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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

   قراگوزلومحمد

 ٢٠١١ جون ٠٨

  

  !یاز شب ھنوز مانده دو دانگ

   نشستند؟ی کارگران از پاچرا
  

   درآمد

آثار :  جلد چھارمژهي به و–" راني ایستيکمون و ی دموکراساليسوس ،ی جنبش کارگریخياسناد تار" اعتبار به

 از آن است که مرعوب تر-نهيشي پر پراني ای جنبش کارگر-انتشارات علم : تا،تھران-یسطانزاده، ب

 آن قدراز راني ای کارگرشدرخشان جنبۀ پشتوان.  شودی وطنی دموکراسبراليلۀ متوھمان یھا-یساز-ليتحل

 و حاال - سار از گذشته   وشرمدهي ھست که چپ بری غنیطبقاتۀ مبارز و یدار هي ضد سرمای اجتماعیھندگيست

 انواع نطع گاه معابد شگاهي آن را در پیخيتارۀ  وحافظتي نتواند موجود-  دموکرات شده الي و سوسخواه یجمھور

 یِ دار هي سرمایورت امپرائیجو- مسالمت "سم،يالي دوران امپراني که از پایکسان . ذبح کندیمقدس خرده بورژواز

 ی غوکان را تکرار مرينفس گۀ ديقص" خلق انبوه"و " خواه ی متوسط دموکراسۀ طبقسميآوانگارد" ؛" شدهیجھان

 قالب جنبش سبز رطلبان د  اصالحسميبرالي با نئولقي ـ ھارت را در تلفینگر  نامربوط امثالیھا ی بافی و تئورکنند

ھمان  ناخواه  برسند، در واقع و خواهخي تاری انقالبۀبق طني آخریخي به انکار نقش و رسالت تاردھندتا یجا م

  ھمان زبالهیافتي بازنيچنۀ ي تقاوت که مواداولنيبا ا. کنند ی مدي را باز تولاماي فوکوی منقضخيمواضع پوچ و تار

  . اند  جمع کردهھا یفراوان از سطل کنارآسانسور آکادم  با زحمتیردار رفتگر شھیھا وني است که کامئیھا

 ريتصاوئۀ ضمن ارا -ادي که ماند در ی که رفت بر باد، روزیروز -"١٣٩٠روز کارگر  "ادداشتي ما در ،یربا

 یدار هي سرمای و فرعی اصلی در اکثر کشورھای بحران اقتصادقي تعمه که با توجه بميديرس یبند  جمعني به ایکل

 در ی گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگر  وانهي و خارومی شمالیقايفرا در ی نان و آزادیھا  وقوع انقالبو

 نگارنده سال گذشته در  ھرچندچرا؟ . نشده استدانيکارگر وارد مۀ  است طبقستهيکه شا  ھنوز چنان،یغرب یاروپا

 جا نياما در ا.  استدهي را بر رسبي آسني ای نظری مبانلي، به تفص"کارگرۀ  طبقبتيغۀ دربار"مبسوط ۀ متن مقال

  .  بپردازمیتر کرتکن  نکاته بلميما
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  سميبرالي نئولی جھانورشي

 یمي بر پارادای دولتھا مبتنی اقتصاد مالۀديچي حل مشکالت پی گذشته باادعاۀ سه دھی طسميبرالي نئولی جھانتيحاکم

 یبورژوازۀ  طبقیاز سو) یلي در شنوشهي پني آگوستیکودتا( در بدو ظھور خود سميبرالينئول. است  بودهکيدئوژيا

 ري زنجیدار هيسرماۀ  شدی طراحشي پازه ای  برنامسميبرالينئول.  شدزهي و تئوردي تولی و مالیخبگان تجارحاکم و ن

 سميبرالينئولۀ در امريکا پروژ.  نقش کرده بودندیفاي اگاني و رتاچر دني به قدرت رسی بود که در ماجرائیگسسته 

  .  آغازشدگاني رونالد ریسواز " کيوريوي شھر نیويسنار "ی و طکسوني نچاردير بست با بن

  : ی به کتاب ھادي باره بنگرنيدر ا(

  اختران : زاده، تھران محمود عبدهللا: مختصر، برگردانۀ خچي تارسم،يبرالينئول) ١٣٨٦ (ديويد. یھارو

  )انتشارات نگاهۀ موسس:  تھرانبرال،ي نئولیاسيبحران، نقد اقتصاد س) ١٣٨٨(محمد . قراگوزلو

 هي و روسني و سپس در چ- در غرب ی و فرھنگی اقتصاد،یاجتماع یھا رساختي زیساز برالي نئولی اصلانيقربان

 ینژادپرست یھا ی در کام آتش افروزايشھرھا شدند و ۀ يحاشۀ  رواناي بودند که یکارگر ومھاجران قومۀ طبق

امريکا حزب در .  مک کال گم وگور شدندن مک لوھان و نلسویجھانۀ  دھکدیھا خانه یسوختند و در روسپ

 به دي جدی حزب تزارھاهي تاچر، در روسیرھبره کاران ب  در انگلستان محافظهگان،ي ری به رھبرخواه یجمھور

 به شدت ضد یھا شي در متن گرانگ،ي پائوي دنگ شیبه سردمدار" ستيکمون حزب "ني و در چنيلتسيزعامت 

 تياکثر "با  امريکاخواه یاتحاد حزب جمھور.  را جذب کردندی و مذھبیل میھا  از گروهیاري بسخود کيدموکرات

 از یبارزۀ نمون)  پوستدي کارگران سفو ھا یپارت.یامثال ت( نژادپرستی طبقات- ی فرھنگیھا و گروه" زکاريپرھ

  .  بودی اتحاد شوم طبقاتکي

  

  : افزودهدر

 از شي ـ و پی ـ کروبیموسو ( ھابراليطلبان و ل اصالحۀ نديچراکارگران به نما : "اند-دهي از نگارنده پرسیکسان

 ی گفته مشيپ  در کتابی ھاروديويد. پاسخ روشن است. اند  دادهیأ رونيلي منيچند) ی و خاتمیرفسنجان شانيا

 و ی مل،ی فرھنگلي به دالی گروه اجتماعکي  کهاست خي بار در تارني آخری بار و نه براني اولینه برا:" سدينو

  )٧٥:ص." ( شده استبي خود ترغی و طبقاتیاقتصاد ،یاد منافع مهي دادن علیأ به ریمذھب

 گام خود ني نخستدر ی بورژوازی قدرت طبقاتیاي و احسميبرالي نئولیدئولوژي ای مجرنيتر  عنوان بزرگبه گانير

اعتصاب و سپس   بهئی کارگران کنترل ھوایھا هي اتحادکيتحر.  را به زانو در آوردیکارگر یھا هياتحاد

 ی و شمال مرکزی شمال شرقی نواحاز یت صنعیھا تيدر ادامه؛ فعال. گام اول بود) ١٩٨١(زآنان زھرچشم گرفتن ا

ھا، انواع و   طرحنيبه موازات ا.  منتقل شدی کارگریھا هياتحاد  فاقدی جنوباالتي به ا-  بودند گرا هي که اتحاد-

تا   ژورنالتياستر-از وال.  درآمدندسميبرالي نئولجي و تروغي به استخدام تبلی دانشگاھو ئیاي مدغاتياقسام تبل

 و برالي دولت نئولی صدا وتمام وقت براکي که دنديرا خره ای دي ورمال شناسان پاچه  جامعهرد،استنفورد و ھاروا

 کوتاه یدر مدت. خواندند یموعظه م)  وسازمان ملل متحدی و بانک جھانیالملل-نيصندوق ب( حامل آن ینھادھا

  .  شدلي تبدمقدس یھات ي به تابوھا و آکاگوي ـ شني مکتب وۀماند تير اقل دیھا هيمواضع و نظر

آن ۀ  با زمزمزي نبلر ی و توننتوني مانند کلئیبرھايھا و ل-حتا دموکرات  بودند کهري چنان انکار ناپذیني زمیھاتي آنيا

  ! به بستر غسل کردنددني از خزشي مقدس پیھا شنبه کي و شب خواندند ی ربانیعشا
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 یبرا" ني آھنیبانو" که کنم ی مجمل بسنده منيبه ھم  اما به اجمالگنجد ی مجال نمنياقدامات تاچر در ا شرح

 کمتر از دو یط.  گشودختهي گس  رقابت عنانی را به سوايتاني برعي صنای درھای کارگریھا هي قدرت اتحادفيتضع

 وارد یژاپن یھا شرکت. نابود شدند یل محی گالسکو و صنعت خودروسازیساز ی کشتلد،يصنعت فوالد شف سال

ۀ جيدر نت. کردند ی را استخدام مئی هي اتحادريھا فقط و فقط کارگران غ  شرکتنيا.  شدندايتانيجوالنگاه بر

 ی شد و از پالي تبدعي مطیروي به نجيکارگر انگستان به تدرۀ طبق ) کاریروي نیساز ارزان( نازل یدستمزدھا

 بر مستغالت  قدرت شوراھا اتي مالی به جا- سرانه اتي مالشيافزا.  افتيھش  کای شھریشوراھاۀ بودج .نشست

 فوالد، برق، گاز، نفت، ،ئیماي، مخابرات، خطوط ھواپء ھوا ـ فضاعي صنادر یساز یخصوص.  کردفيرا ضع

 هيتشب" یخانوادگ یھا- نقرهدنيبخش "هي شبیزي نازل به چمتي و راه آھن با قیونقل اتوبوس ران حمل زغال، آب،

  . شد

 ئیکاال.  داده بودسميبراليبه زوال دولت رفاه و عروج نئول  حکم١٩٧٠ۀ  در دھهي انباشت سرمایبحران جد! بله

 قاچاق مواد مخدر و کار ارزان به ھر ،یگر ی روسپی کارو سوق دادن کارگران به سویروي نیزيشدن و دور ر

  )شاملو." ( روان استونابهھا، خ  چشمکه ھنوز، از"  کارگر آوردۀ  به سر طبقئیبال شکل چنان

  

   ی وطنسميبرالي نئولورشي 

 ی مکاندي باالقاعده ی علی بازدانيم.  استراني اسميبرالينئول ی سرمستی برای زمان- جنگ اني پا- ١٣٦٨ سال

  دومیدستگاه پھلوۀ قي خالص را بر شقري کارگرانش ت٥٧ که در انقالب بھمن ئیکجا؟ ھمانجا.  باشدکيستراتژ

  ) ماسخت رھبر سر –کارگر نفت ما . (مشھور شدند" رھبر سرسخت"زدندو به 

  

  راني ائی هيجنبش اتحاۀ سابق. الف 

 ی کارگران از زمان جنگ جھاننيا.  نشده بودند٥٧ انقالب داني واردمی است که کارگران نفت به طور اتفاقواضح

 یھا هي اتحادلي تشکیبه سو) ی شورو١٩١٧بر انقالب اکت (ی کارگرروزمندي پانقالب ني نخسترياول تحت تاث

ۀ ي اتحادنيجاداولي در قالب اجي که در متن جنبش مشروطه به تدرراني ایجنبش کارگر.  برداشتندگام یکارگر

خواھان در   مشروطهیروزيبسته بود؛ پس از پ تھران شکلۀ ي ناصراباني واقع در خیکوچکۀ خان  در چاپیکارگر

 را ی سال بعد اعتصاب موفقکي صنعت چاپ حرکت کرد و کارگران یسراسرۀ ياتحاد جادي به سمت ا١٢٨٩سال 

.  آنان و کارفرمامنعقد شداني کارگران می شده و از سومي تنظی قرارداد دستجمععتصاب انياۀ جيدر نت. سازمان داد

 یھا هيتحاد ای ودر مدت کوتاھافتي ی کارگران تسراني به سرعت در مهي اتحادیروزي و پیبند  شکلۀتجرب

 یگري پس از دیکي ھا ین و کفاشولفي پستو تلگراف و تھا، یباف ، کارگران دست)خبازان (ھا ئیکارگران نانوا

 را ی کارگریھا هي اتحادیرھبرفۀ ي شکل گرفت و وظتھران یھا هي اتحادی شورا١٩٢٠در سال .  شدسيسأت

ۀ سي نوکی با وجود بورژوازراني ایجنبش کارگر. ند شورا عضو بودنيتا پنج نفر در ا  سه-هياز ھر اتحاد. رفتيپذ

 رفت و در شي ھمچنان به پ-جھان بوده وھست ۀ ھمۀ  زدپَک کَ ی از چند بورژوازیکي شهي که به گمان من ھم-  حاکم

 یالگو. را تحت پوشش درآورد)  درصدکارگران تھران٢٠ (ی با ده ھزار عضو کارگرکاي ده سند١٩٢٢سال 

شکل بسته " حزب کارگران" عنوان لياز کارگران ذه ای ي اتحادزيدرتبر.  رفتگري دیرھاتھران به سرعت به شھ

  هي کارگران بنادرنه فقط اتحادیدر انزل.  نفر عضو داشت٣٠٠٠ سازمان ني ا١٩٢١ اواخر سال رد). ١٩٢٠(بود

 تحرک کي به ١٩٢٢ جنوری در تھران نياعتصاب معلم.  دست به اعتصاب زدند١٩٢١ دادند بلکه در سال ليتشک
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.  آوردداني به مزي را نوزان از دانش آمیقابل توجھ-  و جمعديکش  روز طول٢١ شد و لي دولت وقت تبدهي علیاسيس

 ک.ر. ( شدلي تبد ئیهي فعاالن اتحادی براتي اولوکي کارگران صنعت نفت به یدھ سازمان١٩٢١در نوامبر 

  ) ١٠٧-١١٠: صصنيشيزاده، پ-سطان

 جا اضافه کنم که اگر نيھم...  نھاده بودراني ای کارگریخود را برجنبش نو پاۀ  سازنده و بالندري اکتبر تاثانقالب

 ینم هي روسدي جدی و بورژوازسميونيزي رفت و به عروج روی راھه نمی به ب٣٠ۀ انقالب اکتبر ازاواسط دھ

نگارنده در  " ی شورویساله م"ۀ در بار.  شد ی مون دگرگی و منطقه به کلراني ایاسي بسا اوضاع سی اديانجام

  . سخن گفته استليبه تفص " یدار هي سرمایعصر فروپاش " فيکتاب در دست تال

  

  اعتصاب کارگران نفت. ب

ۀ  انگلستان به توسعسميالي امپریھا یارذگ استي از سیسأ به ترانياۀ  عقب ماندی بورژوازه،ي از انقراض قاجارپس

  مفھوم انکشافکيبه .  دست زدرهي و غ،ی چرم باف،یساز تي کبر،ی و بافندگیسندگير آھن،  نفت، راهعيصنا

 اني منيدر ا.  بودیستياليامپرۀ ي صدور سرماروندز ای ناشی قرن گذشته به تمامی در ابتداراني ایدار هيسرما

 سمياليامپر منافع نيمأ و تھا استي سی اجرای برااريع  و تمامعي مطی مجرکي او حداکثر یحامۀ رضاشاه و طبق

ھا و   به تجمع و تمرکز کارخانهراني ایدار هي و انکشاف سرماعي ظھور صناگريد یاز سو. بودند) انگستان(برتر 

.  ھزارعضو شکل بست٣٠کارگران جنوب کشور با ۀ ي اتحاد١٣٠٦در سال .  رساندیاري زي نی کارگرنبشبروزج

 رهيرانان به خ  از شھرجشن گرفتند و سخنروني بیاغ را در ب"ی مکي" ھزار کارگر ٢٠٠٠دو سال بعد، در حدود 

 از ده ھزار کارگر شيب) ١٣٠٨( سال نيھم]ثور[ ماه بھشت ی ارد١٤روز .  حمله کردندی دولت استبدادیھا یسر

 شي به بونيھا شمار اعتصاب  تودهوستني کوتاه و به سبب پیدر مدت. دادند  را سازمانمي عظینفت در آبادان اعتصاب

  : قرار بودني مطالبات کارگران نفت بدشي سال پ٨٢. ديھزارنفر رس ستياز ب

  . دستمزدشي درصد افزا١٥     

  . دولتی از سوھا هي شناختن اتحادتي     به رسم

  .ی مکي ی رسملي     تعط

  ). باحضور کارفرمای کارگریھا ميمستقل کارگران در اخذ تصمۀ نديمشارکت نما (ئیگرا      دو جانبه

  . در دستمزد ماھانهانگلستانۀ ري حداقل سه لی و برقرارسي ـ انگلراني شرکت نفت اازي در امتدنظري     تجد

  .کارگرانۀ  ھمی مسکن براهي     تھ

  . ساالنهی مرخصی    اعطا

  .رهي مدتأيمستقل در ھۀ ندي از نمای     برخوردار

  . ی و خارجیراني دستمزد ھمه کارگران اعم از ای     برابر

  .  نفر اخراج شدندصدي و سريگ  کارگر دستستي شکست خورد و پس از سه روزجدال دوسيلو پورشيبا  اعتصاب

 نشان دادند و به صورت ستشيالي امپراني شکست کارگران نفت اتحاد و قدرت خودرا به دولت و حامني وجود ابا

آھن  ان و ھشتصد کارگر راه وطن اصفھیسال بعد پانصد نفر از کارگران نساج. دنديکش  پنجهیکتاتوري داهيس

 جنبش یخيتارۀ  تا نشان دھند که حافظادند را سازمان دیگريھا اعتصاب د درمازندران با تکرار ھمان درخواست

  . کند ی بازنشسته شدن کارگران، آن را پاک نماي ري است وتاھل، پی مانا و پاک نشدنی ا حافظهیکارگر
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  بر کارگران نفت چه رفته است؟. پ 

 و اني ـ سبز استارت خود و آقابرالي لني کمپیغاتيطبق معمول دستگاه تبل"١٣٩٠روز کارگر "ۀ انتشار مقال از پس

  :  زدند کهدي محور کلني از شماتت من را بر ایگريدۀ  مرحلمحترم یھا-خانم

 ابانيخ در زي ن"ی مکي" آن کارگران که حتا روز نديکجا  پس،ی ھستیونيليکارگر چھل مۀ  طبقی   تو که مدع·

  حضور ندارند؟

  .اند  دادهیرا...)  وھا براليو ل طلبان اصالح(سبزھا ۀ ندي به نماونيلي چھل مني   ا·

  .دھند ی مليمتوسط تشکۀ  را طبقتي کارگر ھستند واکثرونيلي چھل مني از ایلي   تعداد قل·

   اقتدا کندیبورژواز  به خرده ديبا"یدموکراس" به دني رسیبرا) کارگرۀ طبق (تي اقلني   ا·

  .  برده استنيکارگر را ازبۀ  طبق،یدار هي   اساساً انکشاف سرما·

.  ماندمي خاموش نخواھزي نندهي و در آميا  ادعاھا جواب گفتهني به اخودۀ ما در مقاالت گذشت. لي قبني از ای مقوالتو

  :مي بگوخواھم ی مجا ني دراالجمله یف

  ... ستي متشکل نرانيکارگر اۀ  اگر طبق-

  ... استامدهي خود درنی برا ایطبقه  در خود بهه ای از طبقرانيکارگر اۀ  اگر طبق-

  ... ثبت شده استیطبقاتۀ  مبارزدانيکارگر در مۀ و متشکل طبق از بابت عدم حضور منسجم" یگناھ" اگر-

  ...است  شدهلي تبدزهي اتمی به عنصریراني اگر کارگر ا-

 وجود داشته یکار  اگر گناهاني منيدر ا. ستندي چپ نرو شي و عناصرپی فعاالن کارگری و فرعیمقصر اصل... و

  : روند-ی متھم را نشانه مکي تمام انگشتان - که قطعاً موجودھست -باشد 

  .فقط .یوطن سميبرالينئول

شکل بسته " یاسيسۀ توسع ونيزاسيدموکرات"عروج کرده و در دولت " یسردار سازندگ" با دولت که یسميبرالي نئول

  .  اشاره خواھم کردروند ني انييدر ادامه به تب.  گرفته استینھم و دھم جا" یاقتدارگرا" در متن دولت و

  با وامی روندنيچن.  استفي کار قابل تعریروي نیساز  درارزانی و قبلی فعلیھا  خصلت مشترک دولتنيترمھم

قرار .  شده استآغاز یرفسنجان" یقتصاد اۀتوسع" به دولت یالملل نيصندوق ب" ۀانيداھ"یھا هي کالن و توصیھا

 کيدر متن ) کارگران نفت (راني ایديتول نعت بخش صني که کارگران بارزتر-  شد زي نني چنشي و کم و ب- بود 

 شود ی ماھوريي دچار تغشان ی عملفي که وظاآن ی و بمندانه ھوش ی و به نحورندي بگی جایدرون طبقاتۀ استحال

 یدر قراردادھا.  ظاھر شدی احکام اداریبند  ھدف در بستهنيا.  شوندليکارکن تبدبه   از کارگریبه شکل صور

  بھرهی شغلدي جدالتيتسھ ني بودند، اما از کمترافتهي ی شغلی به عنوان کارکن ارتقاکارگران اگرچه ی استخدامديجد

 ماندند و رونيکار بۀ  نکردند از چرخنيتمک کيدئولوژي استثمار اني که به ایسھل است کارگران. مند نبودند

به )  کارمنداي( به اصطالح کارکن ینيکاغذ کارگزۀ  ورقکي که با یکارگران . اخراج شدنداي و بازنشسته ديبازخر

صورت  حق تشکل به(کارگر ۀ  حقوق جھان شمول طبقنيتر یھي حال از بدني بودند، در عدهيرس! مقام؟یارتقا

 کرده ھم ني کارگران تمکنيھم که شگفت آن! دندي محروم گردزين) مزد ی باي و حق اعتصاب با کاي سنداي هياتحاد

 یھا ئی  به سرنوشت ھم طبقهدي شدی مالی به اصطالح کارمندشده، تحت فشارھاۀ الکوتاه دو سۀ  دورکيبعد از 

  .  زودرسی بازنشستگاي ديبازخر، اخراج. معترض خود مبتال شدند

 موسوم به ی خالص شده بود، انعقاد قراردادھایر سرسخت تا حدودکارگ "شر" وزارت نفت که از بي ترتني ابه

ۀ مرحل  ناچار جذبیکارگران اخراج.  کارگران الصاق کردیبرالي نئولیساز زهياتمۀ متن پروژ  را بهیکار مانيپ
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  ی نفتیھا یگذار هي به منظورمشارکت در سرماکاران ماني با فراخوان پئی  مناقصهیھا طرح.  استثمار شدندديجد

 وام از دولت یمشخص  مبالغافتي ضمن در-  کارگر بودند روزي که تا د-مناقصه ۀ  برندکاران مانيپ. درآمدءبه اجرا

 ی را تحت کنترل در م  شدهکار ی باي ديبازخر  کردند که کارگرانء را با شرکت نفت امضائی قراردادھا،یسازندگ

 ،ی کار، مرخصطي محیمني امه،ي اعم از دستمزد، ب-رگران امور کاۀ ي کلیواگذار  به مثابهیکرد ین رويچن. آورد

ۀ ديچي پاستيس ني ھدف انيتر یھيبد.  بوددي جداني به کارفرما- ی و شغلی امور رفاھريساعت کار و سا مسکن،

 ھم.  بودکار ی کارگران شاغل و برقبال خود دی و اجتماعی قانونیھا-تيولؤ وزارت نفت از مسزيگر ،یبرالينئول

 ماني پاني کارفرما- شده بود " یسازندگ"از جنگ وارد دوران   که پس- صنعت نفت و گاز تيا گسترش فعالزمان ب

 و دي بازخرايآنان را ھمان کارگران زود بازنشسته ۀ يپا  آوردند کهی روی متخصصیروھاي استخدام نی به سوکار

 شهي کار است که ریرويخص استثمار ن شاني مھمتریماني موقت و پئیقراردادھا .داد ی ملي تشکروزي دیاخراج

 سال به استخدام کي ماه تا ٦ قراردادھا کارگران حداکثر به مدت نيبه موجب ا . شکل بسته استني زمني در ھماش

در . روند ی مکنار ی طبقاتۀ مبارزاني از جریادي تا حدود زیکار ی و ترس از بی شغلیامن  نالي به دلو نديآ یدر م

ھفتم قانون کار ۀ  مادۀ  تبصرني دوم١٣٦٩سال  به) یدولت سردار سازندگ (یراني اسميبراليئول سال عروج ننينخست

  : دي بخشی و حقوقیقانونۀ  جنبیماني و پموقت یناک به قراردادھا صراحت ھولنيبا ا

 ی تلقیميدا  در قرارداد ذکر نشود، قراردادی که مدتیمستمر دارد، در صورتۀ ھا جنب- آنعتيطب  کهئی کارھادر«

  ».خواھد شد

ۀ  آنھا جنبعتيطب" که ئی تبصره دست کارفرما را بازکرد تا در کارھانيا.   نشان داده شدکاران ماني سبز به پچراغ

دار منعقد   موقت و مدتی قراردادھا- یمي مربوط به نفت و گاز و پتروشیکارھا  و به طور واضح–" مستمر دارد

  .  کار بزندیروي نليخود دست به اخراج و تعدۀ  اراد وليتر بنا به م عبارت روشن کند و به

 و قرارداد یماني را کارگران پراني درصدکارگران صنعت نفت ا٨٠ از شي بی رسممهي نی آمارھای به برخءبنا

 جادي و ایابي  سازمان،ی شغلی از تزلزل و ناامنی مادمي حجم عظني با اداستيپ  و نگفتهدھند ی مليموقت تشک

  .  چه قدر دشوار استکيصنعت ستراتژ نيتشکل در ا

 ماً ي و به تبع آن مستقاردذگ ی اخراج باز میکارفرما را برا  دستسو کي شدن قرارداد کار از ی است که موقتواضح

 کار ی امکان بنهيئ و ھراس از ھر آیشغل یريگ  کارگران، گروگانشتي کار، تعرض به معیروي نیبه ارزان ساز

  از اخراج،ی که اضطراب ناشدھد ی مر قرای دشوارطي کارگران را در شراگري دی از سوو زند یشدن دامن م

  .دھد ی ملي حد ممکن تقلنيمتشکل شدن را به کمتر  و اتحاد و اعتراض  در قالبیامکان ھمبستگ

ۀ تجرب.  کردزهيرا اتم) ٥٧ھمان رھبر سرسخت انقالب (کارگرنفت ه ای  پروسني در متن چنی وطنسميبرالينئول

 یدي تولیھا- بخشري به سای محمد خاتمیاسيسۀ  و توسعونيزاسي باعروج دولت دموکراتیق دولت سازندگموف

 یھا  از درخواستیکي به ھا یکار ماني موقت و پیجا که در حال حاضر اعتراض به قراردادھا تا آن. افتي ميتعم

 ی صنعتدي تولیھا- موقت از بخشیدھا قراردانيا که نيو قابل تأمل ا.  شده استلي تبدراني جنبش کارگر ایفور

 در برگرفته زي را نرهي اعم از پرستاران و معلمان غی خدماتمختلف یھا عبور کرده و کارگران و کارکنان قسمت

ھا قرارداد موقت   سطور است که پس از سالنياۀ  مدعا شخص نگارندني حاضر او یح  از شاھدانیکي! است

  ! ی و نه حق بازنشستگی شغلتيدارد، نه امن ی امهيبا دانشگاه نه ب) کسالهي(

  ی کارگریھا  تشکلجادي در راه اسميبراليبر محور موانع نئول  تمام خود را در صورت مجال و امکانمهي نسخن

  .  گرفتمي خواھیپ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

  : منابع

  

زاده تھران، ار سلطان آثران،ي ایستي وکمونی دموکراسالي سوس،ی جنبش کارگریخياسناد تار) تا-یب(آ . سلطانزاده

  .مجلد چھارم: انتشارات علم

  .اختران: زاده، تھران-منوچھر عبدهللا : برگردانسم،يبراليمختصر نئولۀ خچيتار) ١٣٨٦ (ديويد. یھارو

  . انتشارات نگاهۀ سسؤم: تھران برال،ي نئولیاسيبحران، نقد اقتصاد س) ١٣٨٨(محمد . قراگوزلو

  

   

  

     


