تطکل صىفی سیاسی کارگران َ خُاست استقالل؟!
دویذ لزثبًی 11 -اکتجز
کارگران تىدر ماٌطٍر خُاٌان تطکل َ سازماویاتی ،صىفی سیاسی خُد ضدي اود .کارگران اعالم
ومُدي اود کً تطکیالت الزم دارود کً تً َسیلً آن تتُاوىد تر علیً کارفرمایان َ دَلت ضد کارگری
جمٍُری اسالمی مثارزي ومایىد ،از زودگی خُد دفاع کىىد  ،در تراتر یُرش سازماویافتً ی سرمایً
تً سفري خُیص مقاَمت کردي َ دَلت َ صاحثان اتسار تُلید را تً عقة تراوىد .درایه میان کساوی
مثل آقای ثفقی تالش می کىىد کً خُاست کارگران را تطکل مستقل از دَلت ،کارفرما َ احساب تداوىد.
(تأکید از مه است) َ آوٍا را تدیه سُ سُق دٌىد َ .اما ،راي رٌائی کارگران از وظام مُجُد در
ایجاد تطکل مستقل از احساب ویست تلکً در ایه است کً تطکالت صىفی سیاسی خُد تُیژي حسب
سُسیالیستی کارگران را تً َجُد آَردي َ یک راتطً ضفاف رفیقاوً َ کارگری تیه اوُاع تطکالت
خُیص تىیاد وٍىد کً در حیه ارتثاط تا یکدیگر حقُق َ استقالل تطکیالتی اوُاع تطکالت را ترسمیت
تطىاسىد.

اهب ،در اثتذا ثِتز اطت ثپزطین ،چزا ُز سهبى کَ دزکت طجمَ کبرگز ثزای ایجبد تؼکل ّ
طبسهبًیبثی طجمبتی اّچ دّ ثبرٍ ای هی گیزد ،فْراى طز ّ کلَ خْاطتبراى تؼکل هظتمل اس ادشاة پیذا
هی ػْد؟ تزص ّ ّدؼت ایي افزاد گًْبگْى اس چیظت؟ ثَ ًظز هی رطذ کَ ثب توبم تفبّت خْاطتگبٍ
طجمبتی اگز چَ ػبیذ در لذي گفتبر ُن هتفبّت ثبػٌذُ ،وگی آًِب یک خْاطت دارًذ .ایي خْاطتَ لطغ
ارتجبط تؼکالت کبرگزی ثب ادشاة طیبطی ّ در اطبص ادشاة طْطیبلیظتی ّ خْاُبى طزًگًْی ًظبم
طزهبیَ داری هی ثبػذ.
ّ اگز ًَ ،کبرگزاى ثٌذر هبُؼِز اس طبسهبًیبثی ؿذجت هی کٌٌذ .کویتَ اػتـبة ّ ؿٌذّق اػتـبة
ثْجْد هی آّرًذ .کبرگزاى اػتـبثی ثَ دك ثَ خْد ّ دیگز ُوطجمَ ای ُبیؼبى ُؼذار هی دٌُذ کَ
ثذّى ایجبد تؼکل ّ طبسهبًیبثی راٍ ثَ جبئی ًخْاٌُذ ثزد ،دتب اگز ایي اػتـبة پیزّسی ػذٍ ّ ثَ
خْاطتَ ُبئی ًیش ثزطٌذ .آًِب هی داًٌذ کَ ُیجکذام اس ایي پیزّسی ُبی ثذّى تؼکل تْدٍ ای طجمبتی
پبیذار ًیظتٌذ .فْراى طز ّ کلَ افزادی پیذا هی ػْد کَ ثَ کبرگزاى ُؼذار دٌُذ کَ هْاطت ثبػٌذ کَ
دزکت ّ تؼکل ػبى هظتمل اس ادشاة طیبطی ُن ثبػذ ،ایي دّطتبى هذتزم کَ اکثزػبى ًیش رّػٌفکز
ّ تذـیلکزدٍ ی خبرج اس طجمَ کبرگز ّالؼی دضْر دارًذ ،تزص ػبى ثَ ثبّر هي ثیؼتز اس ُز چیش
اس طیبطی ػذى خْد کبرگزاى ّ دزکت طجمَ کبرگز اطت .ایي ُب اس ایي هی تزطٌذ کَ کبرگزاى ثَ
طیبطت "آلْدٍ" گزدًذ ،چْى آى هْلغ دیگز دکبى ّ دم ّ دطتگبٍ رّػٌفکزاى ایي چٌیٌی ّدتب کبرگزاى
دچبر ثیوبری رّػٌفکزی ػذٍ یب ّالؼي ثی ثبّر ثَ ًیزّی طجمبتی طجمَ خْیغ ثظتَ هی ػْد .ایي ُب
ُزاص ػبى اس خبرج ػذى طکبى دزکت طیبطی کبرگزاى اس دطتبى ًبتْاى خْیغ اطت .ایي ُب اس
جبری ػذى طیلی هی ُزاطٌذ کَ اگز جبری گزددُ،وَ چیش را ثِن هی ریشد .ثین ػبى اس کبرگزاًی

اطت کَ ثبّر ثَ ًیزّی طجمبتی ػبى دارًذ ً ،یزّی کبرگزی هتؼکل در ًِبدُب ،ارگبًِب ،ػْراُبیؼبى
ّ در دشة طْطیبلیظتی کبرگزی ّ اس چفت ػذى تْدٍ طجمَ ثب رُجزاى ّالؼی ػولی ّ طْطیبلیظت
ػبى کَ در اػکبل ؿٌفی طیبطی هتؼکل ػذٍ ثبػٌذ ،هی ُزاطٌذ .ایي تزص ّالؼی اطت ّ اس خْاطت
هبدی ّ ّالؼی ایٌِب طزچوؼوَ هی گیزد ّ گزًَ چزا ثبیذ اس راثطَ ای رفیمبًَ ّ کبرگزی ثیي
تؼکالت ؿٌفی طیبطی کبرگزاى ثب یکذیگز ّدؼت داػتَ ثبػٌذ؟ اگز ادشاثی هْجْدًذ کَ اس ایي
تخطی هی کٌٌذ هی ثبیذ فؼبلیي دّرى طجمَ کبرگز ّ دیگز فؼبلیي هتؼمذ ثَ ًیزّی کبرگزاى ،تْدٍ طجمَ
کبرگز را ثَ هبُیت غیز کبرگزی ّ طجمبتی چٌیي ادشاثی ،دبل ُز ًبهی داػتَ ثبػٌذ ،آگبٍ کٌٌذ ّ ًَ
ایٌکَ کبرگزاى را اس یکذیگزثَ تزطبًٌذ.
ایي ًیش ّاضخ ّ آػکبر اطت کَ خْاطت ّ ایجبد تؼکل هظتمل اس ادشاة ًَ اهزّسی اطت ّ ًَ فمظ
هختؾ جبهؼَ ایزاى .ایي یک هظئلَ تبریخی ّ ًبػی اس ّجْد طیظتن طزهبیَ داری اطت .ایٌکَ
کبرگزاى کبر خْد را داػتَ ثبػٌذ ّ هب "ًخجَ گبى "را ثَ گذارًذ ثَ کبر خْد اداهَ ثذُین  ،تب پبیبى
جبهؼَ طجمبتی ّجْد خْاُذ داػت .ایي یک گزایغ طجمبتی ّ خزدٍ ثْرژّاهبثبًَ ّ ثب تکجز رّػٌفکزی
اطت .گزایغ طْطیبلیظن کبرگزی کَ خْاُبى پیغ ثزدى هٌبفغ کل طجمَ کبرگز ّ ًَ فمظ در ططخ
هلی ثلکَ جِبًی اطت ،هی ثبیذ ایي ّالؼیت را ثزطویت ثؼٌبطذ .هجبرسٍ ثب اًْاع گزایغ ُبی
غیزگبرگزی ،رفْرهیظتی ،طٌذیکبلیظتی ّ اسآًجولَ ایٌکَ تؼکل را هظتمل اس ادشاة هی خْاُذ،
جشئی اس هجبرسٍ طجمبتی طجمَ کبرگزثز ػلیَ طجمَ طزهبیَ دار ّ دّلت اع ّ ثْیژٍ طْطیبلیظت ُبی
کبرگزی اطت .ایي ثزای هب ثِتز اطت کَ رّػي ثبػذ ،یکجبر ثزای ُویؼَ ًوی تْاى ثب گزایؼبت
غیزکبرگزی تـْیَ دظبة کزد ّ ثؼذ ًیش دًجبل کبرُبی دیگز رفت .ایي ًیش یک ّالؼیت اطت کَ
ایي ًَ اس ثذ خلمی ّ ثذ طیٌتی ایي ّ آى ػخـیت ًبػی هی ػْد ثلکَ اس طجمبت ّ جبهؼَ طجمبتی ریؼَ
گزفتَ اطت ّ ثب اس ثیي رفتي جبهؼَ طجمبتی ایي گزایؼبت ًیشُوزاٍ طجمبت ّدّلت سّال هی یبثٌذ.
ثبّرهٌذاى ثَ تؼکل هظتمل اس ادشاة اهب ،در ثِتزیي دبلت ثب طجمَ کبرگز دّطتی خبلَ خزطَ دارًذ.
ّا گز ًَ ،پزطیذًی اطت کَ هؼٌی تؼکالت ؿٌفی طیبطی چیظت؟ آیب ایي ُب ُوَ تؼکالت طجمَ
کبرگز ثب درجبت هختلف ّ ثب ّظبئف گًْبگْى ًیظتٌذ؟ چزا تالع هی ػْد کَ کبرگزاى را اس ادشاة
هظتمل کٌٌذ؟ آیب اؿلي کبرگزاى ثب ایي ُوَ ّطیلَ تجلیغبتی ّ آهْسػی دّلتی ّ خـْؿی طزهبیَ هی
تْاًٌذ خْد ّ تؼکالت طجمبتی تْدٍ ایؼبى را اس دزکبت ّادشاة طجمبت دیگز ّثْیژٍ طجمَ خْیغ
هظتمل کٌٌذ؟ کبرگزاى ّ ًِبدُبی کبرگزی ثب ُوَ چیش ایي جبهؼَ کبر دارًذ ّ ثَ هؼٌی دلیك کلوَ اس
ُیچی در جبهؼَ طجمبتی هظتمل ًیظتٌذ .اگز گفتَ هی ػْد کَ تؼکالت کبرگزی ثبیذ هتکی ثَ ًیزّی
کبرگزاى ّ در همبثل خْاطت کبرفزهبیبى ّ دّلت ثبػٌذ ّ ثذیي هفِْم ّ هذتْا هظتمل اس آًِب ثبػٌذ،
ایي ثذیي هؼٌی اطت کَ کبرگزاى راثطَ خْد ثب طجمبت دیگز ،اثشار ّ ّطبئل تثجیت لذرت آًِب هؼخؾ
کٌٌذ .سیزاکَ هب طجمَ کبرگز ُن در تجزثیبت تبریخی خْیغ کَ ثْطیلَ کبرگزاى فؼبل ّدیگز
آهْسگبراى هب تئْریشٍ ػذٍ ّ اهزّس ثـْرت هذّى ّجْد دارًذ کَ ثَ آى ػلن رُبئی طجمبتی هب
کبرگزاى یب گٌجیٌَ هبرکظیظن لٌیٌیظن گفتَ هی ػْد ّ ُن در تجزثَ رّساًَ درک ًوْدٍ ّ ثب توبم
گْػت ّ پْطت خْیغ لوض هی کٌین کَ کبرفزهب ّ ػْاهل اع هب را فمظ ّطیلَ افشایغ طْد ّ طزهبیَ
اع هی داًٌذ ،پض ًوی تْاًٌذ ثب طجمَ هب هٌبفغ هؼتزکی داػتَ ّ ثذیي دلیل تؼکل هب ًوی تْاًذ هظتمل اس
کبرفزهب ّ ػْاهل اع هبًٌذ هذیزاى ّ رّئظب ّ طزکْثگزاى دزاطت ًجبػذ .دّلت ُن ػولي ّ تئْریکي
ّطیلَ طزکْة طجمبتی اطت ،اثشار طجمَ دبکوَ یؼٌی ثْرژّاسی ثزای طزکْثی طجمبت دیگز ّ ثْیژٍ

هب ،طجمَ کبرگز اطت .ایي را ثیغ اس ُز چیش هب در تجزثَ رّسهزٍ خْیغ ،در کبرخبًَ ّ خیبثبى ّ
هذل کبر ّ سًذگی خْیغ هی ثیٌین .هب هی داًین کَ دّلت جوِْری اطالهی دبهی طزهبیَ داراى فمظ
چٌذ ُشار اس هب کبرگزاى را ثؼٌْاى سًذاًی طیبطی اػذام کزدٍ ّ یب سیز ػکٌجَ ثَ لتل رطبًذٍ اطت.
در ثذتزیي ػزایظ رّدی ّ رّاًی لزار دادٍ ّ یب هججْر طبختَ کؼْر را تزک کٌٌذ .آری اس ُوَ
ّاضخ تز ّ رّػي تز ایٌکَ هب هی داًین ّ هی ثیٌین کَ ُز گبٍ ثزای رطیذى ثَ یک خْاطت ّ درجَ
ای اس دمْق پبیوبل ػذٍ هبى اػتـبة هی کٌین فْراى طز ّ کلَ هأهْراى دّلت ثَ ؿْرت ًیزّ ُبی
ّیژٍ ّ اًتظبهی ّ غیزٍ چْى جبًْراى ّدؼی ثزای طزکْثی هب ّ ًَ دطتگیزی هذیزاى ّ خْد
کبرفزهبی دزیؾ ّ طوبع کَ دك ّ دمْق هب را خْردٍ ّ هی خْرًذ ّ دلیمي اػتـبة ثذیي خبطز
اطت  ،پیذا هی ػْد .ثذیي دلیل راثطَ هب ثب ایي ًیزّ هؼخؾ اطت .اسساّثَ دیگزی ثَ دّلت ًگبٍ
کٌین .هب دیذٍ ّ هی ثیٌین کَ چگًَْ دّلت کْػغ هیکٌذ کَ اس طزیك تؼکالت خْد طبختَ هبًٌذ
ػْراُبی اطالهی کبر ّا دشاة طیبطی ضذ کبرگزی خْیغ هبًٌذ خبًَ کبرگز ،هب ّ فؼبلیي طجمَ هب را
ػٌبطبئی ّ ثذطت ًیزّ ُبی ی ًظبهی ّ سًذاى هی طپبرد تب هب را سًذاًی ،ػکٌجَ ّ در هْالغ سیبدی
اخزاج ّ دتب اػذام کٌٌذ  .الجتَ ایي ُن گفتٌی اطت کَ هذل خبًَ کبرگز را کَ هب در ایبم اًمالة 22
ثِوي  1331ثب سدوت ّ دادى لزثبًی گزفتَ ثْدین تب اس آى ثؼٌْاى هذلی ثزای گزدُوآئی ّ ثذث ّ
ثزرطی هؼکالتوبى ّ راٍ یبثی ثزای دل آًِب اطتفبدٍ ًوبئین .هشدّراى دّلت جوِْری اطالهی کَ
اهزّس ٌُْس اس طزاى ایي الًَ ُبی جبطْطی ُظتٌذ ،ثب ضزة تفٌگ ،چبلْ  ،پٌجَ ثْکض ّ غیزٍ اسهب
کبرگزاى گزفتٌذ .ایي اطت کَ هب هی گْئین ثب چٌیي دّلتی کَ در جبهؼَ ای هبًٌذ ایزاى ُن دکن
کبرفزهب ثشرگی را دارد ّ ُن اس ُوَ چیش هِوتز ُز رّس ثؼٌْاى ًیزّی طزکْثگز طجمَ طزهبیَ دار
ثزای طزکْثی هب دبضز ّ آهبدٍ اطت ،راثطَ اع ثب هب کبرگزاى هبًٌذ راثطَ یک دػوي اطت .ثزای
ایي اطت کَ تؼکالت هب ًوی تْاًٌذ هظتمل اس چٌیي دّلت طجمبتی ًجبػٌذ ّ .اهب ،فزدا ،سهبًی کَ دّلت
ػْرائی هب کبرگزاى رّی کبر هی آیذ ،کبهلي راثطَ تؼکالت کبرگزی ثب دّلت طجمبتی خْدهبى فزق
هی کٌذ .در ُز ؿْرت در هْلغ خْدع ،کبرگزاى راثطَ خْیغ ّ تؼکالتؼبى را ثب چٌیي دّلتی
هؼخؾ هی کٌٌذ ّ .اهب ،آیب راثطَ ادشاة هختلف کَ در جبهؼَ ّجْد دارًذ ّ ُز کذام اس هٌبفغ یک
طجمَ ،لؼز هؼخؾ دفبع هی کٌٌذ ،ثب طجمَ کبرگز چٌیي اطت؟ خْد ایي دّطتبًی کَ راثطَ تؼکالت
کبرگزی را ثب دّلت ،کبرفزهب ّ ادشاة یکی هی داًٌذً ،یش هی داًٌذ کَ چٌیي ًجْدٍ ّ ًیظت .طجمَ
کبرگز آگبٍ ثَ هٌبفغ طجمبتی خْیغ راثطَ خْد ّ تؼکالت اع را ثب ایي ادشاة ثز اطبص دّری ّ
ًشدیکی ایي ادشاة ثب خْد یؼٌی دفبع اس هٌبفغ طجمبتی خْد ّ چگًْگی لزار گزفتي آًِب در ثزاثز
خْاطت ُبی آًی ّ آتی خْیغ هی طٌجذ ّ هؼیي هی کٌذ .کیلْئی ثب توبم ادشاة ثَ یک طبى رفتبر
ًوی کٌذ ّ یب ًجبیذ ثکٌذ.
ّلی ،اس ساّیَ دیگزی ًیش هی ػْد ثَ هظئلَ ًگبٍ کزد ّ .آى ایٌکَ ،آیب کبرگزاى فمظ هی ثبیذ هجبرسات
ؿٌفی ّ ًَ ؿٌفی طیبطی ًوبیٌذ ّ رّػٌفکزاى هتؼکل در ادشاة هجبرسات طیبطی؟ آیب فؼبلیي کبرگزی
ّ دتب رّػٌفکزی کَ خْاُبى تؼکل هظتمل اس ادشاة طیبطی ًیظتٌذ ،خْاُبى تؼییي تکلیف ثزای
تؼکالت تْدٍ ای کبرگزی اس جبًت ادشاة طیبطی ،ثْیژٍ طْطیبلیظت ّ کوًْیظت ُظتٌذ؟ یؼٌی هی
گْیٌذ ثبیذ ادشاة تؼییي کٌٌذ کَ هثلي ثزًبهَ تؼکالت کبرگزی چَ ثبػذ؟ هظئْلیي آًِب راتؼییي هیکٌٌذ
ّ غیزٍ ُ .وَ هی داًین کَ تب جبئی کَ ثْیژٍ ثَ ادشاة طْطیبلیظت کوًْیظت ثز هی گزدد اؿلي چٌیي
ًیظت ،ثلکَ راثطَ ػبى یک راثطَ طیبطی ّ رفیمبًَ ّ ػفبف اطت ّ گز ًَ ادشاة طْطیبلیظت
کبرگزی ًیظتٌذ .آًِب ثزًبهَ ُبی خْد ّ راٍ رطیذى ثَ آًِب را در هؼزف اًتخبة تْدٍ کبرگزاى ّ

فؼبلیي کبرگزی لزار هی دٌُذ ،ّ .آیب ثبلؼکض کظبًی کَ خْاُبى تؼکل هظتمل اس ادشاة ُظتٌذ،
خْاطتبر تؼییي ایي اهْرثَ ّطیلَ کبرگزاى ُظتٌذ؟ آیب خْاطت اطتمالل تؼکالت کبرگزی اس ادشاة
در اؿل ثَ هؼٌی ًبدیذٍ گزفتي لیبلت هب کبرگزاى در درک ّ پیؼجزد هجبرسٍ طیبطی ّ هؼٌی ّ هغِْم
تؼکل یبثی ًیظت؟ هب کبرگزاى تبریخ اى ثبر ُب ًؼبى دادٍ ّ خْاُین داد کَ لیبلت ُز کبری را
دارین ..هب تْلیذ کٌٌذٍ ّ تْسیغ کٌٌذٍ توبهی کبالُب ّ ًؼن هبدی ّ هؼٌْی جبهؼَ هؼبؿزُظتین .هب
کبرگزاى ثَ یک هؼٌی ُزکْل ّالؼی سهبى خْدُظتین ّ .اهب ،کظبًی کَ ػؼبراطتمالل تؼکل
کبرگزی اس ادشاة را ُن هی دٌُذ ،ثَ ًظز هي چَ ثذاًٌذ ّ چَ ًذاًٌذ:
 -1کبرگزاى را ٌُْس پخوَ ّ ًبداى هی داًٌذ کَ ادشاة طیبطی کبرگزاى را هی خْرًذ.
 -2ایٌکَ خْاُبى جذائی کبرگزاى ّ ادشاة طزفذار کبرگزاى یؼٌی چپ ّ طْطیبلیظت ُظتٌذ یؼٌی
کبرگزاى را هی خْاٌُذ اس فؼبالى طْطیبلیظت ػبى جذا ًوبیٌذ .آًِب در اؿل ّ اطبص هبیل ًیظتٌذ کَ
کبرگزاى دشة طیبطی خْیغ یؼٌی دشة طْطیبلیظتی کبرگزاى ثزای هجبرسٍ ثب کلیت طیظتن طزهبیَ
داری را ثذطت خْیغ ّ ثب تکیَ ثز ًیزّی طجمبتی خْد طبسهبى دٌُذ ّ در ثِتزیي دبلت ثَ ًبتْاًی
کبرگزاى ثزای ایي اهز ثبّر دارًذ ّ هبیلٌذ کَ کبرگزاى ًیش ثبّر ًوبیٌذ کَ آًِب فمظ لبدر ثَ هجبرسات
ؿٌفی ّ رّسهزٍ ّدر ثِتزیي دبلت ثزای لغْ لزارداد ُبی هْلت ّ ػزکت ُبی پیوبًکبر ُظتٌذ
ّلی طجمَ کبرگزثزػکض ایي ًگبًٍ ،ؼبى دادٍ اطت کَ ثب کوک ّ ُوزاُی ّ ُذایت دشثی کَ ثذطت
خْد کبرگزاى طبختَ ػذٍ ثبػذ ،لبدر ثَ لغْ کل لزار دادُبی هْجْد ثیي کبرگزاى ّ طجمبت دارا یؼٌی
لغْ ػزایظ هْجْد اجتوبػی یؼٌی جبهؼَ طزهبیَ داری ّ ثٌیبدگذاری یک جبهؼَ طْطیبلیظتی ّ ثَ دّر
اس اطتثوبر ُظت .
 -3اگز فزدا طجمَ کبرگز ثب کوک فؼبلیي خْیغ هْفك ػذ کَ دشة طیبطی خْیغ را ثَ ّجْد ثیبّرد،
ثبس ُن ثبیذ کبرگزاى ّ ارتجبط تؼکل ػبى ثب ایي دشة را هٌغ کٌین؟ یب ایٌکَ اطتثٌبء لبئل هی ػْین.
الجتَ ُوبى طْری کَ در ثبال ًْػتَ ػذ ،تجلیغ ّ تؼْیك کبرگزاى ثَ تؼکیل تؼکل هظتمل اس ادشاة ًَ
هختؾ ایزاى اطت ّ ًَ ثَ ایي سهبى هؼخؾ تؼلك دارد ،ثلکَ ُن جِبًی اطت ّ ُن لذیوی .ثز اطبص
ایي تفکز در ططخ جِبًی تؼکل ُبی سیبدی ثَ ّجْد آهذٍ اًذ ّ ػبیذ ثیبیٌذ .یکی اس هِوتزیي ایي ًْع
اس تؼکالت ثبؿطالح هظتمل اس ادشاة کٌفذراطیْى جِبًی اتذبدیَ ُبی آساد کبرگزی ثْد کَ در
ارتجبط ثب طبسهبى جِبًی کبر هذل طَ جبًجَ گزائی جِبًی طزهبیَ کَ سیز هجوْع طبسهبى هلل هتذذ
اطت ،ثْد .ایي تؼکل در طبل ُبی اخیز ثَ دالئلی ّ اس ُوَ هِوتز فزّپبػی ثلْک ػزق یؼٌی طزهبیَ
داری دّلتی ّ رلیت طزهبیَ آساد خْد را هٌذل ًوْد ّ ثب تؼکالت اتذبدیَ ای دیگز کبرگزی ّاس
آًجولَ تؼکالت اتذبدیَ ای کبتْلیکی کٌفذراطیْى جِبًی اتذبدیَ ُبی کبرگزی را ثَ ّجْد آّردًذ.
ُوَ هی داًین کَ خْاطت اطتمالل هبلی ،طیبطی ّ تؼکیالتی تؼکالت کبرگزی اس دّلت ّ کبرفزهب
یک هظئلَ ّ خْاطت طجمبتی اطت ّ ثزای هـًْیت تؼکل اس فظبد ّ اس دّرى خْردٍ ّ خبلی ػذى ّ
تجذیل ثَ چوبلی ثزای طزکْثی کبرگزاى ًؼذى السم ّ ضزّری اطت ّ .اهب ،اطتمالل کبرگزاى اس
دّلت ّ کبرفزهب یک چیش اطت ّ اطتمالل تؼکالت تْدٍ ای کبرگزاى اس ادشاة چیش دیگزی اطت،
ایي آخزی جذائی کبرگزاى اس کوًْیظت ُب ّطْطیبلظت ّ کلي هی تْاًذ اس طیبطت را در ثز داػتَ
ثبػذ کَ طن کؼٌذٍ اطت .سیزا کَ هی تْاًذ طیظتن اطتثوبرگز ّ اًظبًکغ طزهبیَ داری را جبّداًَ
ًوبیذ .راٍ رُبئی کبرگزاى اس ًظبم اطتثوبرگز هْجْد در ایجبد تؼکل هظتمل اس ادشاة ًیظت ثلکَ در

ایي اطت کَ کبرگزاى ُوچٌبًکَ کبرگزاى هجتوغ ُبی پیزّػیوی ثٌذرهبُؼِز اطتبرت سدٍ اًذ،
تؼکالت ؿٌفی طیبطی ثْیژٍ دشة طْطیبلیظتی کبرگزاى را ثَ ّجْد آّردٍ ّ یک راثطَ ػفبف
رفیمبًَ ّ کبرگزی ثیي اًْاع تؼکالت خْیغ ثٌیبد ًٌِذ کَ در دیي ارتجبط ثب یکذیگز دمْق ّ اطتمالل
تؼکیالتی اًْاع تؼکالت خْد را ثزطویت ثؼٌبطٌذ.
در سیز تْجَ ػوب را ثَ ًْػتَ آلبی ثمفی ّ دّ اػالهیَ اس کبرگزاى هجتوغ ُبی پتزّػیوی چْى دك
اى یک دثیز کبًْى ًْیظٌذگبى کن همبهی ًیظت ّ دتوي ثبیذ چٌذ تبئی هؼبّر داػتَ ثبػذیٌذر هبُؼِز
جلت هی کٌن.
دویذ لزثبًی
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کبرگزاى هبُؼِز ثبر دیگز پض اس پبیبى هِلت کبرفزهب ثزای لغْ لزاردادُبی هْلت ّ ثَ رطویت
ػٌبختي تؼکل کبرگزاى ،دطت ثَ اػتـبة سدٍاًذ .ایي اػتـبةُب کَ در ؿٌبیغ دظبص ًفت ّ گبس ثَ
ّلْع هیپیًْذد ،در اّلیي گبمُب ثزای ػکظتي طذ همبثل ایجبد تؼکلُبی هظتمل کبرگزی در ایي ؿٌبیغ
اطت؛ ؿٌبیؼی کَ ًشدیک ثَ یک دَُ اطت در آًِب ُزگًَْ تؼکل کبرگزی هوٌْع ثْدٍ اطت .اهب ایي
ثبر کبرگزاى ًَ تٌِب خْاُبى دك ّ دمْق خْد ُظتٌذ ،ثلکَ خْاُبى ایجبد تؼکل هظتمل ًیش ُظتٌذ.
ایجبد تؼکلُبی هظتمل در ایي ؿٌبیغ ،خْاطت ُوَی کبرگزاى اطت .در پتزّػیوی تجزیش ُن ُویي
هظبلَ ثزای کبرگزاى هطزح اطت ّ ثَ خـْؽ در هیبى کبرگزاى پزّژٍای ،کَ اغلت در ایجبد
تبطیظبت ًفت ّگبس فؼبل اًذ ،ایي هْضْع اس هجزمتزیي خْاطتَُبی کبرگزاى اطت ،چزا کَ آًبى اس
داػتي ًوبیٌذٍ ّ دفبع اس دمْق اّلیَ خْد هذزّم ُظتٌذ .اکٌْى کبرگزاى هبُؼِز ثب تؼکیل کویتَی
اػتـبة ،اّلیي گبم را در جِت ایجبد تؼکل خْد ثزداػتَاًذ کَ ثظیبر ارسػوٌذ اطت .آًِب در
هجبرسات ػغ هبٍ گذػتَ ی خْد ثَ ایي ًتیجَ رطیذٍاًذ کَ ثذّى تؼکل ،ثَ خْاطتَُبی ثزدك خْد
ًخْاٌُذ رطیذ ّ دتب اگز دطتآّردی ُن داػتَ ثبػٌذ ،پبیذار ًیظت ّ ضزّرت اداهَی دزکت
هطبلجبتی آًبى ،جش اس طزیك ًوبیٌذگبى هظتمین ّ تؼکل هظتمل ،اهکبىپذیز ًیظت .ایجبد تؼکل هظتمل اس
کبرفزهب ،دّلت ّ ادشاة در ایي ثزَُ اس سهبى ،ضزّرت پیزّسی آًبى در ثَ دطت آّردى خْاطتُب
ّ هجبرساتػبى اطتُ .ن چٌیي پیًْذ ثب طبیز ثخغُبی کبرگزی ،اهز اجتٌبةًبپذیز اطت تب ثتْاى اس
طزفی لزادادُبی هْلت را لغْ کزد کَ خْاطتَ ُوَی کبرگزاى اطت ّ اس طزفی ،تؼکلُبی هظتمل را
ثَ ّجْد آّرد کَ در ایي ػزایظ ،ثزای ثَ دطت آّردى اثتذاییتزیي هطبلجبت کبرگزی ضزّرت اّلیَ
دارد.

اطالعیّ اعالو يٕجٕدیت صُذٔق اعتصاب
كاسگشاٌ فعانیٍ ٔجُثش عضیض كاسگشی ایشاٌ دسٔد تش شًا
حًایت سساَّ ای ًّْ جاَثّ شًا عضیضاٌ يٕجة لٕت لهة كاسگشاٌ پتشٔشیًی
ياْشٓش شذِ است نزا كًیتّ اعتصاب كاسگشاٌ ياْشٓش اص طشف ًّْ دست تك
تك شًا عضیضاٌ سا صًیًاَّ يیفشاسد ٔ سٔی شًا سا يیثٕسیىًْ .چُیٍ تا كًال
ادب ٔ احتشاو شًاسِ حساب حًایت اص كاسگشاٌ اعتصاتی پتشٔشیًی ياْشٓش ٔ
تُذس اياو سا تمذیى يیكُیى نطفا آَشا تشای ًّْ دٔستاَتاٌ فٕسٔاسد كُیذ .شًاسِ
حساب  ٠٩٠٠٠٩٠٢٠۵٠٠۵تاَك يهی اَیًشك شعثّ ی تٓشتی تُاو سٓشاب.
تا تشكش
كًیتّ اعتصاب كاسگشاٌ يجتًع پتشٔشیًی ياْشٓش
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تیاَیّ اعالو يٕجٕدیت کًیتّ اعتصاب
سالو يا تش كاسگشاٌ ٔ جُثش يطانثاتی آَٓا
ایٍ تیاَیّ آغاص تّ كاس كًیتّ اعتصاب كاسگشاٌ يجتًع پتشٔشیًی ياْشٓش است .
كاسگشاَی كّ تشای احماق حمشاٌ ٔ تشای نغٕ لشاسداد يٕلت ٔایجاد لشاسداد
يستمیى ٔ اجشای يصٕتات دٔنت دس ایٍ صيیُّ دست تّ اعتصاب تضسگ صدِ اَذ .يا
تّ ایٍ َتیجّ سسیذِ ایى كّ تذٌٔ ایجاد ًْاُْگی ٔ تشكم یاتی ساِ تّ جایی
َخٕاْیى تشد حتی اگش اعتصاب يٕفك شٕد ٔ دستأسدی ْى داشتّ تا شذ تذٌٔ
ایجاد تشكم ٔ ساصياٌ یاتی آٌ دستأسد ْى پایذاس َیست ٔ ًَیتٕاٌ آٌ سا حفظ
كشد .نزا دس لذو أنیٍ كًیتّ اعتصاب سا تشپا ًَٕدِ ایى ٔ اص ًّْ چّ دس داخم ٔ چّ
َٓادْای كاسگشی دس خاسج اَتظاس كًك ٔ یاسی داسیى.الصو تّ ركش است كّ ایٍ
كًیتّ دس أنیٍ الذاو خٕد ٔ ًْضياٌ صُذٔق كًك تّ اعتصاب كاسگشاٌ ياْشٓش
سا ساِ اَذاصی كشدِ است .دست ًّْ سا تشای ًْكاسی يیفشاسیى ٔ اَتظاس داسیى
كّ ًّْ تّ جای اعالو حًایت فمط سٔی كاغز تطٕس عًهی ياسا تشای تشكیم
سُذیكای كاسگشاٌ ياْشٓش یاسی كُُذ صیشا ْذف َٓایی يا تشكیم سُذیكای
يستمم كاسگشاٌ ياْشٓش است.
تّ ايیذ يٕفمیت
كًیتّ اعتصاب كاسگشاٌ يجتًع پتشٔشیًی ياْشٓش
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