نيامده که اين سرقت شما به کجا رسيد قاضی عوض شد 
 !پرونده مفقود شد دزد هم ازاد شد 

 
 ! معلومه کل داستان از چه قرار بوده 

در دوره سوم سنديکای خباز اغاز به کار کرديد  ٧٣آقای عبدی پور شما در سال 
رئيس جمهور عوض شد رفسنجانی رفت خاتمی آمد آيا در اين تغيير  ٧۶در سال 
تغييری در بهبود يا بدتر شدن وضع کارگرانی از جمله شما اتفاق  ٧۶در سال 

 افتاد آيا فرقی کرد؟
 

نه اصال، مهره های دولت عوض می شوند، اما نظام سرمايه داری و مناسباتش 
عوض شدن مهرهای دولتی ، هيچ وقت احقاق حق . به جای خود باقی می ماند
خاتمی باشد رفسنجانی باشد هرکس باشد، موقعی که . کارگران را باعث نميشود

در . نظام سرمايه داری همان است هرچه باشد برای کارگران فرقی نمی کند
دوره خاتمی که دوره اصالحات بود سرکوب شديم در زمان خاتمی بود که به 

کارگران خاتون آباد حمله کردند و تعدادی از آنان را تنها به خاطر مطالبه کار 
 ٨٣کشتند و در زمان خاتمی بود که به صفوف کارگران سقز در اول ماه مه 

يکی از . حمله کردند و تعداد زيادی از کارگران را دستگير و زندانی کردند 
.. آقای رئيس جمهور به ما دستور داده که شماها را بکشيم و" بازجوها می گفت 

در دوره رفسنجانی که سازندگی بود دستگير شديم به ما کارگران تيراندازی " 
جمال چراغ ويسی در اول ماه مه دستگير ( شده از کارگران تعدادی اعدام شدند، 

در دوره خاتمی هم ) شد و بعد از مدتی به اتهام شرکت در اول ماه مه اعدام شد 
همينطور هيچ فرقی به حال معيشت کارگران نکرده است از چندين سال پيش تا 

به حال به کارگران ظلم می شود و تا نظام سرمايه داری هست اين ظلم ادامه 
با عوض شدن مهرها آسمان سرمايه داری عوض نخواهد شد بلکه آسمان .داره

 .سرمايه داری در تمام دنيا يک رنگ است 
 

 در دوره احمدی نژاد چطور؟
 

ميليون بيست ميليون  ١٠بايد گفت .کارگران بيشتر اخراج شدند.فقر بيشتر شده 
نه حتا در تهران و تبريز، شهرهای صنعتی ساوه .خودشان ارقامی ميگويند.بيشتر

و اراک بلکه در يک کارخانه کوچک سقزدر شهرک صنعتی اگر درون کارخانه 
ها يک سازماندهی درست و حسابی باشد و بتوانند توليد کنند و توليداتشان 

مصرف شود ، مردم خريد کنند فقط در همين شهرک صنتی سقز ،من به جرات 
ميگويم امکان اين هست که حداقل ده هزار کارگر مشغول به کار شوند ولی من 

نفر کارگر هست وتازه صد نفرقرار  ١٠٠حاال به جرات می گويم در انجا فقط 
نفرشان دخترند؛ دخترها با ماهی  ٧٠تا  ۶٠نفر  ١٠٠داد سفيد امضا دارند و از 

حتی يکی از اين کارفرما ها به يک دختری .هزار تومان کار می کنند  ۶٠تا  ۵٠
اون هم گفته شما اينقدر به من حقوق نمی دی . گفته بايد با مد روز بيايی سر کار

نه و اين ) هزار تومان ٩٠٠خط فقر (اگر ماهيانه ! من هر روز با مد روز بيام ؟
هزار  ۶٠- ۵٠! تومان به من بده تا با مد روز بيام  ٢٠٠تومن هم نه ، تو  ۶٠

هزار تومان می مونه از  ٣٠ -٢٠هزار کرايه ماشين  ١۵تومان در ماه می دهی، 
اين هم تازه وضعيت اون چند کارگر هست که .روی ناچاری و بدبختی ميام اينجا

از موقعی که احمدی نژاد امد و گفت پول نفت را بر سر .در اونجا کار ميکنند
تا احمدی نژاد هم  ١٠٠سفره کارگران مياريم نيومده و آقای احمدی نژاد که سهله 

به همان نام نويسی مردم نگاه . نمی تونن اين پول را سر سفره کارگران بيارند
کنيد که برای يارانه ها جلو ادارات دولتی صف کشيده اند تا اين تاريخ که من با 
شما مصاحبه می کنم هنوز يک نفر کارگر يارانه دريافت نکرده است ، اين در 
حالی است که هر روز هزينه آب ، برق ، گاز ، نان و مسکن افزايش پيدا می 

 " چند مغازه نان آزاد داشتيم و دولت رسما ٨٠ما در شهر خودمان در سال . کند
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و ما آن را قبول نکرديم و از فرماندار ) ميليون تومان آن وقت بود ۴۶٠بوديم 
خواستيم که دخالت کند ، اما فرماندار و مسئوالن شهر هم طرف شهردار را می 

در نتيجه هيئت مديره تمام مذاکرات انجام شده . گرفتند و ما را محکوم می کردند 
هيئت مديره از اعضا . را با مسئوالن شهرستان را به استحضار اعضا رساند

. خواست که در مجمع عمومی که به همين دليل تشکيل شده حضور به هم رسانند 
روز مجوز  ١۵مجمع تشکيل شد و در مجمع مصوب گرديد که اگر شهرداری تا 

 ١۵. ساخت به ما ندهد در جلو درب شهرداری اعتصاب و تجمع خواهيم کرد
روز تمام شد و شهرداری هيچ اقدامی انجام نداد و می خواست که برای مجوز 

روز طی  ١۵هيئت مديره بعد از . ميليون تومان پول پرداخت کنيم  ۴۶٠ساخت 
اطالعيه شماره يک اعتصاب و تجمع را اعالم کرد و در آن اطالعيه آمده بود که 

اعضای هيئت مديره و بازرسان برای اولين روز و دومين روز به تنهايی جلو 
تجمع شروع شد و دو روز را پشت سر . درب شهرداری تجمع خواهد کرد 

بعد از دو روز تجمع توسط هيئت . گذاشت اما شهرداری هيچ گونه جوابی نداد 
صادر شد و از اعضا درخواست کرديم که  ٢مديره و بازرسان اطالعيه شماره 

البته در اولين روز اعتصاب کميته اعتصاب هم تشکيل . ( به تجمع ما بپيوندند 
شد و هر روز غروب کليه کارهای انجام شده را به استحضار اعضا ء می 

 .) رساند
هم  ٣اطالعيه شماره . اعضا به اعتصاب پيوستند و شهرداری هيچ اقدامی نکرد
مردم هر روز، نهار . صادر شد و از مردم شهر خواستيم که از ما حمايت کنند 

بعد از چند روز تجمع و اعتصاب . برای ما تهيه می کردند و برای ما می آوردند 
صادر شد و به استحضار اعضا رسانديم که اگر مسئوالن  ۴اطالعيه شماره 

برگزار می ) هه لو ( دولتی جواب ما را ندهند اعتصاب و تجمع را در ميدان 
 . کنيم 

مسئوالن دولتی در جلسه شورای تامين شهر مصوب کرده بودند که به صفوف ما 
حمله کنند و اگر نيروهای انتظامی و اطالعاتی کم بود از نيروهای بسيجی 

ما تجمع را به راه پيمايی تبديل کرديم و با شعار دادن به طرف . استفاده شود 
درب شورای شهر بسته شد و ما شعار . شورای شهر و فرمانداری حرکت کرديم 

و به طرف فرمانداری حرکت ) شورای بی لياقت استعفا ء استعفا ء ( می داديم 
مسئوالن فرمانداری به ما . کرديم و تجمع را در جلو درب فرمانداری ادامه داديم 

مراجعه کردند و به توافق نرسيديم در نهايت از شهرهای ديگر استان نيرو جهت 
نيروهای ويژه ما را در جلو درب فرمانداری . سرکوب ما به شهر سقز فرستادند 

محاصره کردند و سريع ما در همان وقت تشکيل جلسه داديم و به اين نتيجه 
محمود صالحی همان . بعدازظهر پايان دهيم  ۴رسيديم که تجمع را تا ساعت 

تجمع را به  ١٢ما در اين ساعت يعنی ساعت " وقت رو به تجمع کنندگان گفت 
بعدازظهر مراجعه  ۴پايان می رسانيم و از کليه اعضا می خواهيم که ساعت 

بعد از تجمع مسئوالن نيروی حفاظت اطالعات ما را احضار کردند و بعد " کنند
از تهديد های زياد می خواستند که ما را مرعوب کنند اما هيئت مديره و بازرسان 

ميليون  ٧۵کوتاه نيامدند که در نتيجه در همان ستاد به توافق رسيديم و مبلغ 
هزار تومان به  ۵٠تومان و هر نفر عضو که به شهرداری معرفی می شود 

ميليون پانصد  ٩۶ميليون با  ۴۶٠به اين ترتيب به جای . شهرداری پرداخت کنند
 . هزار تومان توافق کرديم 

 
 االن قيمت اين زمين ها چقدر است ؟

 
االن در اين بازارکه بازار مسکن کساد است، زمين های نا مرغوبش بيست 

ميليون تومان فروخته  ۴۵ميليون تومان کمتر نيست و در بعضی از نقاط آن به 
 . شده است 

 
 اين اتفاقات و اعتراضات مربوط به زمين در چه سالی بود ؟ 

  ١٣٨۴سال 
 

 زمين را چطور واگذار کرديد برای اينکه حقی از کسی ضايع نشود؟
 

ما برای اينکه حقی از کسی ضايع نشود برابر فيشهای واريزی امتياز بندی 
صندوق جا داديم و هر صدوق شامل افرادی بود  ۴کرديم و کليه قطعات را در 
صدوق يک برای کسانی بود که پول را زودتر " مثال. که امتياز آنان مساوی بود 

و چهار  ٣ -٢از همه به حساب تعاونی واريز کرده بودند و به تريب صندوقهای 
يعنی روز جهانی . ارديبهشت گذاشتيم  ١١قرعه کشی شدند و اسم آن را شهرک 

 ) گوالن  ١١. ( کارگر
 

از محمود سئوال کرديم که بايد " بعدا. ( با مسئوالن نيروی انتظامی مذاکره کرد 
چکار کنيم و ايشان به ما گفت ما نبايد زياد بمانيم و بايد با کوچک ترين قولی که 
از طرف مسئوالن به ما داده می شود تجمع را تمام کنيم برای اينکه زنان و بچه 

روز ديگر به ما  ١۵مسئوالن تعاونی آمدند و به ما گفتند که تا ) های ما نترسند
محمود که نماينده ما بود اعالم . مهلت دهيد تا زمين ها را به شما واگذار کنيم 

. به اين ترتيب تجمع به پايان رسيد . کرد که يک ماه هم به شما مهلت می دهيم 
. بعد از تجمع ديگر به هر کجا که می رفتيد بحث کارگران خباز و تجمع آنان بود 

ارگان عضو بودند به اين دليل همه آنان  ٣۵در تعاونی مسکن دخانيات افراد 
آن يک ماه و . چشمشان به ما کارگران خباز بود که کاری برای آنان انجام دهيم 

يک سال هم گذشت ولی از زمين خبری نبود تا اينکه از مسئوالن تعاونی 
خواستيم که مجمع عمومی تشکيل دهند و بايد اعضای هيئت مديره و بازرسان 

نفر از کارگران خباز خود را  ٩مجمع تشکيل شد و  ١٣٨١سال . عوض شوند 
کانديدا کرديم که در نتيجه همه حضار به ما رای دادند و تعاونی بعد از يک ما به 

ما فعاليت خود را شروع کرديم و در مدت يک سال و نيم . تصرف ما درآمد 
زمين ها .زياد زحمت کشيده شد .توانستيم کاربری مسکونی برای زمين ها بگيريم

. را قطعه بندی و اماده سازی و جدول کشی کنيم خيابان هايش را مشخص کرديم
حاال هم همان شهرک تحويل مردم شده و ساخت و ساز در ان شده يک سری 
کارگران زمين هاشون را فروختند به قيمت های کم و يک سری هم به قيمت 

های باال ،يک سری خانه ساختن و يک سری دنبال وامی هستن مسکن شان را 
 .بسازند

 
 در واقع شما فقط زمين آماده کرديد يا چيزی هم ساختيد؟

 
نه زمين براشون آماده کرديم و آن را پالک بندی کرديم و در قطعات تفکيک شده 

 .به کارگران تحويل داديم 
 

 با چه قيمتی زمين آماده کرديد؟
 

تومان به کارگران واگذار کرديم  ۵٠٠٠ما هر متر زمين تفکيک شده را به مبلغ 
کارهای . متری آن يک ميليون تومان پول اوليه آن بود ٢٠٠که هر قطعه 

ديگرمثل فاضالب ، آب و گاز اين چيزها بستگی به موقعيت زمين داشته که يک 
 .نبش يا دو نبش باشد 

 
يعنی شما عالوه بر زمين، خيابان کشی جدول کشی کانال بندی ،فاضالب و همه 

 .اين ها را اماده سازی کرديدو خودشان ساخت و ساز کردند
 

بلی ما تمام کارهای اجرايی آن را خود انجام داديم و دوستان ما خودشان ناظر بر 
کليه کارهای انجام شده بودند از جمله فاضالب ، آب ، گاز، جدول بندی ، خيابان 
کشی ، خاکريزی و خاکبرداری خيابانها همه اين کارها توسط خود اعضای هيئت 

 .مديره انجام شد 
 

برای اين که بدانيم اين کارشما برای شهرک چه ارزش اقتصادی برای کارگر 
داشته ،مثال يک قطعه زمين که حداکثر با دو ميليون تومان تحويل کارگرمی شد 

 ،همان موقع در بازار مسکن چقدر ارزش داشت؟ 
 

وقتی ما مدارک تعاونی و اسناد آن را از هيئت مديره قبلی تحويل گرفتيم 
کارگران فيشهای خود را که به حساب تعاونی پول واريز کرده بودند آن را به 

اما بعد از يک سری کارهای انجام شده که . هزار تومان می فروختند  ٣٠٠مبلغ 
ميليون تومان می  ۶توسط اعضای جديد صورت گرفت ، آن را به مبلغ 

اگر ما کارهای انجام شده را خود انجام نمی داديم و آن را به شرکت . فروختند 
های پيمانکار واگذار می کرديم ، پول کالنی از ما می گرفتند و دو برابر پولی 

 .می شد که از اعضا گرفتيم 
 

آيا ارگانهای دولتی مثل شهرداری يا کميسيون های مربوط به زمين برای شما 
 مشکل ايجاد نکردند ؟

 
چرا تمام ارگانهای دولتی با روی کار آمدن ما مخالف بودند ولی نمی توانستند 

کاری انجام دهند چون ما از طرف اعضاء ا نتخاب شده بوديم و ده ها بار ما را 
ولی هر بار ما مستحکمتر از روز . تهديد کردند و از ما خواستند که استعفا دهيم 

شهرداری از ما برای .قبل با آنان مقابله می کرديم چون اعضا را با خود داشتيم 
 با حسابی که ما کرده ( قطعه دو نبش يا سه نبش می خواست  ٣۵حق تفکيک 
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 . سود هستند اما من دنبال کمک به کارگران جهت احقاق حقوق خود 
 

يعنی در مورد فعاليت هاتون با خانومتون يا فرزندتون صحبت ميکنين و اونها 
 قانع ميشن ؟

 
مثال من پول تو جيبی بهش ميدم روزانه .حتی پسرم همراهی ميکنه. بله قانع شدند

تومن جيره بهش ميدم که دوتا بيسکوييت ميتونه باهاش  ۵٠٠، که بره مدرسه 
موقعی که ما خواستيم کمک بکنيم به کارگران هفت تپه،پسرم پيشنهاد داد . بخره 

تومن را،  ۵٠٠روز ازين پول جيبی خودم را ، اين روزی  ۵و گفت چهار روز ،
اين نتيجه صحبت های منه که با پسرم . ميدم برای کمک به کارگران هفت تپه

داشتم، با پسری که کالس چهارم ابتداييه ، تونستم حتی اون پسر خودم رو قانع 
کنم که دوش به دوش من در کنارم باشه، از من بيزار نباشه ،اعتراض هم بعضی 

وقتا شده، ميگه بابا حداقل در ماه دو روز منو ببر جايی ، باور کن در طول اين 
ده سالی که اين پسرم به دنيا امده من فقط تونستم پارسال تابستان ايشون رو به 

 .سفر سه چهار روزه ببرم 
 
يکی از مراسم هايی که هر سال برگزار ميشه ،يکيش مراسم .آقای عبدی پور   
 درسته ؟   مارسه ٨

 
 بله  -

 
 ! در مورد اين مراسم هم اگر ممکن است يک توضيح مختصر بديد لطفا

 
اعضای خانواده ام هم خودشان .مارس من هميشه کنار خانوادم بودم  ٨در مراسم 

در مراسم ها شرکت کرديم، حتی مورد بی . تالش کرده اند برای اين قضيه 
حرمتی نيروهای انتظامی و نيروها اطالعاتی قرار گرفتيم، عکس برداری 
ازمون شده، فيلم برداری شده، ما خيلی تالش کرده ايم که اين روز را هم با 

شکوه برگزار کنيم ،ولی در طول اين مدت يک بار را توانستيم خوب 
 .برگزارکنيم 

 
با توجه به اين که شما فعال کارگری هستين چه لزومی داشته که سنديکاتون 

 مارس برگزار کنه ؟  ٨مراسم 
 

اما ما خودمان و با کمک زنان . مارس را برگزار نکرده است  ٨سنديکا مراسم 
زن ها بخش . من اعتقاد به برابری زن و مرد دارم .شهر اين کار را انجام داديم 

اعظمی از جامعه را تشکيل ميدن، دوشا دوش مردان هستن، در کار خونه سهيم 
هستن، بيشترين کار را زنان انجام ميدهند ولی حقوق نميگيرن ، من احقاق حقوق 

 .اميدوارم يه روزی به حقوق خود برسند . اونها را خواستارم 
 

صحبت هايی که کرديد بايد به عنوان بخشی از .آقای عبدی پور خيلی ممنون
تاريخ جنبش کارگری ثبت بشه و به عالوه بايد از اين تجربيات درس 

قدردانی ميکنم به خاطر زحماتی که تا کنون کشيديد و از اينکه با ما به .گرفت
 .اگر نکته ای داريد در اخر گفتگو ،بفرماييد.گفتگو نشستيد

 
قدردانی ميکنم از شما که زحمت کشيديد و از اينکه که اين فرصت رو در اختيار 

من اميدوارم که تشکل ها ی کارگری ايجاد شوند وبه يک شورا يا .من گذاشتيد
 .ممنون و تشکر.يک اتحاديه کارگری مستقل ارتقا پيدا کنه

 
 !زنده باشيد 

 اذيت نکردن يا نگفتن اين اسم راعوض کنيد؟ 
 

اينا " . گالن خوش آمديد ١١به شهرک : "يه تابلوبزرگ گذاشته بوديم .چرا 
چند بارهم نامه .هنوزهم تابلو را پس ندادند.اومدن تابلومونو دزديدن بردن

اطالعات و فرمانداری و شهرداری همگی خيلی فشار . تابلورا بدن ندادند .داديم 
حتی توی برگه . اسمشو عوض نکرديم. اوردند گفتند اسمشو عوض کنين

ارديبهشت ، رسما خود شهرداری هم االن  ١١واگذاری ها هم االن نوشته شهرک 
 .به رسميت شناخته شده... گالن  ١١نامه می نويسه مثال در فاز دو شهرک 

 
 !زنده باشيد  -

. شما عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری هم هستيد
اين يه بحث مفصلی است که من فکر ميکنم بايد به يه فرصت ديگه ای واگذار 

يعنی شما عالوه بر اين مباحثی که در ارتباط با مسائل کارگری خبازان که .کرد
االن با هم صحبت کرديم در ارتباط با ديگر کارگران هم به صورت شخصی در 

کميته هماهنگی :"يک تشکل ديگه هم عضو هستيد و در اون فعاليت می کنيد
اين خودش يک مقوله ی جداگانه ای " برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

واقعا برای تاريخ مبارزات کارگری و تبادل تجربيات و آموزش کارگری . است
 .اين قضيه هم بايد ثبت بشه
 :اما به عنوان سواالت آخر

آقای عبدی پور شما يک کارگر نانوايی بوديد برای کمک به خوانوادتون و کمک 
بعد . به امرار معاش خانواده تان وقتی از سربازی برگشتيد شروع به کار کرديد 

ت مديره ی يأعضو ه. بعد از کار اخراج شديد. آشنا شديد با فعاليت کارگری
وبا اين دستاورد هايی که به دست آوردين عالوه بر اين . سنديکای خباز سقزشديد

که خودتون آموزش ديدين، رشد کردين، کمک کردين به کارگران و از اونا هم 
گالن ، شرکت تعاونی مصرف ،  ١١دستاورد هايی مثل شهرک .کمک گرفتين

قرارداد دسته جمعی، بيمه ، آموزش و همه مواردی که در موردش صحبت 
همه اين . کرديم به اضافه عضويت در يک تشکل ديگه به اسم کميته هماهنگی 

در جا به جای همه اين اتفاقات و . کارها وقت و فرصت خيلی زيادی می خواد
مبارزاتی که شما داريد ،به شما از طرف دولت و کارفرما و عوامل امنيتی و 

غيره احتماال فشارهای خيلی زيادی اومده ؛ دست گيری و فشار و آزار و اذيت و 
 .فحش و غيره و غيره

يک سوال شخصی تر،شما به عنوان يک فردی که خانواده داريد، زن و فرزند 
داريد خانوادتون چی ميشه در کنار اين مبارزاتی که داريد انجام ميديد؟ اونا 

مطمائنا خيلی اذيت ميشن؛ آيا همه اين کارا که شما کردين باعث شده که 
خانوادتون به حال خودشون رها بشن؟ يا به همسرتون يا به فرزندتون نتونيد 
 رسيدگی بکنيد؟ خانوادتون آيا همراهی ميکنن با شما ؟ وضعيت چه جوريه؟ 

 
خانواده من بسيار خوب بودند هميشه و من را همراهی . بله در رابطه با خانواده

خانواده ی خودم و مادرم در . مثال در تجمعی که داشتيم برای همون زمين.کردند
يعنی من موفق شدم حتی مادرم در رابطه با اين کارايی که من کردم .کنارم بودن

، خود خانوادم حتی اطرافيانم فاميل ، خيلی اعتماد به من بکنن و هر گاه مشکلی 
وخود خانوادم باوصف اينکه خيلی . برام پيش اومده اطرافيانم بی تفاوت نبودند
جلوی ادارات موقعی که دستگيرمی  -زجر ديدن و خيلی بی حرمتی بهشون شده 

ولی عليرغم اينها هيچ وقت خانوادم  -شديم، موقعی هم که در فشار مالی بودم 
منو رها نکردن و در کنارم بودن و همين حاال خود خانومم در کنارم هست، 
برای تمام روزهای مناسبت دار،مسائل کارگری ، جلسات ،هرجايی که بگم 

در کل بايد گفت . شماهم دعوتی بيا بريم اونجا ،هميشه همراهم بوده و هست 
ما بدون خانواده نمی توانيم کاری انجام . فعاليت های ما با همکاری خانواده بوده 

 . دهيم و من از کل خانواده متشکرم 
 

اين فعاليت هايی که ميکردين باعث نشده که شما وقت کمتری برای خانواده تان 
بزارين ؟ آيا اونا ناراحت نبودن از اين که شما وقت کم ميزارين و فشار اومده 

بهشون؟ شما ميتونستيد اين وقتی که برای فعاليت ميگذاريد رو برای چيزای ديگه 
 .بذاريد، هم درآمد بيشتری داشته باشين و هم خانوادتان در رفاه بيشتری باشن

 
اين حق طبيعی خودشونه که اين توقع رو داشته باشن، ولی ما .چرا من ميتونستم

و هيچ وقت سد نبوده در .و همسرم قانع شده, با هم بحث کرديم در اين مورد،
من به اين اعتقاد دارم که بايد فعاالن کارگری به فعاليت های . مقابل کارای من 

که می کنند و اين فعاليت ها در اختيار اکثريت جامعه است توجه داشته باشند و 
بر اين اساس من به جای اينکه يه کار ديگری را جهت رفاه بيشتر خانواده دست 

 مردم دنبال سرمايه و . و پا کنم ، فعاليت کارگری می کنم و به آن هم اعتقاد دارم 
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بين برده است و به دليل تاثيرات بحران در اقتصاد ايران که تاب تحمل بحران 
های داخلی را هم ندارد، عضويت در اين سازمان الويت خود را از دست داده 

از داليل بارز اين امر می توان . است و حاکمان نيز اين را به درستی دريافته اند
به حضور خامنه ای در شرکت ايران خودرو و تاکيد بر ايجاد سازوکارهای 

مناسب برای توليد بهينه و متعاقب آن تصويب رد معافيت گمرگی بر واردات 
درحاليکه حذف تعرفه ها . وبرقراری تعرفه نود درصدی توسط مجلس اشاره کرد

بود که  »قوانين مزاحم گمرکی«بخشی از اقداماتی بود که در راستای لغو همين 
اين . درخدمت زمينه سازی عضويت در سازمان تجارت جهانی قرار داشت

طرح در اجرا نيز با مشکالت جدی مواجه خواهد شد و طبق گفته های صاحب  
اوضاع آشفته کنونی، اقدام به اجرای اين طرح خود طراحان آن را هم به وحشت 

احمدی نژاد بارها سعی کرده است با بهانه های مختلف از اجرای . انداخته است
مجلس . آن سر باز زند و برای پاسخگويی به مردم، مجلس را مقصر جلوه دهد

رهبری هم ترجيح داده که اين دو را . هم دست او را خوانده و زير بار نرفته است
نتيجه اين که مجلس ريسک . به معامله باهم برای يافتن راه حل ميانه ای وادارد

دادن مبالغ هنگفت را نپذيرفته است اما به دولت اجازه داده است که در شرايط 
اين به معنای آنست که دولت در اجرای . مناسب به اجرای مصوبه اقدام کند

مصوبه مختار است تاحد ممکن با زمان مانور و با افکار عمومی نيز بازی کند تا 
روشن است که درصورت اجرای اين مصوبه در بهترين حالت . چه پيش آيد

ماهيانه مبلغ ناچيزی به هر نفر پرداخت ميشود که اين پرداخت ها در مقابل 
آزادسازی قيمت ها و رواج سياست های بازار آزاد مانعی در برابر فشار 
از . روزافزون گرانی قيمت کاال و خدمات بر دوش کارگران ايجاد نخواهد کرد

طرف ديگر تورم بسيار ی که از اين طرح حاصل ميشود تاثيرات فلج کننده خود 
 .را در اقتصاد بيمار کنونی بجای خواهد گذاشت

 
. اين جا و آنجا از پيوند محدود جنبش کارگری و جنبش سبز صحبت می شود

 شما رابطه اين دو را چگونه می بينيد؟
 

سال گذشته و قبل از انتخابات درست در آستانه اول ماه مه دستگيری های 
وسيعی از کارگران و فعاالن کارگری نوسط وزارت اطالعات صورت گرفت 

که اين دستگيری ها به زندانی شدن کارگران از يک ماه تا حدود دو ماه در سلول 
های انفرادی منجر گرديد آنطور که گفته می شود در خانه گردی اين دستگير 

شدگان، مامورين اطالعاتی يک حکم کلی در دست داشته اند که طی آن قيد شده 
است که به دليل نزديکی انتخابات و احتمال تشديد فعاليت ضد انقالب به ضابطين 

اجازه داده ميشود که عناصر مشکوک را بازداشت و منازل آنها مورد تفتيش 
عمده اين فعاالن کارگری پی از تحمل بدترين شرايط در زندان با . قرار دهند

اين نحوه . سپردن کفالت يا وثيقه، طی انتخابات و پس از انتخابات آزاد ميشوند
هرچند سنگينی فضای انتخاباتی بر ستمی . برخورد با کارگران قابل تامل است

اما نشانگر اين واقعيت است . که بر اين دستگير شدگان رفته است سايه انداخت
 .که کودتاگران در محاسبات خود اين جنبش را جدی گرفته بودند

درجريان دادگاه های فرمايشی معترضان کيفرخواستی از سوی دادستان خوانده 
شد که طی آن برای اثبات وابستگی معترضان به بيگانه به تحليل پرداخته و 

عوامل گوناگون بيگانه را که به زعم دادگاه چی ها عليه امنيت ملی دست به اقدام 
زده اند بر می شمرد و در عرصه جنبش کارگری، سنديکای شرکت واحد و 

نيشکر هفت تپه و شخص منصور اسالو را به عنوان مجريان سياستهای بيگانگان 
اين هم نشان ديگری است از تالش کودتاگران برای اين که از . معرفی می کند

 .نقش احتمالی کارگران در ادامه اعتراضات جلوگيری به عمل آورند
نيز نشان از آن دارد  »کار مضاعف –همت مضاعف «پيام خامنه ای در سال نو 

که حاکميت جمهوری اسالمی نگران شکل گيری اعتراضات کارگری به موازات 
اعتراضات جنبش سبز است که شيرازه رژيم را از هم بگسلد و پيشاپيش به 

 .هرگونه رفتاری که منجر به خارج شدن کنترل از دست او شود هشدار می دهد
وجود دستگير شدگان، زندانيان، شکنجه شده ها و جان باختگانی از فرزندان 

زحمتکشان در زندان های رسمی و غيررسمی هم حکايت از آن دارد که 
کارگران و زحمتکشان نيز در راه احقاق حقوق از دست رفته و برای بازپس 

با اين همه متاسفانه مانند هميشه موانعی . گيری آرای خود در ميدان بوده اند
وجود دارد تا نقش و سهم کارگران را در اين جنبش اجتماعی و مدنی ناديده 
نظران علم اقتصاد و خاصيت تورم زايی بسيار بااليی که دارد، با عنايت به 

گرفته و يا به آن بهای الزم را ندهند و در بين برخی روشنفکران چپ نيز اين 
جريان چيست؟ امروز پس از قريب . موانع به گونه ای ديگر تراشيده ميشود

و به نام  »رای ما کجاست«يازده ماه از ظهور جنبش اعتراضی مردم بر پايه 
جنبش سبز، ديدگاه هايی وجود دارد که عليرغم سايش آن در مواجهه با 

 واقعيتهای جاری باز هم می توانند به عنوان موانع ذهنی به کند شدن روند رو به 

 مهمتر از مطالبات عاجل، نياز كارگران به دمكراسي است 
 با آقای محمدی از فعالين کارگری در ايران  »کار آنالين«گفتگوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مناسبت اول ماه مه، گفتگويی را با آقای  »کار آنالين«نشريه ی اينترنتی 
 :تهرانی از فعاالن کارگری در ايران انجام داده است که در زير می خوانيد

 
 اصلی ترين مشخصه های لحظه در آستانه اول ماه مه کدام اند؟

 
شايد اگر رويدادهای پس از انتخابات حادث نشده بود، امسال نيز همچون سالهای 

گذشته تاکيد بر برخی مطالبات صنفی و تالش برای وادار کردن دولت در به 
رسميت شناختن حق کارگران در ايجاد تشکيالت کارگری از اهميت درجه اول 

نه دولتی که از . خود برخوردار بود، اما امروز شرايط به گونه ديگری است
مقبوليت و وجاهت برخوردار است که به آن مراجعه شود وجود دارد و نه همين 

دولت نامقبول کمترين پايبندی به قانون دارد که انتظارات حداقلی گذشته را 
ضمن آن که به دليل بحران فزاينده اقتصادی که بخشی از آن از بی . جواب دهد

تدبيری دولت ها و به ويژه دولت احمدی نژاد ناشی می شود، اين دولت قادر به 
رفع مشکالت در عرصه کار و توليد نيست و بديهی است که بواسطه بيکاری 

روز افزون، تعطيلی واحدهای کار و توليد، روند خصوصی سازی های بی رويه 
که نهادهای نظامی را در راس صنعت و خدمات قرار داده و می دهد و در نتيجه 

. پليسی شده و می شود –آن، روابط کار تابعی از نظاميگری و فضای امنيتی 
همه اينها دست به دست هم داده و فشار را بر زحمتکشان بيشتر از گذشته وارد 

دستگيری های تعداد زيادی از کارگران در روز کارگر سال گذشته . خواهد کرد
هم بيانگر اين واقعيت است که حاکميت هيچ امتيازی، حتی امتيازات قانونی که 
. خود پذيرفته و در قانون منعکس شده است را نيز برای کارگران روا نمی دارد

به ناحق بر روی همه حقوق کارگران و زحمتکشان پا گذاشته و با هيچ منطقی هم 
کارگران درچنين . حاضر به اصالح رفتار خود در برابر قوانين موجود نيست

به نظر من تنها راه برون رفت از چنين شرايط ناگواری، . شرايطی قرار دارند
تنها راه اعتراض به شرايط موجود . اعتراضات وسيع کارگران را می طلبد

درعين حال متشکل شدن به شيوه ممکن زندگی در فضای ديکتاتوری . است
موجود، برای ادامه اعتراض تا رسيدن به مطالبات برحق اين امکان را فراهم 

حاکميت جمهوری اسالمی کمترين ظرفيت الزم برای پذيرش تشکيالت . می آورد
کارگران می توانند از راه هسته های صنفی و به عبارتی . کارگری را ندارد

روشن تر هسته های سنديکايی و اتحاديه ای مخفی به امر سازماندهی همکاران 
بی شک . اين راهی است ناگزير. خود برای کسب خواسته هايشان اقدام کنند

چنين مبارزه ای قابليت فراگيری بااليی دارد و با توجه به فضای اعتراضی 
 .موجود، از حمايت وسيع مردم نيرز برخوردار خواهد شد

 
هدفمند کردن «يکی از مشخصه ها، تقارن اول ماه مه امسال با اجرای طرح 

 است اثرات اين طرح بر زندگی زحمتکشان را چگونه می بينيد؟ »يارانه ها
 

. اين طرح شعاری بيش نيست و دل خوش کردن به اين سراب نتيجه ای ندارد
اصل اين طرح در اساس برای شفاف سازی اقتصادی و در خدمت پذيرش ايران 

حدف سوبسيدها تغيير نام . برای عضويت در سازمان تجارت جهانی بوده است
داده و برای کاهش و يا از بين رفتن زمينه های اعتراضی ميان زحمتکشان به 

شرايط کنونی ديگر . نام گذاری شد ه است »طرح هدفمند کردن يارانه ها «
را دور کرده ) عضويت در سازمان تجارت جهانی(امکان رسيدن به آن هدف 

داليل اصلی آن عمدتا دو تاست اول اين که جمهوری اسالمی حداقل . است
مقبوليت بين المللی گذشته را نيز به تبع رويدادهای پس از انتخابات از دست داده 
و ديگر اين که بحران عمومی و جهانی سرمايه داری نيز امکانات بهره برداری 

 اين حاکميت از امتيازاتی که با عضويت در اين سازمان حاصل می شد را نيز از 
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اگر شرايط کارگران پس از دوم خرداد به گونه ای بود که بتواند دولت . دهد
متزلزل خاتمی را وا دارد تا به حقوق مدنی مردم پايبندی نشان دهد و آزادی 

کارگران را در راه ايجاد اتحاديه ها و سنديکای کارگری را به عنوان يک حق 
مدنی به رسميت شناسد، امروز ما شاهد اين همه بی عدالتی و ستم از جانب 

به نظر من مطالبه مقدم، مهم و حياتی جنبش . دولت کنونی بر زحمتکشان نبوديم
کارگری آزادی و تامين شرايط مناسب در برقراری حقوق و آزاديهای مدنی 

برای کارگران است که آنهم با پرداختن هم زمان به خواست ها و مطالبات از 
دست رفته و خواست های صنفی و با استفاده از همه ابزارهای سياسی مانند 

اعتصاب و اعتراضات پيگير تا رسيدن به اهداف تعيين شده، دست يافتنی خواهد 
بيشترين امتيازی که امروز برای کارگران در مبارزاتشان وجود دارد . بود

حمايت مردم از اين خواست است چرا که اين خواست يعنی دمکراسی به عنوان 
 .خواسته ای مدنی يک خواست همگانی است

 

 وضعيت امروز كارگران و جنبش كارگري در ايران 
 گفتگوی مريم افشاری با علی رضا بيانی 

 
 اخبار روز 

 
علی رضا بيانی، از اعضای شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری : اشاره

او در اين گفتگو به پرسش هايی از . مدتی کوتاهی است از ايران خارج شده است
خانم مريم افشاری در مورد وضعيت نيروی کار، جنبش کارگری، سياست های 

اين گفتگو به صورت کتبی . پاسخ داده است... حکومت در مورد کارگران
 : صورت گرفته است

 
شما در جامعه ايران چه نيروهايی را نيروی کار می دانيد؟ برای مثال رانندگان 

 ؟ ...شرکت واحد، پرستاران؛ معلمان و
و همچنين سياست دولت ) سرمايه داری جهانی(وبا توجه به سياست نئوليبرالی 

جمهوری اسالمی در برابر کارگران و مسائل کارگری به عنوان يک فعال 
 کارگری چه تعبيری از نيروی کار داريد؟ 

ارزيابی شما در مورد نيروی کار ايران چگونه است؟ چه تعداد ی درحال حاضر 
  نيروی کار در ايران مشغول به کار هستند؟

 
در ارتباط با سوال اول شما بايد بگويم؛ نه فقط در جامعه ايران، : علی رضا بيانی

به طور کلی در هر جامعه ای با هر سيستم اقتصادی، نيروی کار بخش مهم و 
در سيستم اقتصادی اجتماعی . اساسی از نيرو های مولد به حساب می آيند

و بنا بر تکامل اين . سرمايه داری اين نيرو به عنوان کارگر شناخته می شود
 . سيستم، نيروهای مولد و بخش مهم آن؛ يعنی نيروی کار نيز تکامل می يابند

در تعريف کالسيک، کارگر به کسی گفته می شود که برای امرار معاش ناچار 
ولی بخش هايی در جامعه هستند . شود نيروی کار خويش را در قبال مزد بفروشد

که چنين می کنند؛ يعنی نيروی کار خود را در مقابل مزد به فروش می رسانند 
مثًال مديران . اما خود در اداره سازمان خريدار نيروی کار مستقيمًا دخالت دارند

کالن کارخانه ها که خود مزد بگير هستند و يا مديران ادارات؛ و کًال موقعيت 
های کالن که مديريت های آن توسط کسانی صورت می پذيرد که خود مزد 

اما به نظر من اين بخش از نيروی های مولد را نميتوان به . دريافت می کنند
بايد در نظر گرفت که کارگر عالوه بر اجبار . عنوان کارگر به حساب آورد

فروش نيروی کار خود جهت تامين معاش؛ به اين دليل اساسی کارگر محسوب 
ارزش اضافه به آن بخش از ارزشی . می شود که ارزش اضافه ايجاد می کند

گفته می شود که در محاسبات به هنگام معامله خريد و فروش نيروی کار به 
صاحب کار را به  »پول«ارزش اضافه همان چيزی است که . حساب نمی آيد

 . تبديل می کند »سرمايه«
بر سر ميز مذاکره نشسته و برای فروش هشت ساعت نيروی  »آزاد«يک کارگر 

او شايد حتی از اين مقدار مزد هم راضی به . کار خود رقم پيشنهادی را می پذيرد
نظر برسد اما نمی داند که او بابت تنها دو ساعت نيروی کار خود مزد دريافت 

اين . می کند و شش ساعت اضافه برای صاحبکار، کار مجانی انجام می دهد
شش ساعت کار اضافه همان ارزش افزونه ای است که وی را در صف ارزش 

در نتيجه کارگر کسی است که . آفرينان نيروی کار و يا کارگر قرار می دهد
 . ناچار باشد نيروی کار خود را در مقابل مزد فروخته و ارزش افزونه ايجاد کند

ارزش اضافی که يک کارگر ايجاد می کند ماهيت استثمار فرد از فرد را تشکيل 
استثمار در واقع کسب ارزش افزونه يک يا تعداد زيادی از نيروهای . می دهد

 راز . کار توسط يک فرد يا تعدادی از افراد در يک شرکت تجاری است

 :و اين ديدگاه ها عبارنتد از . پيش جنبش آسيب رسانند
ايده ای که جنبش را تنها متعلق به طبقه متوسط ميداند و ضمن موافقت با آن بر 

به همين . اين تعلق تاکيد ميکند و از تعميق و راديکال شدن آن در هراس است
جهت تالشی برای نزديکی گروه های مختلف اجتماعی به کار نمی بندد و درعين 

، به محافظه کاری در »طبقه متوسط«حال با تکرار اين وابستگی جنبش به 
 .درون آن دامن می زند

ايده ای که جنبش را متعلق به طبقه مرفه جامعه ميداند و جايی برای کارگران و 
زحمتکشان در ظهور و بروز اين جنبش قايل نيست و در مخالفت با آن به بهانه 
نبود مطالبات واقعی زحمتکشان از هرگونه سياست و برنامه در راستای هرچه 

 .توده ای تر شدن آن پرهيز می کند
ايده ای که ضمن پذيرش رنگارنگ بودن جنبش و وجود تکثرگرايی درآن 

همواره به دنبال سهم خواهی ويژه و تعيين تکليف برای ساير نيروهای تشکيل 
 .دهنده آن است

ايده ای که ضمن پذيرش و اعالم متکثر بودن جنبش بنا به داليل امنيتی و 
مشکالت ويژه، با تکيه بر شعار هر سرباز يک رهبر از رفتن به سوی استر 

اتژی روشنی برای تامين رهبری فراگير و در عين حال سازمانگر کوتاهی می 
 .کند

ايده هايی که با طرح مسايل ملی و اين که مطالبات مليت ها از سوی رهبران 
فعلی جنبش سبز ناديده گرفته شده است بر جدايی مليت ها از جنبش اصرار می 
ورزد و به همين نسبت در برابر ورود کارگران و زحمتکشان در بين اين مليت 

 .ها در جنبش سبز ناخواسته کارشکنی می کنند
واقعيت آنست که در ميزان و چگونگی وابستگی طبقاتی نيروهای موجود در 
جنبش سبز هيچ معيار روشن و اعالم شده ای وجود ندارد و درعين حال نمی 

توان به پر رنگ بودن نقش برخی از نيروها در شکل گيری اين جنبش بی توجه 
ديگر آن که طبقات اجتماعی، تعريف و محدوده جغرافيايی اقتصادی نسبی . بود

خود را دارند و برهم ريختن مرز طبقات به بهانه پرهيز از کالن روايت ها نتيجه 
با فرض پذيرش اين که اين جنبش خاص . ای جز گمراهی در بر نخواهد داشت

. طبقه متوسط است نمی توان آن را درمحدوده بخشی از حقوق مدنی به پيش برد
نقطه مقابل چنين ديدگاهی هم که به بهانه آن که جنبش سبز ويژه طبقات مرفه 

کارگران به هرميزان از . جامعه است از نقش تاريخی طبقه کارگر غافل می ماند
آگاهی و سازمان يافتگی دارای حقوقی هستند که جز با مشارکت در مبارزه مدنی 

طبقه کارگر به لحاظ نظری هم . موجود قادر به دست يابی به آن نخواهند بود
دارای وظايف سوسيال دمکراتيک است يعنی پيشاهنگان و نخبگان سياسی آن در 
قالب احزاب و افراد و جمعيت ها، ضمن آن که به اشاعه فرهنگ طبقاتی آن می 

کوشند، راه رسيدن به آرمان های انسانی برای کارگران را هم در اجرای وظايف 
نقش و تاثير دمکراسی در زندگی کارگران مانند . دمکراتيک اين طبقه ميدانند

کارگران امروز بيش از هر طبقه . نقش آب يا غذا برای هر موجود زنده است
. اجتماعی از نبود آزادی و ناديده گرفته شدن رای و نظرش رنج برده و می برند

در عين حال جنبش سبز هم بدون درنظر داشت نقش و سهم هر يک از اليه ها و 
 .طبقاتد اجتماعی راه به جايی نخواهد برد

 
 به نظر شما مطالبه مقدم جنبش کارگری در حال حاضر چه بايد باشد؟

 
کارگران مطالبات بيساری دارند که عمدتا بر دو دسته اند اول خواستهای معين 
صنفی که برای برقراری وضعيت مناسب معيشتی و برای بهبود شرايط کار و 
زندگی اقتصاديشان است و دوم مطالبات و خواست های حقوقی که با کسب آن 
امکان کسب دسته اول نيز تضمين ميگردد و به بهبود شرايط زندگی اجتماعی 

نيروی کار در ايران خواهد پرداخت و نتيجه آن حق تعيين سرنوشت زحمتکشان 
هر دو دسته نيازمند . به وسيله خودشان و با تکيه به آرای مستقل آنها است

فضايی است که بتوان فارغ از ناامنی ها و بدون هراس از زندان و شکنجه و از 
دست دادن شغل و موقعيت های اجتماعی، زندگی برابر حقوق با ساير مردم را 

در نتيجه آنچه مهمتر از اين مطالبات است، نياز کارگران . در آن فضا کسب کرد
درصورت (بدون دمکراسی هيچ قانون عادالنه ای هم . به تامين دمکراسی است

دمکراسی برای . علت آن هم کامال روشن است. اجرايی نخواهد شد) تصويب
کارگران يعنی داشتن حق آزادی قلم و بيان و حق مشارکت در توليد و نظارت 

اگر اين امکانات فراهم نشود، هيچ دولتی . دمکراتيک بر روند توليد و خدمات
تجربه سالهايی که اندکی . خود را ملزم به جوابگويی در مقابل کارگران نمی داند

و ) ١٣٧۶مانند شرايط پس ازدوم خرداد (فضای ايران گرايش دموکراتيکی يافت 
مقايسه آن با دوران رياست جمهوری احمدی نژاد و گرايش شديد به ديکتاتوری 
در اين دوره درنظام سياسی نشان دهنده ميزان تحوالتی که در جنبش کارگری 
 در هر دو دوره رخ داده است، ضرورت پاسخ به اين نياز را بيشتر نشان می 
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کردن شرايط استثمار به نفع سرمايه دار هستند و به همين دليل مزد دريافت 
. آنها خود استثمار کننده نيستند بلکه شرايط استثمار را آماده می کنند. ميکنند

درست مانند وضعيت ارتش که خود مزد بگير هستند و استثمار کننده نيز نيستند 
 . اما حيات و وجود شان تنها برای تضمين پروسه استثمار است

در نتيجه راننده اتوبوس و معلم و پرستار و پزشک در جوامع پيشرفته سرمايه 
داری مدتهای طوالنی است که در رديف کارگران محسوب می شوند و در 

جوامع سرمايه داری پيرامونی نظير ايران، در يک وضعيت دوگانه اما هر روز 
 وضعيت دوگانه از نظر واقعيت . بيشتر به مرکز طبقه کارگر نزديک تر ميشوند

. عينی معيشتی آنها و آنچه که به صورت اخالقی و کالمی بيانگر هويت آنها است
مثًال دوستی در گذارندن دوره تخصص زنان در بيمارستانی توضيح می داد که 
اين دوره در گذشته فقط دو سال و اکنون بيش از چهار سال ادامه پيدا می کند و 
در اين مدت پزشک رزيدنت مانند يک پزشک استخدام رسمی کار می کند اما 
. مبلغ دريافتی او از کارگری که در بخش نظافت بيمارستان کار ميکند کمتر است

به او منتقل شود ) ويی-آی-مثًال اچ(عالوه بر آن اگر در مواجه با بيمار، ويروسی 
نه تنها هيچ مسئوليتی به عهده بيمارستان نيست بلکه اين پزشک بالفاصله از 

 ! بيمارستان اخراج می شود
خوب در اينجا شايد گفته شود که اين پزشک پس از کسب تخصص ميتواند در 

جايی مطبی برای خود بر پا کرده و ديگر مانند يک کارگر مزد بگير نباشد بلکه 
در گذشته . از طريق دريافت ويزيت وضعيتی بهتر از يک کارگر به دست آورد

و در دوره رشد ناکافی نظام سرمايه داری چنين بود اما با رشد هرچه بيشتر نيرو 
های مولد، توليد خرد ونيرو های درون آن به طرف صفوف طبقه کارگر رانده 

اکنون يک پزشک پس از مدتها بيکاری اگر شانس بياورد و در . می شوند
بيمارستانی استخدام شود بسيار خوشحال خواهد بود و حتی اگر در مطبی به 

طور خصوصی کار کند، اغلب در ساختمان پزشکانی خواهد بود که صاحب آن 
يک سرمايه دار است و تعدای پزشک را در استخدام خود قرار داده که در اين 

 . ساختمان کار کنند
رعيتی و  -نيروی کار در زمينه کشاورزی در سابق باز مانده ای از دوره ارباب

سيستم فئودالی بود اما حتی در اين زمينه، اکنون نيروی کاری که بر روی زمين 
کار می کند يک رعيت نيست که مثال به ازای نه ماه کار برای ارباب سه ماه بر 

روی همان زمين برای خود کار کند بلکه او يک کارگر است و مستقيمًا با 
در شمال ايران در زمين های . دريافت مزد بر روی زمين کشاورزی کار می کند

کشاورزی معلمان زيادی در فرصت های خالی خود مشغول کار کارگری در 
اکنون يک کارگر زير مدرک فوق ديپلم در . زمين های شالی کاری هستند

 . کارخانه ايران خودرو استخدام نخواهد شد
موضوع بسيار اساسی در اين جا اين است که در جامعه طبقاتی موجود عده ای 

هستند و اين اساس نظام سرمايه داری را تشکيل می  »انباشت سرمايه«مشغول 
. تشکيل می داد »انباشت کاال«اما در سيستم گذشته اقتصادی ماهيت نظام را . دهد

اکنون حتی اگر يک کشاورز خرده پا توليدی دارد وحتی اگر اين توليد با آبياری 
ديگر چنين چيزی را بايد در (به روش ديم و زمين آن با گاو آهن شخم بخورد 

می بايست توليد خود را در يک مبادله سرمايه دارانه به بازار ) موزه ها ديد
 . سرمايه برده تا حاصل کارش را برگرداند

من عمدًا اين بحث را باز تر کرده و طوالنی تر پيش بردم تا شرايط برای پاسخ 
. اين سوال که چه تعداد کارگر اکنون در ايران مشغول به کار هستند فراهم شود

در اين رابطه اگر تنها کارگران شاغل را در نظر بگيريم باز اکثريت عظيم 
جامعه در صفوف طبقه کارگر قرار می گيرند و وقتی بيکار می شوند نيز 

در نتيجه . همچنان در اين طبقه و در بخش ارتش ذخيره کار قرار خواهند داشت
قبل از آن که بخواهيم آماری در اين رابطه داشته باشيم؛ بايد دقيقًا بدانيم اين آمار 

چنانچه در جهت تعيين تاکتيک ها و استراژی انقالبی در . را برای چه ميخواهيم
جستجوی پاسخی برای اين سوال باشيم و برای آنکه اين موضوع به تحقيق 

آکادميک مبدل نشود ميتوانيم يک نسبت فرضی در نظر بگيريم تا بر همان اساس 
موقتًا فرض کنيم بيست درصد کل . استراتژی و تاکتيک انقالبی را ترسيم کنيم

جامعه ايران کارگر هستند و بر اساس آمار کل جمعيت در نظر بگيريم در ايران 
کارگر شاغل و بيکار روی هم چهارده ميليون نفر باشند؛ اکنون برای تعيين 

استراتژی انقالبی، حتی بدون نياز به کشف پايگاه طبقاتی ساير بخش های 
جامعه، فورًا بايد به اين نتيجه برسيم که در سنت انقالبات کارگری، با حدودًا يک 

 سوم اين تعداد کارگر، مثًال در روسيه تزاری، انقالب سوسياليستی سازمان داده 
در نتيجه هر تحقيق . شده و طبقه کارگر موفق به تصرف قدرت سياسی شده است

و بررسی در مورد رشد کّمی طبقه کارگر و با هر نتيجه ای که حاصل شود 
نميتواند افق انقالب سوسياليستی، نه در ايران و نه ساير بخش های سرمايه داری 

 . جهانی را مورد ترديد قرار دهد

او مبالغی که . ثروتمندتر شدن هر چه بيشتر صاحب کار نيز در همين جاست
برای راه اندازی پروژه مورد نظر خود به عنوان سرمايه گذار قرار داده؛ مثًال 

را با مثًال دو يا سه ساعت نيروی کار ... مواد اوليه و دستگاه و مزد نيروی کار و
کارگر به خود باز می گرداند و ساعات بقيه نيروی کار که همان ارزش افزونه 

و درست به . باشد را در جيب خود به صورت استثمار فرد از فرد قرار می دهد
 . اين دليل است که پول او به سرمايه تبديل ميشود

اگر ناچار شدم چنين بحث های کلی داشته باشم به اين دليل است که سوال کلی و 
هرچند بحث بر سر اين موارد بسيار . در واقع تئوريک مطرح شده است

ضروری است اما از نظر من طرح مسائل مورد بحث در سطح فعالين کارگری 
وجهی که در رابطه با پراتيک روزمره . در دو وجه همزمان بايد صورت بگيرد

مثًال اين که، يکی از مطالبات معلمين معترض . جنبش کارگری مطرح می شود
چنين بحث ". چرا ما که معلم هستيم تا سطح کارگر تنزل کرده ايم"اين بود که 

هايی در اينصورت ضروری می شود که در جهت رشد آگاهی بخش های 
مختلف کارگری مورد استفاده قرار گيرد؛ و اگر اينچنين نباشد؛ در سطح يک 

و وجه ديگر آن پيش برد اين مباحث به منظور تکامل . بحث انتزاعی باقی ميماند
نظری و تئوريک در ميان فعالين کارگری و انقالبی است که در موقع خود به 

 . آنها رجوع شود
اکنون نسبت به همين مقدار بحث اگر بخواهم به پاسخ سواالت اول بر گردم بايد 

بگويم که تقسيم کار در جامعه سرمايه داری به گونه ای است که بخشی از 
نيروی کار به صورت نيروی مولد و بخشی از آن به صورت نيروی خدمات 

مثًال يک کارگر جوشکار که برای فروش نيروی . توليدی تقسيم بندی می شوند
کار خويش ناچار است تخصص خود را از طريق نيروی بدنی خويش برای 

که همين کار را از ) مثًال معلم( فروش ارئه دهد و يک کارگر بخش خدمات 
در دوره های گذشته جنبش . طريق فروش نيروی کار فکری خود انجام می دهد

کارگری و جنبش سوسياليستی بر سر تمايز اين دو بخش اصرار زيادی می شد 
زيرا اين اعتقاد بود که چنانچه نيروی کار صنعتی که با فروش نيروی يدی امرار 

معاش می کرد دست از کار بکشد و اعتصاب کند ضربه اصلی و نهايی را به 
اما همانطور که در باال بحث شد نيروی کار . سرمايه داری وارد خواهد کرد

بخشی از نيروهای مولده است و با تکامل کل نيروهای مولد خود نيز تکامل می 
و حتی مدتی بعد از (با آنکه تقسيم کار يدی و فکری همچنان پا برجا است . کند

اما اين دو هرچه بيشتر در هم ) پيروزی انقالب کارگری نيز مشاهده خواهد شد
مثال در نظر بگيريم در فرانسه خلبان ها يک هفته اعتصاب . ادغام می شوند

کنند، اين اعتصاب نسبت به اعتصاب کارگران معدن آهن فرانسه ميتواند ضربه 
تعادل تمام سيستم سرمايه . بسيار مهلک تری به سيستم سرمايه داری فرانسه بزند

داری در فرانسه ظرف همين يک هفته به هم می ريزد؛ اما يک خلبان مانند يک 
او عالوه بر تخصص بسيار باال . کارگر معدن در يک تونل مشغول به کار نيست

منتها يک کارگر . توان فکری و بدنی خود را در مقابل مزد به فروش می رساند
معدن دچار فرسودگی و از کار افتادکی زود رس شده و خيلی زودتر از فروشنده 

در نتيجه يک . نيروی فکری کار از گردونه فروش نيروی کار خارج می گردد
معلم؛ شايد حتی کار سخت تر از يک شيشه بر داشته باشد اما به نسبت محيط 

های مختلف آموزشی امکان فرسودگی آن به دليل استحکاک کمتر نيروی بدنی 
 . کمتر خواهد بود

اکنون کم و بيش شايد بتوان متوجه شد که وضعيت مثال يک مترجم در چرخه 
آيا او يک کارگر محسوب می شود يا خير؟ از . خريد و فروش نيروی کار چيست

نظر من بله، مادام که او يک عنصر از عناصر کل نيرو های مولده است و مادام 
خود است و مادام ) گيريم نيروی کار فکری(که مشغول فروش نيروی کار خود 

اما در تقسيم کار . که ارزش افزونه ايجاد می کند او يک کارگر محسوب ميشود
نظام سرمايه شرايط کار او آرام تر و راحت تر از شرايط کار فروشنده نيروی 

چنين . کار جسمی است و اين خود به خود امتياز ويژه ای برای وی ايجاد می کند
امتيازات و اختالفاتی پايه اصلی شکل گيری اقشار و گرايشات مختلف در درون 
طبقه کارگر است که در جای خود ميتوان به آن پرداخت اما در اينجا بايد بدون 

درنگ تاکيد کرد که با هر ميزان اختالف ميان قشرهای مختلف کارگری؛ از 
تحت ستم ترين بخش آن گرفته تا آريستوکراسی يا بخش اشرافی کارگری، همگی 

در درون يک طبقه قرار می گيرند و هر بخش درموقع خود نقش فوق العاده 
اساسی و تعيين کنننده ای در ساقط کردن نظام سرمايه داری بر عهده خواهند 

 . داشت
در اينجا ذکر اين نکته نيز ضروری است که کسانی در چرخه توليد هستند که 

آنها نيز مزد دريافت می کنند اما اوًال نه ناچار به اين کار هستند و نه با کاری که 
آنها خود بخشی از مديران سيستم . انجام می دهند ارزش افزونه ايجاد ميکنند

سرمايه داری هستند که اگر چه مزد بگير اما کارگر محسوب نمی شوند؛ زيرا 
 در پروسه استثمار فرد از فرد در کنار استثمار کننده قرار گرفته ومشغول مهيا 
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با پايان . سازی است و در مرکز اين عمليات حذف سوبسيد ها قرار می گيرد
گرفتن پروسه خصوصی سازی و حذف سوبسيد ها، بخش مهمی از شرايط ورود 

سرمايه های جهانی فراهم می گردد و با ورود اين سرمايه ها که اکنون در حال 
مشاهده نيمه ای از آن هستيم، نيروی کار ارزان در ايران همزمان با مواد خام آن 

غارت شده و کارگری که از طريق بخشی از مايحتاج عمومی؛ در شرايطی که 
کنترل اقتصاد عمدتا در دست دولت بود و سوبسيد دريافت می کرد و به اين 

ترتيب امکان ضعيف تنفسی پيدا می کرد، اکنون ديگر اين امکان را نيز از دست 
 . می دهد

در ماهيت تمام کشمکش های موجود بين مردم و دولت، کشمکش و مقاومت در 
مقابل تعرض بيشتر و در تقابل با آن تعرض هرچه بيشتر به سطح معيشت توده 
های فقير ديده می شود و در نتيجه از يک سو؛ اين کشمکش ها مطلقًا خارج از 
و . مدار مبارزه طبقاتی نبوده منتهی تاکنون به شکل خام خود را بروز داده است

يا خشن ترين و نظامی " لطيف"از سوی ديگر تمام تغيير و تحوالت باال، در 
ترين وجه آن، تغييراتی در جهت هرچه کوچک تر و ليبراليزه تر کردن دولت 

و با قوت تمام ميتوان اذعان کرد که در طول حيات رژيم جمهوری . بوده است
اسالمی هيچ دولتی به اندازه دولت احمدی نژاد نتوانسته انطباق اقتصادی با نظام 

 . نئوليبراليسم ايجاد کند
فرق دولت احمدی نژاد با دولت خاتمی در اين است که خاتمی نتوانست به اندازه 

احمدی نژاد سيستم اقتصادی ايران را با سيستم ليبراليزم سرمايه جهانی منطبق 
کند اما سعی کرد در سياست تا جاهايی با نئوليبراليزم همخوانی پيدا کند اما 

احمدی نژاد ميدانست هر گشايشی در عرصه سياسی آغاز هجوم عظيمی از 
سوی توده های فقير خواهد بود پس با قدرت نظامی در عرصه سياسی با اين 

يورش ها مقابله کرده و به عبارت ديگر اعتنايی به ليبراليزم در سياست نداشته 
اما در عوض در عرصه اقتصادی چنان چاکری امپرياليسم جهانی را کرده است 
که در اين رابطه بايد قويًا تاکيد کرد حيات تا کنونی اش را مديون همين چاکری 

 . است
 

 نيروی عظيم بيکاران که روندی صعودی دارد در جامعه ايران چه می کنند؟ 
با توجه به اخراج کردن کارگران و نيروهای مولد در جامعه اين نيروها در کجا 

  جذب می شوند؟
 

در اينجا ابتدا الزم است توضيحی در مورد ذات متناقض سيستم : علی رضا بيانی
سرمايه داری داده شود و آن اين است که نيروهای مولد که نيروی کار بخش 

مجموعه اين نيروی مولد . مهمی از آن است مدام رو به رشد و ميل تکاملی دارد
نيازمند مناسباتی در توليد هستند که بتوانند در چارچوب و هدايت آن چرخه توليد 

را در حرکت نگاه دارند؛ مناسبات سرمايه داری به دليل نوع مالکيت و رقابت 
در آن که مداومًا نيز ميل به خصوصی تر شدن دارد ميبايست کل نيروهای مولد 
که مدام رو به هرچه اجتماعی تر شدن می رود را در چهارچوب هرچه تنگ تر 

خود جای دهد؛ در اينجا پايه مادی تخاصم بزرگ طبقاتی بنيان گذاشته شده و 
علت اساسی انقالب اجتماعی که رشد اين نيروهای مولد از يک سو و تنگی 

محيط برای قرار گرفتن در چارچوب مناسبات توليدی کاپيتاليستی از سوی ديگر 
 . است را تشکيل می دهد

وقتی توليد هرچه اجتماعی تر ميشود الزم است مناسباتی توليدی برای آن فراهم 
گردد که آن نيز نه مطلقًا فردی که کامًال اجتماعی باشد؛ مالکيت اجتماعی تنها 
. مناسبات توليدی است که تاريخ در اختيار تکامل نيرو های مولد قرار ميدهد

اکنون بر بستر اين تناقض اساسی ميتوان به تناقضات و تضاد های فراوانی در 
سيستم سرمايه داری اشاره کرد؛ بيکاری يکی از مشتقات اساسی ترين تضاد در 

تضادی که حل آن تنها در گرو از بين رفتن اين . درون نظام سرمايه داری است
 . نظام است و نه غير از آن

در نظام سرمايه داری که توليد در آن طبق نقشه يا توليد با برنامه نبوده بلکه 
در سيستم . جهت کسب سود است؛ رقابت آزاد شرط مهمی برای آن خواهد بود

اقتصادی با رقابت آزاد، هرصاحب سرمايه ای حق دارد هرچه ميخواهد و به هر 
در نتيجه انبوه توليدات تکراری و مشابه و فقط . مقدار که مايل است توليد کند

مصرف کننده در . کمی متفاوت در رنگ و طرح به بازار سرازير می شود
نهايت و در بهترين شرايط بهره بری از توليد، تنها به يک کاال نيازمند است که 

در نتيجه کسی که برای تهيه مثًال يک . نمونه مشابه آن به وفور يافت ميشود
دستگاه يخچال به بازار رفته است با فقط يک دستگاه يخچال به خانه اش بر می 

بديهی است به دليل رقابت آزاد، مقدار توليد اين کاال و ورودش به بازار به . گردد
مراتب بيشتر از مقدار تقاضای آن است؛ پس يک دور تبليغات تجاری و 

عوامفريبی آغاز می شود اما اين نيز نميتواند دليل اساسی برای فروش همه 
 . محصوالت اضافه در بازار باشد؛ در اينجا است که بحران آغاز می شود

بعد از پايان جنگ ايران و عراق سياست دولتهای رفسنجانی، خاتمی، واحمدی 
نژاد را شما سياست های دنباله روی از يکديگر می بينيد يا هر دولت سياست 

  خودش را دنبال نموده است؟
 

اگر بخواهيم به تغيير و تحوالت بااليی ها در جمهوری اسالمی : علی رضا بيانی
نگاهی داشته باشيم بايد بر سر يک موضوع کمترين شکی نداشته باشيم و آن 

موضوع تثبيت نظام سرمايه داری در ايران و در تقابل با جنبش انقالبی طبقه 
منتها هر کدام از اين دولت . کارگر و زحمتکشان توسط همه دولت های آن است

ها در روش کار و برای بقای جناح خود سبک کار متفاوتی از ديگری داشته 
مثًال دولت خاتمی که قصد حفظ سيستم موجود از طريق اصالح آن را . است

داشت؛ و البته در ماهيت آن در ساير دولت ها اختالف اساسی يافت نمی شد اما 
نظر به اين که هر تغييراتی توسط هر جناحی از حاکميت می تواند موجب 

ضعيف يا قدرتمند تر شدن آن جناح شود؛ در نتيجه آنچه توسط جناح رقيب يا 
دولت بعدی به صورت مقابله و مخالفت بروز می کند عمدتًا در تحميل اتوريته 
جناح خود است، حتی اگر الزم شود همه برنامه های دولت قبلی را اجرا کند تا 

 . توانسته باشد برتری خود را حفظ کند چنين خواهد کرد
 

" هدفمند کردن يارانه ها" قانون اساسی که با نام  44مثًال موضوع اجرای اصل 
کد گذاری شده بود در همه دولت ها کمی بيشتر يا کمتر دنبال شده است و علت 

آن در واقع اين است که دولت سرمايه داری در يک کشور پيرامونی و رشد 
نايافته سرمايه داری، تابعی از سرمايه داری جهانی است و لحظه ای که بخواهد 

وارد شده و توسط امپرياليسم " محور شيطانی"از اين مدار خارج شود به مدار 
منتها اجرای اين موارد که ...) نظير عراق و افغانستان و. (تنبيه خواهد شد

مستقيمًا به معنی تعرض هرچه وحشيانه تر به سطح معيشت کارگران و مزد 
 . بگيران فقير است امری بسيار ساده نيست

توجه داشته باشيم که دردولت خاتمی طرح خصوصی سازی دانشگا هها مطرح 
از آن به بعد سوبسيد . تير را در مقابل خود داشت 18شد و بالفاصله اعتراضات 

تا دوره احمدی نژاد که برای حفظ ! ها البد بی هدف و سرگردان تر شده بود
حيات کل نظام و در محافظت از تهديد های امپرياليستی ابايی از رو درويی با 

مردمان مزد بگير نداشته و بی پروا با حذف سوبسيد بنزين دست در جيب 
هرچند واکنشی مردمی به اين سرقت شبانه . کارگران و مزدبگيران فقير کرد

چنان واکنشی بود که توانست گوش احمدی نژاد را يک دور کامل بگرداند اما 
دولت احمدی نژاد آمده بود برای هيمن رويارويی ها و به اين دليل تمرينات الزم 

را از قبل داشته و اساسًا از جناحی وارد اين دولت شده که ميتوان آن را رسمًا 
در اين رابطه بحث نسبتا، . (يک دولت نظامی و با حکومتی نظامی توصيف کرد

منتشر شده است که عالقه مندان به  »محسن يوسفی اردکانی«مفصلی توسط 
 .) تحليل دولت های اخير در جمهوری اسالمی را به مطالعه آن دعوت می کنم

 
  به نظر شما هدفمند کردن يارانه ها چه تاثيری بر طبقه کارگر خواهد داشت؟

 
انطباق هرچه " هدفمند کردن يارانه ها"در هر حال هدف از : عليرضا بيانی

حيات حکومت . بيشتر نظام سرمايه داری در ايران با سرمايه داری جهانی است
اسالمی در ايران به اين بستگی دارد که تا کجا می تواند در پروسه ادغام موفق و 

 . گوش به فرمان باشد
ايران يکی از آخرين کشور هايی است که در ليست انتظار برای عضويت 

اين سازمان که يک نهاد امپرياليستی است قوانينی . سازمان تجارت جهانی است
دارد که هر عضو آن بايد آنها را اجرا کند در غير اين صورت از مدار معامالت 
و تجارت با ساير بخش های اين سازمان خارج شده و عالوه بر آن تحت فشار و 

در اين ميان طنز مضحک اين است که به . تهديد نظام امپرياليستی قرار می گيرد
که موجودی عجيب وغريب و " دشمن"موازات همه عمر جمهوری اسالمی از 

تقريبًا هرچه بيشتر نا شناخته تر می شود صحبت شده است، اما برای وارد شدن 
در مرکز قلب اين دشمن؛ اقًال نيمی از عمر اين رژيم در حالت زانو زدن پشت 

تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول و . درب نهاد های امپرياليستی بوده است
 . بانک جهانی از مهمترين آنها است

اين رژيم برای آن که بتواند وام های کالن دريافت کرده تا بين خود آن را تکه 
پاره کنند و فشار بدهی آن را به گرده مزد بگيران بياندازند، بايد چنين درخواستی 

. را به صندوق بين المللی پول يا بانک جهانی برده و منتظر اوامر باقی بمانند
اولين دستور اين نهادها عضويت درخواست کننده در سازمان تجارت جهانی 

است و وقتی اين درخواست از اين نهاد صورت می گيرد يک ليست بلند باال در 
مقابلش قرار خواهد گرفت و مادام که آنها را اجرا نکند به عضويت اين نهاد در 

 يکی از محوری ترين اين خواسته ها اجرای پروژه خصوصی . نخواهد آمد



29 

 1389ارديبهشت ماه   10

کارگری، برخی از اين جنبش ها مانند بخش هايی از جنبش دانشجويی و يا بخش 
هايی از جنبش زنان خود از طبقه کارگر ميخواهند که آنها را به زير پرچم 

گاهی حتی رشد يافتگی جنبش های ياد شد در سطح کيفی؛ . کارگری دعوت کنند
اين جنبش ها . از رشد يافتگی جنبش کارگری در همين سطح جلوتر افتاده است

از طبقه کارگر درخواست ميکنند جلو افتاده تا آنها هدايت گر و رهبری برای 
آنها به خوبی متوجه قدرت عظيم جنبش کارگری شده اند . جنبش خود داشته باشند

اما اين به . اما متاسفانه خود طبقه کارگر هنوز کامًال متوجه قدرت خويش نيست
نيست بلکه همانطور که گفته شد اين وضعيت بيانگر عدم " رکود جنبش"معنی 

 . چرخش توازن قوا به نفع طبقه کارگر است
سر درگمی عجيبی در کل جنبش حاکم است که البته و صد البته نتيجه طبيعی 

تحمل سرکوب سيستماتيک از يک سو و شدت هر روز بيشتر فشار اقتصادی و 
نمی . معيشتی از سوی ديگر است که واقعًا اين طبقه را به زانو درآورده است
طبقه . دانم تاريخ در آينده در مورد طبقه کارگر ايران چه قضاوتی خواهد داشت
ای که در تاريخ جنبش خود انقالبی سازمان داد که در طول تاريخ جنبش 

کارگری جهان تنها با انقالب اکتبر برابری کرده و در همان سطح قد علم می کند 
اما اکنون تحت فشارهای ضد انقالبی که در همان انقالب قدرت را به جای طبقه 
کارگر به دست گرفت در چنان فشاری است که همين تاريخ شايد به سختی بتواند 

 . نمونه ای برای مشابهت با آن نشان دهد
طبقه کارگر ايران مدتها است که در سطح اعتراضات تدافعی که اغلب از سطح 

فشار سيستماتيک در هر جنبه . واکنش غريزی به ستم فراتر نمی رود قرار دارد
ای باعث از دست دادن اعتماد به نفس و استيصال و خسته شدن طبقه کارگر شده 

خوب، . است و به معنای واقعی اين طبقه را در درون خود محبوس کرده است
اين وضعيت واقعيتی است که بدون نگاه به آن و يا با چشم پوشی از آن نمی توان 

در عوض و به جای . در فکر راهکار و چاره بود و نتيجه درستی هم گرفت
ناديده گرفتن اين ضعف ها می توان يقه ضعف های بسيار مهمی را گرفت که با 
وجود آنها نه تنها اعتماد به نفس به طبقه کارگر باز نمی گردد بلکه اين وضعيت 

همين گونه تثبيت شده و جنبش کارگری تا سطح اهرمی توسط جناح های 
. بورژوازی برای تحت فشار قرار دادن جناح های رقيب خود تنزل می کند

درست به همين دليل است که طبقه کارگر ايران با وجود همين ياس و درون 
گرايی و با وجود نداشتن اعتماد به نفس؛ در مواجه با جنبش های مردمی اخير 

طبقه . واکنشی از روی بی اعتمادی داشته و در سردرگمی به سر برده است
کارگر آنقدر می داند که با اعتصاب خود چه باليی بر سر حاکمان سرمايه خواهد 

آمد اما به دليل نداشتن اعتماد به نفس و نداشتن دست باال در مرکز تحوالت يا 
هژمونی خويش، فرصت های مهمی را از دست داده است که البته در نهايت خود 

وقتی مردمان به خشم آمده که در درون آنها . بيشترين تحمل کننده ضربه آن است
افراد کارگر به صورت پراکنده؛ هرچند نه به صورت يک طبقه و با مطالبات 

طبقاتی خويش نيز فراوان يافت می شود؛ در هرحال افرادی که باعث رشد 
راديکاليزم اين جنبش و در مسير ضد ديکتاتوری قرار دادن آن نقش مستقيم ايفا 

کرد ه اند وجود داشته و دستگير و شکنجه و اعدام می شوند، اولين ضربه به 
خود طبقه کارگر وارد می شود که نتوانسته اين جنبش ها و راديکاليسم آنها را 

وقتی جامعه التهاب سياسی پيدا کرده است طبقه . زير پر و بال خويش بگيرد
کارگر بايد بيشترين بهره برداری از اين فضا را داشته باشد که متاسفانه چنين 

 . نشد
طبيعی است که مبارزه انقالبی بسيار پيچيده و : در اين وضعيت چه بايد کرد

مبارزه ای است علمی و نيازمند تئوری و سنت های انقالبی درخور همين 
مبارزه انقالبی و سازمانيابی آن مانند چيدن تکه های پازل در کنار . مبارزه

يکديگر است که اجزا کوچک و بزرگ آن گاه بسيار پراکنده و دور از دست رس 
تمام اين قطعات وابسته به . و گاه در نزديکی اما غير قابل مشاهده است

يکديگراند و با حذف حتی يک قطعه ترسيم و تعيين تکليف مخدوش و از دست 
 . رس دور می ماند

طبقه کارگر دارای گرايشات مختلف است و هر کس اين موضوع را ناديده بگيرد 
در همين اولين قدم در حال حذف قطعاتی از پازل چشم انداز انقالبی جنبش 

تنها کسانی الزم می دانند اين گرايشات را حذف کنند که . کارگری خواهد بود
دارای ظرفيت دمکراتيک در سطح دمکراسی کارگری نيستند و اين عده از 

هر نقد و بر رسی هر . عوامل بازدارنده ارتقاء جنبش محسوب خواهند شد
گرايشی در درون يک جنبش موضوع درون همين جنبش و در مرحله کار و 

فعاليت مشترک قابل ارائه است، در غير اين صورت غر و لندی از دور دست 
مانند دهقانی است که بر روی تپه کود خود ايستاده و از دور کسی را می بيند که 

 . از حاشيه زمينش راه رفته است
مثال بحث های بی ربط به سنديکاليسم که شايد به طور کلی در در سطح تئوريک 

 اجزای زيادی از آن هم صحيح باشد اما در پراتيک با تحليل از شرايط ويژه در 

آن چه در گذشته به آن قحطی می گفتند اما در واقعيت نه قحطی که فراوانی 
يعنی بحران سرمايه داری نه به دليل کمبود که از ازدياد محصول و . است

به قول ناظم حکمت که در رابطه با بحران سال . فراوانی آن ناشی می شود
چنان جای حيرت آوری است اين جهان که ماهيانش قهوه می «:گفت 1929

خورند و بچه هايش بی شيرند؛ خوک ها را با سيب زمينی می پرورانند و مردم 
او اشاره به اين داشت که برای خالی کردن بازار، گندم و قهوه  ».را با حرف

توليد شده را به دريا می ريختند در حالی که بچه ها شير برای خوردن نداشتند، و 
اين تازه وضعيت قابل تحمل تری است نسبت به وقوع جنگ به بهانه ای واهی 

که با نابودی همه آنچه که قبًال ساخته شده بود زمينه رونق بازار جديد فراهم 
 ! شود

در سيستم مالکيت فردی، مالک يک کارخانه آزاد است که هر مقدار کارگر 
حال اگر فرض کنيم يک کارخانه اتومبيل سازی با . موردنياز است استخدام کند

ده هزار کارگر مشغول به کار؛ با شرايط اشباع بازار روبرو شود در نتيجه 
به اين وضعيت رشد ابزار توليد . مالک کارخانه دست به اخراج انبوه خواهد زد

يعنی با پيشرفت . که بخش ديگری از نيروی مولد است را ميتوان اضافه کرد
نه آنکه از ساعات کار ) مثًال روبات( تکنولوژی و جايگزينی دستگاه های مدرن

کارگران با دستمزد سابق کاسته شود بلکه تعداد انبوهی از آنها اخراج خواهند 
 9. يک کارخانه با ده هزار کارگر اکنون فقط نيازمند هزار کارگر می شود. شد

تا اينجا اگر موقتًا . هزار کارگر به سادگی به ارتش ذخيره بيکاران منتقل می شود
و در خوشبينانه ترين حالت کسی را مقصر ندانيم اما در هر حال تعداد وسيعی 
بيکار در جامعه خواهيم داشت که هر يک از کارخانه ای و محل توليدی رانده 
شده است؛ اين عده تا قبل از اين يکبار در نقش توليد کننده کاال بوده اند که در 

قبال کار خود مزدی دريافت می کردند؛ و يکبار در مقام خريدار کاال بوده اند که 
در نتيجه توليد کنندگان اخراج شده در . اکنون پولی برای خريدن نخواهند داشت

اين روز خريداران بی پول فردا خواهند بود و اين اساسی ترين تضاد درون نظام 
سرمايه داری که حل قطعی آن تنها با از بين رفتن اين نظام ممکن خواهد بود؛ 

 . عامل افزايش بحران و تحميل فشار باز هم بيشتر به کل جامعه بشری است
. صاحبان سرمايه از بحران بيکاری نيز در جهت منافع خود بهره برداری ميکنند

آنها کارگران بيکار را به عنوان ارتش بيکاران ذخيره کرده و در مقابل کارگران 
اين بيکاران را به صورت . شاغل به عنوان آلترناتيو کار از آنها استفاده ميکنند

در پشت در کارخانه ها نگاه ميدارند تا تهديدی برای کارگران " ِاَستَان بای"
آنها را در رقابت با کارگران . شاغل باشند که تقاضای افزايش دستمزد دارند

 . شاغل قرار داده و پايه ای افتراق در درون طبقه را بنا می گذراند
 

در سالهای اخير به نظر شما اعتراضات و حرکات کارگری چگونه شکل می 
 گرفته است؟ 

 جنبش موجود را چگونه می بيند و به کجا خواهد رفت؟ 
همانطور که می دانيد کارگران در اين خيزش ها حضور داشته ولی به صورت 

شما چه تصويری از شرکت فعال کارگران به صورت تشکل .طبقاتی نبوده است
 يافته در جنبش و خيزش مردم ايران داريد؟ 

چشم انداز تشکل های کارگری را چگونه می بينيد؟ شما از اول ماه می روز 
  جهانی کارگر چه خاطراتی داريد و چه نقشی داشتيد؟

 
در مورد جنبش کارگری بايد بر سر يک نکته هرگز شک : علی رضا بيانی

هرچند اين جنبش . نداشته باشيم و آن جنبشی هميشه در حرکت و جاری است
دارای حرکتی گاه بطئی و گاه پر خروش می شود اما از بدو پيدايش خود هرگز 

که گاه در بحث ها " رکود جنبش"در نتيجه طرح موضوع . باز نايستاده است
اما دقيق تر اگر بخواهيم اين جنبش را تحليل . عنوان می شود بحثی فرعی است

و يا توازن قوا به . کنيم بايد بگوئيم جنبشی که توازان قوا را به نفع خويش ندارد
ديده می شود در واقع نبودن " رکود"پس آنچه که به عنوان . نفع اين جنبش نيست

حال چرا بايد بر سر اين نکته تمرکز کرد و . توازن قوا به نفع طبقه کارگر است
چگونه ميتوان اين بحث را از سطح اختالفات کالمی خارج کرده و آن را ملموس 
نمود، به اين دليل و اينگونه است که برای در دست داشتن توازن قوا به نفع طبقه 

يک سری . کارگر می بايست يک سلسله کارهای آگاهانه ای صورت بگيرد
فعاليت کارگری، سياسی و انقالبی صورت بگيرد تا امکان چرخش توازن قوا به 

درست به همين دليل است که بر سر اين نکته می . نفع طبقه کارگر فراهم گردد
 . بايست تمرکز کرده و مضمون واقعی اين بحث را شکافت

در جنبش های اجتماعی مادام که طبقه کارگر نتواند هژمونی خود را اعمال کند 
واقعه جالبی که در اين . جنبش های اجتماعی بی افق و سرگردان خواهند شد

اواخر در سطح برخی از اين جنبش ها رخ داده است اين است که به جای دعوت 
 از اين جنبش ها توسط طبقه کارگر و گرد آمدن اين جنبش ها به زير پرچم 
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اعتقادی به دمکراسی کارگری يک به يک آنها از دست رفته و همچنان از دست 
در اين رابطه بحث بسيار مفصلی وجود دارد که در نوبت خودش بايد . می رود

به آنها پرداخته شود اما اينجا الزم است بر اين نکته تاکيد کنم که شخصا معتقدم 
يک فعال مدعی، تنها زمانی ميتواند مارکسيست باشد که دمکراسی کارگری را 

 . خيلی زودتر و بيشتر و بهتر از کاپيتال مارکس بشناسد
مجموعه مفصلی از قطعات مورد نياز يک جنبش الزم است در کنار يک ديگر 
نشسته و با هم چفت و بست شود تا بتوان جنبش را به يک مرحله جلوتر برد در 
غير اينصورت هر روز در هر گوشه از اين کشور اعتراضی کارگری صورت 
می گيرد و سرکوب می شود و يا به هر طريق ديگر از پا درآمده يا به مماشات 

 . کشانده می شود
هر استراتژی ابزار خود را الزم دارد اما در شرايط جنبش ما اغلب اين ابزار 

 . خود به يک استراژی تبديل شده است
خوب می دانيم که سرمايه داری حاکم با سرعت در حال انطباق خود با سرمايه 

او يکی ديگر از -ال-جهانی است و نهاد های سرمايه داری جهانی، مثًال آی
مجموعه نهاد های امپرياليستی است که دستوراتی را برای دولت های کشورهای 

يکی از اين دستورات اتفاقًا تشکل . سرمايه داری پيرامونی ديکته می کند
هرچند سرمايه داری حاکم نوع با . کارگری بدون کسب اجازه از دولت است

اجازه آن را نيز سرکوب می کند اما اگر بتواند ابتکار عمل را در دست خود نگاه 
دارد دير يا زود نهادهايی با نام کارگری در پيوند با سازمان جهانی کار ساخته 

سازمان جهانی کار دلش برای کارگران بدون تشکل نسوخته است که . خواهد شد
چنين تقاضايی از حکومت سرمايه ايران می کند بلکه آنها خوب می دانند که اگر 

سرمايه های جهانی به داخل ايران سرازير شود و طبقه کارگر تحت فشار 
استثمار به مراتب وحشيانه تر عصيان کند الزم است طبقه کارگر رهبران و 

تشکل هايی برای مذاکره داشته باشند که اعتماد بيشترين کارگران را نيز پشت 
اکنون خانه کارگر رسوا تر از آن است که بتواند چنين نقشی . خود داشته باشد

بازی کند در نتيجه همه تالش آنها برای ايجاد چنين نهادی با هر نامی که 
ميخواهد داشته باشد است؛ اگر تا کنون نتوانسته اند چنين نهادی برپا کنند به اين 
دليل واضح است که سرمايه داری حاکم در شرايط مفلوک و واماندگی است و 

در هر حال چنانچه چنين نهادی . ابتکار عمل را رفته رفته بيشتر از دست ميدهد
برپا شود و با عوامفريبی های قابل پيش بينی و با کمی امکانات دم دستی 

و يا حتی هر استخدامی را منوط به . کارگران را به سمت خود دعوت کند
عضويت در چنين نهادی کند درنتيجه يک فرصت استثنايی برای تشکل يابی 

پس تشکل مستقل کارگری که . برای دوره ای طوالنی دوباره از دست می رود
قرار است ابزار مبارزه کارگری در جهت استراتژی کارگان باشد اکنون خود به 

 . هدف کارگری، گيريم هدفی کوتاه مدت تبديل شده است
در اينجا می توان به . حال که شرايط برای هيچ تشکلی فراهم نيست چه بايد کرد

سراغ سنت های جنبش کارگری در ساير نقاط جهان رفت و از تجربيات آنها 
تالش شبانه . است »اتحاد عمل«يکی از آنها در چنين شرايط خاصی . بهره برد

مقاومت . روزی فراوانی در اين جنبش صورت گرفت تا اين مفهوم پذيرفته شود
های زيادی در مقابل آن بوجود آمد که سعی می کرد در پوشش يک سری مطالب 

در هر حال . و غامض گويی های ادبی و عامدانه، اصل موضوع را مخدوش کند
تجربه اخير جنبش کارگری در ايران، پس از دوره طوالنی، ايجاد اتحاد عملی 

و فعالين کارگری بود که مهمترين دستآورد آن اجرای مراسم " تشکل ها"بين 
اين يکی از شيرين ترين . بود »استاديوم ورزشی شيرودی«اول ماه مه در 

خاطرات فعاليت من بود که با چشم خود می ديديم چه شور و اعتماد به نفسی هم 
اما متاسفانه و باز متاسفانه بی . به فعالين و هم به کل جنبش تزريق می شد

اعتقادی به دمکراسی کارگری توسط عده ای از يکسو و فشار نفس گير فرقه 
 . گرايی از سوی ديگر، می رفت که اين شورا را از درون مستحيل کند

در هر حال هميشه اين بحث مطرح بود که اتحاد عمل کارگری نه يک تشکل 
کارگری و نه ائتالف کارگری و نه چيزی مشابه اينها است؛ اين اتحاد عملی است 

. به حول يک يا يک سری از مطالبات مشترک بين فعالين و پيشروان کارگری
اتحاد عمل در نبود تشکل های کارگری ساخته ميشود و اگر هر گرايشی بتواند 

 . تشکل خود را داشته باشد که ديگر اتحاد عملی ضروری نخواهد بود
نقد های فراوانی بر اين پيشنهاد صورت می گرفت که يکی برای تن ندادن به اين 
. همکاری بود و ديگری به شکل بورکراتيک غليظ، برای در مرکز نشستن در آن

دومی مدعی ) زيرا با کناره گيری، خود را به حاشيه راند( از اولی که بگذريم 
حال تصور ! بود که اتحاد عمل ميبايست بين گرايشات راديکال صورت گيرد

کنيد که کافی است هر رفرميستی اين مورد را ذکر کند تا به اين ترتيب اتوماتيک 
 ! راديکال ديده شود

بحث در اين رابطه اين بود که از کجا معلوم است چه تشکل يا فردی راديکال يا 
 رفرميست است؛ ما اين را چگونه بفهميم بدون آنکه هنوز معلوم نيست خود ما که 

ايران که هر مبارزه اقتصادی بالفاصله و ناچارًا به مبارزه ضد سرمايه داری 
صورت گيرد، " راست"تبديل می شود، حتی اگر اين مبارزه توسط يک سنديکا 

 . همه اين بحث ها را انتزاعی می کند
چنين درک و برداشتی مکانيکی و صد درصد ذهنی و غير ديالکتيکی مستقيم در 

اکنون و در اينجا فرصت . انشقاق طبقه کارگر و فعالين آن نقش بازی کرده است
نيست اما ذکر اين نکته ضروری است که وقتی " سنديکاليسم"نقد و بر رسی 

فعالينی موضوعيت مبارزه ضد سرمايه داری خود را با مبارزه ضد 
سنديکاليستی معاوضه ميکنند و بعد تازه در عمل در شرايط خاص جامعه ما 

هرچند بر خالف ساير کشور ( مشاهده ميشود که اتفاًقا اين سنديکاليست ها بودند 
که دقيقا در مجرای ضد سرمايه داری قرار داشتند و همچنان ) های اروپايی

مشغول پس دادن تاون همين موضوع هستند؛ آنها خم به ابرو نياورده و همچنان 
تئوری"ماکسيماليسم و راديکاليسم خرده بورژوايی خود را در غالب نوشته های 

مرتب بر سر تنها سبک کاری می کوبند که پس از بيش از دو دهه، " رمانتيک-
گيريم برای اندک مدتی، مجرای تنفسی شد به نفع بازگشت اعتماد به نفس برای 

 . کل جنبش يک طبقه
قطعه ديگر پازل ندانم کاری های پيشروانی است که تصور می کنند برای دادن 

جنبه کارگری به فعاليت خود الزم است تا سطح کنونی وضعيت سياسی طبقه 
مثًال کارگران يک بخش توليدی . کارگر قرار بگيرند که وضعيتی استيصالی است

از سطح دانش کنونی و با تجربه کنونی مبارزه خود شعارهايی در غالب توصيف 
ماهيت شعارهای آنها کامًال به حق و واقعی است اما نقش . می دهند" گرسنگی"

يک پيشرو کارگری ارتقاع اين شعار ها به سطح باال تر و رزمنده و تعرضی 
ما گرسنه ايم، "مثًال شعار هايی مانند . است و نه تنزل کردن بيشتر از همان سطح

در دوره هايی در بخش هايی از جنبش ...! و " ما تشنه ايم ، به دادمان برسيد
کارگری بيان می شود که آن سو تر جنبشی ديگر مشغول آتش زدن عکس رئيس 

يک فعال کارگری می . جمهور و رهبر نظام و شعار مرگ بر ديکتاتور است
بايست بين اين دو مبارزه رابطه منطقی ايجاد کند و نه هنر تکرار استيصال با 

اين قطعه پازل، يعنی انتقال اعتماد به نفس به جنبش ! زبانی استيصالی تر
اين . کارگری توسط پيشروان جنبش کارگری بی نهايت موثر و تعيين کننده است

جنبش واقعًا به تعدادی بيشتر اسالو نيازمند است حتی اگر دارای درک و دريافت 
وقتی جنبش طبقه کارگر هژمونی به دست گرفت بخش های . سنديکاليستی باشند

وسيعی از طيف سنديکاليسم خود اولين کسانی هستند که زير پرچم سرخ آن جمع 
خواهند شد؛ اين از زاويه يک سليقه يا آرزوی شخصی نيست بلکه از تجربه 

رهبران سنديکاليست چون نمی خواهند فعاليت . دويست سال جنبش کارگری است
بماند که (تحت پوشش حزب کمونيست داشته باشند به سراغ سنديکا می روند 

برخی از نقادان به آن خود نيز مايل نيستند تحت پوشش حزبی فعاليت کنند و در 
اينصورت معلوم نيست اگر سنديکا و چيزی شبيه به سنديکا خوب نيست و حزب 

و بدنه ) ؟!هم خوب نيست پس آن چه تشکلی است که بايد در آن متشکل شد
سنديکا چون چنين حزبی در جامعه نيست به سراغ سنديکا ميروند اما با وجود 
چنين آلترناتيوی واضح است که جناح راديکل انقالبی در شرايط انقالبی رشد 

مثًال حزب بلشويک در مقطع انقالب اکتبر به تشکلی تبديل . بيشتری خواهد داشت
شده بود که بيش از هر تشکل کارگری ديگر در روسيه عضو کارگر داشت و 

 . اکثر آنها قبًال در تشکالت اکونوميستی عضويت داشتند
قطعه مهم و اساسی ديگر اين پازل اعتقاد عملی و اثبات شده به دمکراسی 

اين چيزی است که شخصًا ادعا می کنم اعتقاد به آن می تواند يک . کارگری است
جنبش را سر پا نگاه داشته و يا با بی اعتنايی به آن، همين جنبش را محکم به 

فعالين و پيشروان کارگری که اعتقاد عملی به اين مولفه ندارند . زمين بکوبد
بيشترين خدمتی که به اين جنبش می توانند داشته باشند اين است که اين جنبش را 

تمام اهميت و اساسًا ماهيت . به حال خود رها کرده و در جای ديگری فعال شوند
انقالب کارگری در استقرار دمکراسی کارگری است؛ جز اين مفهوم رهايی 

گاهی بعضی از فعالين آنقدر غصه . مفهومی وارونه است و تکرار نظام موجود
گرسنگی و غم نان کارگران را ميخورند که به کلی فراموش ميکنند که شايد 

جنبش از جنگ نان و پنير آغاز شود اما ابدًا نبايد در اين مرحله متوقف بماند و 
اين وظيفه به عهده همين فعالين است مشروط به اينکه در پراتيک مبارزاتی خود 

بارها مشاهد شده است . اعتقاد عملی به دمکراسی کارگری را به اثبات برسانند
که توان يک فعال کارگری و يا فعال سياسی به دليل بی عالقه گی به ورد در 
فرقه و باند يک گرايش، با حذف گرايی،انگ زنی و اتهامات بی اساس چنان 

چنين تالش . کاسته شده که اين فعال از مسير مبارزاتی اش به کلی منصرف شود
هايی از روی بی اعتقادی به دمکراسی کارگری؛ در خوشبينانه ترين حالت، 

 . بالقوه در رديف حذف گرايی بازوان سرمايه است
شخصًا شاهد از دست دادن فرصت های زيادی بودم که می توانسته مستقيمًا 

 اعتماد به نفس به طبقه کارگر منتقل کند اما به دليل بورکراسی خفقان آور و بی 
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 معشور 
 زيباترين اعتصاب كارگري ايران 

 امير مومبينی 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز
ی ملی شدن صنعت نفت به تصويب نمايندگان  ماده واحده ١٣٢٩اسفند  ٢۴روز 

مجلس سنا نيز  ١٣٢٩اسفند  ٢٩در پی آن، روز . مجلس شورای ملی ايران رسيد
اين ماده را تصويب کرد و بدين ترتيب صنعت نفت رسمًا ملی شد و يکی از 

خواست رأی  اما دولت انگليس نمی. آرزوهای ديرين مردم ايران برآورده شد
پس، از فردای اين تصميم فشار روی کاکنان صنعت . مردم ايران را محترم بدارد

از ديد شرکت نفت ايران و انگليس کارگران خوزستان، اين . نفت افزايش يافت
شدند که  پشتيبانان پيگير جنبش ملی، همچون يک دشمن خطرناک خانگی تلقی می

از اين رو، فشار مضاعف بر کارگران نفت . شدند به هر قيمت بايد ادب می
ی  العاده در صد فوق ٣٠شرکت نفت اعالم کرد که از آن پس . جنوب شروع شد

دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاری، نفت سفيد و اللی پرداخت نخواهد 
ی ملی را داشتند از اين  کارگران که انتظار تشويق به خاطر آن همه مبارزه. شد
اين امر موجب اعتصاب . آمد سخت احساس تحقير کردند و به خشم آمدند پيش

 ٨در . کارگران شد که متعاقب آن در خوزستان حکوت نظامی برقرار شد
دولت انگلستان اعالم کرد که برای حفظ امنيت شرکت نفت خود  ١٣٣٠فروردين 

را به آبادان " ايلوگوس"و " فالمينگو"های  زده، کشتی در مناطق اعتصاب
ها بخشی از ناوگان دريايی انگليس در خليج فارس  اين کشتی. فرستاده است

فروردين نيروهای نظامی در آبادان مردم را به گلوله  ٩متعاقب آن روز . بودند
های برخی از نيروهای ملی  با تالش. ی آن سه نفر کشته شدند بستند که در نتيجه

ها و  اما کارگران متوجه شدند که انگليسی. و کاشانی اعتصاب کمی فروکش کرد
فروردين سال  ٢٣پس، از روز . افزايند های خود می عوامل آنان همچنان بر فشار

بار ديگر کارگران بندر معشور و آبادان دست به اعتصاب و شورش زدند و  ٣٠
چنين . اين امر منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد

شهر ناميده  مانند کارگران بندر معشور، که امروز بندر ماه ی کم بود که حماسه
 .شود، آغاز شد می

، با مراجعه ١٣۴٨حوادث اعتصاب و شورش کارگران معشور را من در سال 
ای که با او  مهمترين چهره. به کارگران شرکت کننده در آن شورش گردآوردم

کرد و  ديدار کردم کارگری به نام نظری بود که آن زمان در باشت زندگی می
آوری کمک مالی، به  با گرد. برد تقريبان نابينا شده بود و در فقر شديد بسر می

همراه دو کارگر همرزم او به نام مريدزاده و پطروسيان، از اهواز به ديدار او 
ی کوچک و تاريک خود عکس بزرگی از مصدق را با ميخ به  در خانه. رفتيم

در تمام مدت از خاطرات . يک شب و يک روز پيش او مانديم. ديوار کوبيده بود
خاطراتی که . اش برايم صحبت کرد اعتصاب بندر معشور و زندگی خوب گذشته

 . دو کارگر ديگر نيز در آنها سهيم بودند
داستان از اينگونه بود که پس از اين که کارگران بندر معشور از کشتن مردم در 

آبادان و تصميم شرکت نفت برای تنبيه خود آگاه شدند مصمم شدند که به آن 
ای نوشتند و توسط يکی از کارگران برای مصدق  نامه. پاسخی درخور بدهند

فروردين شروع به تبادل  ٢٠اما خود منتظر جواب نشدند و از روز . فرستادند
کارگران کارگاه مرکزی شرکت نفت برای ديگر . نظر برای اعتصاب کردند

ها پيام فرستادند و دعوت به اعتصاب کردند و پيشنهاد کردند که همگی يا  بخش
تنها . ی کارگاه مرکزی يا در جلو کارگزينی شرکت نفت جمع شوند در محوطه

بخشی که از سوی آنها دعوت نشد بخش حراست شرکت نفت بود که قبًال نقش 
اما آنها خود از موضوع با خبر شدند و اعالم . کرد پليس شرکت را ايفا می

حدود دو هزار نفر کارگران خط لوله . آمادگی کردند که در اعتصاب شرکت کنند
که همواره از دليرترين بخش جنبش کرگری بودند خارج از شهر در بيابان 

ی  ی کميته نظری، کارگری که در باال از او نوشتم، به توصيه. مشغول کار بودند
عمًال شروع شد و روز  ٢١اعتصاب از روز . اعتصاب مأمور اطالع به آنها شد

 کارگران تصميم گرفتند که در يک جا جمع شوند و مشترکًا اعتراض خود را  ٢٢

اتفاقًا اتحاد عمل درست برای اين . اين را ميگوئيم در کدام بخش آن قرار داريم
در . است که در يک فعاليت مشترک چنين چيزی آنهم رو به جنبش معلوم شود

نتيجه الزم است تنها و تنها مطالبات مشترک را پيشنهاد کرد و درخواست کار 
بديهی . مشترک از همه گروه ها و گرايشات و افرادی کرد که آن را قبول دارند

است ورود کسانی که در سرکوب همين جنبش دستشان به خون آلوده است به 
عنوان ورودی ممنوع مفروض است اما به جز اين، مطالبات مشترک ميتواند 

نيروی عظيمی را به دور هم گرد آورده تا در نبود تشکل مستقل کارگری بخشی 
 . از وظايف آن را انجام دهد

بديهی است با اعتقاد عملی به دمکراسی کارگری ميتوان بولتن مباحث داخلی و 
بيرونی منتشر کرد تا هر گرايشی بتواند نظرات خود را در آن منعکس کرده تا 

به اين ترتيب هم صحت و اشتباه آن و هم گرايش راديکال و غير راديکال آن 
تجربه شخصی من از چنين اتحاد . مشخص شود تا طبقه کارگر خود قضاوت کند

اما در همين حد يکی از بهترين تجربه . عملی فقط نمونه ای برای يک شروع بود
های من بود؛ ومتاسفانه بايد بگويم به دليل ضعف های اسفناک در آستانه خود 

و اين دوباره بر من ثابت می کرد که واقعا جنبش ما در سطح . متوقف می شد
در هر حال مگر پيشنهادهايی ارائه شود که به جز از اين . رشد جنينی خود است

مسير بتواند اهداف جنبش را تامين کند وگرنه مسير فعًال موجود منطقًا هنوز 
 . همين است و تصور ميرود تا مدتی نيز همين باشد

اما آنچه مسلم است اين است که جنبش رو به رشد و حتی وضعيت رو به اعتالی 
از همين . انقالبی در راه است و متاسفانه آمادگی دخالت گری در آن کافی نيست

رو جنبش های اجتماعی موجود در ترکيبی عام، اعم از اقشار ميانی و گرايشات 
زنان ودانشجويی و جوانان و کارگران در سطح جامعه توانستند ارکان رژيم 

سرمايه حاکم را بلرزاند اما متاسفانه در اين جنبش طبقه کارگر به عنوان جنبش 
اخص برای رهايی تا کنون ميانداری نکرده و به همين دليل هژمونی جنبش 

موجود در دست بخش های از بورژوازی و مطلقًا برای به انحراف کشاندن و يا 
اين جنبش های عام در ترکيب . توقف آن در سطح کسب امتيازات خودشان است

سال اخير  32با جنبش خاص طبقه کارگر ميتواند بزرگترين زلزله اجتماعی در 
کافی . را ايجاد و به کسب برتری های تعيين کننده تا حد تصرف قدرت بيانجامد

است طبقه کارگر با اعتصابات عمومی خود، حتی فقط برای چند روز نشان دهد 
به هر حال همه چيز آماده و همه کس . چه قدرت مهيبی در اين تکان نهفته است

و اما طبقه کارگر نيز به انتظار پيشروان کمونيست . منتظر ديدن اين رخداد است
خود جهت سازمايابی انقالبی و ترسيم افق سوسياليستی است که بتواند پرچم 

 . سرخ خود را در مرکز تحوالت جامعه باال برد
 

 به اميد اين روز 
 

com.gmail@poorsani.ardeshir  
 

طرح بحثی برای آغاز تدوين و ارائه ی تحليل جامعی از وضعيت ايران، 
  »محسن يوسفی اردکانی«
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به آنجا که رسيدند پيام کوتاه کارگران معشور . مسجد سليمان و اللی و نفت سفيد
 : را خطاب به مردان آن ديار عالم کردند

برادران شما از معشور چارقد و روسری برايتان فرستند تا ! خواهران کارگر
 !چشم بد بتون نخورد

شنيدند سخت ناراحت و از عدم  کارگران مخاطب همين که اين پيام را می
و روسری را به همراه اين پيام پس   آنها چارقد. شدند اعتصاب به موقع خجل می

فرستادند که براداران ما با شما هستيم و دلگرم باشيد که اعتصاب را دوباره  می
 .کنيم شروع می

های خشن  معشور و آبادان و احتمال درگيری  ی اعتصاب ترس از گسترش دامنه
در اينجا بود که . با مأموران حکومت نظامی تهران را به فعاليت بيشتری واداشت

از سوی کاشانی برای کارگران پيام فرستاده شد و از آنها خواهش شد که به 
ی ملی را خطاب به  سرانجام شخص دکتر مصدق پيام جبهه. اعتصاب پايان دهند

ها خاتمه  کارگران در راديو خواند و درخواست کرد که کارگران به اعتصاب
ی ملی کميته اعتصاب کارگران معشور  متعاقب درخواست مصدق و جبهه. دهند

ی مناسب برای رسيدگی به  و آبادان تصميم گرفتند که پس از دريافت وعده
نخست معشور و سپس آبادان به . های خود اعتصاب را خاتمه دهند خواست

. شهرک اعتصاب معشور کم کم به داخل شهر منتقل شد. اعصاب خاتمه دادند
ها و  داری، درويش به گدايی و سگ کارگران به کار برگشتند، زنان به خانه

اما آنها، اين جمع کوچک کارگری، سهم عظيم . ها به تالش معاش روزانه گربه
آنها به جنبش ملی نيرو دادند و . خود را در قبال ميهن و مردم خويش ادا کردند
آن چه برای خودشان باقی ماند . آن را ياری کردند تا کفتار استعمار را پس نشاند

حس افتخار شرکت در اين حماسه بود و مهری که به هم يافتند و مهری که در 
باشد . ی آنان زينت بخش صفحات تاريخ ايران باد باشد که نام همه. دل ما کاشتند

ی شورش ملی معشور و نام  ی شهر حماسه که برستونی برافراشته بر دروازه
 . سرداران و سربازان آن حماسه به ثبت درآيد و رهنمای جوانان ما شود

 

 توهم بوسه بر انگشت كودكان كار 
 سميه جاهد عطائيان 

 
 
 
 
 

 ايلنا
های  ايامی که شايد فرصتی باشد برای شنيدن درددل. اين هفته، هفته کارگر است

کارگری، انتقاد، وعده و وعيد و يا تقديم يک شاخه گل ناقابل به کارگران 
 !کش ريخته و زحمت عرق

آوران کوچکی نيز هستند که نه  در اين ميان نان. کمی به دور و برمان نگاه کنيم
. کند و نه آغوشی برای حمايتشان باز شده است دست پرمهری آنها را نوازش می

 !خواهيم بوسه بر انگشتان کوچکشان بزنيم، تنها کمی تامل کافی است نمی
.... های کوچک صنعتی، واحدهای توليدی و  مغازه  نور زيرزمينی، های کم کارگاه

آنکه نگاهی نگران عاقبت آنها را  بلعد، بی هزاران هزاران کودک را در خود می
 .وجو کند جست

ها به روی کودک کار بسته مانده و اذهان پرادعای مسووالن به  اين روزها چشم
ها واقع  کشی کنند و مورد انواع بهره روی هزاران کودکی که پنهانی کار می

 .شوند خنثی مانده است می
 

 پزخانه دست الجون کودک و آجر سنگين کوره
سوخته، پاها را تا عرض شانه باز کرده و آجرهای تازه از کوره  کودک سياه

های  های کوچکش ضربه با دست. کند درآمده را با کهنه دستمال مرطوبی پاک می
حميد چهار سال دارد و در . های آن جدا شود زند تا گرده الجونی به آجر می

 .کند آباد کنار برادر، مادر و خواهرش کارگری می های محمود پزخانه کوره
مادرش به دليل فقر از صبح . شيرين برای خودش يک بانوی تمام و کمال است

 .سابد شورد و می های مردم را می خون تا بوغ سگ در خانه خروس
قدش برای کار، خواهر  شيرين هر روز صبح با راهی کردن برادرهای قد و نيم

بندد و تشت پر از لباس چرک برادرهای  اش را به کمر می کوچولوی دو ساله
زند، عصرها با همان کودک روی کول به کانون  شيطانش را با دست چنگ می

ها با کورسوی نوری که از خيابان  رود و شب حمايتی کودکان کار به پامنار می
برادر شيرين دياليزی است و . خواند تابد، محتاطانه درس می به حياط می

 .هايش را بابت مصرف آب نامناسب در کارگاه توليدی از دست داده است کليه

ی کارها تعطيل شد و مجموع کارگران در  ديگر همه ٢٣روز . اعالم کنند
آن روزها . اعتصاب و در حالت سرپچی از حکومت نظامی قرار گرفتند

 ۴خوردها  شد در زدو می گرفت و گفته های خشنی با کارگران صورت می برخورد
در همين زمان خبر رسيد که دو هزار کارگر خط لوله . اند نفر کارگر کشته شده

آيند تا به اعتصاب  پياده و با پرچم ايران و پرچم سرخ به سوی معشور می
اما در نزديکی شهر نيروهای حکومت نظامی وارد زدو خورد با آنها . بپيوندند

کارگران . شدند و پس از زخمی کردن شماری مانع از ورود آنها به شهر شدند
خط لوله نيز جايی در بيرون شهر را اتتخاب کردند و آنجا جمع شدند و اعالم 

ها  های خود که از جمله بيرون رفتن تمام انگليسی کردند که تا رسيدن به خواست
يکی در . پس اعتصاب دو ميدان پيدان کرد. از شرکت نفت است خواهند ايستاد
غروب کارگران معشور کوشيدند تا برای . داخل شهر و يکی در خارج شهر

اما در مسير راه ابتدا بين آنها و مأمورين . کارگران خط لوله آب و غذا بفرستند
حکومت نظامی زدوخورد صورت گرفت اما بزودی شماری از مأموران ايرانی 

به کارگران پيوستند و کمک کردند تا غذا و آب به کارگران خط لوله رسانده 
لوله به   کارگران معشور در بحث و تبادل نظر برای آوردن کارگران خط. شود

از اين رو فردای آن روز تصميم گرفتند که خود به . داخل شهر به جايی نرسيدند
خارج شهر بروند و به اتفاق ياران همرزم خود کارگران خط لوله در خارج شهر 

کارگران هر چه چادر و وسيله بود از کارگاه مرکزی و ديگر جاها . چادر بزنند
تمامی شب کارگران دست به کار . برداشتند و شبانه به کارگران خط لوله پيوستند

خوشبختانه هوا بهاری گرم . شدند و يک شهرک مرتب برای خود درست کردند
وقتی مردان به خارج شهر کوچ کردند نبرد . کرد تر می بود و اين کار را آسان

ها را يکی کردند و مشترکًا  خانه ها و آشپز زنان سفره. زنان با مأموران شروع شد
در مدت کوتاه فضای عجيبی درست . شدند  ی غذا برای کارگران مشغول به تهيه

ی اموال مال همه شده بود  همه. شده بود که هيچ کس تا آن زمان تجربه نکرده بود
و آرد و نان و شکر و ديگر مايحتاج غذايی از مالکيت شخصی درآمد و مشترکًا 

آلی آن شکل گرفته  نوعی کمون و زندگی کمونيستی در مفهوم ايده. شد تقسيم می
کرد از  کرد و در عوض سعی می بود که هرکس هر چه امکان داشت عرضه می
زنان يک شبکه درست کردند که . امکانات عمومی تا حد ممکن کمتر استفاده کند

در اين زمان يک فرد . اش رساندن مايحتاج اعتصابيون به آنان بود وظيفه
کرد و برخی به شوخی  ی کارگران زندگی می درويشی در معشور بود که با اعانه

گشت و شعر  گدا با تبرزين و کشکول خود دور می علی. گفتند به او علی گدا می
حاال در اين وضعيت عجيب شهر او هم ابتدا گيج شده . کرد خواند و تکدی می می

بود و اولين کاری که کرد دست از گدايی برداشت و شروع به شعار دادن عليه 
اما چند . های اعتصاب همراه شد ی نيازمندی ها کرد و با زنان در تهيه انگليسی

ی صبح تبرزين خود را برداشت و فرياد زنان گرد شهر گشت و  روز بعد کله
ما هم بايد به کارگران . خطاب به زنان فرياد کشيد که آخر ما چرا اينجا هستيم

پس زنان را بسيج کرد و به کمک کارگران هرچه مايحتاج بود بار . بپيونديم
. شهر خالی شده بود و حالتی عجيب داشت. ها کردند و به اعتصاب پيوستند ماشين

ها و نانوايی ها که مانده بودند چه را به کی بفروشند وسايل خود را  روز بعد دکان
برداشتند و آنها نيز به شهرک اعتصاب پيوستند و دکانهای خود را در آنجا بپا 

شد و آنها که توی شهر  حاال ديگر هرچه نان شهر بود در بيابان پخته می. کردند
. ای نداشتند جز اين که نان خود را از اعتصابيون بخرند مانده بودند نيز چاره

ها بودند که آنها  ها و گربه آخرين نقل و انتقال از شهر به شهرک اعتصاب سگ
ها را از آن سوی صحرا شنيدند کم کم راهی آنجا شدند و  نيز وقتی بوی خوردنی

ها  ی االغ و عره  ی گربه به اعتصابيون پيوستند و حاال صدای پارس سگ و مره
کارگران روزهای گرم و پر از خطر را . داد ها را نوازش می نيز از آنجا گوش
کردند که ساز و دهل  رساندند زندگی ديگری را شروع می که به غروب می

چند شاهنامه خوان بختياری . خوانی مهمترين آنها بود بختياری و جشن و شاهنامه
نيز در آنجا پيدا شدند که حاال تازه ميدان واقعی نبرد را پيدا کرده بودند و به 
جوش آمده بودند و فرصت را غنيمت شمرده و بلندگوهای قوی شرکت نفت 

ی معشور  زده انگليس را جلو دهان مبارک خود کار گذاشته و تمای صحرای شب
ی  کم کار به رقابت و مسابقه کم. ی رستم دستان پرکردند را از حماسه

ی کارگران چنان پرشده بود که وقتی  ها رسيد و حاال ديگر برنامه خوان شاهنامه
ی نان قبل از هرچيز يک  در اين مدت هر لقمه. برای برگشت به کار نداشتند

کارگران معشور پيگيرترين همرزمان . ی تعارف تا نهايت به همرزمان بود وسيله
اما در اين زمان آنها احساس کوتاهی از سوی کارگران . کارگران آبادان بودند

ی شبانه دست به  پس طی يک جلسه. مسجد سليمان و آغاجاری و نفت سفيد کردند
يک شيرين کاری جديد زدند و تصميم گرفتند که آن کارگران را به اعتصاب و 

ی اعتصاب هر  نتيجه اين شد که کميته. شورش خود دعوت و يا شايد ناچار کنند
چه چارقد و روسری در بساط دکانداران بود گرفتند و چند نفر را به عنوان سفير 
 انتخاب کردند و اين سفيران با چارقد و روسری راه افتادند به سوی آغاجاری و 
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خواهد تا به کودکان خارج از چرخه تحصيل توجه کند و  او از آموزش و پرورش می
ها برای هدايت کودکان به سمت آموزش به  با همان فشار چهارچنگولی که انجمن: گويد می

برند، دو برابر اين نيرو در آموزش و پرورش صرف بازماندن اين کودکان از  کار می
 !شود چرخه تحصيل می

 
 آور ديگر کودک کار در آرزوی ازدواج با نان

کورسوی اميد آنها . کودکان کار نه تشکيالت و صنفی دارند و نه با حقوق خود آشنا هستند
 .عنايتی مسووالن مواجهند ها هم با بی های حمايتی است که اين انجمن به تعدادی از انجمن

زهرا آرزو دارد وقتی بزرگ شد با زهرا که  فروش جاده بهشت ساله، کودک گل ١٢علی 
قدر پول جمع کند تا شايد روزی  خواهد آن فروشد، ازدواج کند و می شيفت صبح گل می

اش راحت کرده و او را با خود به دنيای  و لگدهای ناپدری  بتواند زهرا را زير مشت
 .آرامش ببرد

قانون کار کودکان و نوجوانان، به کار گماردن  ٧٩دانند که مطابق با ماده  کودکان کار نمی
سال تمام، ممنوع بوده و نزديک به هفت سال نيز از پيوستن ايران به  ١۵افراد کمتر از 

المللی کار مبنی بر منع بدترين اشکال کار برای کودکان  سازمان بين ١٨٢نامه  مقاوله
 وجود دارد، اما آيا مسووالن هم به قوانين اشراف دارند؟

اين   :گويد زاده عضو کميته هماهنگی شبکه ياری کودکان کار ايران به ايلنا می فاطمه قاسم
سال به باال مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما  ١۵امکان وجود دارد که کودکان کار 

داند، نظارتی هم بر روند  سال را مجاز نمی ١۵آوری کودکان زير  چون وزارت کار، نان
هايی که تعداد  در عين حال هيچ نظارتی هم بر کارگاه. کند اجرای اين قوانين نمی

ها را از شمول  نفر بوده، نيست چرا که اين کارگاه ١٠کارگرهای شاغل در آن کمتر از 
دانند و به اين بهانه که تعداد نيروهای نظارتی کم است، از اين امر  قانون کار خارج می

 .زنند مهم سر باز می
 

 خواهند کودکان کار اتحاديه می
آوران  ها باعث افزايش تعداد نان اين فعال حوزه کودکان با اعالم اينکه فقر مالی خانواده

های دولتی بايد برای کاهش رنج کودکان گام بردارند  سازمان: گويد کوچک شده است، می
شود، بلکه فقر،  چرا که متاسفانه کار کودک قابل حذف نيست و از روی تفنن انجام نمی

 .دارد کودکان را به کار وا می
ها  کودکان کار تشکيالتی ندارند که منافع خود را در چارچوب اتحاديه: دهد او ادامه می

سال، جايگاهی  ١٨تا  ١۵حفظ کنند، در حالی که بايد برای کودکان کار نوجوان در سنين 
چرا که . در نهادهای غيردولتی در نظر گرفته شود تا بتوانند مشکالت خود را مطرح کنند

 .شوند اين نوجوانان با نداشتن اتحاديه و ارگان نظارتی از بسياری حقوق مسلم، محروم می
نظارت وزارت کار بر روی : گويد  کند و می زاده به معضل ديگری اشاره می قاسم

ها هم از نظر کيفی مشکل دارند و هم از نظر کمی؛ به طوری که با کم بودن تعداد  کارگاه
 .نيروهای نظارتی توانايی نظارت بر کار کودکان از عهده وزارت کار ساقط است

ها از مصوبه هيات  سال: کند عضو کميته هماهنگی شبکه ياری کودکان کار ايران تاکيد می
های کمتر از ده نفر جمعيت از شمول قانون کار خارج هستند،  دولت مبنی بر اينکه کارگاه

های  گذرد در حالی که اين مساله با وجود تعداد زيادی کودک شاغل در کارگاه می
 .چنينی يک نقص بزرگ است اين

از ناحيه قانون هم به کودکان اجحاف : دهد پردازد و ادامه می او به ضعف قوانين نيز می
شود چرا که تنها در دنباله قانون کار بزرگساالن، چند ماده به کودک کار اشاره کرده و  می

از ديدگاه قانونی تدبيری برای کودکان کار نشده است و زمان کار کودکان تنها نيم ساعت 
با کار بزرگساالن تفاوت دارد، در حالی که نيم ساعت مشکلی از معضالت عديده کودکان 

 .توانند مهارتی ياد بگيرند و کودکی کنند کند و در طی نيم ساعت نمی کار کم نمی
 

 سهم گم شده کودکان کار در هفته کارگر
تواند  های مختلف است می هفته کارگر که در اصل يادآور مبارزات کارگران در دوره

های مربوط به کودکان کار باشد چرا که  فرصت مناسبی برای طرح معضالت و کاستی
حقوق بنيادين کار پيوسته و کنوانسيون حقوق  ١٨٢نامه  به مقاوله ٨٠دولت ايران در سال 

ها و ضعف در اجرا  تمام قوانين با تمام کاستی. امضا کرده است ٧٠کودک را در سال 
برای آن است که شايد فشارهای وارد آمده بر روی کودکان که نشات گرفته از فقر است، 

 .جبران شود
کودکان کار بايد بتوانند سهمی از حق خود برای کودکی را ادا کنند و مانند ساير 

شهروندان از حقوق انسانی مانند آموزش، بهداشت، تغذيه مناسب، اوقات فراغت، تامين 
برخوردار شوند نه آنکه به واسطه فقر و شرايط نامناسب کاری با ساير ... اجتماعی و 

دست و پنجه نرم کنند و مشکلی به معضالت آنها ... معضالت مانند اعتياد، آزار جنسی و 
 .افزوده شود

 
 های کوچک کودکان کار تامل کنيم به لقمه

شهرداری برای کودکان کار فکر کنيم، کيسه   های غذا در مخازن زباله بياييد به کثيفی لقمه
ها،  پزخانه شود و يا به حرارت کوره رنگ مواد مخدر که توسط کودکان جابجا می سياه
های ذوب مواد اوليه و صدها پله زيرزمينی که کودکان با سرازير شدن در اين  کوره
 . کنند، بيانديشم ها جای پای کودکان آينده را هم برای چنين سرنوشتی باز می کارگاه

 
 

 دار قالی و سر انگشت ريز کودکان
باف تبريز  ناهيد، رقيه، فريده و انسيه با انگشتان کوچک، اما ماهر خود بهترين قالی دست

نور و مرطوب  های کم در روستای دورافتاده آنها اکثر کودکان در کارگاه. بافند را می
آنها با   الزحمه کار، در آخر کار هم حق  کنند و با تحمل غرولندهای صاحب بافی می قالی

اکيپ . شوند خور محسوب می آوری، نان شود و باز در عين نان پدرشان تسويه می
. کند تا رضايت صاحب کار را به دست آورد جمعی آنها از صبح تا شب جان می دسته

 .کودکی آنها پشت دار قالی مخفی مانده است
. بوده  خوان مدرسه شبانه عطيه چشمان گيرای عسلی دارد و تا دو سال پيش شاگرد درس

های مکرر، جويای  های حمايتی به دليل غيبت اوليای مدرسه و اعضای يکی از انجمن
ساله با ديدن  ١۴شوند و با مراجعه به خانه خشتی و بيغوله دختربچه  احواالت عطيه می

تحصيل طفل  فروشی دختر بچه اختصاص داشت، به داليل غيبت و ترک ای که به تن پرده
 !برند معصوم پی می

 
 فقر و نداری آمار ندارد

امثال عطيه، ناهيد، رقيه، حميد و هزاران هزار کودک کار در کشور زياد است، اما 
آيند و  ها به چشم می گری در سر چهارراه فروشی يا تکدی گردی، دست ای با زباله عده
 .شوند ای هم پنهان و آرام تلف می عده

ای به وضعيت کودکان کار ،  وقفه کودکان، کسی اشاره های بی در ميان همين جان کندن
 .کند نمی.... کننده مواد مخدر و  قربانيان جنسی، کودکان حمل

خواهد، چشم  فقر و نداری آمار نمی. کند حال مسووالن آمار و ارقام هم دهند، فرقی نمی
ترين مکان  نگاهی که حتی دورترين و کوچک! خواهد ادعای جسور می بصيرت و نگاه بی

 .وجو کند خواب يک کودک کار را جست
با وجود فقر آماری در ايران در هر حوزه از جمله کودکان کار، همچنان راه انکار اين 

 .معضل به روی مسووالن باز گذاشته شده است
وگو با ايلنا به تحقيقی  مريم پناهی عضو کانون فرهنگی، حمايتی کودکان کار در گفت

کودکان کار جنسی، : گويد کند و می مورد از انواع کار کودکان اشاره می ٢٠پيرامون 
ها،  پزخانه راهی، کوره کننده موادمخدر، کودکان بزرگ فروش، کودکان حمل کودکان گل

ها و کودکان ازدواج کرده از جمله  ها، مزارع، دامداری کودکان کار خانگی، کارخانه
 .مواردی هستند که مورد بررسی قرار گرفته و شرايط آنها سنجيده شده است

بزرگترين : دهد او در پاسخ به سئوالی پيرامون آمار مربوط به اين کودکان، ادامه می
ها  معضل مربوط به اين قبيل کودکان خالءهای آماری است؛ چرا که کار کودک در خانه

شماری از کودکان در شرايط بسيار نابسمان کاری و دور از  ناديده گرفته شده و تعداد بی
 .چشم مردم و مسووالن مشغول به کار هستند

 
 اجحاف مضاعف با وجود فقر آماری

وقتی ده سال گذشته کار خود : گويد پناهی عضو کانون فرهنگی ـ حمايتی کودکان کار می
رسيد، اما در حال حاضر بعد  نفر نمی ٣٠را در محله پامنار آغاز کرديم، تعداد کودکان به 

کودک در پامنار تحت حمايت انجمن هستند و اين روند  ٢٠٠از گذشت ده سال، هزار و 
کنند، نيز  های حمايتی پراکنده در کشور که پيرامون کودکان فعاليت می در ساير انجمن

 .شود مشاهده می
روستاهای تبريز، باالترين : دهد کند و ادامه می پناهی به تحقيقات صورت گرفته اشاره می

ها را  ها را دارند که بهترين قالی ها و يا کارگاه خانه باف آمار مربوط به کودکان کار در قالی
های در هم تنيده شده توسط انگشتان ريز کودکان  بافند؛ چرا که گره ترين قيمت می با ارزان

سختی کار کودک در روستاهای زابل، زاهدان، سيستان و . شود به خوبی بافته می
بلوچستان، بسيار چشمگير بوده و اين مساله بيشتر شامل دختران کار است که بيشتر در 

 .های جسمی، جنسی، روحی و عاطفی قرار دارند معرض انواع آسيب
ای  متاسفانه در حال حاضر دغدغه: عضو کانون فرهنگی ـ حمايتی کودکان کار ادامه داد

ای کودکان کار در  آوری فله در شهرداری وجود دارد که بر اين اساس نسبت به جمع
های  در حالی که تعداد کثيری از کودکان با کار در کارگاه. کنند ها اقدام می خيابان

ها  کنند و شاهد انواع تبعيض زيرزمينی و توليدی هر گونه تحقير و توهينی را تحمل می
 .هستند

در حال حاضر کارفرمايان اين کودکان هزاران : کند اين فعال حوزه کودکان تصريح می
های تنگ و تاريک دارند و با انواع و اقسام آزارهای  جا در کارگاه خواسته و توقع بی

 .دهند آنها را شکنجه می.... جسمی، روحی، روانی و 
 

 ها و فشار مضاعف مسووالن غافل فشار چهار چنگولی انجمن
هايی رسيده مبنی بر اينکه کودکان خارج از چرخه  گزارش: گويد ها می پناهی از نگرانی

خورند، در صورتی که  هايی که چوب فقر خانواده را می تحصيل و يا ترک تحصيل کرده
 ٢٠نتوانند کار پيدا کنند و يا شانس به آنها رو نکند، شالق پدر و يا سرکوفت مادر هر 

کند و يا اگر دختر هم باشند، نيروی کار خانه محسوب  روز يک بار آنها را تهديد می
 .شوند می

های  کند و به حرف عضو کانون فرهنگی ـ حمايتی کودکان کار به هفته کارگر اشاره می
های حمايتی مربوط به  تمام انجمن و کانون : گويد رسد و می تکراری ده سال گذشته می

کنند تا سختی پديده کار کودک را از طريق  ای متروک تالش می کودکان مانند جزيره
پرداخت کمک هزينه تحصيل کم کنند، اما اين کار از وظايف مسلم دولت است؛ چرا که 

 .ايران از نظر منابع ثروتمند است
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هدف . گونه توجهی ندارد ها هيچ ی بين انسان شود و رابطه جنسی انجام می
جنسی افراد با تأکيد بر  -پورنوگرافی چيزی نيست مگر برانگيختن حس شهوی 

 .عمل صرف جنسی
توان گفت، پورنوگرافی تنها به اعمال و اندام جنسی تأکيد و تکيه  بنابراين می

در اين نوع از . داشته، و کارش تنها نشان دادن يا به وصف کشيدن آنهاست
ی جنسی است و معموًال از منظر  ادبيات غالبًا حضور زن تنها به عنوان يک ابژه

تر  به همين خاطر بيش. مردانه نوشته شد و پس مطابق آمال جنسی مردانه است
 .مخاطب چنين ادبياتی مردها هستند

برجستگی  :در يک کالم شايد بتوان به چنين تعريفی از پورنوگرافی اکتفا نمود
عمل جنسی و اندام جنسی از يک سو و غيبت روان و حس و عاطفه و فقدان 

 .جوهر هنری از سوی ديگر
 

 تفاوت اروتيک و پورنوگرافی
 

بندی رسيد که پورنوگرافی فقط و فقط جهت  توان به اين جمع چه آمد، می بنا برآن
شناسی هنری به دور  ها تهيه و توليد شده و از هر نوع زيبايی تحريک جنسی آدم
اروتيک اما گرچه از تحريک جنسی مخاطب غافل نيست، اما . و مکانيکی است

همه  با اين. گيرد ی هنر قرار می شناسيک دارد، و در حيطه های زيبايی ارزش
توان پورنوگرافی و اروتيک  شايد يادآوری اين نکته خالی از فايده نباشد که نمی

در تعيين تفاوت يا . را هميشه و همه جا به روشنی از يک ديگر تفکيک نمود
همسان پنداشتن اين دو، عوامل متعددی از قبيل فرهنگ، سنت، دين، تاريخ، 

 .های فردی نقش دارند بستگی ناخودآگاه جمعی و سليقه و دل
 پورنوگرافی و اروتيک در ادبيات جهان

ها و  تر قاره توان نزد بيش ی شهوی انسان در ادبيات را می بازتاب غريزه
بين  »کاماسوترا«در هند . های دور يافت های جهان و نيز از زمان فرهنگ

صد سال قبل از ميالد مسيح نوشته شد و در چين کتاب معروف  دويست تا سی
ی ادبيات اروتيک در غرب به پيش از دوران باستان در  سابقه. جينگ پينگ مای

 .رسد يونان و روم قديم می
ی دوم قرن نوزدهم است که به  اين نوع از ادبيات در سير تاريخی خويش از نيمه

گيرد و نويسندگانی چون گی دو مو پاسان، الرنس و  معنای مدرن کلمه پا می
. پردازند های خود به اروتيک می بسياری ديگريکی پس از ديگری در رمان

ی ادبيات اروتيک نامدارانی چون جويس و  ادبيات قرن بيستم نيز در عرصه
 .ناباکوف عرضه کرده است

 پورنوگرافی و اروتيک در ايران
ها از دست و  جنسی است و گرچه زن  ی ايرانی های مردانه تر فحش گرچه بيش

اند اما نوشتن در مورد  زبان بسياری از مردان در کوچه و خيابان در عذاب
مسايل جنسی که هيچ حتی حرف زدن از سکس به خاطر موانعی چون دين، 
ها  سنت، فرهنگ و اخالق و هم چنين سانسور حکومتی همواره نزد ما ايرانی

ی ادبيات  های مجال نيافتن برای حضور و عرضه توانند علت اينها می. تابوست
 .اروتيک و بازماندن از رشد آن را توضيح بدهند

 
 در ادبيات کهن

 
ی شعر  ترين آثار ادبی اروتيکی به جا مانده از ادب کهن ايران، در حوزه بيش
التواريخ و الفيه شلفيه، هزار و يک شب و شاعرانی چون  های ناسخ کتاب. است

سوزنی سمرقندی، سعدی، عبيد، ويس و رامين، نظامی، مهستی گنجوی، 
توان با اغماض در  خاکشير اصفهانی و برخی از شعرهای ايرج ميرزا را می

ضمن اين که بايد توجه . ی ادبيات اروتيک يا پورنوگرافی قرار دارد حوزه
 .اند تا اروتيک يا پورنوگرافيک تر هزل ای از اين آثار بيش داشت، بخش عمده

 
 در ادبيات مدرن

 
شمار شعرهايی از نادر نادرپور، يداهللا  در شعر مدرن ايران می توان به انگشت

در ادبيات . رويايی، فروغ فرخزاد اشاره کرد که دارای بار اروتيک هستند
شناسم، اثری است از زکريا  پروايی که من می داستانی مدرن ايران تنها اثر بی

البته . ادبی چندانی برخوردار نيست  که از ارزش »طوطی«هاشمی به نام 
توان آثار متعددی اعم از داستان يا شعر  امروزه با گشتی کوتاه در اينرنت می

 .اروتيک يافت
 

 راديو زمانه: منبع

 ادبيات اروتيك و ادبيات پورنوگرافيك
 ناصر غياثی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان همواره و با  اروتيک چيست؟ تفاوت آن با پورنوگرافی کدام است؟ آيا می
قاطعيت اثری را اروتيکی يا پورنوگرافيک خواند؟ آيا مرز معينی اين دو را از 

کند؟ يادداشت زير تالشی است برای يافتن پاسخی ممکن برای  يکديگر جدا می
گرچه اين دو در ديگر هنرها نيز کم و بيش . های باال در ادبيات داستانی پرسش

 .از همان تعريف و نقش و کارکردی برخوردارند که در ادبيات
 

 اروتيک
 

يکی از  »کامگی تن«ی اروتيک در زبان يونانی قديم به معنی عشق بوده و  واژه
  .برابرنهادهای فارسی آن است

آثاری که در آنها بر عناصر شهوانی انسان همراه با عشق زمينی تأکيد شده باشد، 
ی غريزه و تن است، عشق با  سکس زاييده. گيرند ی آثار اروتيک جای می در رده

ی  حس و روان آدمی سروکار دارد و ادبيات اروتيک به وصف کشيدن رابطه
 .عاطفی يکی به ديگری است –شهوانی 

کم عاطفی با  ی عاشقانه يا دست در آثار ادبی اروتيک، دو طرف در يک رابطه
يکديگر قرار دارند و توصيف احتمالی اعمال يا اميال جنسی تنها بخشی از اثر 

شناسی از جايگاه مهمی  در اين گونه آثار زيبايی و زيبايی. دهد را تشکيل می
برخوردارند و به کالم کشيدن عمل جنسی يا نشان دادن و تأکيد بر اندام جنسی 

 .دهد هسته و مضمون اصلی اثر را تشکيل نمی
که از نقد جامعه  شود بل های ادبی اثر لحاظ می در ادبيات اروتيک نه تنها ارزش

در اروتيک جسم هم هست اما فقط جسم . غافل نيست -بويژه نقد اخالقی آن  –
ها، نوع رابطه و ديگر مشخصات يک اثر ادبی در  نيست، روح و روان شخصيت

پرواست و روابط و مناسبات اجتماعی و  اين ادبيات گستاخ و بی. ملموس است  آن
 .کشد های مذهبی و اخالقی جامعه را به چالش می نيز ديدگاه

ها و از ديرباز وجود داشته و در  ادبيات اروتيک کم و بيش در تمام فرهنگ
ساليق . هايی را پشت سر گذاشته است های مختلف تاريخی فراز و نشيب دوره
های اخالقی حاکم بر هر دوره متر و معيارهايی هستند  هنری و ارزش -ادبی

 .برای پذيرش يا عدم پذريش چنين ادبياتی از سوی يک جامعه
ها و اخالق جامعه و از سوی  دهد از يک سو سنت تاريخ ادبيات اروتيک نشان می

ای در به وجود آمدن، شکل گرفتن و  کننده ديگر سانسور حکومتی نقش تعيين
نبايد از ياد برد که ادبيات اروتيک نيز، . ترويج اين نوع از ادبيات داشته و دارد

چنان که ادبيات پورنوگرافيک، قصد برانگيختن ميل جنسی و شهوت در انسان 
را دارد، با اين تفاوت که اثر بر مدار عمل جنسی صرف يا فقط اندام جنسی 

 .ی خود را دارند گاه ويژه چرخد و حس و عاطفه نيز جای نمی
 

 پورنوگرافی
 

تصاوير منافی «ای در زبان يونانی قديم و به معنای  ی پورنوگرافی نيز کلمه واژه
نگاری و  نگاری، زشت است و برابرنهادهای فارسی آن عبارتند از هرزه »عفت

 .نگاری وقاحت
يابد، به تصوير کشيدن اعمال جنسی با  چه در آثار پورنوگرافيک برجستگی می آن

روانی دو طرف رابطه ناديده گرفته  –تأکيد بر اندام جنسی است وجوه عاطفی 
های يک اثر ادبی حامل معيارهای زيباشناسيک يا در آنها وجود  شود و ويژگی می

 .ندارد و يا بسيار کم رنگ است
شود و کامًال  در پورنوگرافی سکس به عملی ساده و مکانيکی تقليل داده می

انسان نيز در آثار پورنوگرافيک به عمل جنسی تقليل داده شده و . آشکار است
 پورنوگرافی به فضايی که در آن عمل . شود ی صرف جنسی می تبديل به يک ابژه
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. روشنی يا دانش، ازآتش خدا درجانها ، هميشه درروند زمان ، زاده ميشود 
) تخم + مر= مردم (= روشنی درفرهنگ ايران ، ازتخم است ، وانسان 

اصليست که اين بينش، درروند زمان ، درتنوع وگوناگونی ، درانسانها پيدايش 
 . می يابد ، و اين بينش ها درتاريخ ، رنگين کمانی از بينش ها ميگردند 

اين بيش های متنوع ورنگارنگ ، برضد همديگرنيستند و جای پيدايش ديگری 
بلکه بينش پيشين ، راه پيدايش تازه . را درآينده ، تنگ نميسازند ونمی بندند 

آنچه . بعدی را که به کلی با بينش پيشين تفاوت دارد ، نمی بندد ، بلکه ميگشايد 
را اديان نوری ، خطاپذيری انسان ونقصِ بينش انسان ميدانند ، سيمرغ ، به 

آتش جان ( غنای گوهری انسان که همان خوِد ارتا . گونه ای ديگر درمی يابد 
هست ، نياز به زمان، يا به روند زمان ، به همه گسترهِ  آينده ) خدا = سيمرغ= 

دارد ، تا بتدريج ، دربرخورد با رويدادها تازه ، با جفت وانبازشدن با تجربيات 
تازه ، خود را ازنو درهزاران شکل ، بگسترد ودرهرجائی وزمانی ، پيدايشی 

، در روند زايشِ بينش وروشنی درزمان ) اخو( فطرت يا ُبن انسان . ديگر يابد 
فطرت من ، در بينش امروزی من ، . ، درتجربيات تازه ، خود را ميگسترد 

اين ناگنجائی . نمی گنجد ، و اين ضعف بينش من ، ونقص فطرت من نيست 
در بينشهای خود ، از غنای نهفته وآفريننده او سرچشمه ميگيرد ، که نياز به 

اشتباه کردن ، پيآيند پيدايش تدريجی غنای فطرت انسان در بينش . آينده دارد 
همه بينش ، يکجا دريک زمان ، با يک فوران ، ازهيچ انسانی . هايش هست 

خود خدای ايران ، گوهريست که در . ولو برگزيده خدا هم باشد، نميجوشد 
خدا ، نياز به آينده دارد ، تا خدا . رونِد پيدايش در زمان ، خود را ميگسترد 

. خدای ايران ، درآغاز، خدا نيست بلکه در سير درزمان، خدا ميشود . بشود 
اگر زمان ، پايانی ميداشت ، خدا نيز درپايان زمان ، خدا ميشد ، ولی 

درفرهنگ ايران ، زمان ، هميشه ازنو آينده را ميزايد، وخدا نيز ، هيچگاه خدا 
نميشود ، و بينش خدا ، هميشه ازنو تازه ميشود و دراين تازگيهايش ، شگفت 

خدا درايران ، هيچگاه خدا نميشود ، چون هيچگاه پيدايشش ، تمام . انگيزاست
. نميشود و اين درپايانی که هيچگاه نمی آيد هست که خدا ، ميتواند خدا بشود 

نميشود ، و دستگاه بسته  »يک کل وتماميت  «بينش ودانائی نيزهيچگاه ،
 . نميگردد  »صندوق معلومات  «نميشود، و 

روشنی  «خدای ايران ، مانند اهللا يا اهورامزدای زرتشت نيست که درالست ،
يا معلومات ثابت ومعين دريک لوح محفوظ، يا جفريا صندوق يا  »بيکران

خدای ايران ، هميشه درحال بينشی . باشد  »يک کل درتماميتش  «کامپيوتری، 
تازه شونده و هميشه جوينده است ، نه کسيکه همه چيزهارا ازپيش ميداند ، و 

ميگذارد ، جهان وشريعت را  »علم«برپايه اين معلومات ، که نامش را 
اين تصوير خدا و معلومات ازپيش آماده ، و يا مفهوم حقيقتی را که . ميآفريند 

ازاين تصوير پيدايش يافته ، بايد دورانداخت تا فرهنگ ايران را درست 
خدای ايران، زندگيست که درروند زمان درگوناگونی وتنوع ، پيدايش . فهميد 

می يابد و درزمانهای آينده ، طيف روشنی وبينش های او ، فراخواهد گسترد 
خدا ، انسانها ميشود و در بينش . ونو ها خواهد آورد که درگذشته نبوده است
 . انسانها درزمان ، ميافروزد وتنوع می يابد 

ارتا ، ارتای . داده شده است ) سيمرغ ( اين درهمان تصويرخدای ايران ، ارتا 
باشد ، به معنای آنست ) تخم + مر( انسان که مردم . هست  »وشی«خوشه يا 

هست ، جان هرانسانی ، آتش جانش ، تخم ارتا هست، و اين  »تخم ارتا  «که 
) خدا، کانون اخگرهای آتش است ، نه روشنی بيکران ( آتش خدائی

درهرانسانی هست که سرچشمه روشنی ودانش وبينش در تنوعش هست ، 
هرانسانی، استعداد آنرا دارد که . چون تخمهای ارتا ، گوناگون ومتنوعست 

 . سرچشمه بينش ودانش وشناخت وروشنی ديگری باشد 
 چگونه اهورامزدای زرتشت ، 

 را از خدائی انـداخت ؟  »ارتا «
  »انداخته شدن ارتا ازخدائی «چگونه با

 تصوير انسان وبينش، واژگونه شد ؟ 
 «، نخستين امشاسپند است که  »ارتا  «در بندهش، ديده ميشود که 

را ، به عنوان آفريننده خود وديگرامشاسپندان می  »اهورامزدای زرتشت 
اين صحنه تئاتر، درواقع صحنه استعفا دادنِ  خدای اصلی ايران ، . پذيرد 

به عبارت ديگر، خدا، خودش را . ازخدائی و کناره گيريش ازخدائيست 
درچهارچوبه فرهنگ ايران ، کاری را که محمد وموسی ! ازخدابودن مياندازد 

خدای تازه وارد نميتوانست ، همه خدايان پيشين را . کردند ، نميشد انجام داد 
بلکه دراين کار، . ازنيايشگاه ، يکباره بيرون اندازد وآنها را طرد وتکفيرکند 

خدای پيشين يا خدايان پيشين . بحسب ظاهر، لطافت وفرهنگ نشان داده ميشد 
از آفرينندگی ، استعفا ميدادند، و خدای تازه وارد را ، به ! ، خودشان با رغبت
می پذيرفتند ، آنگاه خدای تازه وارد، لطف ميکرد وآنهارا ! عنوان آفريننده خود

 گماشته وماءمور همان 

 همه چيز را همگان دانند 
 بزرگـمهر  »هنوز زاده نشده اند«و همگان، 

 منوچهر جمالی 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
نقشِ آيندگان، در تاسيس حکومت در . »بينِش همگانی«دموکراسی برپايه 

ما بينشی را نمی پذيريم . فرهنگ ايران، آموزگار انسان، آزمايش کردن در زمان
 ...که حق آزمودن وتصحيح کردن آنرا نداريم 

   
  »بخش يکم گفتار«

 
به زال، بجای دادن يک ) که همان ارتا وخدای ايرانست ( درشاهنامه ، سيمرغ 

يکی  «کتاب ويا شريعت ويا آموزه دينی ، يک رسالت ميدهد ، وآن اينست که 
تنها آموزگار بينش تو ، آزمايش کردن در .  »آزمايش کن از روزگار

تنها معيارتو، برای رسيدن به بينش حقيقت، اينست که با خرد . روزگاراست 
وآزمايش، هميشه رويارو با امکانات . خودت، در روند زمان درگيتی ، بيازمائی

طبعا ، درهرآزمايشی ، امکان آن هست که انسان . تاريک وناشناخته ومجهولست 
اشتباه کند و کژ برود ولی درکج روی ، ازکج بودن آگاهی می يابد ، وهمين 

آگاهی ازکژی ، که درد زا وناخوش آيند است ، خودش، راه را به تصحيح آن 
روشنی ، . توانائی دريافت کـژی ، ُبن کشف راستی ودرستی است . ميگشايد 

هراشتباهی ، . هميشه از تاريکی ، زائيده ميشود ، چون تاريکی ، آبستنی است 
اشتباه نيز، ارزش . تاريکی آفريننده است ، که آبستن به بينش به درست هست 

 . دارد
پشيمانی ، اين . است  »پس انديشی = مان  –پس  «دراصل  »پشيمان  «واژه 

نيست که انسان خود را سرزنش کند و خود را بنکوهد و ازنقص وعجزخود، ناله 
پس ازآنچه رويداده و . است  »انديشی + پس  «وشکايت کند ، بلکه پشيمانی ، 

آزموده ، انسان به آنچه رويداده ، ميانديشد ، تا راه تصحيح کردن آنرا ، با اتکاء 
پيدايش روشنی وبينش ، ازتاريکی اشتباهات . به نيرومندی نهفته درخود بيابد 

کسيکه هيچ اشتباهی نميکند، به . ما درگذر از اشتباهات ، به بينش ميرسيم . است 
اشتباه ، درد مياورد و درد ، درِد زه يا درد زادن يا درد . هيچ بينشی نيز نميرسد 

اين سخنی را که سيمرغ به زال گفت ، اين رسالتيست که خدای . آفريننده است 
تنها «و  »تنها آموزگار «آزمايش درزمان ، . ايران ، به همه انسانها داده است 

سيمرغ ، زال را که فرزند وجفتش هست . است  »مرجع رسيدن به بينش حقيقی 
، به عنوان ، پيامبروفرستنده ، نزد مردم نميفرستد، تا اوامرو نواهی اورا که زاده 

به مردم برساند ، بلکه  »همه آگاهی ودانش بيکران وخطا ناپذيراوست  «از
ميگويد که ای انسان ، تو فقط يک مرجعيت برای رسيدن به بينش حقيقت داری 

تو ازاين ببعد، هربينشی را هم که به تو عرضه . وآن آزمودن در زمان هست 
ميشود، بيازما ، و ببين تا چقدربا آزمايش خودت ، ميخواند و چقدر بايد آنرا 
تصحيح کرد و اگر اساسا با آزمايشهای تو نميخواند ، بدون آنکه آنرا ، باطل 

چرا . وکفرو دروغ بخوانی ، کناربگذارتا باز بار ديگر آن را ازسر بيازمائی 
چون درفرهنگ . سيمرغ ، دم از مرجعيت پيامبرانش يا فرستادگانش نميزند 

. هست ) سيمرغی = ارتائی ( ايران ، بينش هرانسانی ، بينش مستقيم خدائی 
هست، ) تخم خوب = هوچيتره ( وهژير »ارديبهشت = ارتای خوشه «که  »خدا«

ميباشد، و روشنی ) ارتا ( هست ، که آتش جان هرانسانی  »تخم آتش  «همان
همه . وبينش ودانائی ، روشنی است که ازاين آتش جان ، يا زندگی می تابد 

خدای ايران ، کانون . انسانها ، بينش خدائی داشتنه اند و دارند و خواهند داشت 
و . آتشی است که هراخگری ازاين کانون ، تبديل به جان هرانسانی ميشود 

روشنی که ازآتش جان هرانسانی ، درحواسش وخردش ، فرامی تابد ، بينش 
ولی خدای ايران ، خدای همه . خدا ، درهربينشی هست . مستقيم خود خداست 
اهورامزدای زرتشت ، چنين خدائی بود ، نه ارتا يا . دان وهمه آگاه نيست 

خدای ايران ، خدائيست که تخم . سيمرغ که خدای زال وسام ورستم بوده است 
 . می يابد  »زندگی درزمان درگيتی «آتش، درتن هرانسان ميشود ، و تحول به
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خرد يک موءمن ومعتقد به هردين يا مکتب فلسفی ياايدئولوژی ، هميشه . ، هست 
بايد خردش را ازنو، سرکوبی کند ، و درهرکاری ، حق ابداع وابتکاررا ازنو، 

اين کار هميشگی ومکررِ خرد، در هرگونه ايمان واعتقاد به هر . ازاو بگيرد 
خرد ، بايد درهرتجربه ای . دينی وايدئولوژی و مکتبی ومسلکی ميشود 

وسلب حق وتوانائی . وهرادراک حسی ، ازنو، ازخود ، سلب آفرينندگی کند 
) اخو+ دژ( کند که ، چيزی جر آفريدن دوزخ  »ُبن زندگی=اخو «آفرينندگی از

خرد، درانديشيدن هرانديشه ای ، ازخود ، حق . درزندگی ودرخرِد خود نيست 
ولی خرِد هيچ . وتوانائی نوانديشی را ميگيرد واززندگی خود ، دوزخ ميسازد 

موءمن ومعتقدی ، درهرآنی وهميشه ، چنين رفتارنميکند، وگاه گاه و ناگاه و 
ناخود آگاه ، خودش را ازاين قيد تابعيت رها ميکند، و لحظه ای به خود ميآيد و 

و دراين آنات ، آزادی خود را درمی ) سرکشی های آنی ميکند( خودش ميانديشد
حتا درواانديشيدنِ  . او هميشه مانع خود انديشی ونوانديشی خود نميشود. يابد

انديشه هائی که قدرت ازاو ميخواهد ، آنگونه وآن شيوه نميانديشد که ازاوخواسته 
همه آگاهی اهورامزدا «چنانچه دربندهش ديده ميشود که هنوز خرد ، به . ميشود 

اعتراف نکرده ، انديشه وارونه اش را ميکند ، انديشه وارونه  »درايجاد مدنيت
خرد ، برغم .  »جاری ميشود، درخرد او موج ميزند = ميتازد  «اش به خرد او 

ايمان واعتقادش ، درزی وشکافی ورخنه ای برای گريزناخود آگاهانه از تابعيت 
اينست که خرد، هميشه در دوره های حاکميت واستيالی . واسارت خود می يابد

اديان و ايدئولوژيها ، درهمان اصطالحات ومفاهيم دينی ومذهبی ومسلکی 
وايدئولوژيکی ، چيز ديگری ميانديشد ، و ازهمان اصطالح ومفهوم متداول 

هراصطالحی را ميتوان گوناگون ، . ايمانی واعتقادی ، چيز ديگری ميفهمد 
خرد به آسانی ازتفسيرخشک وتنگ ، به . تاءويل وتفسيرکرد، ودريافت 

يکی از راههای گسستن از هرايمان وعقيده ای ، . تاويلِ گشوده وفراخ ميرود 
فقها وعلمای دين ، قرآن . سرازيرشدن ازتقسيرکلمات ، به تاءويل گشوده آنهاست 

را تفسيرميکنند تا پای بند ايمان بمانند ، وعرفا ، قرآن را تاءويل ميکنند ، تا 
خرِدانسان، ميکوشد درظاهر، درآن عقيده وايمان . بروند »کفروايمان  «فراسوی 

هراصطالحی، که درآغاز با . بماند ، ولی تا واقع ، ازآن عقيده وايمان ، بگسلد 
تعريف دقيق ، ازهمه سو مرزبندی شده ، و جزو محکمات است ، ناگهان مانند 

غربالی پـُرازسوراخ ورخنه ومنفذ ميشود، وازهزاران سوراخ آن ، ميشود به 
انديشه های ديگرو فراتر، رسيد ورفت که درآن اصطالح ومفهوم ، هيچگاه نبوده 

 . است 
درقرآن ، که درتضاد باهمند ، درجنبش  »کفرودين «برای نمونه همان اصطالح 

 »اصل زيبائیِ  حقيقت واحد «عرفان ، روی وموئی ميشوند که درآميزش باهم ، 
اين . را ميآفرينند ، و حقيقت واحد را درست در فراسوی کفرها ودين ها می يابند 

. …درزها ورخنه ها وشکافها ، اين آذرخش ها درآثارمولوی وعطاروحافظ و 
در برخورد با آنها . ودرشعرای بزرگ ماست که مارا دوستدار آنها ميسازند 

نکته دان ، نکته سنج ، نکته شناس ،  «وشناخت بزرگی وآزاد انديشی آنها ، بايد 
. بود ، تا غناوبزرگی وشکوه آنهارا شناخت  »نکته جو، نکته ياب ، نکته فهم 

در ذهن وروان ما ، عوض  »مفهوم روشنائی ودانش«ولی امروزه دراثرآنکه 
نه تنها آشنا نيستيم  »شيوه نکته يابی و نکته شناسی ونکته سنجی  «شده است ، با 

 «، توانائی  »دانش وروشنی ما  «مفهوم . ، بلکه به کلی ازآن بيگانه شده ايم 
 . را بکلی ازخرد ما سلب کرده است  »نکته يابی ونکته فهمی ونکته شناسی 

 دانائی ، برپايه نکته شناسی 
 ) روشنائیِ پيوسته به تاريکی ( 

 دانائی برپايه روشنائی ناب 
 ) روشنائی، برضد تاريکی، وبريده ازتاريکی(

ما . گره خورده است  »روشنی ناب  «امروزه مفهوم دانائی ما ، نا آگاهانه با 
دانش ، . هنگامی درباره چيزی، دانا هستيم که تماميت آنچيزرا روشن ببينيم 

برای ما، چيزيست که درآن تاريکی ومجهولی نباشد ، وهمه اش ، يکدست ديدنی 
 »روشنی و دانائی «اين گونه مفاهيم دانائی ، به آموزه زرتشت از. ومعلوم باشد 
فلسفه «درادبيات ايران، در  »هولک= لک= نکته  «ولی مفهوم . بازميگردند 

، چنانچه ديده خواهد شد ،  »نـکـتــه «.ريشه دارد  »زنخدائی –ارتائی 
در فرهنگ . برگزيده شده است  »اصل جفتی درتخم  «اصطالحيست که برای 

ارتائی ، روشنی را از تاريکی نميشد، بريد وجداکرد وبرضد آن  -زنخدائی
دانائی ونادانی و ( روشنی وتاريکی . تاريکی، پديدِه مثبت وآفريننده بود . ساخت 

ازهم جدا ) مجهول ورمزورازوپوشيده ، يا دانائی وجستجو درتاريکی
،هرچند که اصل روشنی ) چيتره = اصل، چهره( تخم. ناپذيروجفت وانبازهمند 

درتخم ، تاريکی، روشنائی را می . است ولی خودش ، تاريکست ) دانش ( 
که همان لک»لکا «. پوشاند وپنهان ميکند، ولی به آن چسبيده و متصل است

باشد، به چرم وپوست و تيماج گفته ميشود ودرست نام ديگرپوست، ) نکته ( 
 خّرم ، خدای ايران ، که همان . است  »مجموعه تخمه ها = خوشه «درکردی 

آفريننده پيشين ، تبديل به گماشته وماءمور کنونی . کارهای سابقشان ميکرد 
، اهورامزدا را به عنوان آفريننده شناخت ، اين معنا را  »ارتا  «همينکه .ميشد 

داشت که همه خدايان ايران که ازاو ميروئيدند، يکجا اهورامزدای زرتشت را 
آفريننده خود ميدانند، وازاين پس ، فقط گماشته وماءمور اهورامزدای زرتشت 

بدينسان ، ارتا ، با دست خود ، خود را ازخدائی مياندازد و تابعيت او را . هستند 
اين باشيوه اسالم که همه خدايان را ازکعبه بيرون انداخت و درهم . می پذيرد

 . شکست وطرد کرد ، فرق کلی دارد 
قداست جان، دست خدای تازه . علت پيدايش اين شيوه ، اصل قداست جان بود 

تنها راهی که برای . وارد را از تجاوز وقهر وتهديد به خدايان پيشين می بست 
آنکه خدائی ، جانشين خدای پيشين بشود ، اين بود که خود خدای پيشين ، 
راه . ازخدائيش دست بکشد، وبه دلخواه ، گماشته ودست نشانده خدای تازه بشود

ديگربرای طرد خدايان پيشين آن بود که پهلوانانی که موءمن بدان خدای پيشين 
بودند ، با دست خود، دست به جنايت ميزدند و خدايشان را ميُکشتند ، تا دست 

پـَری ُکشی دراوستا که همان کشتن  «. خدای تازه وارد ، آلوده به کشتن نشود 
، همه برپايه اين منطق ازموبدان زرتشتی ، روايت شده  »زنخدا ، سيمرغست 

خوان ميانی درهفت خوان ، که ( همچنين درشاهنامه درخوان چهارم . است 
، رستم ، خدای خود را که همان پـری است، ! ) درست نماد پيدايشِ  مهرميباشد 

ديدارسيمرغ درخوان چهارم ، تبديل به صحنه . با دست خودش ميکشد 
کشتارسيمرغ ، که دايه رستم است ، به دست خود رستم ميگردد که بزرگترين 

 . جنايت است 
بکاربرده  »خرد انسان  «موبدان زرتشتی همين شيوه را نيز دربندهش ، درمورد 

، درآفرينش ميکند ، آنست که ) جفت مشی ومشيانه (نخستين کاری که انسان . اند 
خرد انديشنده  «اين کار، به معنای آنست که گوهروفطرت انسان ، .  »ميانديشد «
ولی نخستين انديشه ای را که اين خرد انسانی ميکند، چيست ؟ او . است  »

. است  »آبادسازنده گيتی «ميانديشد که اهورامزدای زرتشت ، آفريننده جهان و
يعنی اينکه خرد . انسان ميانديشدکه اهورمزدا هست که مبدع مدنيت انسانيست 

درست . انسانی خودش ، توانائی وحق ساختن مدنيت را با خرد خودش ندارد 
وارونه اين تصويرزرتشتی ، تصويرانسان درفرهنگ ارتائی بود که جمشيد 

. باخرد خود، مدنيت را درگيتی ميآفريند ) نخستين انسان فرهنگ ارتائی = ييما( 
ولی دريزدانشناسی زرتشتی ، خرد نخستين جفت انسانی ، همين ويژگی بنيادی 

خرد انسانی را ازخرد خود، سلب ميکند، وآن را ويژه اهورامزدای زرتشت 
، دست ميکشد، و بنام نخستين  »خرد را ، خرد ميکند  «خرد ، ازآنچه . ميسازد 

ميآورد ، و ايمان آوردن به  »ايمان به اهورامزدا  «عمل گوهری خرد ، 
خرد ، خودش . اهورامزدا را ، خرد ورزی وانديشيدن بنيادی خود، نام می نهد 

بدينسان ويژگی بنيادی خرد درانديشيدن ، تا بعيت از ! تبديل به ايمان ميشود 
 «خرد ، دريک ضربه ، انديشيدن را تحول به . انديشه های اهورا مزدا ميشود 

مينامد  »خرد ورزی وانديشيدن  «ميدهد ، ولی هنوز ايمان را ،  »ايمان 
 »ضد خرد ، ضد انديشيدن  «، نامی برای  »خرد «ازاين پس ، . وميشناسد 

 . ميشود 
خرد ، خودش ، دست از آفرينندگی و ابداع مدنيت وآراستن گيتی وآفرينش شادی 

. را ، گوهر انديشيدن ميداند  »خود زنی ، خودکـُشی  «در زندگی ميکشد، و اين 
خرد، حق ابداع وآفرينندگی و نوآوری وساماندهی و جهان آرائی را ، ازخود 

خرد ميانديشد که خود، . او ميشود  »نخستين انديشه خرد«ميگيرد و اين کار، 
نميتواند بينديشد و اين خداست که بايد برای او بينديشد، و اگرچنانچه خود 

بينديشد، اهريمن ميشود وکاری اهريمنی ميکند وبالفاصله به دوزخ انداخته 
 . ميشود 

هرچند با يزدانشناسی  »خردی که بنام خرد ، برضد خرد برميخيزد «اين گونه 
 «. زرتشتی آغازشد ، ولی درتاريخ تفکرانسانی، کاری متداول ورايج گرديد 

درست خرد ، با . ، درهمه ايدئولوژيها وعقايد ، وطن دارد  »خرد ضدخرد 
خود  «اعتقاد به آن ايدئولوژی ومکتب ومذهب وفلسفه وآموزه علمی ، ضِد 

به عبارت ديگر با نخستين انديشه . ميشود  »انديشی وخود آفرينی و نو آفرينی
بنيادی خود، خودُ کشی ميکند ، ولی اين خودکـُشی مداوم خود را، درايمان به آن 

چنين خرد . نيز مينامد  »خرد ورزی وانديشيدن  «مکتب ومذهب وعقيده ، 
. وچنين انديشيدنيست که بزرگترين دشمن آزادی وانديشيدن و اصالت انسانست 

خرديست که درانديشيدن، تبديل به ايمان شده است ، ولی خودرا ميفريبد که هنوز 
 . خرد مند وروشنفکراست 

البته اين عملی را که بندهش به نخستين جفت انسانی درکردن نخستين انديشه 
 «نسبت ميدهد ، درواقع ، عملی نيست که يکبار برای هميشه روی بدهد ، بلکه 
خرد، يکبار برای هميشه، برضد خودش برنميخيزد ، ويکبار برای هميشه ، 
خودش را ازاصالت نمياندازد ، و خودش را هميشه از انديشيدن منع نميکند 

 ، بلکه هميشه اين تنش وکشمکش وکشاکش ونوسان ، درگوهرخرد  »وبازنميدارد 
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) کل روشنائی ( کتابی که حاوی کل حقيقت . بود ) لک + سه ( جوينده وسالک 
دستگاه فکری وعلمی که همه دنيا ومسائل را روشن کند ، . باشد، وجود نداشت 

 . وجود نداشت 
نادانی وجهل . ما با مفهوم دانائی خود هست که ازوجود تاريکی درآن ، ميترسيم 

وقتی خدا ، درمعبد دلفی دريونان گفت که سقراط . را بد ميشماريم وتحقير ميکنيم 
، داناترين انسان است ، سقراط درست درآتن بدان پرداخت که نشان بدهد، خدا ، 

برای ما ، درراسيوناليسم نبايد . اشتباه کرده است، وديگران ، دانا ترازاو هستند 
برای ما عقل ودل و عشق جنسی وعواطف وسوائق ، باهم . ايراسيوناليسم باشد 

از  subjectدرونسوگرائی با برونسوگرائی درتضادند ، ودرونسو. ناسازگارند
، در فرهنگ ايران ، جمع  »خرد «ولی. ، ازهم شکافته است objectبرونسو

دردانش ما نبايد . تن هست ) لک( خرد، پائيست که درکفش . اينها باهمست 
ماخجالت ميکشيم که بگوئيم در دانائيهای ما ، درکتاب . رمزو رازوسّر باشد

آبستن به  «. مقدس يا مرجع ما، خيلی ازناشناخته ها ونادانيها ومجهوالت هست 
دانش من . ولی فرهنگ زنخدائی چنين نبود . ، ننگ است  »دانش مجهول بودن 

آزمودن ، راه . ، روشنی من ، در اثرتاريکيهايش ، اشتباه ميکند ، کژميرود 
. دانائيهای انسانی مانند دانائی خدا، آبستن به مجهوالت است . جستجو است 

درهرروشنائی ، تاريکی ای هست که آبستن به روشنائی تازه هست، ورفتن 
 «اين است که . دراين تاريکی مجهوالتست ، که هردانائی ای با خود ميآورد 

روشنائی را به تاريکی و تاريکی را به روشنائی ، متصل ، وبا آن  »لک = نکته 
. اينست که دراين فرهنگ ، درهربينشی ، ناديده ای هست . جفت ميسازد 

دانائی ودانش ، چنين معنائی داشته . درهرگفته ای ، بسياری ناگفته ها هست 
 : به قول ابوسعيد ابوالخير. است 

 اسراروجود ، خام وناپخته بماند 
 وآن گوهر بس شريف ، نا سخته بماند 

 هرکس به دليل عقل ، چيزی گفتند 
 ، نا گفته بماند  »آن نکته که اصل بود  «

را معين  »دانش ودانائی  «اين ناگفته ماندن درهرگفته ای ، هويت وگوهر 
داننده . اين ناگفته ماندن اصل، درگفته است که انسان را جوينده ميکند . ميساخت 

هربينشی ، پوست و الکيست . است ) لک( هربينشی ، نکته . ، باز جوينده ميشود
، رگ وپی وخون واستخوان وگوشت  »سطح روشن وزيبا بودن  «که درعين

 . ومغز را ميپوشاند ورازورمز وسّر ميکند 
نيست که درمحسوسات حواس  »حسنی «زيبائی که انسان را ميکـشد ، تنها 

 . ماآشکاروروشن ومعلوم هستند 
 بس نکته ، غيرحسن ببايد که تاکسی 
 ) حافظ ( مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

دريک مشت استدالالت عقلی وروشن وواضح ، آن نکته اصلی ناگفته ميماند ، که 
 در يک ناله ناقوس ترسايان ، واز سخن يک مغِ  کافر، ميتوان شنيد 

  »زمزمه ناله ناقوس  «روگوش کن از 
 آن نکته ، که ارباب خرد ، واله ازآننند 

 ازمغبچگان ، ميشنوم نکته توحيد 
 ) خواجوی کرمانی( وارباب خرد ، معنی اين نکته ندانند 

شرک ، توحيد است ، . ازمغی که برايش سه وسه خدا ، درخت واحد خداهست(
 ) . را شنيد  »نکته توحيد «ميتوان 

نکته درست درشبيست که روشن است، واين شب درميان روزيست که 
 : شبستری ميگويد . تاريکست 

 که هست اين نکته باريک : چه ميگويم 
 شب روشن ، ميان روز تاريک 

اصل = لک = نکته  «درست مولوی ، گوهروفطرت اصلی انسان را همين 
 : ميداند  »غرانيق العلی = جفتی 

 تو کئيی دراين ضميرم ، که فزونتر ازجهانی 
 ، زچه نکته ، می جهانی  »نکته جهانی  «تو که 

 : اينست که مولوی ميگويد 
 ازما مجوی جانا ، اسرار اين حقيقت 

  »نکته مجازی  «زيرا که غرق غرقيم ، در 
) نای ( چرا ؟ چون مجاز دراصل به معنای راه گذروگلوگاه . نکته ، مجاز است 

، بدين معنی ، راه  »بينشی ودانشی  «هر. مجرای زايش باشد  «وبوغازاست که 
اينست که هر دانشی ، . گذر و مجرای زايش از تاريکی به روشنی است 

اينست که مجازی ، به غلط برای ما . مجازيست ، گشتگاه تاريکی به روشنائيست 
، مجاز، پل  »المجاز، قنطره الحقيقه  «درحاليکه . دارد  »ضد حقيقت  «، معنای 

ما . است ) بغاز( اين پل همان مجرای زايش وهمان بوغاز. به حقيقت است 
 . هميشه از پلهای بينش يا از نکته ها ميگذريم 

زاوش ( مشتری است ، پوست جهانست، واين مقام را سپس اهورامزدا وزئوس 
سه زنخدای مکه را، محمد درآيات شيطانی ، . به خود نسبت دادند )در ايران 

زنخدا ، مرغ . است  »لک لک «و غرنيق ، نام ) غرانيق العلی ( غرانيق مينامد 
هنوز درالهيجان به . است ) يعنی سيمرغ= دوتا لک به هم چسبيده ( لک لک 

لکات ، به صورت زن دراوراق بازی ميگويند و . دختر، لکو يا الکو ميگويند 
لک ، همان اصل . به زن بی حيا وبدکاره گفته ميشود ) لکاته ( درمعنای زشتش 

جفتی است که به بسياری پديده ها اطالق ميشده است که نمايشگراين انديشه بوده 
 «، لک گفته ميشود ، که همان ) قوره = گواز( مثال به شتالنک يا قوزک پا . اند 

به ) … مانند تاريکی وروشنی ( است ، که دوچيزرا  »گره نی = کعبه = کعب 
ودرست همين گره نی ، بيان آن بود که جای تحول. هم متصل ميسازد

تخم که اصل پيدايش روشنی بود ، . يکی به ديگری است ) فرورد = دگرديسی( 
درآن ، روشنی وتاريکی به هم پيوسته . بود  »نکته = لکه = لک  «درست چنين 

 . بودند وبه هم تحول می يافتند 
تخم تاريک ، اصل . که به معنای تاريکيست ، همان واژه تخم هست  »توم  «

درفرازهرگياهی که اوج رويش وطبعا نماد اوج روشنائی . روشنی ودانش است 
. است ، تخمی هست که تاريکست ، ولی اين تاريکی ، ُبن روشنائی تازه است

روشنائی و  «دراين تجربه ، . تخم تاريک که ازنو، سبزشد،ازنو ، روشن ميشود 
درتفکر زرتشت ، .  »جفت وهمزاد وانبازو به هم پيوسته اند «،  »تاريکی 

ازروشنی بيکران ) تخم + مر= انسان( روشنائی درتخم نيست ، بلکه تخم 
درتفکر . تاريکی ، آفريننده روشنی نيست . اهورامزدا ، روشن ساخته ميشود 

زنخدائی، هيچگاه نميتوان، دانائی را ازجويندگی وپژوهش درتاريکی، جدا 
هربينشی ، حامل رمزورازوطلسم نيزهست ، ودرست اين تاريکيست که . ساخت 

هيچگاه به دانشی نميتوان رسيد که ديگرنيازبه جستجو . اورا ميانگيزد تا بجويد 
دانش وروشنی را نميتوان از تاريکی . دانا، هميشه جوينده ميماند . پژوهش ندارد 

. هر دانشی ،با خودش تاريکی آفريننده ميآورد . مجهوالت ورموزواسرار بريد
زمانی که هميشه ازنو زاده ميشود وبينش وروشنائی . خرد، بينش زمانی دارد 

 : ازاين رو فردوسی ميگويد . تازه ای ميآورد ، تنها آموزگارانسانست 
 همه برچه بايستم آموختم    چو گوئی که وام خرد توختم
 که بنشاندت ، پيش آموزگار     يکی نغزبازی کند روزگار

رام که خدای . در گسترش زندگيست ) روزگار( واين آموزگار، خود روند زمان
. را هم دارد  »يوغ وهمزاد  «است که معنای  »جی  «زمانست ، نام ديگرش 

را ميزايد و روشنی است که ) روز( است که روشنی) شب ( زمان ، تاريکی 
دراين فرهنگ ،مجهول وسوال ورمزورازوطلسم وگنج نهفته . تاريکی را ميزايد 

دراين جهان بينی ، اکراهی ازتاريکی ورفتن درتاريکيها . ، دوست داشتنی است 
درفرهنگ زنخدائی ايران ، خدا ، همه دان وازهمه چيزآگاه و . نيست 

خدا ، .  »ابرسياه وآذرخش باهمست  «روشنیِ بيکرانِ ناب نيست ، بلکه 
خوشه  «هست، يعنی ) اصل ها ، هو چيتره ( مجموعه ، يا خوشه تخم ها 

سه ( خدا ، سيالک . هست  »وروشنائی های تاريکی زا + تاريکيهای روشنی زا 
لک . باشد »نکته  «هست، که همان  »هولک = لک  «يا ) لک ، سالک ، سيلک 

را  »انبازوجفت وهمزاد  «، گره است که به هم پيوند ميدهد که همان معنای 
اتصال ( چرا چون نقطه سياهی برسپيدی . خدا ، لکه هست ، خال هست . دارد 

و باهم ) لک ( دراين جهان ، روشنی وتاريکی به هم چسبيده . است ) سياه باسفيد
خرد درتن ، پا درکفش . کفش است، چون کفش ، جفت با پاست= لک ( جفتند 
لک بزوئن ،  «درتبری ) . زمين، لکست ، چون جفت با پای انسان هست . است 

مجهول ، جستجو، رمز ( و تاريکی ) روشنی ( دانش .  »يعنی جماع 
روشنی بيکران ( دانشی که مطلق وبيکران . ازهم جداناپذيرند ) ورازوطلسم 

بلکه درهردانشی ، . باشد، دراين فرهنگ، وجود ندارد ) مانند اهورامزدا
هرروشنائی با تاريکی، . جهل ومجهوالت وسئواالت آفريننده هست .تاريکی 

اين است که . تاريکی ، اهريمنی نيست ، بلکه سرچشمه زايندگيست. جفت است 
 »اصل پرسش  «دراصل بهمن ، اکوان يا اکومن هم بوده است واکومن به معنای 

است و چنين بهمنی ، با روشنی بيکران اهورامزدا نزد زرتشت ، ناسازگاربوده 
ازاين رو، زرتشت ، تصويری از بهمن آفريده که با بهمن درفرهنگ . است 

بهمن درفرهنگ ايران ، خرديست که اصل شگفت . ايران ، درتضاد است 
 »دانشی تهی ازتاريکی  «اين فکر که انسان ، ميتواند . وسئوال وشک است 

درهر دانشی وروشنائی ، تاريکی نيز هست . داشته باشد، به کلی مردود هست 
نکته هست ، که انسان را به جويندگی هميشگی = که رمزو رازو سّر و لک 

هست ، تخم هست، لک هست ،  »نکـتـه  «هردانش حقيقی ، . ميکشاند
روشنائيست که درخود، تاريکی را هم نهفته دارد ، واين تاريکی هست که ازنو، 

خدای همه دان . هردانشی ، آبستن به پرسش ومجهولست . آبستن به روشنائيست 
ونميتوانست حکومتی برپايه خدائی همه دان . ، درفرهنگ ايران ، وجود نداشت 

 خداهم . که واسطه ای دارد که درکتابش کل حقيقت وروشنی هست ، بناشود 
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آنچه ) ديسيدن (، نيز درفرهگ ايران ، گستردن و صورت دادن  »انديشيدن« 
هرانديشه ای ، دردرون تاريک . نهفته است ، ميباشد ) اند ( دريک تجربه يا تخم 

انديشه ، دارندهِ  يک مشت معلومات موجود درخود . خود ، غنای نهفته دارد 
خرد به هرچه    .نيست ، که ما آنرا بفهميم وبياموزيم وبپذيريم يا رد کنيم 

برخورد ، ميکوشد آنچه بالقوه درآن، نهفته است بيرون آورد وبگسترد و غنای 
انديشيدن اين نيست که انسان ، چيزی را بخواند و بدان اکتفا کند . آنرا فاش سازد 

، دريابد و بپذيرد ويارد »آنچه درآنجا حی وحاضروموجود وروشن است  «که 
انديشيدن، فهميدن وآموختن آن معلومات موجود وروشن ، وبيادسپردن آن . کند 

. نيست ، بلکه کوشش برای گستردن غنای نهفته وناشناخته وتازه درآنست 
 مادرخواندن حافط و زرتشت واقالتون ونيتچه و 

که اينجا وآنجا ، تجربه ها يا بينشهای  »ميانديشيم  «هگل و مولوی ، هنگامی 
آذرخشی را بيابيم که تخم هائی هستند که بالقوه ، غنی وسرشارهستند و آبستن به 

 . انديشيدن ، فهميدن وتکرار معلومات گذشته نيست. آينده و تازگی هستند 
که آبستن  »ايده هائی را بيابيم  «انديشيدن ، آنست که درآنها . اين انديشيدن نيست 

 «انديشيدنی که فقط . به افکاری ناشناس و تازه هستند که ميتوان زايانيد وگسترد 
را درآنها ميفهمد وميآموزد وتکرار ميکند ، به  »معلومات موجود وروشن 

انديشيدن ، اصالت . ناتوانی وفقرخود ، به بی اصالت بودن خود گواهی ميدهد 
هرانديشه ای برای آنکه ميانديشد، . خود را درسرچشمه تازه شدن ، می يابد

تخميست تاريک که ازآن ميتوان ، انديشه های نوين وتازه ، گسترد و بدان 
انديشيدن درافکاروتجربيات کهن ، دادن امکانات به بروز اصالت . صورت داد 

ما در حافظ ومولوی وافالتون وزرتشت وفردوسی . خود هست ) سرچشمگی ( 
اين . بسراغ معلومات موجود وحی وحاضروروشن نميرويم … و نيتچه 

ميداند که  »اندی = تخمی «انديشيدن ، هرفکری ازگذشته را ، . انديشيدن نيست 
درآن ) سرچشمگی ( آبستن به غنای نهفته ايست و ميخواهد اصالت خود را 

ما درخواندن ، فقط . را ما ديگر نداريم  »انديشيدن  «اين تجربه از. واقعيت بدهد 
علت نيزآنست که . ميباشد هستيم  »يادگرفتن آنچه درآن روشن وموجود  «به فکر

ميرويم تا درانبار  »خوشه چينی  «ما فقط دنبال . درانديشيدن ، ناتوانيم 
اين عمل ، ازخردورزی وانديشيدن ، فاصله . فکروحافظه خود ، گردآوريم 

ولی انديشيدن ، فوران . است  »فقروجودی«اين بيان ناتوانی انديشيدن و. دارد 
درهرتجربه . اصالت وسرچشمگی خود در برخورد به انديشه ها وتجربه هاست 

دراثر . ای و انديشه ای ، تخمهای آبستن به غنا می يابد ، نه صندوق معلومات 
اين ناتوانی وبی اصالتی است که اين فکرغلط، درمغزما جافتاده است که بايد کل 
افکارخوب ونوين را يکجا دريک کتاب يا دريک شخص درگذشته ايران ، بيابيم 

البته اين فکرغلط ، ريشه درقرآن . ، تا بگوئيم ايران ، فرهنگی داشته است 
. هستند  »بينش کل حقيقت  «وساير کتب مقدسه دارد که ادعا ميکنند که حاوی 

فکرخوب . ولی فرهنگ ايران، درست برضد چنين ادعائی بوده است وهست 
سياسی واجتماعی وافتصادی وحقوقی وارزشهاس لطيف اخالقی، در روند تاريخ 

اگر درعبارت بزرگمهر، با ديده ژرف بين انديشيده شود ، ميتوان به . ميرويند 
کل  «که حاوی  »کسی وکتابی وشخصی وآموزه ای  «اين بينش راه يافت که 

همه چيز را ، همگان دانند و  «. باشد نيست ونبوده است ونخواهد بود  »حقيقت 
اين انديشه ريشه درفرهنگ ارتائی کهن ايران .  »همگان هنوز زاده نشده اند 

، تخمی يا اصليست که سرچشمه ) تخم + مر= مردم ( هرانسانی . داشته است 
همگان ، سرچشمه بينش هستند ، نه يک . بينش وروشنائی ديگروگوناگونست 

ما نبايد . کتاب ، نه يک آموزه ، نه يک دستگاه فلسفی وعلمی ، نه يک خدا 
انتظارآن را داشته باشيم که درزرتشت ومولوی وحافظ وافالتون وارسطو ومحمد 

همه افکارخوب وهمه ارزشهای اخالقی يا . …ونيتچه ومارکس وموسی و عيسی 
اين انديشه غلطيست که بخواهيم حقايق را ، يکجا . اجتماعی ومردمی را بيابيم 

بسته بندی شده، مانند معلومات روشن، درتاريخ نزد متفکری يا پيامبری يا 
افکارو ارزشها ، دراين مغزودرآن روان ، . شخصی يا ملتی وقومی بيابيم 

. دررنگارنگی وتنوع روئيده اند و هميشه بطور تازه ونوين خواهند روئيد 
. همگان هنوز زاده انشده اند و ازآنها نيز بينشها وروشنی های تازه خواهد روئيد 

اين روند رويش تازه به تازه و بازگذاشتن امکانات تازه روئی بينش به آيندگانست 
اگر چنانچه موءمنان به اديان، به کتابهای مقدسه خود . که بايد به آن ارج گذاشت 

 «ندانند ، بلکه  »جامع کل حقيقت وروشنی  «نيز به همين ديد، بنگرند ، وآنهارا 
بدانند ، همه مشکالت  »جايگاه رويش افکاروارزشها دربرهه ای ازتاريخ 

 . اجتماعی وسياسی وحقوقی واقتصادی جهان حل ميشوند


