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 قرقيزستان، ديروز و امروز و فردا

ميالدی، قرقيزستان  ١٩٩٠در اوايل دهه !! »سوسياليستی«با فروپاشی شوروی  
توده های کارگر اين کشور، تا آن تاريخ، . درآمد!! »مستقل«به صورت کشوری 

اتحاد «حزبی و انبوه سرمايه داران حزبی و دولتی -توسط سرمايه داری دولتی
. شدت استثمار بس وحشتناک بود. استثمار می شدند» رویجماهير شو

امکانات . ديکتاتوری و خفقان و سرکوب و سلب هر نوع آزادی بيداد می کرد
همه چيز بر وفق مراد . اجتماعی و رفاهی کارگران در سطحی نازل قرارداشت

سرمايه و در راستای قلع و قمع نيازها، آزادی ها، مطالبات و حقوق ابتدايی 
با فروپاشی شوروی، سرمايه داران دولتی پيشين . دگان مزدی سير می کردبر

زمين و زمان را از جنجال آکندند که » بازار آزاد«قرقيز و عاشقان سينه چاک 
گويا روزگار غم به سر آمده، دوران فقر و ديکتاتوری و محروميت و بی حقوقی 

غوغا کردند که گويا !! ستها به پايان رسيده و سپيده رفاه و آزادی طلوع کرده ا
» استقالل ملت و ميهن«همه مصائب و سيه روزی های تاکنونی ناشی از فقدان 

در همه جا به اهتزاز درآمده » استقالل ملی«اکنون ديگر پرچم . قرقيز بوده است
فرشتگان رحمت . دموکراسی از کران تا کران آغوش بازکرده است. است

تا بساط تاريکی را جمع کنند و خوان الوان  همه جا در پروازند» بازار آزاد«
سرمايه داران سابق و الحق قرقيزی . روشنی و رفاه و امکانات را پهن گردانند

از کف تا سقف زندگی توده های کارگر را با اين عوام فريبی ها پرکردند و 
کارگران شستشوی مغزی داده شده و پرورش يافته در گنداب سرمايه داری 

آنچه در عمل . پاره ای از اين عوام فريبی ها را باور کردند بسا شوروی نيز چه
روی داد، و جز اين نيز نمی توانست روی دهد، اين بود که وضع زندگی 

ارکان نظام بردگی مزدی در . کارگران هر لحظه از لحظه پيش فاجعه بارتر شد
يف تر اين بحران در حلقه شکننده تر و ضع. سراسر جهان زير فشار بحران بود

سرمايه جهانی، در سرمايه داری دولتی اردوگاه شوروی به گونه ای کوبنده تر 
توفان به پا می کرد و همين بحران بود که انفجار کل قطب دولتی سرمايه جهانی 

در همين راستا، سرمايه داری قرقيزستان نيز مسير . را به دنبال می آورد
ر سطح قابل توجهی از توسعه قرقيزستان د. فروپاشی و افالس را طی می کرد

انباشت سرمايه در قلمروهای مختلف صنعت و معدن و کشاورزی و ساير حوزه 
معادن ذغال سنگ، جيوه، اورانيوم، برق، توليد ماشين آالت . ها قرار داشت

صنعتی و کشاورزی، ذوب آهن، صنايع الکترونيکی، مواد غذايی و منسوجات 
معدن طالی . ايه اجتماعی کشور بودنداز حوزه های پررونق و سودآور سرم

معدن طالی ديگر دهمين معدن عظيم طالی جهان به  ١٠٠٠کومتور در کنار 
حساب می آمد و دولت سرمايه داری هر سال مقادير عظيمی برق توليد شده در 

اقتصاد کشور را % ۴٠حدود . بازار داخلی را به کشورهای همجوار می فروخت
سرمايه های اين بخش . ش کشاورزی تشکيل می دادنيز سرمايه گذاری های بخ

طغيان موج بحران، در همان . نيز از موقعيتی کم و بيش بارونق برخوردار بودند
حال که کارکرد کل سرمايه اجتماعی شوروی را مختل می کرد، روند ارزش 
. افزايی و بازتوليد سرمايه داری قرقيزستان را هرچه کوبنده تر منفجر می ساخت

يمه نخست دهه نود سده پيش، بخش های مختلف صنعت و کشاوری به در ن
دستمزدهای واقعی به طور . بيکاری رو به گسترش نهاد. ورطه بحران فرو شد
امکانات . سطح زندگی کارگران بيش از پيش افت کرد. چشمگير کاهش يافت

ا و درست در همين ج. اجتماعی و رفاهی بسيار نازل گذشته باز هم نازل تر شد
، نسخه پيچی های بازار آزاد و »قرقيزستان مستقل« ، »استقالل ملی« که بود

که چه کنند؟ که وظايف . قدرت اعجاز دموکراسی، همه و همه وارد ميدان شدند
واقعی و رسالت ذاتی خود را انجام دهند، که طبقه کارگر را باز هم به تيغ تيز 

عوام فريبی، دروغ، ترفند و  سرمايه جهانی دنيايی. سالخی های جديد بسپارند
مردم « شستشوی مغزی در بسته بندی های تجاری باال به عنوان نسخه رهايی 

برهم انباشته بود و اينک همه اين ها بر زندگی کارگران فرو می » قرقيزستان
ريختند تا معيشت طبقه کارگر را وثيقه افزايش سود سرمايه ها و رونق انباشت 

دام و روزافزون اقتصاد سرمايه داری کار را به جايی وخامت م. سرمايه سازند
حزبی با اقتصاد -کشاند که حتی کل نقشه های جايگزينی سرمايه داری دولتی

بازار آزاد و جايگزينی مالکيت دولتی سرمايه ها با خصوصی سازی ها هم 
درحد خواب و خيال برای سرمايه داران دولتی و خصوصی باقی ماند، آن گونه 

سرمايه % ٨٠ال های سال پس از فروپاشی شوروی بازهم بيش از که تا س
عسکر آقايف رئيس . اجتماعی کشور در مالکيت مستقيم دولت قرار داشت

جمهوری سينه چاک برنامه ريزی نوع غربی سرمايه داری، برای غلبه بر همين 
وضعيت و ادغام بيش ازپيش اقتصاد قرقيزستان در بازار جهانی سرمايه داری 

و » ميهن قرقيز«او از شدت عشق به . هر خس و خاشاکی متوسل شدبه 
قرقيزستان سرمايه داری رقابت آزاد، حتی اعضای عالی مقام و تراز نخست 
دولت خود را هم از ميان مشاوران و کارشناسان و متخصصان آمريکايی و 

لی و قرقيزستان در مدتی کوتاه به سازمان های عظيم بين المل. ژاپنی انتخاب کرد
عضويت در صندوق جهانی پول، . مؤسسات عظيم مالی جهان سرمايه پيوست

بانک جهانی، بانک اروپايی ترميم و توسعه، مؤسسه مالی بين المللی، آژانس 
تضمين سرمايه گذاری بين المللی، بانک توسعه آسيا، بانک توسعه اسالمی و 

ز ديگری در بسياری نهادها و مراکز بزرگ و کوچک مالی ديگر يکی پس ا
کارنامه دولت رديف شدند و اين مؤسسات قرقيزستان را به عنوان عضو خوب 

اما حاصل . عسکرآقايف همه اين طرح ها و تدابير را به اجرا نهاد. خود پذيرفتند
تمامی آن ها، چنان که سرشت سرمايه است، فقط وخامت بيشتر و بيشتر زندگی 

خی مستمر و طوالنی معيشت کارگران از اين گذشته، سال. توده های کارگر بود
پيچ و تاب بسيار سرکش بار . با همه وسعت خود درد سرمايه را هم درمان نکرد

بحران جهانی سرمايه در شريان اقتصاد قرقيزستان سد راه خروج سرمايه 
» ميهن قرقيز«رؤيای ادغام . اجتماعی کشور از بحران و دميدن ستاره رونق شد

ه نه فقط محقق نشد بلکه داغی بر دل سرمايه داران و در بازار جهانی سرماي
دولت آن ها نهاد، به گونه ای که بر اساس آمارها تا پايان رياست جمهوری آقايف 

کل مبادالت اقتصادی کشور فقط با کشورهای حوزه دريای خزر، % ٩٨حدود 
  . جمهوری های آسيای ميانه، چين و روسيه انجام می شد

زستان و ميهن آبا و اجدادی قرقيز عالوه بر اين ها مسائل قرقي» استقالل ملی« 
نقطه ای از دنيای سرمايه داری که سابقا . فراوان ديگری را نيز به همراه آورد

حزبی بود اينک به ميدان -در قلمرو قطب قدرت اردوگاه سرمايه داری دولتی
تلف وسيع رقابت ها و هماوردی های اقتصادی و نظامی و سياسی قطب های مخ

بورژوازی آمريکا برای تثبيت موقعيت . قدرت سرمايه جهانی تبديل می شد
خويش در آسيای ميانه، برای غلبه بر موقعيت متزلزل خود در افغانستان، برای 
رقابت با روسيه و چين، برای تسلط بر کشورهای حوزه دريای خزر و برای 

انباشت سرمايه در فرمانروايی هر چه گسترده تر بر حوزه های بسيار پرسود 
اين کشورها و حوزه ها نياز به حضور نظامی کارساز در قرقيزستان داشت و 

قرقيز برای نجات جان سرمايه و تضمين شرايط ارزش  »مستقل و ملی« دولت 
افزايی و سودآوری بيشتر سرمايه ها بيش از حد نيازمند پول و تحکيم ارتباطات 

بود که دولت آمريکا پايگاه عظيم نظامی خود با آمريکا بود و در همين راستا 
مناس، يکی از بزرگ ترين و مجهزترين پايگاه های نظامی خود در منطقه، را 
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دولت روسيه که خود روزگاران دراز قدرت برتر اين . در قرقيزستان برپا کرد
ديار بود با مشاهده حضور نظامی آمريکا بر استحکامات نظامی خود در 

ه اين ترتيب مجادالت حاد نظامی دو قطب بزرگ قدرت قرقيزستان افزود و ب
جهانی سرمايه در کشور نيز بر مشکالت ديگر توده های کارگر جامعه افزوده 

  . شد

وخامت اوضاع اقتصادی، بيکاری، گرسنگی، خفقان و  ٢٠٠۵در سال 
ديکتاتوری و سرکوب و کاهش مستمر سطح زندگی توده های کارگر زمينه های 

 توده های عاصی کارگری که. مومی را به تدريج فراهم ساختخشم و عصيان ع
سال پيش، زير فشار شدت استثمار و بی حقوقی ها از يک سو و آوارهای  ١۴

تلنبار عقب ماندگی فکری و فروماندگی و توهم از سوی ديگر، در منتهای 
استيصال در پشت سر کثيف ترين، دغلکارترين و شيادترين نمايندگان سياسی 

ه داری رقابتی، عليه قدرت سياسی سرمايه داری اردوگاهی شوريده بودند، سرماي
اينک زير فشار شدت استثمار باز هم مضاعف تر و ستم کشی ها و محروميت 
های بسيار بيشتر، بازهم در پشت سر بخش ديگری از جالدترين و جنايتکارترين 

» انقالب گل الله« و بخش طبقه سرمايه دار به خيابان ريختند، دست به قيام زدند 
که به چه چيزی برسند؟ که عسکر آقايف را از رياست جمهوری . بر پا کردند

که به !! را به جای وی بنشانند» قربان بيک باقی اف« سرمايه عزل کنند و 
باندهای مافيايی ديگری از طبقه سرمايه دار اختيار دهند تا استمرار حاکميت 

ون و چرای سرمايه بر تمامی هست و نيست نظام بردگی مزدی و استيالی بی چ
آنان را برنامه ريزی کنند و با ارتش و پليس و نيروی سرکوب سرمايه بر آن ها 

دشت !! پيروز شد» انقالب گل الله«!! و نسل های بعدی آن ها تحميل نمايند
حيات سرمايه با دست توده های کارگر گلستان گرديد و متقابًال طبقه سرمايه دار 

ت جديد سرمايه داری هم بی درنگ و از فردای همان روز کران تا کران و دول
استثمار سرمايه . زندگی کارگران را کشتزاران توليد سود هرچه بيشتر کردند

بهای ارزاق . مزدهای واقعی باز هم بيشتر آب رفت. شديدتر و شديدتر شد
ختالس و ا. فوران کرد... عمومی و نيازهای اوليه معيشتی چون آب و برق و

دزدی و ارتشا و تاراج باقيمانده های بهای نازل نيروی کار کارگران از قبل هم 
هزينه دارو و درمان و ساير امکانات عمومی مورد نياز توده های . بيشتر شد

سرمايه به پيش تاخت و کارگران عقب . کارگر از توان آن ها خارج گرديد
دامه يافت تا اين که سرانجام بازهم اين وضع پنج سال ا. نشستند و انتظار کشيدند

فشار خرد کننده و کشنده محروميت ها و معضالت زندگی، جمعيت عظيم بردگان 
کارگران بار ديگر به گونه ای قهرآميز به خيابان . مزدی را به انفجار کشاند

را با الله زاران ديگری از خون رايگان بی » انقالب گل الله«ريختند تا بساط 
که بعدش چه کنند؟ که همان بازی ننگين و شرم آور گذشته را . شويندمقدار خود ب
را از صدارت عظمای » قربان بيک باقی اف«که اين بار آقای . تکرار کنند

همکار و همدم » رزا آتونبايوا«ماشين قهر و قدرت سرمايه به زير کشند و خانم 
  . و همراه و همدل ديرينه باقی اف را بر جای وی بنشانند

اين بازی کميک . راستی حديث بس دردناک و بيش از حد فاجعه باری استبه 
بحث فقط بر سر . آکنده از دنيای تراژدی ها سال هاست که تکرار می شود

سخن از جنبش کارگری در . کارگر قرقيزی و طبقه کارگر قرقيزستان نيست
 بحث بر سر يک طبقه ميلياردی است که خالق کل. سراسر دنيای موجود است

سرمايه ها، ثروت ها، امکانات، دارايی ها و همه هست و نيست دنيای بردگی 
طبقه ای که با لحظه لحظه کارش کل اين سرمايه ها و هست و . مزدی است

عميق تر . آنها را کوه آساتر و کوه آساتر می سازد. نيست ها را بازتوليد می کند
تثمار خويش جدا می و عميق تر از کل سرمايه های حاصل کار و توليد و اس

آنچه توليد می کند و کاری که انجام می دهد در ماورای هستی اش مقتدرتر . شود

حاصل و کار و توليدش به . و مقتدرتر و خداگونه تر و خداگونه تر می شود
صورت سرمايه در شخصيت سرمايه دار، در لباس دولتمرد، در مقام دولت 

رهای قدرت سرمايه، در قالب نظم سرمايه داری، در مرتبه نهادها و ساختا
و اجتماعی سرمايه داری، در داربست قانون و حقوق و مذهب و عرف و  سياسی

سنت و سيرت سرمايه، در مقام و مکان و موقعيت همه اين ها بر او می شورد و 
. سخن از اين طبقه است. می تازد و هر باليی را که اراده کند بر سر او می آورد

و مبارزه و جنبش بردگان مزدی است که اسير چنين وضعی  بحث بر سر زندگی
هستند، طبقه ای که ساليان متمادی است کارش اين است که کار کند، استثمار 
شود، سرمايه را توليد و بازتوليد کند، زير فشار استثمار مرگبار سرمايه، زير 

بردگی ضربات کوبنده بی حقوقی ها و گرسنگی ها و فقر و فالکت آفريده نظام 
مزدی، زير شالق ديکتاتوری و توحش و بربريت سرمايه داری منفجر شود، 
سيالب وار به خيابان ها ريزد، هزار هزار کشته شود و سرانجام شط خروشان 
خون هايش و قيام و جنگ و انقالبش الشه يک دولت سرمايه را به مرداب ها 

ر و جنايتکارتر را از برد تا دولتی زورمندتر، تازه نفس تر، سرکوبگرتر، هارت
. زرادخانه قدرت و حاکميت سرمايه برون کشد و بر بود و نبود خود مستولی کند

اين کمدی ماالمال از تراژدی های عظيم انسانی ديری است که در تسلسل و 
اين دور چندش بار آکنده از گند و خون و توحش بايد پايان يابد و . تکرار است

داری توده های طبقه کارگر با افق لغو کار مزدی  اين فقط جنبش آگاه ضدسرمايه
اين تراژدی های سهمگين . است که می تواند و بايد به اين دور باطل پايان دهد

همه چيز با صدای بلند، . انسانی همه درس و تجربه و ذخاير عظيم آموزش هستند
ه در از همه مناطق کره ارض، از قرقيزستان و تايلند، از کل رويدادهای اردوگا

دهه آخر قرن بيستم، از آنچه در بالکان رخ داد، از رويدادهای پيش و پس انقالب 
و آنچه در اين سی سال بر توده های کارگر ايران گذشته است، از  ۵٧بهمن 

رخدادهای متوالی و مستمر ساليان دراز تمامی کشورهای آمريکای التين، از 
ه ايران جريان داشته است، ماه اخير در جامع ١٠لحظه لحظه آنچه در همين 

فرياد می زند که  خالصه کنيم، همه چيز از گذشته و حال جنبش کارگری جهانی
بايد مسير واقعی پيکار را شناخت و از تکرار آزموده های شکست آميز 

هيچ چيز فاجعه بارتر از اين برای کارگران دنيا نيست که همه توان . بازايستاد
ولت سرمايه داری را با دولت ديگر سرمايه عوض خود را در تير کنند تا يک د

کنند، تا نوعی از برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه را با 
بايد مسير اعتراض . نوع ديگری از برنامه ريزی رابطه سرمايه جايگزين سازند
بايد به گونه ای . و پيکار و خيزش و انقالب را از بيخ و بن عوض کرد

داری، حول منشور مطالبات ضدکارمزدی، به صورتی شورايی و  ضدسرمايه
بايد در تمامی عرصه های حيات اجتماعی به . سراسری متحد و متشکل شد

بايد از سنگر پيکار عليه . عرش اعالی سرمايه يورش برد و آن را به زير کشيد
ر، بايد گام به گام خودآگاهانه ت. سرمايه دولت ها را آماج مبارزه قرار داد

راه . بيدارتر، نيرومندتر، متحدتر، متشکل تر و افق دارتر با سرمايه مبارزه کرد
پيروزی طبقه ما فقط اين است و همه راه های ديگر به جهنم سوزان سرمايه 

   .داری ختم می شوند

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ١٣٨٩فروردين  ٢۴
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 يد حمدود درگذشتمهش
 ١٣٨٣اطالع يافتيم که خانم مهشيد محدود، از وکالی پرونده اول ماه مه 

مهشيد زن آزاده و زندان کشيده . سقز، در اثر بيماری سرطان درگذشته است
ای بود که در حالی که حتی هزينه زندگی خود را به سختی تامين می کرد 

لت کارگران دستگير شده در داوطلبانه و شجاعانه و بدون هيچ ادعايی وکا
برای دفاع از کارگران بارها رنج سفراز تهران  را پذيرفت و١٣٨٣اول ماه 

همچنين، پس از حادثه انفجار معدن باب نيزو . به سقز را به خود هموار کرد
تن از کارگران اين معدن پذيرفت که وکالت خانواده  ٩در کرمان و کشته شدن 

را برعهده بگيرد، که با انصراف اين خانواده ها های اين کارگران جان باخته 
ما مرگ دردناک مهشيد . منتفی شد» خانه کارگر«در اثر سم پاشی های 
دوستان و همکاران او تسليت می گوييم و ياد او و  محدود را به خانواده،

  .زندگی انسانی اش را با دل و جان گرامی می داريم

  منيژه گازرانی، محسن حکيمی

٢۴/١/٨٩ 

 

 گسرتش اعرتاضات و تظاهرات کارگران

نفر از کارگران صيد  ٩٠حدود  :بندر ميناب
ماهی در بندر ميناب در اعتراض به سطح نازل 

اعتصاب . دستمزدهای خود دست از کار کشيدند
  کارگران ادامه دارد

کارگر را  ۵٠شرکت مترو تهران  :مترو تهران
کارگران اخراجی از بيمه . بيکار کرده است

  . نشستگی و هر نوع مستمری محروم هستندباز

کارگر در مالرد کرج در  ۶٠حدود  :مالرد کرج
اعتراض به سطح پايين دستمزد و فقدان تضمين 

  . استغال دست به تظاهرات زدند

کارگران سازمان  :سازمان تأمين اجتماعی
تأمين اجتماعی مدت هاست که برای افزايش 

  . هستند دستمزد خود در حال مبارزه و اعتراض

سرمايه دار کارخانه : فرش غرب کرمانشاه
فرش غرب کرمانشاه حاضر به پرداخت حق 

کارگر شرکت مدام  ٢٠۴. بيمه کارگران نيست
به اين وضعيت اعتراض کرده اند اما تا حال 

  . هيچ نتيجه ای نگرفته اند

 ۴٠٠بيش از  :کارگران بارانداز خرمشهر
شلمچه، کارگر بارانداز در خرمشهر در منطقه 

عليه شرايط کار و وضعيت سردرگم اشتغال 
  . خود تظاهرات اعتراضی بر پا کردند

کارگران کارخانه چينی حميد در  :چينی حميد
ادامه مبارزات دو ساله خود بازهم در مقابل 
ساختمان سازمان تأمين اجتماعی دست به 

سال  ٢کارگران . تظاهرات اعتراضی زدند

می برند و در  است که در بالتکليفی به سر
طول اين مدت هيچ ريالی دستمزد دريافت 

آنان خواهان دريافت تمام مزدهای . نکرده اند
معوقه خويش و دريافت مستمری بازنشستگی 

  . هستند

شمار زيادی از  :ترمينال زاگرس اهواز
کارگران راننده ترمينال زاگرس در اهواز در 
اعتراض به تعويق چند ماهه دستمزدهايشان 

. ز کار کشيدند و تظاهرات کردنددست ا
اعتراض آنان با حمايت وسيع ساکنان شهر 
مواجه شد و جمعيت زيادی به صفوف آنان 

  . پيوست

 ٨٩فروردين  ٢٣

 

های  احتاديه دموکراسی در منايندگی وی و رأ واقعی معنای
 کارگری

قراردادی را با  IF Metall)(ی اف متال اتحاديه ا
ه است که هيچ کارگری از سرمايه داران منعقد کرد

آن راضی نيست و کل کارگران عضو از آن به 
عنوان سندی از اسناد همه جا حاضر خيانت اتحاديه 

اين قرارداد را کارگران . به کارگران ياد می کنند
در سراسر سوئد قرارداد خيانت اتحاديه نام نهاده 

هزار کارگر عضو اتحاديه در  ١۵٠بيش از . اند
ن به انعقاد اين پيمان نامه سراسر سريع ترين زما

و خواستار  ننگ و توحش اتحاديه اعتراض کرده
کارگران همه اين اعتراضات را . الغای آن شده اند

کرده اند، اما سران اتحاديه به رغم مخالفت اين 
هزار کارگر همچنان بر درستی کار خود پای  ١۵٠

می فشارند و اجرای مفاد آن را قطعی و الزم 
روزهای اخير روزهای کشمکش . می داننداالجرا 

و جنگ ميان کارگران و سران اتحاديه بر سر 
  . مضمون همين قرارداد بوده است

سکانداران جنبش . به اين نکته مهم توجه کنيد
عناصر  IF Metall اتحاديه ای در اتحاديه عظيم

همه آن ها بدون هيچ . کارگران هستند» منتخب«
ن به اين سمت انتخاب شک و ترديد با رأی کارگرا

شده اند و در پشت سکان اين سفينه نجات سرمايه 
يقين داشته باشيد که در اينجا هيچ . قرارگرفته اند

هيچ رأی هيچ کارگری . تقلبی صورت نگرفته است
هيچ صندوق رأی دزديده . عوضی قرائت نشده است

نشده است و با هيچ صندوق ديگر رأی عوض و 
چيز بر اساس موازين همه . بدل نگرديده است

دموکراسی، بسيار دموکراتيک، بسيار مدرن و با 
نظارت تمامی نهادهای دموکراتيک روند اجرای 

با اين همه و به رغم . خود را پشت سر نهاده است
اجرای دموکراسی در اين اتحاديه کارگری، سران 

ايراد . اتحاديه با خواست کارگران مخالفت می کنند
کراسی و تقلب آرا و نوع اين ها اصًال در کمبود دمو

ريشه همه بدبختی ها و ايرادها در جای . نيست
اس و اساس فاجعه در نفس موجوديت . ديگری است

برای روشن . جنبش سنديکايی و سنديکاليستی است
شدن مسأله اجازه دهيد با رعايت حداکثر اختصار و 

با حفظ داربست خبری اين مطلب کوتاه به نکته کلی 
  . جامعه سرمايه داری اشاره کنيمتری در 

تمامی اعضای پارلمان های سرمايه داری در 
تمامی کشورهای غربی در فضای متعارف 
دموکراتيک با آرای ساکنان اين جوامع انتخاب می 

در اينجا نيز به طور معمول تقلبی صورت . شوند
نمی گيرد و اگر می گيرد تعيين کننده نيست و چه 

کسانی که . ح هم بشودبسا فوری افشا و اصال
انتخاب می شوند همه با رأی شرکت کنندگان در 

 در همين. مراسم رأی گيری انتخاب می گردند
راستاست که دولت ها تشکيل می شوند و کل قدرت 

همه اين دولت ها و پارلمان . سياسی شکل می گيرد
ها و کل قدرت سياسی کشورها و نظام اجتماعی 
مسلط بر همه اين جوامع با سربلندی و افتخار تمام 
خود را دموکراتيک و حاصل رأی ساکنان جوامع و 

اما . ندبه قول خودشان مردم و شهروندان می دان
واقعيت چيست؟ کل اين دستگاه، کل اين ساختار 
قدرت، صدر تا ذيل اين نظم سياسی و مدنی و 
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اجتماعی، در تمامی تار و پود و در بنيان موجوديت 
و همه هست و نيست خود ملزومات بقای سرمايه و 
در خدمت بازتوليد نظام بردگی مزدی، در خدمت 

ن نظام بر تحميل تمامی سيه روزی ها و مصائب اي
زندگی و دار و ندار توده های فروشنده نيروی کار 

بسيار وسيع هم در . کارگران رأی می دهند. است
اما با . انتخابات شرکت می کنند و رأی می دهند

رأی خود چه می کنند و حاصل مشارکت آنان در 
آنان کسانی و . انتخابات چيست؟ پاسخ ساده است

ب می کنند تا تمامی دستگاه ها و نهادهايی را انتخا
ملزومات و شروط و صوابديدها و مصالح بقای 
سرمايه داری و کل راهبردها، راهکارها و راه حل 
های تحميل هر چه سبعانه تر اين ملزومات و 
شروط و مصالح بر زندگی توده های طبقه کارگر 

در فردای روز انتخابات، . را برنامه ريزی کنند
. نيروی کارند آنان همان فروشندگان ديروزی

صاحبان سرمايه و  سرمايه داران هم همان
دولتمردان و برنامه ريزان و سياستگزاران و 

کارگران بايد . گردانندگان نظام بردگی مزدی هستند
برای تضمين اشتغال خود، برای جلوگيری از 
بيکارسازی های ميليونی، برای جلوگيری از کاهش 

فع تهاجم وحشتناک بهای نيروی کار خود، برای د
سرمايه عليه حداقل معيشتی خويش پيکار کنند و 
نمايندگان منتخب دولتی آنان بايد مثل سابق همه اين 
پيکارها را در هم کوبند و تمامی آن تعرضات و 
تهاجمات عليه نان روزانه کارگران را برنامه 

چنين است معنای . ريزی کنند و به اجرا بگذارند
در جوامع سرمايه واقعی انتخابات و دموکراسی 

  .داری

در اينجا . به بحث اتحاديه کارگری بازمی گرديم 
نيز معنای رأی و نمايندگی و انتخابات درست همان 
است که در کل جامعه سرمايه داری حاکم است و 

هيچ تقلبی . کارگران انتخاب می کنند. حکم می راند
چه بسا کسانی . هم در انتخابات صورت نمی گيرد

ی شوند هم بعضًا کارگرانی از جنس که انتخاب م

خود کارگران و حتی از عناصر معترض و مبارز 
اصًال بياييم و فرض کنيم که همه . ميان آن ها باشد

اين نمايندگان انتخاب شده واقعًا عناصر مطلوب و 
به قول ! بسيارخوب. مورد اعتماد کارگران باشند

عرب ها، ثم ماذا؟ يعنی بعدش چه؟ اين نمايندگان 
مطلوب و مهربان و دلسوز قرار است چه کنند و 
چه کاری انجام دهند؟ چه نقشی را می خواهند ايفا 
کنند؟ چه کسانی اين نقش را تعيين می کنند يا 
محتوای آن را مشخص می سازند؟ سؤاالت اساسی 

اين . اين هاست و پاسخ آن ها هم بسيار روشن است
کارگران قرار است با صاحبان سرمايه وارد 

قرار است در چهارچوب مصالح و . مذاکره شوند
ضوابط و ملزومات و شروط بقای سرمايه داری 

قرار است قبل از هر . اين مذاکرات را به پيش برند
چيز تضمين کننده و پاسدار و نگهبان بقای رابطه 
خريد و فروش نيروی کار و سودآوری حداکثر 

قرار است به تمامی مبانی و . سرمايه ها باشند
عيارها و ملزومات افزايش حداکثر قدرت رقابت م

سرمايه اجتماعی کشور خود در بازار جهانی 
قرار است سرمايه کشورشان . پاسخگو باشند

قرار است . سودآورترين بخش سرمايه جهانی باشد
مذاکرات آنان با سرمايه داران تمامی اين قيود و 

قرار . و موازين را مو به مو رعايت کند شروط
ای نيروی کار کارگران در سيطره تضمين است به

قرار . کامل همه اين شروط موضوع مذاکره باشد
است با بيکارسازی های کارگران مقابله کنند اما 
فقط تا آنجا که به خروش و طغيان حداکثر شط سود 

اگر بخواهيم اين . سرمايه ها هيچ خللی وارد نشود
 ها را ادامه دهيم مثنوی هفتاد من» قرار است«

جنبش . اما همين اندک کافی است. کاغذ می شود
اتحاديه ای و پروژه سنديکا و سنديکاسازی همين 

سنديکاليست های سکاندار اتحاديه های . است
کارگری عده ای رفرميست مدافع نظام بردگی 
مزدی و دشمن خونی هر گونه جنب و جوش 

اما، بر خالف ادعاهای . ضدسرمايه داری هستند
اصًال در  نديکاليست، اشکالرفرميست های س

يا سنديکا  وجود چند عنصر باالنشين اتحاديه
اشکال در بنياد جنبش اتحاديه ای . خالصه نمی شود

از . و اين نوع سازمانيابی جنبش کارگری است
سنديکاليسم . کوزه همان برون تراود که در اوست

معنا و . بخشی از ساختار نظم و هستی سرمايه است
موکراسی در درون آن درست همان مفهوم رأی و د

رأی دادن به تداوم : است که سرمايه حکم می دهد 
استثمار کارگر توسط سرمايه، به بقای نظام بردگی 
مزدی، به کارگر ماندن کارگران و سرمايه دار 
ماندن سرمايه داران، به ساقط بودن تام و تمام 
کارگر از هر نوع دخالت در کار و سرنوشت کار و 

معنای رأی در . اجتماعی کار خويشمحصول 
جنبش اتحاديه ای اين است و درست به همين دليل 
انتخاب شوندگان بايد حتمًا آن کنند که سرمايه می 
خواهد و خواست سرمايه را به هر شکل و با هر 
بهايی حتی به بهای حمام خون کارگران بر کل توده 

هزار کارگر متال  ١۵٠. های کارگر تحميل کنند
قرارداد جديد صدرنشينان اتحاديه اعتراض  عليه

. کارگران از اين نيز پا فراتر نهاده اند. کرده اند
آنان با تنظيم يک طومار تند اعتراضی با امضای 
چند ده هزار کارگر خواستار ابطال فوری اين 

کارگران همه اين تقالها و . قرارداد شوم شده اند
عضو  ١٣٠اما . اعتراض ها را انجام داده اند

» منتخب« باالنشين اتحاديه مثال که همگی اعضای 
کارگران هستند با قدرت و قاطعيت کامل تصريح و 
تأکيد کرده اند که قرارداد بر اساس نص صريح آن 
. حتمًا در همان روز مقرر به اجرا نهاده خواهد شد

همين به روشنی نشان می دهد که در چهارچوب 
اسی چيزی جز جنبش سنديکايی، انتخابات و دموکر

دهن کجی مشتی مزدور سرمايه به توده های کارگر 
اين را هر کارگر ايرانی بايد آويزه گوش . نيست

  .خود کند

  ٢٠١٠آوريل 

 

 ماجرای دردناک زندگی يک کارگر

دم وقت  ه شب از نيمه گذشته است و هنوز تا سپيد
در خانه ابوالفضل بابايی، سمپاش  .است باقی

هاست آه وضع ل سا ،گوشت بازخريد شده سازمان
اند و او  همه جز او به خواب رفته .طور است همين

اش به سماجت برای  همچنان در حسرت هميشگی
از مسموميتش  .دهد داشتن يك خواب آرام ادامه می

زمان  ه استآه آرامش را برای هميشه از او ربود
گذرد و ابوالفضل ديگر حساب دقيق   زيادی می

هاست  مدت. ندارد را به ياد اش خوابی های بی شب
آه عوارض يك مسموميت قديمی به صورت آهير، 

امانش را بريده است و چون نمی ... ناراحتی آبد و 
 درد سال کند، بخش استفاده تواند از داروهای آرام

هاست آه چشمانش را در حسرت يك خواب آرام 
ابوالفضل هر شب از درد به . داشته است نگه باز

شود تا خوابش ببرد  پهلو به پهلو می ،پيچد خود می
اما هميشه در آخر آار آالفه و درمانده همه چيز را 

در  .شود اش می  آند و غرق گذشته رها می
ساله اش از برابر او يك  ٥٧تصورش وقايع زندگی 

آورد چگونه در  روند و او به ياد می به يك رژه می
ساله بود به  ١٧وقتی آه هنوز تازه  ٤٩سال 
آند به  دام سازمان گوشت درآمد و بعد فكر میاستخ

. شغلی دانشگاه را تمام آرد یزمانی آه برای ارتقا
پس از  ٥٩آه چگونه در سال  به ياد می آورد

ش در مناطق جنگی به تهران بازگشت شدن مجروح

و بعد در بايگانی ذهنش آن پرونده شوم دوباره 
 آارفرما از او ٦٢آه در سال اين: شود گشوده می

خواست تا سردخانه را سمپاشی آند و او نيز مجبور 
چندين  ٦٨شد بدون پوشش ايمنی اين آار را تا سال 

آه از عاقبت آار خود با خبر  بی آن ،بار تكرار آند
چطور به دليل ضعف  ٧٢آه در سال  اين. باشد

جسمانی مجبورش آردند تا قيد پشتوانه 
ردن سال آارآ ٢٣اش را بزند و پس از  بازنشستگی

سال آه هنوز درگير  ٧خود رابازخريد آند و او تا 
دارو و درمان بود از مسموميتش هيچ چيز نمی 

آه باالخره پزشكی  ٨٠بود يا  ٧٩سال . دانست
قانونی اعالم آرد ابوالفضل بابايی آارگر بازخريد 
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شده سازمان گوشت ايران تحت تاثير عوارض 
ر دچا) Lindane(ناشی از تنفس گاز سمی ليندن

عوارض آبدی و تنفسی شده است و اين تازه برای 
ابوالفضل و خانواده اش يك سرآغاز بود تا بفهمد آه 

 ،به گفته پزشك معالج. آمده است شچه به روز
تنفس گاز ليندن عالوه بر تخريب آبد و دستگاه 

نيز ... ست، دستگاه تناسلی ووپ  تنفسی برای مغز،
 .نبال داردعوارض برگشت ناپذير ديگری نيز به د

سال پيش تاآنون استفاده از  ١١٠به همين دليل از 
از نظر پزشكان امكان داشت آه . آن ممنوع شده بود

تغييری  ابوالفضل زندگی با تعويض طحال در
اما اين تعويض صورت . محسوس ايجاد شود

 .نگرفت زيرا هيچ نهادی هيچ کمکی به او نکرد
اين  تخلف آارفرما در مورد همه می گويند که

آارگر سابق سازمان گوشت مشخص شد و محرز 
، آارفرما ٦٩تا  ٦٢های  آه در فاصله سال گرديد

آه مطابق قانون آار ابوالفضل را به  بدون اين
پوشش ايمنی مجهز آرده باشد از او خواسته تا 
. فضای سردخانه را با سم ممنوعه سمپاشی آند

ابوالفضل در تصوراتش روزی را به خاطر می 

ها به محل آارش بازگشته بود  آه پس از سال آورد
تا شاهد بازرسی آارگاه توسط بازرسان وزارت 

آند آه چگونه بازرس يك  آار باشد و فراموش نمی
قوطی سم ليندن را در برابرديدگان همه از انبار 
. شرآت بيرون آورد و ضميمه گزارش خود آرد

گزارش پزشكی قانونی و بازرسی آار در نهايت 
آارفرمای وقت را  ٨٧و ٨٨شده تا در سال باعث 

ص داده خيدر رابطه با وضع جسمانی او مقصر تش
رای . درصد ديه آامل محكوم آند ٦٠و به پرداخت 

دادگاه گرچه برای ابوالفضل خوشحال آننده بود اما 
با شكايت آارفرما . اين خوشحالی دوامی نداشت

ه دادگاه تجديد نظر رای صادره مبنی بر پرداخت دي
را شكست و نقض آرد؛ از نظر دادگاه، شاآی آه 

سال از آارفرمای سابقش شكايت آرده  ١٥پس از 
ارايه نكرده است و نظر بازرس ای بود هيچ ادله 

آار و گزارش پزشكی قانونی نيز برای محكوم 
آردن آارفرما چندان مستدل و مستند نيست؛ 
تشخيصی آه در نهايت باعث شد تا آخرين اميد 

داستان ابوالفضل . ضل به ياس تبديل شودابوالف
آارگرانی آه به دليل  دربارهواقعی است  یداستان

رعايت نشدن تجهيزات ايمنی در حين انجام آار 
او ديگراز عوارض مسموميت خود . اند آسيب ديده

به خوبی آگاه است و برای نجات از پايانی درد 
 در روزها از اين دفتر به آن دفتر سرگردان ،آور
بار در همين پرسه  يك. زند پرسه می يابان هاخ

مدارآش را  ،ها به ايلنا آمد و داستانش را گفت زدن
نشان داد و خواست تا برای آمك به او آن را منتشر 

آه با وجود فروش داروندارش  می گويداو . آنيم
بی خوابی شبانه ،  فقط درد می کشد،هاست آه  سال

از او موجودی  آهير، ناراحتی تنفسی و مشكل آبدی
ساخته آه ديگر نه در شب و نه روز خواب خوش 

انسانی آه از يك سو هر روز با برآمدن  ،ندارد
آفتاب مانند مسخ شدگان با آيفی پر از مدرك در 

مبهم خود را   گردد تا بلكه آينده خيابان های شهر می
هنگام از  اندآی روشن آند و از سوی ديگر شب

گذشته اش را  الود و خواب وحشت زدهزور درد 
  . آند  در بستر به اجبار مرور می

  )با ويرايش(  ايلنا: منبع

  ٨٩فروردين  ٢٣

  

 فعاالن کارگری زندان و احضار و تشديد آزار

برهان سعيدی به جرم دفاع از مطالبات اوليه 
ماه حبس تعزيری  ٤کارگران همزنجير خويش به 

 قضات سرمايه هر نوع دفاع از. محکوم شده است
هر ميزان مطالبات توده های کارگر را اقدام عليه 
امنيت ملی و جنگ آشکار عليه دولت جمهوری 

برهان سعيدی به جرم ارتکاب . اسالمی می دانند
در همين هفته . ماه در زندان بماند ٤همين جرم بايد 

کورش بخشنده ديگر فعال کارگری نيز به دادگاه 
ه مقدمين او نيز در زمر. سرمايه احضار شده است

عليه امنيت ملی است، زيرا کارگر است و خواستار 
بخشنده قبًال هم . افزايش دستمزد کارگران بوده است

به جرم شرکت در مراسم روز زن زندانی شده بود 
ميليون تومان وثيقه توانست از  ٣٠و پس از سپردن 
سومين خبر مربوط به افزايش . زندان خارج شود

و فعال سنديکاليست مجدد فشار بر منصور اسال
رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد 

دولت سرمايه هر روز نقشه تازه . اتوبوسرانی است
. ای برای اعمال فشار بر اسالو طراحی می کند

برنامه ريزی تهاجم اوباش زندانی به او، محروم 
ساختن وی از هر گونه دارو و دکتر و امکانات 

اختن وی به درمان در روزهای سخت بيماری، اند
بند موسوم به سگدونی و بعدا بند معتادان و هر کار 
ديگری که در خدمت اعمال فشار بر او باشد همه و 

و باالخره . همه در دستور کار زندانبانان قراردارد
چهارمين خبر از اين دست ادامه زندان رضا خندان 
فعال حقوق کودکان و عضو کانون نويسندگان ايران 

ن است که به کودکان خيابانی کمک جرم او اي. است
می کرده است تا شايد سر و سامان يابند، شايد از 

کارتون خوابی خالص شوند، شايد شکار بی 
دردسر باندهای فروش کودک و مواد مخدر 

او به اين جرم چند ماه است که در زندان . نگردند
هفته  ٣خانواده رضا خندان بيش از . به سر می برد

حکم قاضی وثيقه الزم را برای  است که بر اساس
خروج از زندان آماده کرده اند اما او همچنان در 

دولت سرمايه در . زندان اوين زندانی است
روزهای اخير بازهم سرکوب فعاالن کارگری و 

 ما هرگونه سرکوب. زندانيان را تشديد کرده است
فعاالن کارگری و و به طور کلی مبارزان سياسی 

. داری را محکوم می کنيم توسط دولت سرمايه
  آژانس ايران خبر: منبع

  ٨٩فروردين  ٢٠

  

 درصدی نرخ بيکارسازی ها در نوروز ٧٠افزايش 

اما در . همه از نوروز و جشن نوروزی می گويند
جامعه طبقاتی همه چيز از جمله نوروز طبقاتی 

نوروز برای سرمايه داران روز شادی و . است
ای فاخر، چيدن سفره پايکوبی، روز پوشيدن لباس ه

های الوان، ضيافت های پرشکوه، نمايش ثروت و 
مکنت و جاه و موقعيت، سفرهای پربهای لذت بخش 
. و همه شادی ها و لذت های متنوع ديگر است

نوروز برای کارگران در جهنم سرمايه داری ايران 
روز مصيبت و عزاداری است، مصيبت سفره 

سنگی خالی، مصيبت نداری و خجالت از گر
فرزندان، مصيبت برهنگی اوالد، مصيبت بيکاری 

و از دست دادن کار و اين مصيبت آخر حديث 
ميليون ها کارگر ايرانی در روزهای پيش و  زندگی

سرمايه داران در سراسر . پس هر نوروز است
جامعه در هفته آخر هر اسفند بر اساس برنامه 
ريزی های حاضر و آماده دست به بيکارسازی 

دون هيچ حد و مرز توده های کارگر می های ب
آنان با اين کار بر روی سابقه کار کارگران . زنند

کاری می کنند که هيچ . خط بطالن می کشند
کارگری هنگام اخراج، مشمول دريافت هيچ ميزان 

هر کارگر را هر گاه خواستند . حق سنوات نشود
سرمايه داران در . بدون هيچ غرامت بيکار سازند

رای سود بيشتر و افزايش کوه آساتر توطئه ب
سرمايه های خود درست در آستانه نوروز به اين 

آنان نوروز را به روز . جنايات دست می زنند
عزای کارگران تبديل می کنند تا خود سيالب 
پرخروش سود سرمايه هايشان را پرخروش تر 

اين جنايت امسال از همه سال های ديگر . سازند
آمارها می گويند که . افته استابعاد گسترده تری ي

نرخ بيکارسازی ها در روزهای آخر اسفند در 
. افزايش داشته است% ٧٠قياس با روزهای پيش 

به طور مثال، فقط در کارخانه نوشابه سازی 
نمونه اين . کارگر اخراج شدند ٤٠٠ساسان يکجا 
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اخراج ها به وفور در جاهای ديگر هم رخ داده 
ت سرمايه داران سخن اين جنايا درمورد. است

هم شنيدنی » خانه کارگر«حسن صادقی از رهبران 
ايشان ضمن اشاره به ماجرای بيکارسازی ها . است

فرصت را غنيمت شمرده اند تا در عزای کاهش 

سود صاحبان سرمايه يقه چاک دهند و اشک 
او می گويد کوه ظلم از همه . مصيبت جاری سازند

و مظلوم و بی سو بر سر سرمايه داران مستضعف 
پناه آوار شده است، آن گونه که زير فشار رقابت 
سهمگين سرمايه های چينی دچار کاهش سود شده 

اند و به همين دليل مجبورند کارگران را بيکار 
  !!سازند

  ٨٩فروردين  ٢٠

  

 

 دوگزارش از دوکارخانه درشهرهای صنعتی رشت وقزوين

 يژناکس يدکارخانه تول دورتا،

دوم  یرشت ورود یدر شهر صنعت ١٣٦٢در سال  يژناکس يدتولکارخانه  اين
و مالکان  یکارخانه وابسته به بخش خصوص. شد يسکوچک تاس يرزام يابانخ

کارخانه  يرعاملدر حال حاضر، مد. هستند یو پورمهد يی، طباطبا ياآن اگوش ن
در  يژند اکسيکارخانه داران تول يهاتحاد ياستضدکارگر است که ر يایاگوش ن

در کرمانشاه است و در تهران  يژنرا بر عهده دارد و مالک کارخانه اکس يرانا
بد دهن و  يتیضدکارگر شخص يایاگوش ن. دارد يژنکپسول اکس يعتوز یسکو

نزد خانواده خود رفته به  يکارا به آمر یخوش گذران است که هر سال مدت
مزد معوقه ماه ها دست نکه کارگرا يطیپردازد ، آن هم در شرا یم ياشیع

 يشترب. کارگر و پرسنل در کارخانه مشغول به کار هستند ١٥در حدود . طلبکارند
دستمزد کارگران طبق قانون کار . با قرارداد دائم هستند یکارگران استخدام

کارخانه  يندر ا يشههم. مشغول به کار است  يفتکارخانه در سه ش. است
آلوده  يا يژنفرسوده اکس درهایيلنس يدناز ترک یکارگران در معرض حادثه ناش

هستند و آتش گرفتن سر و  يژنانتقال اکس یها يلنگش يدنترک يابه روغن و 
 ١٣٦٤درسال . شده است یعاد یبه امر يلصورت و قطع عضو کارگران تبد

 یهوا يلندرس يدننورد در اثر ترک يغبه نام ت یساله ا ١٨کارگر جوان 
 یا يغولهاست و ب یفاقد سالن نهارخور کارخانه. قطعه قطعه شد يراستانداردغ
 یرا که از منزل م يیبه نام آشپزخانه در آن قرار دارد که کارگران غذا يفکث

از کارگران به علت شدت  یمتاسفانه تعداد. خورند یآورند در آنجا گرم کرده و م
. داکثر کارگران بدهکار هستن. آورده اند یبه مواد مخدر رو یکار شب کار

مطالبات معوقه معلق از کار و  يافتگران به علت اعتراض به عدم دربارها کار
مانند قطع عضو و  يدشد يدگید يباخراج موقت شدند و بارها بر اثر حادثه و آس

 يهکرده و با گرفتن د يتو مالکان کارخانه شکا يريتاز مد يدشد یسوختگ
. کار برگشتند بودند به سر يافتهکه هنوز بهبود کامل ن يطیبا همان شرا یمختصر

کمپرسور کارخانه  یدستگاه ها يشترب. است یکارخانه فاقد هرگونه تشکل کارگر
مستعمل و دست  یها يدکیو فرسوده است و با استفاده از  یآلمان Lindeساخت 

 . شود یدوم سرپا نگه داشته م

 ينقزو یپاژن در شهر صنعت 

 يریبه نام م یارد يهو مالک آن سرما یکارخانه وابسته به بخش خصوص اين
فرنخ ، نازنخ ، مه نخ در  یمالک کارخانه ها ينضدکارگر همچن يریم. است
 يتفعال ينقزو یدر شهر صنعت يشسال پ ١١از  يشکارخانه ب. است ينقزو
، که از  بقکارخانه موتور پاژن ، لندرور سا يندر ا. خود را آغاز کرد يدیتول
از  يشکارخانه ب يندر ا يکه نزددر گذشت. گردد یشود مونتاژ م یوارد م ينچ

آن ها اخراج شدند و در حال حاضر  يشترکارگر مشغول به کار بودند که ب ٢٠٠
-٤- ٢و مدت قرارداد آن ها  یاکثر کارگران قرارداد. کنند یم يتکارگر فعال ٨٠
 ينبا سابقه تر. دستمزد کارگران طبق قانون کار است. شود  یم يدماهه تمد ٦

در  یوعده نهار يکدر کارخانه . دارند یسال سابقه کار ١١کارگران حدود 
کارگران . و ذهاب دارد يابا يسکارخانه سرو. شود یداده م یسالن غذاخور

زمان شورا  يگراز کارگران د يکیبه قول . ندارند یدرکارخانه تشکل کارگر
 یاز براه افتادن شوراها ياناست و کارفرما يدهرس يانبه پا) يشیفرما یشوراها(

 . کنند یم يریهم جلوگ یواقع

 يالنگ یدار يهضدسرما فعاالن

  ١٣٨٩ فروردين
  


