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-سال گذشته را در حالي سپري كرديم كه يكي از پرتنش
ها در تحميل دردها و آالم به مردم زحمتكش و ترين سال

در جشن روز كارگران در سـال گـذشـتـه،       .  كارگران بود
آمـيـز   آگين نيروهاي امنيتي به تجمع مسالمتيورش خشم
ها نفر از آنان را روانه زندان كرد و پس از آن كارگران، ده

نيز، اعتراضات مردم براي حق طبيعي تجمع آزاد، بارها و   
 .بارها مورد حمله و يورش قرار گرفت

حق مردم، كه در سي سال گذشته انباشـتـه   هاي بهخواسته
شـدت  شـد، بـه    شده بود و با اعتراضات خياباني بيان مـي 

مورد سركوب قرار گرفته و بخش بيشماري از اعـتـراض   
كنندگان، كشته يا به بدترين وجه دستگير شده، مورد آزار 

 .ها شدندقرار گرفته و روانه زندان
كش، مـعـلـمـان،     كارگران نيز همراه با ساير اقشار زحمت

هاي اجتماعـي،  دانشجويان و مردم معترض، به نبود آزادي
بارها و بارها اعتراضات خودشان را به اشكال مـخـتـلـف     

 .بيان كردند
از سوي ديگر، بيكاري، فقر و تـنـگـدسـتـي، اخـراج و           

كشـان  فشارهاي مختلف، زندگي كارگران و ساير زحمـت 
. را در سال گذشته به شديدترين وجه مورد حمله قرار داد

رود تـا    ها نيز مـي   اكنون طرح هدفمند كردن يارانهاز هم
بگيران در   بارتري را براي كارگران و حقوقزندگي مشقت

 .سال جاري رقم زند
كـش  ما ضمن حمايت از اعتراضات به حق مردم زحمت 

هاي روز كـارگـر   در سال گذشته و با پافشاري بر خواسته
هاي هاي قطعنامه تشكلو حمايت از خواسته   88در سال 

 :كنيم، اعالم مي89كارگري در 
هاي كارگري صنفي، سـنـديـكـايـي و          ايجاد تشكل -1

كشان، معـلـمـان و      شورايي، حق مسلم كارگران، زحمت
ساير اقشار مردم است و اعمال قدرت مردم، تنها از طريق 
ايجاد نهادهاي انتخابي در همه شئون زندگي و در مـحـل   

حـق مـردم بـراي        اين خواسته بـه .  پذير استكار، امكان

گـيـري   ها بايد پيي زمينهانتخاب نمايندگان خود در همه
 .شود
مندانه انسانـي، كـه در آن         ايجاد يك زندگي شرافت -2

نيازهاي اوليه زندگي از قبيل كـار مـنـاسـب، خـوراك،          
هـاي  پوشاك، مسكن، آموزش و پرورش، بهداشت و بيمه

اجتماعي، براي همگان تامين باشد، حق مسلم هر انسانـي  
است و اين امر جز با محو استثمار انسان از انسان، ميسـر  

 .نخواهد شد
اي امن و عاري از خشونت شكنـجـه و     وجود جامعه  -3

كشان و ي كارگران و زحمتزندان و اعدام، خواست همه
مردم تحت ستم است و اين مهم، جز با بـرابـري كـامـل       

پـذيـر   ها، امكـان ها اعم از زن و مرد و اقوام و مليتانسان
 . نخواهد بود

اي كه در آن كودكان و زنـان از احـتـرام          هر جامعه -4
كـار كـودكـان      .  تر اسـت بيشتري برخوردار باشند، متمدن

مصداق بارز ظلم و ستم بر جامعه است و بـايـد مـحـو         
 .گردد

حصر و اسثتثنا، حـق مسـلـم      آزادي بيان و انديشه بي -5
 .همگان است

خـواهـانـه    هـاي آزادي   ما ضمن پشتيباني از تمام خواسته
كنيم كه طرفداران دروغيـن كـارگـران و        مردم، اعالم مي

هاي نئوليبرالي، در قالـب  كشان و پشتيبانان سياستزحمت
طرفداران بازار آزاد و يا استثمار آزاد و دفـاع از نـظـام          

كشان نـبـوده و     خوار كارگران و زحمتداري، غمسرمايه
-خواهند از آنان به عنوان سياهي لشگر براي سهمتنها مي

-خواهي بيشتر از نظام موجود، استفاده كنند و اعالم مـي   
كشان، تنها به نيروي خود و بـا  كنيم كه كارگران و زحمت

هاي مستقل مردمي، كه آنها را در جـريـان     تكيه بر تشكل
ي خود و ايجـاد يـك     مبارزه براي رسيدن به حقوق حقه

هـاي  دست خواهند آورد، خواستهمحور، بهي انسانجامعه
 . هر طريق ممكن، دنبال خواهند كردخود را به

1388  ارديبهشت/ بيانيه كانون  به مناسبت روز جهاني كارگر  
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 1389  ارديبهشت/ هاي كارگري ايران به مناسبت روز جهاني كارگرقطعنامه مشترك تشكل

المللي طبقه كارگر و روز اول ماه مه روز همبستگي بين
اعتراض جهاني كارگران به فقر و فالكت و نابـرابـري   

ها كارگر در سراسر جـهـان     در اين روز ميليون.  است
ها را به تسخير خود در   كشند، خياباندست از كار مي

-و با اعالم خشم و انزجار از مصائـب بـي       آورندمي
داري بر بشريت تحميل كـرده    شماري كه نظام سرمايه

رهائي از ستم و استثمار و بر پائي دنيائي بهـتـر      است،
 .زنندرا فرياد مي

داري و بـرابـري   طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه
خواهي كارگران در اقصا نقاط جهان در حالي در روز   

گيرد كه عـالوه بـر     -اول ماه مه پهنه گيتي را در برمي
ممنوعيت برگزاري مراسم اين روز در ايران، هم اكنون 
بسياري از كارگران برگزار كننده مراسم اول مـاه مـه     

اند و يا در مـعـرض     يا به زندان محكوم شده 88سال 
ها تن از   صدور احكام سنگين قضائي قرار دارند و ده

هـاي  فعالين و رهبران كارگري به جرم برپائي تشـكـل  
-ها بهدفاع از حقوق انساني شان در زندان   كارگري و
 .برندسر مي

حقوقي اجتماعي بر تحميل چنين ابعاد وحشتناكي از بي
-كارگران ايران در شرايطي است كه سيستم سرمـايـه  

داري ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب بـهـمـن    
، دستمزد كارگران را به يك چهارم مبلغ زير خـط    57

مـوقـع ايـن      و با عدم پرداخـت بـه       فقر تقليل داده
هاي عظيمي از   دستمزدها و اخراج و بيكار سازي توده

كارگران و رواج قراردادهاي موقت و سفـيـد امضـا      
هـا خـانـواده      شرايط به غايت جهنمي را بر ميلـيـون  

كارگري تحميل كرده است و امروزه براي تضمين بيش 
از پيش سود آوري سرمايه با به تعطيـلـي كشـانـدن       

اسـت تـا        ها در صـدد ها و طرح قطع يارانهكارخانه
هـا خـانـواده      ها براي زنده ماندن ميليـون آخرين لقمه

كارگري را از سفره آنان به جيب صاحبان سـرمـايـه      
 .سرازير كند
 57گونه كه ما كارگران ايران در انقالب بهمن اما همان
هاي اخير نشان داديم تاب تحمل اينهمه فالكـت  و سال
رغـم زنـدان و       حقوقي را نخواهيم آورد و عليو بي

سركوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال 
ترين حقوق انساني خود ايستادگي خواهيم شدن بديهي

كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حـيـات و     
ما توليد كنندگان اصلـي  .  هستي ما را به تباهي بكشانند

ها و نعمات موجود در جامعه هستيـم و    تمامي ثروت
داشتن يك زندگي انساني مـطـابـق بـا بـاالتـريـن            
استانداردهاي زندگي بشر امروز را حق مسلم خـود و    

 .دانيمهاي مردم ايران ميعموم توده
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود كـه  

به اين سو كارگـران     از روز جهاني كارگر سال گذشته
هاي مردم ايران را بيش از پيش در معرض و عموم توده

حقوقي قرار داده است بر تحقـق  سركوب و تحميل بي
فشاريم و خواهان تحقق فوري و   مطالبات زير پاي مي

 :بي قيد شرط همه آنها هستيم
هاي مستقل از دولت و كـارفـرمـا،      برپايي تشكل  -1

اعتصاب، اعتراض، راهپيمايي، تجمع و آزادي بيان حق 
ها بايد بدون قيد و شـرط  و اين خواسته مسلم ما است 
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عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كـارگـران و       به

 رسميت شناخته شوندعموم مردم ايران به
و )  هـا هدفمند كردن يـارانـه  (ها ما طرح قطع يارانه -2

هزار توماني را تحمـيـل مـرگ       303حداقل دستمزد 
دانـيـم و     ها خانواده كارگري مـي   تدريجي بر ميليون

ها و افـزايـش       خواهان توقف فوري طرح قطع يارانه
 حداقل دستمزدها به يك ميليون تومان هستيم

هـيـچ   دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بـي   -3
اي پرداخت شود و عـدم پـرداخـت آن        عذر و بهانه
مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد بايستي به

 و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود
اي بـايـد   اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه  -4

متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يـا بـه     
سن اشتغال رسيده اند و آماده به كار هستند بايـد تـا     
زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب بـا يـك       

 زندگي انساني برخوردار شوند
ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء،   -5 

تامين امنيت شغلي كارگران و تمامي مزد بـگـيـران،      
رعايت باالترين استاندارد هاي بهداشت و ايمني كار و 
برچيده شدن تمامي نهادهاي دست سـاز دولـتـي از        

 هاي كار هستيممحيط
ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادي فـوري و        -6
قيد و شرط ابراهيم مددي، منصور اسالو، علي نجاتي بي

هاي اجتماعي و   و كليه فعالين كارگري و ديگر جنبش
گرد هاي قضايي علـيـه   اعتراضي از زندان و توقف پي

 .آنان هستيم
هر گـونـه تـعـرض بـه             ما ضمن محكوم كردن  -7

اعتراض بـه     اعتراضات كارگري و اعتراضات مردمي،

حقوقي و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه هرگونه بي
 دانيمناپذير كارگران و عموم مردم مي

آميز نسبـت بـه     ما خواهان لغو كليه قوانين تبعيض  -8
قيد و شرط حـقـوق   زنان و تضمين برابري كامل و بي
هاي زندگي اجتمـاعـي،   زنان و مردان در تمامي عرصه

 اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خانوادگي هستيم
ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يـك    -9

زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگـونـه   
منـدي  تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره
 آنان از تامين اجتماعي و خدمات درماني هستيم

كار كودكان بايد محو گردد و تمامي كودكان بايد   -10
جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نـوع    

ژادي و مذهـبـي از       جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن
و  امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتـي يـكـسـان         

 رايگاني برخوردار شوند
-وسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبـش ما بدين  -11

داريـم و    خواهانـه اعـالم مـي       هاي اجتماعي آزادي
دستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالـيـن ايـن      

 كنيمها را قويا محكوم ميجنبش
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مـطـالـبـات           -12

كش جـامـعـه،    معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمت
دانيم و خواهان تحـقـق فـوري      خود را متحد آنها مي
 مطالبات آنان هستيم

ما بخشي از كارگران جهان هستيم و اخـراج و        -13
تحميل هرگونه تبعيض بر كارگران مهاجر افغـانـي و     

 كنيممي اي محكومها را به هر بهانهساير مليت
المللي هاي بينما ضمن قدرداني از تمامي حمايت  -14

از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعـانـه از     
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هاي كارگران در سراسر جـهـان     اعتراضات و خواسته
دانيم و بيش از هر زمان ديگـري  خود را متحد آنان مي

المللي كارگران براي رهايي از مشقات بر همبستگي بين
 كنيمداري تاكيد مينظام سرمايه

اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در       -15
تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعيـت  

 و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد
 زنده باد اول ماه مه

 المللي كارگرانزنده باد همبستگي بين
راني تهران سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس -

 و حومه
 تپهسنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت -
 اتحاديه آزاد كارگران ايران -
 هيئت بازگشائي سنديكاي فلز كار و مكانيك -
 هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش -
 انجمن صنفي كارگران برق و فلز كار كرمانشاه -
 هاي آزاد كارگريكميته پيگيري ايجاد تشكل -
هاي كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل -

 كارگري
 انجمن دفاع از كارگران اخراجي و بيكار سقز -
 شوراي زنان -

 هاي كارگري و استقاللاتحاديه
 رضا ثقفي علي

از آن زمان كه سرمايه داري وقدرت حاكـمـه تـوانـائـي        
اتحاديه هاي كارگري و مجامع صنفي را دريافتنـد،تـالش   
كردند تا به هرترتيب ممكن اين مجامع واتحاديه هارا در   

يكـي از راه      .  اختيار خود بگيرند وبر آن ها مسلط شوند
هاي تداوم قدرت حاكمه حفظ و گسترش نهادهايي است 
كه بتواند آن قدرت را بازسازي كرده و مردم را به ادامـه    

-در كشورهاي متروپل سـرمـايـه   . سلطه حاكم وابسته كند
داري  داري، كه احزاب سياسي در چارچوب نظام سرمايـه 

آزادند، تالش فراواني براي نفوذ در اتحاديه ها  از طريـق  
گيرد و هريك از احزاب، تالش احزاب رسمي صورت مي

اي و صنفي كارگري كنند تا با پيوند با نهادهاي اتحاديهمي
هـاو  نفوذ در اتحـاديـه  .  نفوذ خودرا بسط و گسترش دهند

كانون هاي صنفي، توسط احزاب، به ميزان توانايـي آنـان     
تر  در ارائه برنامه در جهت ايجاد پايگاه هاي هرچه وسيع

چنان بسط يافته  اين مسئله گاه آن.  هاي حزبي بستگي دارد
كه اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي صنفي هـركـدام بـه      

داري نظام سـرمـايـه   .  اندبازوي يكي از احزاب تبديل شده
هاي كارگـري  تالش دارد تا از طريق وابسته كردن اتحاديه

را در مسير معيـنـي قـرار      و مجامع صنفي به احزاب، آنان
هاي آنـان در درون      دهد، كه با اجراي بخشي از خواسته

. احزاب شريك در قدرت، راديكاليزم آنان را خنثي كـنـد    
يكي از علل اساسي دوري اين مجامع صنفي از مـردم و      
جدايي ميان خواست واقعي مردم و نـهـادهـاي رسـمـي        

اي، وابستگي آنان به احزاب سنتـي ويـا احـزاب        اتحاديه
از آن زمان كه هر اتحاديه و يـا      .  شريك در قدرت است

شـود، در    نهاد صنفي وابسته و يا پيرو يكي از احزاب مي
حقيقت رشد و گسترش خود را متوقف كرده و اعـتـبـار      
خود را در ميان كارگران و اعضاي صنف خود از دسـت    

زيرا در تضاد اساسي ميان صاحبان قدرت وسلب .  دهدمي
قدرت شدگان، به مذاكره با قدرت براي تـداوم آن مـي       
پردازد و در حقيقت حضور قدرت را به عنوان واقعـيـتـي    

اتحاديه هاي كارگـري انـگـلـيـس        .  موجود پذيرفته است
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عمدتا وابسته به حزب كارگر اين كشور ميباشند واتحاديه 

ت در فرانسه تحت نفوذ حزب كمونيست ايـن  . ژ. هاي ث
در آمريكا بخش بزرگي از اتحاديـه هـا از       . كشور هستند

سياست هاي حزب دموكرات پيروي ميكنند وبخشـي از    
آنان تحت نفوذ مافيا واز بازوهاي اصلي سيـاسـت هـاي      

اتحاديه هاي بلوك شرق وهم چنيـن  .  استعماري مي باشند
كشور چين، به صورت سنتي از آن زمـان كـه احـزاب          
كمونيست بر اين كشور ها حاكم شدند با پيروي از يـك    

وبـه  . سياست غلط تحت نفوذ شديد قدرت قـرار دارنـد      
صورت سازمانهاي دولتي در جهت 
حفظ وكنترل نيروي كار در آمـده    

هرچند پايه گذاري اتـحـاديـه      .  اند
هاي كارگري در كشورهاي متروپل 
سرمايه داري كـه در آغـاز قـرن          
بيستم در جريان مبارزات كارگـران  
بر عليه نظام سرمايه داري شـكـل     
گرفت، اساسا بر مبناي حفاظت از   
نيروي كار در برابر تهاجم سر مايـه  

اما مبارزه ميان نيروي كـار و      .  بود
سرمايه داري در سراسر قرن بيستم كه منتهي به حاكميـت  

ها شد، اين اتحاديه ها بالمنازع سرمايه داري در همه زمينه
را به تدريج از محتواي واقعي خود تهي كرده و آنها را بـه  

اما در كنار ايـن  .  نهادهايي براي كنترل كارگران تبديل كرد
مبارزات، كارگران نيز دست آوردهائي داشتند كه حداقـل  

 .در بعضي زمينه ها ارزش غير قابل انكار دارد
از جمله اين دست آوردها مي توان به حق اشتغال، بيـمـه   
هاي اجتماعي،بيمه بيكاري، آموزش وپرورش، منـع كـار     
كودكان وحقوق برابر زن ومرد كه حداقـل در قـوانـيـن         
اساسي اغلب كشورهاي سرمايه داري با مبارزات كارگران 

هرچنـد نـظـام      .به رسميت قبوالنده شده است، اشاره كرد

سرمايه داري در دو دهه اخير بخصوص پس از فروپاشـي  
بلوك شرق واحسا س پيروزي كامل، تالش كرده است تا 

در حقيـقـت   .همه اين دست آوردها را به نوعي پس بگيرد
آنچه كه سر مايه داري مجبور شده است در دوره اي از     
مبارزات كارگران به رسميت بشناسد،اكنون تالش مي كند 
تا با استفاده حد اكثر در مقام نيروي پيروز همه آنـان را      

واين امر را با خنثي كـردن اتـحـاديـه هـاي          . پايمال كند
كــارگــري وخــريــدن رهــبــران آن بــه ســرانــجــام             

قرادادهاي موقت كه سرمايه داري آن ها را در سـه  . برساند
دهه اخير باب كرده است تا خـود    
را از هزينه هاي ضروري نـيـروي     
كار رها كند، پايمال كـردن حـق       
. اشتغال وبازپس گيري آن اسـت     

خصوصي سازي آموزش وپرورش 
وبهداشت و انرژي، بازپس گـيـري   
حقوق ديگر كارگران در زمـيـنـه      
هاي داشتن يك زندگي ابـتـدائـي      

سرمايـه داري    . وداراي امنيت است
براي پيشبرد خواسته هـاي خـود       
نيازمند حمايت اقشار مياني و رهبـران اتـحـاديـه هـاي          
كارگري بود تا دسـت آوردهـاي كـارگـران و مـردم                

به همين جهت تمـام تـالش     .  زحمتكش را بازپس بگيرد
خودرا به كار برد تا قراردادهاي موقت وخصوصي سـازي  
را به اتحاديه هاي كارگري بقبوالند و يا با نـفـوذ خـود        

اين حركت را هـمـچـنـيـن بـا         .  قدرت آنان را خنثي كند
تبليغات وسيع روشنفكران و مزدوران متخصص خود در   
تبليغ خصوصي سازي هـا وحـراج امـوال كـارگـران              
وزحمتكشان كه در طي زمانهاي طوالني به دسـت آمـده     

 .بود، تالش مي كنند تا به باور عمومي درآورند
ازآنـجـا كـه      :  اما در مورد استقالل اتحاديه ها بايد گفت 

از آن زمان كه هر اتحاديه و يا  

نهاد صنفي وابسته و يا پيرو يكي از 

شود، در حقيقت رشد و احزاب مي

گسترش خود را متوقف كرده و 

اعتبار خود را در ميان كارگران و 

 دهد اعضاي صنف خود از دست مي
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اتحاديه ها بايد به صورت مستقيم بيان كننده خواسته هاي 
مردم در زمينه هاي مختلف زندگي صنفي و اجـتـمـاعـي     
آنان باشند و خواسته هاي مشخص و ملمـوس آنـان را       
نمايندگي كنند و در صورت وجود دموكراسي از پائين و   
توان اعضا براي تغيير رهبران اتحاديه ها در يك مكانـيـزم   
ساده،مي توان همواره آنان را بازتاب و تبلـور بـالفصـل      

در صـورتـي   . خواسته هاي اعضاي اتحاديه و مردم دانست
كه احزاب و سازمان هاي سياسي به خصـوص پـس از       
مشاركت در قدرت و بيرون آمدن از حالت انقالبي و يـا    
در آمدن به صورت رسمي به راحتي مي توانند بـر سـر       
منافع مردم با قدرت چانه زني كنند و با گرفتن سهمي از   
قدرت منافع اتحاديه ها و مجامع صنفي و در حـقـيـقـت     

البته اين مـوضـوع   .  بخشي از منافع مردم را زير پا گذارند
به معني سياسي نبودن اتحاديه نيست بلكه بر عكـس بـه     

هاي سياسي وسيع است كه بـه آنـهـا      معني داشتن آگاهي
-دهد با همه احزاب آشنا بوده و پيرو سيـاسـت  اجازه مي

هاي حزب خاص نشوند و تحت تسلط هـيـچ حـزبـي         
آنها بايد برنامه ي همه احزاب را بدانند اما خود را   . نباشند

 .دربسته در اختيار هيچ حزبي نگذارند
هم اكنون هيچ جريان انقالبي در جهان سعي در تصاحـب  

اتحاديه ها ندارد، بلكه اتحاديه ها را اولين كالس آموزش 
اگر اتحاديه هاي كارگري وابستـه بـه     .  كارگران مي دانند

احزاب باشند، پس مكانيزم دموكراسي از پائين عملكردش 
كجاست؟ بعضي جريانات كارگري با نقاب چپ، درايـن    
زمينه همانند احزاب بورژوائي عمل مي كنند وتالش مـي  
كنند اتحاديه ها را به هرترتيب وابسته به سيـاسـت هـاي      

آنان مي خواهند به همان مبارزه اقـتـصـادي      .  حزبي كنند
جنبه سياسي بدهند و گمان مي كنند كه چپ هستند و از   
كار اصلي كه آموزش طبقه كارگر و كل جامعه است، بـاز  
مي مانند، آموزشي كه ناتواني نظام حـاكـم بـراي حـل           

شان روشـن    مشكالت جامعه را براي كارگران و زحمتك
 .كندمي

حتي اگر يك حزب در يك اتحاديه اكثريت هـم داشـتـه      
باشد بصورتي كه نمايندگان آن اتحاديه متـعـلـق بـه آن         
حزب باشد، بازهم آن حزب بايد سعي كند كه در اتحاديه 
بگونه اي رفتار كند كه تمام اعضاء اتـحـاديـه احسـاس         

عـلـت وجـود      . مشاركت در آن تشكيالت را داشته باشند
انشعابات در اتحاديه ها وتشكيل دو و يا چند اتحاديه در   
يك صنف در همين درك ناصحيح ازاستقالل اتحاديه هـا  

 .است

  يابي و يا يك بنگاه كارگشايي نيستتشكل يك باشگاه دوست

تشكل يك باشگاه دوست يابي و يا يك بنگاه كارگشايـي  
فرقه گرايان اغلب به تشكل به عنوان يك باشـگـاه   . نيست

و اگر در درون .  دوست يابي و يا كارگشايي نگاه مي كنند
يك جمع نتوانند مشكالت شخصي خود را حل كـنـنـد      

 .اغلب از ديگران گله مند مي شوند
اما در شرايط حاضر در زمينه تشكل كارگري بـراي مـا       

براي ايجـاد  .  هاست بحث اصلي اعتماد كارگران به اتحاديه

 : اين اعتماد دو مساله ضروري است
اولين مساله آن است كه كارگران به نمـايـنـدگـان خـود        
اعتماد داشته باشند و آنان را فسادناپذير و غيرقابل تسليـم  

داران بـدانـنـد و         هاي كارفرما و سرمايه در برابر خواسته
احساس كنند اتحاديه و سنديكا از جنس خودشان اسـت    
كه اين مساله ضرورتا بايد با حق تغيير و جـايـگـزيـنـي        
نمايندگان انتخابي آنان توام باشد كه در حقيقـت هـمـان      
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تواند به عـنـوان    هاي كارگري است ومي دموكراسي تشكل

اهرمي قدرتمند از نفوذ طبقات حاكمه در آن جلـوگـيـري    
 .هاي مداوم وطوالني دارد كند اين مساله نياز به آموزش
ها ديكتاتوري و سـركـوب        دومين مساله كه پس از سال

براي كارگران اهميت دارد، اعتقاد به مشروع بـودن كـار       
آيـد،     اين اعتقاد به راحتي به دست نـمـي  .  خودشان است

هاي درازمدت بـه   بلكه بايد در مبارزات طوالني و آموزش
در شرايط حاضر .  آن دست يافت
الملـلـي وقـوانـيـن         پشتيباني بين

اي و      جهاني نهادهاي اتـحـاديـه   
هـايـي      سنديكايي يكي از روش  

است كه كارگران ناآگـاه را بـه       
مشروع بـودن كـار خـودشـان           

كند  پـايـگـاه هـاي          مطمئن مي
قانوني مقاوله نامـه هـاي بـيـن         
المللي ميتواند پشتوانه ي آموزش 
كارگران براي اثبات حـقـانـيـت       

درعين آنكه اساس . خودشان باشد
هايشان  اعتماد كارگران به اتحاديه

هاي هرچنـد جـزئـي       در پيروزي
براي به دست آوردن حقوق از دست رفته كارگران است، 
درعين حال بايد تمام تالش فعاالن كارگري در جلوگيري 

هم .  ها به كار گرفته شود از بوركرات شدن رهبران اتحاديه
طلب كه اغـلـب در      هاي فرصت چنين در اين زمينه گروه

ي ايـن       كنند تا واسـطـه   خارج از كشورهستند تالش مي
ارتباط قرار گرفته و از آن طريق براي خود اعتبار كسـب    

هايي كه متاسـفـانـه     گروه.  كنند كه بايد كنار گذارده شوند
گـيـري      هاي اخير به جاي كمك به شـكـل     بعضا در سال

ي    مـورد و ارائـه         هاي بي هاي كارگري با دخالت تشكل
نظرات دور از واقعيت و ايجاد دارو دستـه بـراي خـود،        

بعضا موجب گـمـراهـي بـرخـي فـعـالـيـن داخـلـي                  
هشياري فعالين داخلي در جلوگيري از دارو دسته . اند شده

ي هر چه بيشتر به آمـوزش و     ها و تكيه بازي از اين گروه
كسب تجربه براي خودشان امروز از اهـمـيـت زيـادي         

حفظ استقالل جنبش كارگري، در ايـن      .  برخوردار است
. اي است كه با تجارب زياد ثابت شده اسـت    زمينه مساله

توان با استفـاده   راهكارهاي اين مساله پيچيده نيست و مي
اي    از تجارب جهاني ومـنـطـقـه    

ي كارگر به آن دست يافـت   طبقه
و تالش فعـاالن كـارگـري بـه         
صورت اساسي بايـد درجـهـت      

هاي اين تجارب متمركـز   آموزش
هاي عملي  شود كه پيدا كردن راه

آن نيـازمـنـد كـاري پـيـگـيـر             
 .ناپذير است وخستگي

 گرايي چيست؟فرقه 
هـا     اما در جريان ايـن آمـوزش    

موانعي چند وجود دارد كه بايـد  
آنها را شناخـت ودر رفـع آن         

يكي از اين مـوانـع   .  كوشش كرد
هـا حـاكـمـيـت         هم محصول سال گرايي است كه آن فرقه

از آنجا كه حاكميت ديكتاتوري بسـيـار   .  ديكتاتوري است
وحشتناك، تمام تالش خود را كرده است تا به همه افـراد  
بفهماند كه آنها تنهاي تنها هستند وهيچ گونه پناهـگـاهـي    

افراد نيز براي محافظت از خـود    ]  براي آنان وجود ندارد 
هـاي كـوچـك و قـابـل             اي جز پناه بردن به جمع چاره

واين پروسه در طول ساليان متـمـادي   .  اند دسترسي نداشته
گرايي را در ميان بسياري از افراد و حتي روشنفكـران   فرقه

اي انواع مختلفـي   هاي فرقه اين پناهگاه.  نهادينه كرده است

المللي  در شرايط حاضر پشتيباني بين

اي و  و قوانين جهاني نهادهاي اتحاديه

هايي است  سنديكايي، يكي از روش

كه كارگران ناآگاه را به مشروع 

.  كند بودن كار خودشان مطمئن مي

هاي نامههاي قانوني مقاولهپايگاه

ي پشتوانهتواند المللي ميبين

كارگران براي اثبات آموزش 

 حقانيت خودشان باشد
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هـاي     اي تا پنـاهـگـاه    هاي قومي وقبيله دارد كه از پناهگاه

خانوادگي و دارودسته هاي رفيقانه و محفـلـي گسـتـرده       
 . است
گرايي تالش مي كند به دور خود ديواري بكشـد تـا      فرقه

خود را از تهاجم بيروني محافظت كند ودر طوالني مـدت  
ي خـود جـلـوگـيـري           خانه ازنفوذ هواي تازه در تاريك

مـورد     وبراي حفظ پناهگاه خود به هر كسـي بـي    . كند مي
ي خـود را در           زند و يا پيروان سـاده  دليل انگ مي وبي
هر جريان .  خبري نگاه مي دارد بي

گـرا،     و تفكري را كه از نظر فرقـه 
گاه او را ممكن است به هم  خلوت

بريزد، از قبل تـحـت بـمـبـاران          
تبليغاتي به گرايشـات انـحـرافـي       

گـرا   فرقه.  بدون دليل متهم مي كند
هواداران خود را در ناآگاهي نگـه  
مي دارد و از تماس آنان با ديگران 

 .هراسان است
گرا ناتوانـايـي خـود را در           فرقه

گـرايـي حـل         ها وسازماندهي با باندبازي وگـروه    تحليل
او گاه از اخبار سوءاسـتـفـاده    .  پوشاند كند و آنها را مي مي
خواهد كالمي زير گوشي داشته باشد تـا بـه      كند و مي مي

ي خود بـراي   ديگران خود را نزديك كرده و آن را سرمايه
واز آن جا كه هميشه كالمي زيـر    .  داند جذب ديگران مي

كند تا كالمي زير گـوشـي بـراي       گوشي ندارد، تالش مي
خود بسازد واز همين جهت به دام درست كردن شايعـات  

. هراسد او از شفافيت مي.  افتد واتهام زني و دروغگويي مي
دهد كه با ديگران كالمي زير  زيرا شفافيت به او اجازه نمي

كند بـراي خـود        او همواره سعي مي.  گوشي داشته باشد
روابطي پنهاني را حفظ كند واز آنجا كه همواره در تـرس  

ي    كند تا ذخـيـره   از رو شدن دست خود است، تالش مي

رابطه براي خود را حفظ كند ودر اين زمينه همانند كسـي  
است كه از ترس ِبه گدايي افتادن، يـك عـمـر گـدايـي          

 . كند مي

 طلبي گرايي و جدايي گرايي، فرقه  محفل
ي ابعاد وجـودي خـود، در          گرايي در كليه متاسفانه فرقه

. بسياري از روشنفكران وفعاالن كارگري النه كرده اسـت   
تر كه بخواهد يك جمع را    آنها از هر گونه حركت بزرگ

هـا     به صورت منظم درآورد و يا همكاري مـيـان گـروه     
و .  راگسترش دهد وحشت دارنـد 

هاي كوچـك   خواهان همان محفل
آنها خواهـان  .  اي خود هستند فرقه

همان چند نفر دوسـت نـزديـك      
خودند تا هيچ نظمـي را گـردن       

 .نگذارند
گرا از كار منظم و انـتـقـاد         فرقه
كـنـد كـه      هراسد و گمان مـي  مي

توانايي او در يك محفل كوچـك  
بيشتر است، زيرا محفل هيچ ثباتي ندارد، هيچ مسووليـتـي   

.. ازايـي نـيـز نـدارد        گذارد و ما به را به گردن كسي نمي
گـيـرد، امـا      گرا از جزييات رفتار ديگران ايـراد مـي     فرقه
گاه حاضر نيست ايراد خود را ببيند و ايرادات خود را  هيچ

براي خود اين حق را قائل اسـت كـه در       .  كند توجيه مي
برابر ديگران عصباني شود اما براي ديگران حقـي قـائـل      

گـرا حـتـا      فـرقـه  .  نيست كه از رفتار او برآشفته شـونـد    
خواهد از آن براي  خواهد و مي تشكيالت را براي خود مي

حل مشكالت خود  استفاده كند و آنگاه كه اين امكان را   
براي خود گروه درست .  زند يابد دست به ياركشي مينمي
 .كند تا از تن دادن به نظر اكثريت سرباز زندمي
هزينه بـدهـد،    تواند شعارهاي تند و چپ و بي گرا مي فرقه

تواند شعارهاي تند و  گرا مي فرقه 

گاه هزينه بدهد، اما هيچ چپ و بي

عمل حاضر نيست آن شعارها را به

دادن شعار چپ و تند و . در آورد

گرا را ظاهرا در هزينه، فرقه بي

 دهد  برابر ديگران انقالبي نشان مي
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اما هيچ گاه حاضر نيست آن شعارها را به عمل در آورد     

گرا را ظاهرا در    هزينه، فرقه و دادن شعار چپ و تند و بي
دهد، اما او دست به هـيـچ      برابر ديگران انقالبي نشان مي

عملي نمي زند كه هزينه داشته باشد، بلكه بيشتر ديگـران  
هر گاه از او سوال شـود كـه     .  دهد را مورد حمله قرار مي

گـويـد بـايـد يـك             كني؟ مـي    پس خودت چه كار مي
گـاه     كـاري كـه هـيـچ        .  تشكيالت ِخوب درست كـرد   

آيد و در حقيقت كار را تعليق به مـحـال    اش برنمي ازعهده
 .كند مي
كنـد   گرا سعي مي گرا و محفل فرقه

دور از چشم ديگران براي خود و   
كند به او  يكي دو نفر كه گمان مي

ترند، جمعـي را بـوجـود         نزديك
آورد و غافل از آنـكـه چـنـيـن          

هايي به هيچ عنوان پـايـدار      محفل
كه سه بـه     نيستند وبه زودي،همين

شـونـد    چهار نفر برسند، تجزيه مي
و از آنجا كه هر كـدام از فـرقـه        

تر بودن درمحفل هستند، به زودي  گرايان خواهان برجسته
 .كنند با يكديگر تضاد منافع پيدا مي
آنـهـاهـيـچ گـاه        .  گرا هستنـد  گاه افرادي يك عمر فرقه

آنـهـا از     .  توانند از منافع تنگ محفلي بيـرون آيـنـد      نمي
آنها همانند كـاسـبـي      .  هاي بزرگ وحشت دارند جمعيت

ي آن      مانند كه دكان كوچك خود را كه مالك هـمـه     مي
ي بزرگ ترجيـح   باشند به سهام يك درصدي يك موسسه

 .دهند مي
كند اسرار محفل خود را حفظ كـنـد و        گرا سعي مي فرقه

براي همين اعضاي محفل را از تـمـاس بـا ديـگـران              
گري بـراي تـخـريـب          در مقابل به توطئه.  دارد برحذرمي

او از رو در رو شـدن بـا جـمـع                 .  پردازد ديگران مي

تروحشت دارد و دائم به دنبال شكار فرد جـديـدي    بزرگ
امـا از    .  تر مساله دارد كند با جمع بزرگ است كه گمان مي

آنجا كه خود توان نگهداري اين افـراد را نـدارد، دائـم          
هـاي     ها و بـرچسـب زدن       تالش خود را براي انگ زدن

 .برد مورد به كار مي بي
گرا از بحث درمورد مسايل نظري مـورد     گرا و محفل فرقه

كند به جاي بحث نظري  زند و سعي مي اختالف سرباز مي
او افـراد را تـنـهـا بـا              . هاي شخصي بـپـردازد   به بحث

كنـد   بندي مي هايشان دسته خصلت
. پرهيـزد  بندي نظري مي و از دسته

)1( 
جريانات غير كـارگـري و ضـد        

توان از همين زوايـه   كارگري رامي
مـحـافـل ضـد       .  شناسايـي كـرد    

كارگري بيشـتـر مسـايـل رابـه          
كنند و سـعـي    اشخاص مربوط مي

ها را تـخـريـب     كنند شخصيت مي
يك جريان را نه با نظراتـش  .  كنند

كنند واغلب به بيراهه  هاي افرادش تحليل مي كه با خصلت
اي بورژوازي است كه تنهـا   اين شيوه دقيقا شيوه.  روند مي

 . نقاب چپ دارد
هـاي     گرايي تنها مـرزبـنـدي      گرايي و محفل در برابر فرقه

كس هيچ مرزبنـدي   ما با هيچ.  تواند كارساز باشد نظري مي
ديگري جز مرزبندي نظري نداريم و البته نظرات را نه در 

مگر همكاري با محافل ضـد  .  بينيم مقطع، كه در پروسه مي
كارگري كه آن هم جايگاه خود را دارد و نبايد مبتني بـر    

بـه  .  كننـد  گرايان مي حدس وگمان باشد، آن چنان كه فرقه
هـا     همين جهت همواره بايد سعي كرد تـا مـرزبـنـدي        

واختالفات نظري را مشخص كنيم و بر سر مسايل مـبـرم   
جنبش بحث كنيم و اختالف نظرهاي اصلـي را روشـن       

گرا از بحث در  گرا و محفل فرقه

مورد مسايل نظري مورد اختالف 

جاي كند به زند و سعي مي سرباز مي

هاي شخصي  بحث نظري به بحث

او افراد را تنها با . بپردازد

كند  بندي مي شان دستههاي خصلت

 پرهيزد بندي نظري مي و از دسته
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 . كنيم
اي همچنان به گروه خودشان به عنوان همان حزب به  عده

كنند و حزب بازي راهـم چـنـان         معناي قديمي نگاه مي
باشند تا بـه    )  پارتي( عضو يك حزب .  بينند بازي مي پارتي

متاسفانه هم چنـان ايـن     . نوعي از خودشان محافظت كنند
. گرايي در ميـان فـعـاالن كـارگـري وجـود دارد               فرقه
گرايان بيشتر به دنبال آن هستند كه به هر ترتيـب بـا      فرقه

ديگران خط و مرز ي بكشند و اگر هم خط و مرز ندارند 
هـاي     ي خود ساخته و اتهـام  با علم كردن اين يا آن مساله

سند، خط و مرز درست كنـنـد    بي
) پـارتـي  ( تا مـرزهـاي حـزب          
هر چـنـد     .  خودشان راحفظ كنند

آنها در كل و جـمـع مـبـارزات       
كارگري، حرفي بيش از ديـگـران   
ندارند و اساسا در اين سطـح از    

تـوان     هاي كارگري نـمـي   فعاليت
اختالف زيـادي داشـت زيـرا           
امروزه در تشكيل يك سنديكا و   

كـه اهـل      يا تشكل كارگري، آنان
اما هـم  .  روند هاي كم وبيش يكساني مي كارند به اجبار راه

روان يكسـان عـمـل       متظاهران به چپ و همچنين راست
انـديـش را بـه           كنند و سعي مي كنند تاعناصر سـاده  مي

آنها با پيش كشيدن مسايل خـود  .  مرزبندي خيالي بكشانند
ي مـحـافـظ         ساخته و بزرگ كردن آنها، براي خود اليـه 

اي را  شان خط و مرز فرقه كنند تا مبادا هواداران درست مي
آنها با برخوردهاي غيرشفاف، بدگويي و بدزباني .  بشكنند

پشت سر اين و آن، مخفي كـاري اپـورتـونـيـسـتـي و            
هاي محـفـلـي سـعـي         هاي خاص رفيقانه و دوستي رابطه
كنند براي خودشان دفتر و دستك مخصوص درسـت     مي

كنند و از پيوستن به جريان عمومي مبارزه بپرهيزنـد، بـا     

مبارزه بـا ايـن     .  اين توجيه كه با ديگران خط و مرز دارند
آفت جنبش كارگري تنها با بر خوردهاي شفاف و كـار      

ي    داشـتـن بـرنـامـه       .  ناپذير امكان دارد   مداوم وخستگي
تواند در دراز مـدت     مشخص وكار مداوم بر روي آن مي

 .اين مانع را از پيش پاي جنبش كارگري بر دارد
گرايي رامي توان در مخالفت با كـار     برخي نمودهاي فرقه

منظم از اين زاويه ديد كه مي گويند كار منظم و سـازمـان   
خواهنـد   آنان مي.  كند هاي فردي را محدود مي يافته آزادي

بدور از هر گونه تعهدي هر گاه كه صالح ديدند، موضـع  
امروز يـك    . خود را عوض كنند

نظر داشته باشند و فـردا نـظـر        
ديگري و متناسب بـا شـرايـط        
والبته با توجه به منافع شخـصـي   

آنـان كـار     .  خود جا عوض كنند
كننـد   منظم را از آن جهت رد مي

خواهند به كسي پاسخگو  كه نمي
باشند و متناسـب بـا شـخـص         
خودشان و با استدالل خودشـان  
. مواضع چپ و يا راست بگيرنـد 

آنها در حقيقت منافع خود را مقدم بر منافع كـارگـران و     
اين افراد نوسان زياد دارند و براي حـفـظ     .  دانند مردم مي

خودشان تالش مي كنند با وابسته كردن خود به مـحـافـل    
مشكوك و دريافت كمك از ايـن و آن بـراي خـود                

درحقيقت آنان براي فرار از كار منظـم و    .  جايگاهي بيابند
پاسخگويي به ديگران براي خود به دنبال حريم امن فرقـه  

گرايي و دار و       جنبش كارگري بايد اين فرقه.  اي هستند
آنـان كـه از       .  بازي، برخوردي مشخص داشته باشددسته

خـواهـنـد بـه       زنند و نميمسئوليت اعمال خود سرباز مي
توانند كمكي بـه جـنـبـش         گو باشند، نميكس پاسخهيچ

 .كارگري بكنند

توان گرايي را مي برخي نمودهاي فرقه

در مخالفت با كار منظم از اين زاويه 

گويند كار منظم و ديد كه مي

هاي فردي را  يافته آزاديسازمان

دور خواهند به آنان مي. كند محدود مي

از هر گونه تعهدي، هرگاه كه صالح 

 ديدند، موضع خود را عوض كنند
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در پي توافق دولت و مجلس براي اجرايي كـردن طـرح       
جامـعـه   )  حذف سوبسيد( اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها

بحران زده ي ما دچار تنش رواني باز هم بيشتـري شـده     
در ميان كارگران و ديگر اقشـار حـقـوق بـگـيـر           .  است

احساس بي پناهي و ظلم مضاعف اقتصادي، جايـگـزيـن    
احساس عدم امنيت شغلـي و    
اقتصادي شـده و تـرس از         
فردايي كه مي دانند حـتـا در     
صورت داشتن كار و دريافـت  
حقوق باز هم از پس گـرانـي   
ناشي از حذف سوبسيدها بـر    
نخواهند آمد، همه را هراسـان  

هنوز در اول راه     .  كرده است
حذف سوبسيدها هستيـم كـه     
نان، اين تنها اميد سير كـردن    
شكم خانواده هاي محرومـيـن   
وزحمتكشان كـوچـكـتـر و         
درصد افزايش داشـتـه     50الغرتر و قيمتش بطور متوسط 

گرم با قـيـمـت       450گرمي پنير به  500بسته هاي .  است
درصـد  20به قيمت بليـط اتـوبـوس        .  قبلي رسيده است

افزوده شده است و اين تازه از بركات موافقت مجلس و   
بـه  150بليط مترو از     .  دولت براي اجراي اين طرح است

تومان افزايش يافته است و به تاكسي نـمـي تـوان         250
رسـيـده و در          3300توماني به  2000مرغ .  نزديك شد
شـان بـه     فرنگي قيـمـت  زميني و پياز و گوجهفصل سيب
بسياري از كارگـران  . زنندتنه مي) ميوه اشرافي(قيمت موز 

هايي با كمتر از ده كارگـر، از هـمـيـن         شاغل در كارگاه

هزار توماني از طـرف       303حداقل حقوق اعالم شده ي 
حتا اگر فرض بگيريم كه كـارگـري     .  دولت هم محرومند

هـزار     303چادر بزند و كرايه خانه هم ندهد، باز هم با   
تومان فقط از پس سير كردن شكم خانواده ي سه نفره بـا  

 .نان و پنير يا نان و سيب زميني بر نخواهد آمد
*** 

آيا در اين طرح اقتـصـادي   
فجايع انساني پيش بيني شده 

 است؟
در همين رابطه با گروهـي از    
حقوق بگيران در برخي نقـاط  
شهري مصاحبه هايي داشـتـه     

 .ايم
*** 

چند سال داريد و مشغول   -
 .به چه كاري هستيد

ساله و كارگر خـدمـات    35  -
 .يك شركت خصوصي هستم

 حقوق شما؟
 .هزار تومان در ماه مي گيرم 400با اضافه كار  -
 نظر شما در رابطه با حذف سوبسيدها چيست؟ -
 حاال كه تصويب شده نظر منو مي پرسين؟ -
ما كه تصويب نكرديم مي خواهيم بـدانـيـم روي          -

 .زندگي شما چه تاثيري مي گذارد
بـچـه ي     .  آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است  -

كالس اول دبستان من مدتهاست گوشت و ميوه نخـورده  
اگر از شير هم سوبسيد را بردارند از لبنـيـات هـم      .  است

 آيا در طرح اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها فجايع انساني پيش بيني شده است؟
 ناصر آغاجري/ علي يزداني

در ميان كارگران و ديگر اقشار حقوق 

پناهي و ظلم مضاعف بگير احساس بي

اقتصادي، جايگزين احساس عدم امنيت 

شغلي و اقتصادي شده و ترس از فردايي 

دانند حتا در صورت داشتن كار و كه مي

دريافت حقوق، باز هم از پس گراني 

ناشي از حذف سوبسيدها بر نخواهند 

 آمد، همه را هراسان كرده است
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هـزار تـومـان هـم از            200من حدود .  محروم مي شود

هـزار  350امـا چـون       .  مسافركشي با موتور در مي آورم
 .تومان اجاره خانه مي دهم چيزي ته اش نمي ماند

 به نظر شما هدف از اين طرح اقتصادي چيست؟ -
به نظرم مي خواهند مردم آنقدر محتاج بشن كه ديـگـه     -

وقت فكر كردن به آزادي و حق راي و اينها را نـداشـتـه      
 .باشند تا شهر شلوغ بشه

اما اين طرح خيلي پيش از شلوغي تظاهرات مـردم      -
مطرح شده و اصال در دوره ريـاسـت جـمـهـوري          

. رفسنجاني قرار بود تصويب شود
 ...تعديل اقتصادي رفسنجاني

ببين من از اقتصاد فقط قيمت هـا   -
وقتي قيمت هـا بـا       .  را مي شناسم

حقوقي كه مي گيرم هـمـخـوانـي       
دارد، مي توانم يه روسـري بـراي       
زنم بگيرم، يه مـوز بـراي پسـرم          

يه روز كه مادر زنم رو بـه      .  بگيرم
خانه ام دعوت مي كنم، يه بشقـاب  

اون .  عدس پلو جـلـوش بـگـذارم      
. وقت به راي و آزادي و اينجور چيزها هم فكر مي كـنـم  

حتا ممكن است دست زن و بچه ام را بگيرم و به سينـمـا   
اما وقتي يك ساله كه دندون درد امانم را بـريـده و     .  ببرم

وقتي تمام مـاه رو    . من پول رفتن به دندانپزشكي را ندارم
دو دوتا چهارتا مي كنم تا ببينم مي توانم يك توپ فوتبال 
براي پسرم، كه عاشق فوتباله، بگيرم يا نه و آخر مـاه هـم     

 .نمي تونم، ديگه به هيچي غير از همين ها فكر نمي كنم
 چقدر سواد داري؟! تو خوب فكر مي كني -
هـمـسـرم فـارغ       .  من كارشناس علوم سياسي هسـتـم     -

 . التحصيل ادبيات از دانشگاه تهرانه و بيكار

 .و تلخ مي خندد
*** 

نظر شما راجع به حذف سوبسـيـدهـا    .  خسته نباشي  -
چيه؟ چه كسي از حذف سوبسيد فايده مي برد؟ چـه    

 كساني از اين طرح ضرر مي بينند؟
 مسافري يا خبرنگاري يا مامور؟ -
فرض كنيم خبرنگارم و مي خواهم صحبت هـا را        -

 .منعكس كنم
يه بـار دچـار       .  اخه نمي تونم يه همچو فرضي كنم.  د  -

دردسر شدم و تا مـرز از دسـت       
 .دادن كارت تاكسي ام پيش رفتم

. مامور نيستـم .  نگران نباش بابا  -
اگه دوست داشتي صحبـت هـا     
مونو در يك سايت، بدون اسمت 
 .مي نويسم تا اهلش مطالعه كنند

ايـن شـركـت      .  باشه آقا بنويس  -
هايي كه همين جور مثل قارچ سر 
درآورده اند و به هر راننده اي يـه    

نون مـا رو    .  تاكسي قسطي دادند به قيمت خون پدرشون
و نيم بـيـرونـم  االن كـه            5از صبح ساعت .  آجر كردن
آخـه  .  دقيقه است تو سومين مسافر مـنـي   45و  7ساعت 

اين همه تاكسي؟ تازه خيلي هاشم اصال مسافركش نيستند 
 .وگرنه تو هم به تور ما نمي خوردي

 .راجع به حذف سوبسيدها مي خواهم بنويسم -
چند تا كوپن مـي دادن كـه       .  سوبسيدي نمونده كه بابا  -

باهاش قند و روغن مي دهند كه چربي و قند خونمون رو 
 ...باال مي برن

اگه همين چند تا كوپن را هم جمع بكنن خوبه يـا      -
 بده؟

اما اين طرح خيلي پيش از  

شلوغي تظاهرات مردم مطرح 

شده و اصال در دوره رياست 

جمهوري رفسنجاني قرار بود 

 .تصويب شود

 ...تعديل اقتصادي رفسنجاني
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اما خُب خيلـي هـا بـراشـون         .  براي من فرق نمي كنه  -

 .اهميت داره
 نون چي؟ اگه سوبسيد نون را بردارن؟ -
يعني مي خوان گرون تر از اين بكنـن؟ جـون داداش         -

 .تومان 400صبح بربري گرفتم 
 .هنوز آرد سوبسيدي هست! گرون تر هم مي شه. آره -
مگه .  خوب گرون تر كنن مردم هم مي ريزن تو خيابون  -

 ...نمي خواستي پياده شي؟ گذشتيم
 .دستت درد نكنه پياده مي شم -

*** 
اشكالي نداره .  خسته نباشي آقا  -

چند تا سوال راجع به هدفـمـنـد    
 .كردن يارانه ها داشته باشم

 براي كجا مي خواهيد؟ -
فرض كن براي وبالگ شخصي   -
 .ام
زمان بـدي  .  اصل طرح بد نيست  -

 .را براي انجامش انتخاب كردند
با توجه به وسعت بيكـاري و      -

فقر و حداقل حقوق اعالم شده چطور مي فرماييد بـد    
 نيست؟

براي همين عرض كردم زمان بدي را براي انـجـامـش        -
 . انتخاب كردند

خب البد وقتي براي خيلي ها زمان بدي هست، براي   -
بعضي هم زمان خوبي است كه اصرار دارند هـر چـه     

 .زودتر و سريع تر انجامش بدهند
من فكر مي كنم بيش از اين كه سـوء نـيـتـي بـاشـه             -

 .سوءمديريت است
 مي توانم بپرسم شغل شما چيست؟ -

 .بازنشسته ي ارتش هستم
فكر مي كنيد اگر به هر دليل اجراي اين طرح منجـر    -

به فقيرتر شدن و طبعا گسترش فساد بشه، چـه كسـي     
 بايد پاسخگوي مردم باشد؟

وقتي يـه اليـحـه بـه         .  البد براي اون هم فكري كردن  -
 .تصويب مجلس هم مي رسه، البد روش كارشناسي شده

اما خيلي از كارشناس ها همفكر ِاهالي قدرت هـم      -
 .اين طرح را مضر براي جامعه مي دانند

باالخره هر طرحي و هر سياسـتـي   ...  آقاي توكلي و.  بله  -
مـن هـم     .  موافق و مخالـف داره   
 ....مخالف اين طرحم اما

 .متشكرم -
*** 

 سالم آقا چه كاره ايد؟ -
 چطور مگه ؟ -
مي خواهم از وضع اقتصـادي    -

حـذف  .  جامعه مطلب تهيه كنـم 
سوبسيدها رابه نفـع كـي مـي        

 دونيد؟
معلم اخراجي سـال هـاي     .  من كارگر اين مغازه هستم  -

اين طرح بـاعـث شـورش مـردم         .... قبل هستم و ناچارم
 .مخصوصا در مناطق فقيرنشين مي شه

 چطور به اين نتيجه رسيدي؟ -
هم زنم كار مي كنـه اجـاره     .  من هم خودم كار مي كنم -

خونه هم نمي دهم، توي خونه مادر زنم زندگي مي كنيم، 
واي به حـال آن    .  اما از پس خرج دوتا بچه ام بر نمي آيم

بيچاره هايي كه اجاره خونه هم مي دهند و يا بيشـتـر از     
خوب معلومه براي اونا چه اتفـاقـي مـي      .  دوتا بچه دارند

 .افتد

. البد براي اون هم فكري كردن -

وقتي يه اليحه به تصويب مجلس 

رسه، البد روش كارشناسي هم مي

 .شده

هاي اما خيلي از كارشناس -

همفكر ِاهالي قدرت هم اين طرح 

 دانندرا مضر براي جامعه مي
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تو زندگي خود ِشما فكر مي كنيد چـه تـاثـيـري           -

 بگذارد؟
من اگه از پس هزينه تحصيل پسرم بـرنـيـام خـب از           -

و ناچاره اگه مي خواد درس   .  دانشگاه آزاد اخراج مي شه
امـا بـراي دخـتـر         .  بخونه هزينه تحصيلش را هم دربياره

 ...دبيرستانيم كه
منظورم اينه كه شما كه جزو زحمتكشان هستيد كـه    -

فشار حذف سوبسيدها به شورش وادار مي كنـه مـي     
 دوني يا نه؟

اما بـچـه هـام      .  از من كه گذشته -
دنبال همين جور اتفـاق هـا مـي        

 . گردند
 خانومتون چي؟ -
 .نه او آدم آروميه -
نظرش چيه؟ فكر مـي كـنـي        -

اونهم مثل شما حذف سوبسيد رو 
 .عامل شورش مي داند

واهللا راجع به اين جور چـيـزهـا      -
. بيشتر نظر بچه هامـو مـي دونـم       

خانمم آنقدر گرفتاره كه حرف نمي زنه مگر بـراي غـر       
 ) مي خندد.( زدن سرمن

*** 

 گزارش دوم 
در يكي از مراكز بزرگ صنعتي با تعداد زيادي در مـورد    
يارانه و طرح هدفمند كردن صحبت كرديم و هـمـه ي       
گفتگوها در اطراف همين مطالـب مـنـتـشـر شـده در             

قائل نبودنـد  نقشي اكثراً براي خود .  مطبوعات مي چرخيد
كه بخواهند اظهارنظر كنند و مي گفتند وقتي هركـس بـه     

 .فكرخويش است، با اين پرسشها كار به جايي نمي رسد

*** 
-اگر رايانه را حذف كنند، بهتر مـي   :  كارگر فني سايت  -

 . شود
  چرا؟ -
به هر نفر پول مي دهند آن هم هرماه، پس بهـتـر مـي        -

 .شود
مي شود كه همه چيزگران مي شـود و    داده   توضيح  -

مثال زده مي شود او متوجه مي .  نرخ ها باالتر مي روند
مـردم  شود كه اين شيوه به زيان   

 .فقيراست
با كمي خجـالـت بـه دلـيـل          (   -

كشور ما شده يك قيف )  ناآگاهيش
كه مردم هر چه به ته آن نـزديـك     
مي شوند تنگ ترمي شود و آخـر    

 !هم مي تركد
يـك  :  كارگر جوان اصـفـهـانـي      -

فاميل در بورس داريم مي گه بعـد  
از دوسه سال وارد تجارت جهانـي  
مي شويم و همه چيز خـوب مـي     
. شود ولي اين سه سال مردم زير فشار قرار مي گـيـرنـد     

 .افسوس كه مردم فقير هستند
اين دولت كاري نمي كند كه به نفع :  كارگر فني گيالني  -

. فقط براي جيب خودشان برنامه مي ريـزنـد    .  مردم باشد
 )بي اعتمادي مطلق(
دولت به فكر مردم نيست و   ):  لر( دو كارگر كمكي فيتر  -

هر كاري مي كند براي خودش است درد مـردم را دوا        
 .نمي كند

مگر سهام به مـا دادنـد     :  يك كارگر فني اراكي شازندي -
او تصور مي كند اگر پـول    !  كه حاال پول يارانه را بدهند؟

ي گفتگوها در اطراف همين همه

مطالب منتشر شده در مطبوعات 

اكثرا براي خود نقشي . چرخيدمي

قائل نبودند كه بخواهند اظهارنظر 

گفتند وقتي هركس به كنند و مي

ها فكرخويش است، با اين پرسش

 رسدجايي نميكار به
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 .گفته شده را بدهند بد نيست

كسي به فكر كـارگـران     )  با نااميدي: ( يك كارگر اراكي  -
 .نيست براي خودشان خوب است

حـاال كـه     .  حذف يارانه ها بهتر اسـت :  كارگر آبدارچي  -
مدت هاست قند وشكروبرنج و روغن يارانـه اي نـمـي        

 . حاال اگر پولش را بدهند باز بهتر است. دهند
*** 

جو حاكم برموافقان حذف يارانه، ناشي از بي اطالعي از   
عواقب آن مي باشد و اعتمادي كـه  
تبليغات در آنها بـه وجـود آورده       

و مهم تر از همه امـيـد بـه        .  است
ــه ي            ــان ــاه ــك م ــت ي ــاف دري

اكثر كارگرها ابتدا تعجب . هميشگي
مي كنند و عده اي با كمي محافظـه  
كاري جواب هاي كوتاه و مـثـبـت    

وقتي از حـالـت يـك          .  مي دهند
پرسشگر خارج مي شويم و ناتواني 

آن .  هاي دولت را مطرح مي كنـيـم  
عده اي ديـگـر     .  ها تـاييد مي كنند

بدون مقدمه با ريشخند و دوپهلو جواب هاي مثبت مـي    
دهند و بعد با بي تفاوتي سيستم را نفي مي كنند و عقيـده  

عده ي كمي فكر مـي  .  دارند روي زندگي ما تاثيري ندارد
كنند شايد بنا به ادعاي دولت در آينده وضع خوب شـود    

بـايـد از     . (  و نمي دانند چه عواقبي در انتظار آن هاسـت 
وضعيت پرسشگر خارج شد و توضيح بيشتري درباره ي   
عواقب حذف يارانه و تاثير آن بر زنـدگـي كـارگـران و         
برنامه ريزي دولت براي پول اين حذف كـردن هـا داده       

 . در اين صورت مواضع آن ها تغيير مي كند. شود
*** 

 نظر شما درباره ي يارانه چيست؟ -
تومان قيمت داشته  500اگركااليي :  مهندس خيلي جوان  -

تومان يا بيشتر آن را پرداخت مي كند تا  200باشد، دولت 
 .ارزان تر بدست مردم برسد

 برداشتن يارانه به نفع كيست؟ -
 . نمي توانند اين كار را بكنند: مهندس جوان -
 چرا؟  -
 . چون بحران ايجاد مي شود -

 به نفع كيست؟ -
 . به نفع خودشان است -
  دولت يا مردم چه بايد بكنند؟ -
اگر مي .  نمي دانم:  مهندس جوان -

 !دانستم كه يك اقتصاد دان بودم
*** 

حذف يارانه ها مـي    : كارگر فني  -
تواند مثبت باشد مشروط براين كه 
مسائل زيادي كه بوجود مي آورد   

مثال؟ سوخـت  .  بررسي كرده باشند
گران شود ولي وسايل عـمـومـي      

امكان پذيراست؟ با ايـن  .  دراختيارهمه به مقداركافي باشد
 . وضعيت كه هست، نه

 ؟ پس به نفع كيست -
 .خودشان -
به نظرشما واقعا پولي كه قراراست به تهي دسـتـان    - 

 بدهند مساله ي آنها را حل مي كند؟
تومان ازهمه مي گيرند چه فقـيـروچـه    100:  رگر فنيكا  -

ثروتمند، آنوقت مي خواهند به يك عـده ازافـرادي كـه        
 . تومان بدهند20خودشان تعيين مي كنند 

  عاقبت اين روند چه مي شود؟ -

ي خيلي وقت است كه در زمينه 

كود شيميايي و بذر اصالح شده و 

ديگر چيزي در ... هاو كشعلف

گذارند و بايد اختيار كشاورز نمي

همه اين مواد ضروري را از بازار 

. آزاد و با نرخ صد برابر خريد

 . اندهمه كشاورزي را رها كرده
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 .خشت روي خشت باقي نمي ماند:كارگرفني -

*** 
 نظر شما در مورد حذف يارانه ها چيست؟-
كه قبال كشاورز بوده و ورشـكـسـتـه شـده          ( كارگري  -

خيلي وقت است كه در زمينه ي كود شيميايـي و    ):  است
ديگر چيزي در اختيـار  ...  بذراصالح شده و علف  كشهاو

كشاورز نمي گذارند و بايد همه اين مواد ضروري را از     
. بازار آزاد و با نرخ صد برابر خريد

 .همه كشاورزي را رها كرده اند
يك مثال مي زنـم،  :  كارگر آذري  -

سال ها پيـش حـقـوق      .  ديگه تمام
يك روز در   .  تومان بود 12000من

بازار روبروي فروشـگـاه وسـايـل       
خانگي ايستاده بودم و آرزو مـي      

 100000كردم كاش حـقـوق مـن     
تومان بود تا مي توانستم براي خانه 

دوستي .  ام وسايل ضروري را بخرم
دست روي شانه من زد و پرسيد در چه فكري هسـتـي،     

دوستم گفت نگران نباش حقوق مـا اگـر     .  مسأله را گفتم
. صد برابر هم بشود باز بايد اين آرزو را به گور بـبـريـم     

تومان مي گيريم ولي هنوز به ايـن     400000حاال نزديك 
 . آرزويم نرسيدم

  پس حذف يارانه به نفع كيست؟ -
 . دولت هر كاري مي كند فقط براي خودش است -

*** 
 5حذف يارانه شـايـد     :  جوان شمالي حزب الهي منشي -

سال ديگر خوب شود ولي حاال شايد بـه مـردم فشـار          
 . زيادي بيايد

 سال ديگر چه اتفاقي مي افتد؟  5مگر تا  -

دولت مي گـويـد بـايـد         .  نمي دانم شايد خوب بشود  -
 ) با ترديد(حتما خوب مي شود . حذف شود

 20ولي روزنامه ها مي گويند تورم باال مي رود تـا      -
  .درصد

 . هيچ نمي دانم -
*** 

 . يارانه اگر حذف شود بهتر است: كارگرساده ي اراكي -
 چرا؟  -
ماهانه به ما پول مي دهند، وضع   -

 . ما هم خوب مي شود
برايش توضيح داده مي شـود      -

كه به اين طريق دولت چه چيـز  
از مردم مي گيرد و چه چيز بـه    

حتي شما بايـد  :...  آن ها مي دهد
هزينه ي مدرسه ي بچه هايتان را 

 ...پول آب و برق و. بپردازيد
 :)با حيرت نگاه مي كند و با تعجب مي پرسد(
راستي اين طـور مـي     .  راست مي گوييد؟ من نمي دانم  -

 شود؟

شود كه به اين توضيح داده مي 

طريق، دولت چه چيز از مردم 

-گيرد و چه چيز به آنها ميمي

ي حتي شما بايد هزينه: ... دهد

. تان را بپردازيدهايي بچهمدرسه

 ...پول آب و برق و
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 –هراسم 

 شود بيدار مي

 به وقت بهار

 ترسم يادآورم شوندمي

 .كارگرم

 و روزي از روزهاي سال به نامِ من است

 –دانم نمي

 اممار خوردگان افعي ديده

 يا مار،

 !ترسمكه مي

 رنگهاي رنگي و بياز ريسمان

 ترسمشايد مي

 –ريسماني از بيكاري 

 بر گردنم آويزد 

 –شايد 

 داند؟كسي چه مي

 –پس 

 تا خروش 

 پنبه در گوش

 –خجالتي بي

 چسبمام را مينان ِ الغر شده

 و ذره ذره آب شدن ِ جان را 

 –كار را 

 و دستمزد را

 ي سفرهدر آينه 

 .نشينمبه تماشا مي

 داند؟كسي چه مي

  –شايد 

 كارد به استخوانم برسد

 و بدانم تنها نيستم

 و چو من 

 –مزدبران 

 .بسيارند

 89ارديبهشت 

 فلزبان

 مرعوب
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 تعيين حداقل دستمزد و امنيت شغلي

 1389به مناسبت روز جهاني كارگر 

درمورد تعيين حداقل دستمزد كارگران بـخـصـوص در        
ايران و يا كشورهائي كه مساله بيكاري در آن بـه شـدت     
. وجود دارد، همواره بحث هاي فـراوانـي بـوده اسـت          

درحالي كه با چانه زني ها و گفت و گوها و اعتـراضـات   
فراوان، يك حداقل دستمزدي تعيين مي شود كه صدالبتـه  
اين حداقل تأمين كننده منافع كارفرمايان و دولت هـا و      
قدرت هاي حامي آنان است، اما همين حداقل دسـتـمـزد    
در بسياري موارد رعايت نمي شود و هـمـان حـداقـل           
حقوقي كه در قوانين كار و تأمين اجتماعي براي كارگران 
تعيين شده است به آنان تعلق نمي گيرد و يا آنكه بسياري 
از كارگران حاضر مي شوند با دستمزد و مـزايـايـي بـه         
مراتب كمتر از آنچه كه در قوانين آمده است مشغول بـه    

 .كار شوند
اين بحث نيز همواره مطرح بوده است كه آيـا تـعـيـيـن        
حداقل دستمزد براي كارگران از اولويت برخوردار اسـت  
يا آنكه امنيت شغلي اهميت بيشتري دارد و بايد بـدنـبـال    
امنيت شغلي بود آنگاه كه شغل تأمين شود بحـث چـانـه      

 .زني بر سر دستمزد صورت گيرد
البته همه اين بحث ها مربوط به آن مـي شـود كـه در            
شرايط حاضر نظام سرمايه داري و يـا هـمـان نـظـام              
سودمحور كه همه چيز را از ديدگاه سود سرمايه مي بينـد  
بر جوامع بشري و از جمله بر جامعه حاكم است و بحـث  
ما آن است كه در چنين شرايطي چه چيزي را بـايـد در       

 .اولويت خواسته هايمان قراردهيم
اولين بحث آن است كه چرا سرمايه داران، كارفرمايـان و    
دولت درحاليكه به خوبي ميدانند حداقل حقوق تـعـيـيـن     

به هـيـچ عـنـوان       )  هزار تومان 303( شده در سال جاري 
كفاف يك زندگي ابتدائي را نمي دهد و يا بـه صـورت       
ديگر بيشتر شبيه يك پول توجيبي براي كارگران است امـا  

اين همه .  حاضر نيستند حداقل حقوق را باالتر تعيين كنند
در حالي است كه در بسياري از مؤسسات اقتصـادي، بـه     

ها و متخصصين نيز در بدو استخدام و حتي پـس  ليسانسه
از سالها سابقه كار، حقوق هائي ميدهند كه به مراتب زيـر  

خصوص در سالهاي اخـيـر كـه رقـم           به. خط فقر است
كه طبق آمار رسمي حـدود    (  بيكاري افزايش يافته است 

حقوق متخصصان نيز در مـؤسـسـات        )  درصد است 20
اقتصادي كاهش يافته، زيرا بنگاههاي اقتصـادي بـر اثـر        
وجود بيكاري، به راحتي نيروهاي كار قديمي را با نيـروي  
كار جديد و فارغ التحصيالن جديد دانشگاهها با حقوقـي  

 .كمتر جايگزين مي كنند
دركنار اين مساله بايد در نظر گرفت كه حقوق بسياري از 

حراستي و امنـيـتـي      –مديران به خصوص مديران كليدي 
در سالهاي اخير افزايش يافته است و براي مديران خـاص  
براي يك ساعت مشاوره و يا شركت در يك جلـسـه تـا      

اما از پـرداخـت     .  هزارتومان پرداخت ميشود 200ساعتي 
هرگونه مزايا و يا حقوق حداقلي به نيروهاي كار ساده بـه  

 .هر ترتيب كه بتوانند سر باز مي زنند
ساده ترين پاسخ دو مسئله فوق آن است كـه مـديـريـت       
اقتصادي و اجتماعي در دست نوعي سـرمـايـه داري و        
سودطلبي انحصارگراست كه تا آنجا كه ميتوانند برنامه هـا  
را بگونه اي تنظيم ميكنند تا انكه حداكثر سود بـه دسـت     
عده اي خاص برسد اما براي توضيح اين مطلـب تـنـهـا       

 رضا ثقفيعلي
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چنين فرضيه اي كافي نيست بلكه بايد مساله را بـيـشـتـر     
بشكافيم كه ريشه هاي عميق اين مساله روشن تر شود و   
با روشن تر شدن ريشه هاي عميق اين مساله بـه درمـان     

 .اصلي آن بپردازيم
نيروي كار ساده و تا حدودي متـخـصـص در شـرايـط          
موجود مجبور است براي فرار از بيكاري شرايط تحميلـي  
كارفرما و حاميان آن را با هر سختي و مشقتي كه هسـت    

زيرا بيكاري يكـي از    .  بپذيرد
مسائلي است كه در حقيقـت  
براي نيروي كار بـه مـعـنـي       
حكم اعدام و يا نابودي است 
زيرا در شـرايـط مـوجـود           
بيكاري و بطالت مترادف بـا    

وار، افتادن به دام زندگي انگل
اعتياد، از دست دادن خانه و   
زندگي و حتي زن و فـرزنـد،   

خانمـانـي   فساد خانواده و بي
پس نـيـروي كـار      .  است...  و

يعني آن كس كه چيزي جـز    
فروش نيروي كار ندارد تمـام  
تالش خـود را صـرف آن         

ميكند تا به هر ترتيب شده است كار و شغلي براي خـود    
از همين رو كارفرمايان و صاحبان سرمايـه كـه     .  تهيه كند

اين وضعيت را به خوبي مي دانند، مطمئن هسـتـنـد كـه       
ميتوانند با يك حقوق بخور و نمير و يا با هـمـان پـول        
. توجيبي نيروي كار الزم را براي خود را بدسـت آورنـد    

آنها مي دانند كه با وضعيت موجود و يا هميـن حـداقـل      
حقوق نيروي كاري را كه براي گرداندن چرخ مـؤسـسـه      
اقتصادي خود الزم دارند بدست مي آورند، بدون آنكه بـه  
سودهاي آنها لطمه اي وارد شود درنتيجه وقتي كه آنـهـا     

ميتوانند بدون هيچ مشكلي آنچه را كه مي خواهند بدست 
 .آورند، هيچ دليلي براي تغيير شرايط خود نمي بينند

كارگران، زحمتكشان، مزدگيران و بطوركلي فروشنـدگـان   
نيروي كار داراي هيچ گونه تشكل و نـيـروي مـتـحـدي        
نيستند تا آنكه بتوانند از حقوق اوليه و ابتدايي خـود كـه     
يك زندگي شرافتمندانه انساني است دفاع كنند، آنان نـيـز   
با توجه به پراكندگي و برخوردهاي سخت و سركوبگرانه 
با هرگونه تشكل و اعتـراض  
دسته جمعـي، در شـرايـط        
حاضر داراي خودباروي بـه    
حركت جمعي براي احـقـاق   
حقوق خود نيستند و تـمـام     
تالش سرمايه داران و حاميان 
آنان بر آن است كه تـا مـي     
توانند از هرگونـه تشـكـل،      
هماهنگي و همدلي درمـيـان   
اقشار حقوق بگير جلوگيـري  
كنند و تا زماني كه به راحتي 
بتوانند با ايجاد جو رعـب و    
وحشت و افزايـش نـيـروي      
نظامي و انتظامي و نهادهـاي  
سركوب اين مسئله را به پيش ببرند، دليلي نمي بينند كـه    
از آن عقب نيشني كنند و تن به خواسته هـاي بـه حـق        

 .حقوق بگيران و فروشندگان نيروي كار بدهند
كارفرمايان و خريداران نيروي كار و در حقيقت استـفـاده   

دهند تا درصورت لزوم از كنندگان از اين نيرو، ترجيح مي
نيروي كار ارزان چيني، افغاني، پاكستاني، هندي، عـراقـي   

استفاده كنند و در هر زمينه كه با كسر نـيـروي كـار        ...  و
مواجه شوند به راحتي با استخدام نيروي كار خارجي و يا 
واردات حاضر و آماده كاال و خدمات يعني خريـد ارزان    

كس كه چيزي جز نيروي كار يعني آن 

تمام تالش خود . فروش نيروي كار ندارد

هر ترتيب شده كند تا بهرا صرف آن مي

از . است كار و شغلي براي خود تهيه كند

رو كارفرمايان و صاحبان سرمايه كه همين

مي دانند، مطمئن خوبياين وضعيت را به

توانند با يك حقوق بخور و هستند كه مي

نمير و يا با همان پول توجيبي، نيروي كار 

 دست آورندالزم را براي خود را به
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كاال و خدمات، مشكالت خود را حل ميكنند و تـرجـيـح    
ميدهند كه لشكر بيكاران را همچنان حفظ كنند تا سودهـا  

 .تغيير نكند و پائين نيايد
وارد كردن كاال و خدمات از كشورهاي ديگر امري بـوده    
است كه در سال هاي اخير بعنوان اهرمي قوي در جهـت  
بيكار نگهداشتن بسياري از فروشندگان نـيـروي كـار و        

تـعـطـيـلـي      .  سودآوري سرمايه ها بكار گرفته شده اسـت 
بسياري از كارگاه هاي توليدي و خدماتي و پائيـن نـگـه      

داشتن ظرفيـت مـؤسـسـات       
اقتصادي به هزيـنـه واردات     
كاال و خدمات امري است كه 
همواره براي پائين نگهداشتن 
دستمزدها بكار گرفته شده و   
در ايـن زمـيـنـه آنـچـنـان            
افتضاحاتي به بار آمده اسـت    
كه هركدام براي ايجـاد يـك     
. تغيير اساسي كـافـي بـوده       

وجود اسكله هاي غيرقانونـي  
ــدود    (  ــه    60ح ــكل و )  اس

اقتـصـاد    3/2همچنين وجود 
غيررسمي برطبق آمارهاي موجود و يا ورود غيرقـانـونـي    

برطبق گزارش كميـسـيـون    ( ميليارد دالر كاالي قاچاق  19
كافي است تا آنكه بدانيم با چه حـجـم   )  اقتصادي مجلس

عظيمي از اقتصاد غيررسمي تنها به سودآوري سـرمـايـه      
هاي غيررسمي و پائين نگاه داشتن حقوق فروشـنـدگـان    

 .نيروي كار، مشغولند
طرح هدفمندسازي يارانه ها و كسب درآمـد از طـريـق        
گرانفروشي كاال و خدمات دولتي و يا در حـقـيـقـت از       
طريق گران فروشي درآمدها و سرمايه هاي عمومي متعلق 
به مردم نيز اهرم ديگري است درجهت پائين نگهداشـتـن   

دستمزد نيروي كار تا آنكه آخرين رمق هاي نيروي كـار    
با گران تر شـدن  .  نيز درجهت سودهاي كالن كشيده شود

هرچه بيشتر زندگي روزانه در حقيقت نيروي كار را وادار 
ميكنيم تا به هر ترتيب كه شده خود را در معرض فـروش  

تا مبـادا از    .  قرارداده و با كمترين قيمت به كار وادار شود
 .گرسنگي و بي خانماني تلف شود

نتيجه اي كه از موارد فوق بدست مي آيد آن اسـت كـه       
قدرت سودطلب با همه توان خود و از طرق مـخـتـلـف       
تالش ميكند تا هرچه بيشتـر  
بتواند زندگي را بر نـيـروي     
كار و فروشندگان آن تنگ تر 
كرده تا آنها را وادار كند كـه    
به هر ترتيب ممـكـن بـراي      
زنده ماندن خود و فـرزنـدان   
خود با كمترين قيمت به كار 
بپردازد تا از آن طـريـق هـر      
روز بر سود كارفرمـايـان و     
صاحبان سرمايه افزوده شـود  
و نتيجه آن نيز سيه روزي و   
فقر و بي خانمانـي هـرچـه      
بيشتر مزد بگيران و فروشندگان نـيـروي كـار اسـت و           
دربرابر افزايش حجم سرمايه ها و رفاه و آسايش بيـشـتـر    

اين مسئله به صاحبان سرمايه .  براي صاحبان سرمايه است
و طرفداران آن امكان ميدهد كه هرروز طـرحـي جـديـد       
براي افزايش بيشتر توان خود بريزند، نيروهاي نظامـي و    
انتظامي خود را افزايش دهند و هرگونه  مسامات حيـاتـي   
را براي اكثريت جامعه كه همان فروشندگان نيـروي كـار     
هستند مسدود كرده و آنان را در يك زندگي دائمي ترس 
و وحشت از گرسنگي و بيكاري فرار دهد تا آنكه نتواننـد  

 .به شرايط موجود اعتراض كنند

ها و كسب مندسازي يارانهطرح هدف

فروشي كاال و خدمات درآمد از طريق گران

فروشي دولتي و يا در حقيقت از طريق گران

هاي عمومي متعلق به درآمدها و سرمايه

مردم نيز، اهرم ديگري است درجهت 

پايين نگهداشتن دستمزد نيروي كار تا 

هاي نيروي كار نيز در كه آخرين رمقآن

 جهت سودهاي كالن كشيده شود
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در وجه ديگر اين موضوع و يا طيف مقابل اين فشار بـر    
نيروي كار صحنه اي ديگر وجود دارد كه اگر نيروي كـار  
بتواند بر آن صحنه دست يابد اولين گامها را در جـهـت       
تأمين يك زندگي انساني بر ميدارد و آن مسـئلـه وجـود      
اشتغال و وادار كردن صاحبان قدرت و سرمايه به ايـجـاد   

 .كار براي تمام افراد جامعه است
اگر نيروي كار بتواند صاحبان قدرت و سرمايـه را وادار      
كند تا خود را موظف بدانند كه براي تمام فـروشـنـدگـان     

نيرو كار، محيط مناسبي بـراي  
كار فراهـم كـنـنـد، تـمـام           
اهرمهاي آنان بـراي پـائـيـن       
نگهداشتن ارزش نيروي كـار  
. به تدريج بال اثر خواهد شـد 

مسئله اي كه صاحبان قـدرت  
و سرمايه به سادگي به آن تن 

اما يـك حـق       .  نخواهند داد
مسلمي است كه فروشندگـان  
نيروي كار از هر نوع و قشـر  
ميتوانند خواهان آن بـاشـنـد،    
چه آن نيروي كـار سـاده و       

خدماتي و چه آن نيروي كاري كه داراي تخصص كمتري 
اگر حداقل .  است يك خواست عمومي براي همگان است

دستمزد و افزايش آن ميتواند مورد درخواست نيروي كـار  
شاغل و يا نيروي كار ساده باشد؛ اما اشتغال و امـنـيـت        
شغلي ميتواند مسئله اي باشد مورد درخـواسـت اقشـار        
مختلف فروشندگان نيروي كار و يك خواست عـمـومـي    

 .جامعه
امنيت شغلي و اشتغال مسئله اي اسـت كـه طـرفـداران         
قدرت و سرمايه به هرترتيب براي افزايش سودهاي خـود  
از آن فرار ميكنند و براي نمونه تمام تالش خود را بـكـار   

ميبرند تا با كاستن از هرگونه خدمات عمومي و ضـروري  
براي نيروي كار از ايجاد شغل سرباز زنند، براي نـمـونـه      
تنها در زمينه پرستاري و خدمـات پـزشـكـي بـرطـبـق            

 1000استانداردهاي حداقلي يك زندگي ابتدائي براي هر   
نفر بايد به شغل پرستاري اشتغال داشته  8تا  7نفر حداقل 

هزار نفر بـه     100باشند درحاليكه هم اكنون در ايران تنها 
شغل پرستاري مشغولند و كادر پزشكي نيز بـه هـمـيـن         
ترتيب بايد افزايش يابد يعني اگر ابتدائي ترين خـدمـات     
پزشكي را براي يك جامـعـه   
در نظر آوريم هـم اكـنـون        

هزار شغل در  300نزديك به 
امر پزشكي و درمان خـالـي     
است و ايـن وظـيـفـه هـر          

 300حكومتي است كه ايـن    
هزار شغل را در اين زمينه به 
افراد فاقد اشتـغـال واگـذار      
كند، همچنين براي آمارهـاي  

ميلـيـون    4رسمي نزديك به 
دانش آموز واجـد شـرايـط      
تحصيل از امكان تـحـصـيـل     

نفر دانش آموز يك كـادر     10محرومند كه اگر به ازاء هر 
الزم بـاشـد   )  از معلم و ناظم و مدير و مستخدم( آموزشي 
هزار شغل در آموزش و پرورش جاي خـالـي    400حدود 

دارد اين ابتدائي ترين خدماتي است كه در يك جامعه اي 
با استانداردهاي موجود بايد ارائه شود كه صاحبان قدرت 

 .و سرمايه از آن فرار ميكنند
اگر بخواهيم بازار غيررسمي و يا بازار سيـاه كـاالهـا و        
خدمات را از صاحبان سرمايه بگيريم و آنها را بـه يـك       
اقتصاد رسمي و تحت كنترل نهادهاي مردمي هدايت كنيم 

اقتصاد غيررسمي را كه شـامـل حـدود       3/2يعني اگر آن 

اگر نيروي كار بتواند صاحبان قدرت و 

سرمايه را وادار كند تا خود را موظف 

بدانند كه براي تمام فروشندگان نيروي 

كار، محيط مناسبي براي كار فراهم كنند، 

هاي آنان براي پايين نگهداشتن تمام اهرم

تدريج بال اثر خواهد ارزش نيروي كار به

اي كه صاحبان قدرت و سرمايه مساله. شد

 سادگي به آن تن نخواهند دادبه
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ميليارد دالر خدمات و توليدات كاالئي غيـررسـمـي     200

ميشود و عمده آن صرف قاچاق كاال و خدمات است بـه    
يك اقتصاد تحت كنترل جامعه در آوريم حجم عظيمي از 

 .سرمايه خدمات در اختيار مردم قرار ميگيرد
درصورتيكه درنظر آوريم اين حجم عـظـيـم كـاالهـا و          
خدمات در اقتصاد تحت كنترل نهادهاي مردمي اداره شود 

ميليون تـومـان    100و به ازاء هر نفر سرمايه اي را معادل 
در صنايع پيشرفته درنظر بگيريم اين حجم سرمايه اشتغال 

هـزار     200( معادل دوميليون شغل مناسب ايجاد ميكنـد    
ميليون تومان سـرمـايـه       100ميليارد تومان به ازاء هر نفر 
در نتيجه ايجاد اشتـغـال و     ).  براي اشتغال در حد متوسط

تواند به اولين خواسته نيروي كار تبـديـل   امنيت شغلي مي
آيد، بـدون هـيـچ        شود تا از هر دولتي كه بر سر كار مي

و از آنجا كه اين يك خواست پايه .  مماشاتي خواسته شود
عنوان مساله اساسي و پايـه  تواند بهاي و اساسي است، مي

 .اي براي دگرگوني نظام سود محور مطرح شود

 ها به دوردستچشم

 هاي گلشادي مثل پرچم

 هاي گياهعشق شبيه دانه                 

 مهر مثل ابر آبستن باران                 

 و دوستي

 مثل درياي خاطرات ما          

 ي ساحل شنياز لبه          

 زندي ساحل بوسه ميكه موج بر سينه

 اين دوستي را

 مانهايدر برابر آينه               

 دهيمنهايت ادامه ميتا بي               

 هاي مهرتقطره

 مثل پژواك بوسه ها                    

 هاي لبخند وتبسماز سر شاخه

 كندسرريز مي                     

 بر پرتگاه بازگشتي نيست

 ها به دوردستچشم

 به فردا                       

 به نور خورشيد                       

 ها گره خورده درهمو قلب

 !تا فردا                       

 

 منصور اسانلو

 بيمارستان لبافي نژاد

 1387خرداد 
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 وري و حقوق كارگران در ايراندرباره دستمزد، بهره

 تقديم به كارگران زنداني
 دكتر فريبرز رئيس دانا

يك استاد اقتصاد دانشگاه، كه به تحليل و بررسي اقتـصـاد   
پردازد و خود را گرفتار تدريس و تكـرار  سياسي ايران مي

سال پيش كه چنـدان   150تا  100مداوم آثار نه كالسيكي 
فايده اي هم براي نجات و پيشرفت اقتصاد ايـن كشـور       

از او چند بار مقاله هايي خوانده ام كه .  ندارد، نكرده است
نه تنها از سر دل سوزي و احساس انساني بلكه به دلـيـل   

ايـن هـمـان دو        .  تأمل در واقعيت ها نوشته شده بودنـد 
با ايـن    .  چيزي است كه اقتصاددانان ايران خيلي كم دارند

وصف استاد مورد بحث من نمي تواند هميـشـه هـم از        
چنگ و بال وسواس هاي فكري ناشي از آميخته شدن بـا  
آن با نظريه هاي تخيلي نوكالسيكي و تحميل هـاي نـه       

اين بار او به واقعيت هايي در زمـيـنـه ي      .  ليبرالي بگريزد
اين نيرو را گرفتار مسائـل  .  نيروي كار ايران پرداخته است

حسـن  . ( ارزيابي كرده اسـت   ”  در مسلخ“ و محروميت و 
 )25و  24: 1388طايي، ويژه نامه هاي صنعت، اسفند 

به گمان من او به دليل پاي بندهاي نظراش اين بـار نـيـز      
شرايط نيروي كار و طبقه ي كارگر را ژرف كاوي نكـرده  

بـه  .  است، زيرا از تحليل طبقاتي روي گـردانـده اسـت       
هرحال بررسي او در بردارنده ي نكات درست و آموزنده 
اي نيز است كه من از آن استفاده كردم و آن جنبه هـايـي   
هستند كه واقعيت آماري و تجربي دارند امـا از چشـم         
اقتصاددانان نوليبرال ايراني و اقتصاددانان قدرت مدار بـه    

از اين بابت بايد به اين نويسنده ارج   .  عمد دور مي مانند
مـن  .  اما بيشترين ارج گذاري نقد منصفانه اسـت .  گذاشت

نيز به اين دليل آن جنبه هايي از بحث او را مورد تحلـيـل   

و نقد قرار مي دهم كه اگر چنين نكنم گمراه كننده از آب 
 .در مي آيند

نويسنده به درستي اشاره مي كند كه بنابـه قـانـون كـار         
ايران حداقل مزد بايد به هر روي به انـدازه   1366مصوب 

اي باشد كه زندگي يك خانواده با ميانگين افراد تعـيـيـن    
نويسنده هم چنين به جـا و    .  شده ي رسمي را تأمين كند

به موقع به معيارهايي مي پردازد كه در توصيه نـامـه ي       
سازمان بين المللي كار بيان شده و آن تـوجـه بـه           135

نيازهاي كارگران و خانواده آنان، سطح دستمزدها، هزينـه  
ي زندگي، استانداردهاي نسبي، عوامل اجتماعي و جز آن 

 .است
اما براي من قابل توجيه نبود كه چگونه اين بررسي كننـده  
ي اقتصاد سياسي كارگري، يعني واقعي ترين و مبرم ترين 
تحليل، به يك عالم اقتصاد ليبرال و نو كالسيك تبديل مي 
شود و سريعاً روش هاي ناسازگاري با حقوق انسانـي و    
. در عين حال غير واقعي را جايگزين تحليل فرد مي كنـد 

در اين روش ها مجدداً نيروي كار چونان كااليي كه بايـد  
رضايت خريدار آن، يعني صاحب سرمايه و ابـزارهـاي       
توليد را جلب كند و در اين راه هرگز هم نبايد به زميـنـه   

اجتماعي و تاريخي فشـار شـكـنـنـده بـر             –هاي عيني 
 .دستمزدها توجهي بشود، در نظر گرفته مي شود

تعيين حداقل دستمزد كارگـران بـر     “ :  نويسنده مي نويسد
هر مبنا و معياري صورت گيرد اثرات سياسي آن در سطح 

تعيين حـداقـل دسـتـمـزد و          .  اقتصاد حائز اهميت است
افزايش منظم يا، نامنظم آن اثرات اجتماعي مختلـفـي در     
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بردارد كه از آن جمله مي توان به اثر براشتغال و بـهـره       
وري نيروي كار، سطح قيمت ها، سطح ساير دستمـزدهـا،   

در بـاب آثـار     “ :  نويسنده مي افزايد”  . اشاره كرد...  قصر و
”  . تغيير دستمزد بر اشتغال، نظرات متفاوتـي وجـود دارد      

برخي اظهار مي دارند كه با افزايش حداقـل دسـتـمـزد،       
امـا از    .  تعدادي از شاغالن كار خود را از دست مي دهند

سوي ديگر افزايش حداقل دستمزد مي تواند با افـزايـش     
تقاضاي كـاالهـا و افـزايـش         
تقاضا براي نـيـروي كـار را        

در پـي آن      .  افزايش مي دهد
كـه  “ نويسنده نتيجه مي گيـرد    

نمي توان به طور قـاطـع اثـر      
اشتغالي حداقل دستمزد را بـه    

 ”روشني بيان كرد
تا اينجا نظر نويسنده آن اسـت  
كه باال بردن حداقل دسـتـمـزد    
مي تواند تـحـت شـرايـطـي        
موجب فقر و بدبختي كارگران 
شود زيرا سود و انگيزه هـاي    
سرمايه گذاران را كاهش مـي    

به جاي پاسخ به اين بخش از گـفـتـه ي ايشـان             .  دهد
بگذاريد بپرسم كه واقعاً آن شرايط بدبختي آور، خاصه در 

بر آورد نويسنده، در جايي از مقالـه اش،    .  ايران، كدام اند
 15فراتر از    1388آن است كه نرخ بيكاري در پايان سال 

روش ايشـان    .  ميليون نفر است 4درصد و شمار بيكاران 
خوب، اما كميت هاي به كار رفته و بيـش فـرض هـاي        

بنا به برآورد من بيكاري چـيـزي   .  ايشان قابل دفاع نيستند
. ميليون نفر است 65/4درصد و شمار بيكاران  18بيش از 

به هر روي، پرسش اين است كه با وجود اين بـيـكـاري      
ديگر چه جايي براي اين كه باال بردن حداقل دسـتـمـزد      

بتواند سبب فشار به باال برنده ي دستمزدها شـود و بـه       
سود سرمايه گذار  خدشه وارد آورد، وجـود خـواهـد          

بيكاري و بيكار نگه داشتن هاي سيستماتـيـك از     .  داشت
مهم ترين ابزارهاي نظام سرمايه بـراي جـلـوگـيـري از          

 .گسترش افزايش دستمزدها است
از سوي ديگر مساله باال بردن غيرعادي نرخ هاي سـود     

اگر سرمايه داران دولتي و خصوصـي، بـه     .  در ميان است
عنوان نيروي سياسي و داراي   
اهـرم قــدرت سـيــاســي و         
ايدئولوژيك و نظامي و امنيتي 
بخواهند و بتوانند در برابر باال 
رفتن نامقبـول دسـتـمـزدهـا        
سركوبگرانه يا رياكارانه وارد   
عمل شوند، مـوضـوع چـيـز       
ديگري است و بحث از حيطه 
ي همان اقتصاد بازاري ليبرال 

اما اگر از   .  نيز خارج مي شود
انگيزه ي سـرمـايـه گـذاري       

يادمان باشد .  صحبت مي كنيم
كه نازل بودن مـالـيـات هـا،       
فرارهاي مالياتي، افزايش مدام ارزش سرمايه هاي ثـابـت     
ناشي از رانت و تورم، باال بودن سطح سودهاي واقـعـي     

درصـد   15كه هرگز از )  يعني نرخ سود منهاي نرخ تورم( 
ضمن آن كه تورم بر ارزش دارايـي  .  پايين تر  نيامده است

نسبت اندك هزينه ي دستمزد .  هاي ثابت نيز افزوده است
براي ساختمـان سـازي بـه طـور           ( در ارزش توليد مثالً 

و عـوامـل     )  درصد برآورد مي شـود    10متوسط، حدود 
اقتصادي و فني و اجتماعي ديگر مانع از آن اسـت كـه         
افزايش حداقل دستمزد لطمه اي باز دارنده، جدي يا حتي 

 .محسوس به سودها بزند

هر روي، پرسش اين است كه با وجود به

كه اين بيكاري، ديگر چه جايي براي اين

باال بردن حداقل دستمزد بتواند سبب 

ي دستمزدها شود و به فشار به باال برنده

سود سرمايه گذار  خدشه وارد آورد، 

وجود خواهد داشت؟ بيكاري و بيكار نگه 

ترين هاي سيستماتيك، از مهمداشتن

ابزارهاي نظام سرمايه، براي جلوگيري از 

 .گسترش افزايش دستمزدها است
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يادآور شدم كه بر آورد و خروج سرمايه در سـال هـاي      

ايـن هـا      .  ميليارد دالر است 14تا  12بين  1388تا  1386
براي هر يـك    .  از محل سودها به جاهاي امن گريخته اند

ميليون هم گـيـرنـدگـان كـل         5/3ميليون بيكار و  6/4از 
 1600حداقل دستمزد اين رقم مي شود ساالنه در حدود   

هزار تومان و ايـن   133ميليون ريال يا ماهانه  6/1دالر، يا 
 303درصد همان حداقل دستمزد يعني ماهانه  40بيش از 

 .هزار تومان است
 :نكته اي ديگر
تـا     1368سال  21در فاصله ي 

حداقل دستمزد بـه طـور      1389
درصد رشد  9/25متوسط ساالنه 

اما بـهـاي كـاالهـاي و           .  است
خدمات مصرفي اعالم شـده از    

درصد رشـد   23، 1388تا  1368
با بيش بيني تـورم    .  داشته است
كه در حـدود       1389براي سال 

درصد است مي توان گـفـت    30
درصـد مـي        25به  1389تا  1368نرخ متوسط تورم از 

 9/25به اين ترتيب اگر حداقل دستمـزد رسـمـي        .  رسد
درصد رشد كرده باشد، رشد حـداقـل      25درصد و تورم 

بـه     1468تومان در سال  2400دستمزد رسمي از ماهانه 
مي رسد، با توجه به تورم  1389هزار تومان در سال  303

يعنـي  ( است  2957معادل  1389يا رشد اين رقم در سال 
اما آيـا در    .)  درصد زياد شده است 23سال  21در فاصله 

كه ثابت مي كنم باز هم كمتـر از    ( درصد  23مقابل همين 
البـتـه بـه      .  درصد رشد كرده اند 23سودها هم )  آن است

عيان مي بينيم و از چهره شهرهاي به شدت طبقاتي شـده  
و ناهمگون، پول هاي گريزنده به خارج، سطـج مصـرف     
هاي داخلي و خارجي اعجاب آور داراها، خـانـه هـاي        

ثروتمندان انباشت سرمايه هاي پولي و مالي و مستغـالت  
و همانند آنها به سادگي مي تـوان تشـخـيـص داد كـه            
سودهاي واقعي گرده هاي معين، با ثروت و درآمد بسيـار  
باال چندين برابر شده و نسبت شاخص سود به دستـمـزد   

 .واقعي به شدت باالتر رفته است
ببينيد وقـتـي نـرخ        .  درصد واقعاً واقعي است 23آيا اين 
تومان  2957درصد باشد نمي توان همان رقم  18بيكاري 

درصد آن به خاطر بيكـاري   18را قابل تحقق دانست زيرا 
بنابراين رقم، .  از آن كم مي شود

يـعـنـي       2425بلكه    2957نه 
 1368تقريباً همان رقـم سـال       

اما صبر كنيم هنوز حرف .  است
 :داريم

 40در حـدود       1368در سال 
درصد از خانواده ها هزينـه اي    
كمتر از هزينه ي متوسط داشتند 

 77به  1388اين نسبت در سال 
يعني چـه؟  .  درصد رسيده است

يعني اين كه بخش بسيار زيادي از مردم بـه زيـر خـط          
منتشر شـده در    ( برآوردهاي من .  متوسط سقوط كرده اند

نشان مي دهـد كـه       )  سايت كانون مدافعان حقوق كارگر
هزينه ي متوسط طبقه ي كارگران به شدت پايين تـر از      

 1388كه براي سال ( هزينه ي متوسط خانواده هايي است 
اين هزيـنـه حـتـي بـراي          ).  هزار تومان بود 981معادل 

كارگران صنعتي صنايع سنگين و بهره ور نيز پايين تـر از    
هم چنين بررسي نشان مي دهد، كه توزيـع  .  متوسط است

درآمد در ايران به طور جدي ناعادالنه تر شـده اسـت و       
اين امر كارگران را هرچه بيشتر به سمت پايـيـن تـر از        

بنابراين طبيعي است كـه بـراي       .  متوسط سوق داده است
بخش اعظم كارگران، شامل بيكاران و كساني كه دور و بر 

درصد  40در حدود  1368در سال  

ي اي كمتر از هزينهها هزينهاز خانواده

اين نسبت در سال . متوسط داشتند

. درصد رسيده است 77به  1388

يعني چه؟ يعني اين كه بخش بسيار 

زير خط متوسط زيادي از مردم به

 اندسقوط كرده
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حداقل دستمزد دريافتي دارند، دريافتي واقعي نسبـت بـه     

البته اين توضيح هـم    .  باز هم كمتر شده است 1368سال 
ضروري است كه فرايند تغيير سبد كاالهاي مصرفـي كـه     
شامل شرايط فني و اجتماعي تاريخي است نبايد فراموش 

كاالهايي به ويـژه بـراي جـوانـان            1388در سبد .  شود
پس .  وجود نداشت 1368ضروري شده است كه در سبد 

 . شايد محروميت از اين سو نيز بيشتر مي شود
اما چرا مي گوييم سود واقعي بيش از چند بـرابـر شـده        

اين رقـم  .  است؟ نگاه كنيد به توليد ناخالص داخلي سرانه
بنا بـه   1388تا سال  1368در سال 

واقعيت هاي آماري و بـرآوردهـاي   
. درصد رشد كرده اسـت    3/3: من 

وقتي توليد ناخالص داخلي سـرانـه   
اما هم زمان شـمـار     .  زياد مي شود

كارگران و خانواده اي زير متوسـط  
ازدياد مي يابد حداقـل دسـتـمـزد       

درصد رشد مي كند چـه   3كمتر از 
چيز را بايد نتيجه گـيـري كـرد؟        

فشرده تر شدن و زيـادتـر       :  پاسخ
. شدن سود متوسط در مقابل كاهش دستمزد هاي متوسـط 

اقشار ميانـي  در      .  و نادارها نادارتر.  دارا داراتر مي شوند
تب و تاب اند و بخش اصلي آنان طبقه ي متوسط پاييـن  

دارايي .  محسوب مي شوند و زندگيشان آشفته تر مي شود
ها و سودها و ثروت ها به امالك و مستغالت حيرت آور 
در كالن شهرهاي كشور تبديل مي شود، يا به خارج مـي  

نو رسيده هاي سرمايه داري هم ازراه مي رسند و   .  گريزد
 .شمار بيكاران باال مي رود

چون نويسنده ي مورد بحث من، بحثي از بحث خورده با 
ارقام داراي بيان كرده اند من نيز ناگزيـر بـحـث دالري        

نويسنده آورده اند كه نسـبـت     .  ديگري را پيش مي كشم

به توليد ناخالص داخـلـي      1385حداقل دستمزد در سال 
كه از كشورهاي آرژانتين، ژاپـن،    .  درصد است 84معادل 

و .  انگلستان، بلژيك، استراليا و آمريكا بسيار باالتر اسـت   
در اين جاست كه براي طبقه ي كارگر دلسوزي كـارگـر     
سوزي به عمل آورده اند و آن اين كه اين چـه وضـعـي      
است كه كارگر كارآيي ندارد و بنابراين دستمـزد او هـم       

 !زياد است و هم كم است
مـاه     14با احتساب    89اما حداقل دستمزد ساالنه و سال 

ماه گفته شده توسط نويسنده چـون يـك مـاه         15و نه ( 
مربوط مي شود به پـس از تـرك       

 14ماه مي شود    12به جاي  )  كار
برابـر   14هزار تومان، يا  303برابر 
دالر و يـا       4242دالر يعني  303

توليد نـاخـالـص    .  دالر 353ماهانه 
دالر    6120سرانه براي اين سـال    

بـرآورد از مـن       .( برآورد مي شود
در نـتـيـجـه رقـم دالري          ).  است

درصد  69حداقل دستمزدها معادل 
توليد ناخالصي داخلي سرانه است 

وانگـهـي   .  چنين است 89درصد، دست كم در سال  84و 
درصد توليد ناخـالصـي    28در آمريكا كه حداقل دستمزد 

درصد از    28ساالنه . داخلي سرانه است اين رقم مي شود
 65/2دالر و به عبارت ديگر    11200هزار دالر يعني  40

نـفـري      2/3از آن مهم تر اين كه در خانـوار    .  برابر ايران
نفر كاري مي كنند، پس دريـافـتـي     2آمريكايي در حدود 

نـفـر    2/1اما در ايران كه  22400حداقل خانوار مي شود، 
 23دالر يعني  5090كار مي كند دريافتي خانوار مي شود 

درصد خانوار آمركايي بحث و بيكاري و توزيع ناعادالنـه  
 .در آمد هم به سر جاي خود است

نويسنده ضربه ي ديگر به كارگران ايراني نيز اين گـونـه     

در آمريكا كه حداقل دستمزد  

درصد توليد ناخالصي داخلي  28

: سرانه است، اين رقم مي شود

هزار دالر  40درصد از  28ساالنه 

عبارت دالر و به 11200يعني 

 . برابر ايران 65/2ديگر 
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درصد از كـم     20وارد كرده است كه حداقل دستمزد در 

درصـد     20دالر و در        57درآمدترين كشورهاي جهان 
دالر است، پس ايران كه حداقل دسـتـمـزد       1185بااليي 
دالر دارد،      379)  يا به رقم نـويسـنـده   ( دالر  353ماهانه 

خالصه آن كه كارگران نسبت به بـهـره     .  وضع بدي ندارد
اين كه اين اقتصـاددان  .  وري كه دارند، زياد هم مي گيرند

حرفه اي فراموش كرده است، كه تمامي كشورهاي جهان، 
كشور باالي فهـرسـت    5ايران از حيث نرخ تورم در ميان 

قرار دارد بر من معلوم نيست زيرا نمي خواهم به نيت او   
دالر در ايران  379شك كنم بله 

در مقايسه بين المللي از حيـث  
و با احتساب كـيـفـيـت     (  تورم 

حتماً چيـزي  )  كاالها و خدمات
درصد كمتر  60تا  40در حدود 
در مقايسه بين المللي .  مي شود

اين نكات را بـايـد در نـظـر         
در اين مقايسه كـارگـر     .  داشت

 353دالري يـا         379ايراني   
دالري هستند و بر واقع شـايـد   

دالري باشد و باز هم نظـر   200
نويسنده را به اين كه بيكاري و 

توزيع نماي ساالنه در ايران ارزش همان را كمتر هم مـي  
 . دالر را بيشتر، جلب مي كنم 1185كند، و ارزش آن 

برآوردهاي آماري من هم چنين نشان مي دهند كـه اگـر     
ميليون تومان در مـاه   1نفري كمتر از حدود  4يك خانوار 

دالر،    3600و اين مي شود سـاالنـه     (درآمد داشته باشند 
اگـر چـه     )  يعني نصف توليد ناخالص داخلي سرانه ايران

ممكن است زير خط فقر مطلق نباشد اما نه بين خط فقـر  
مطلق و نسبي، بلكه در حاشيه ي باالي خط فقر نسـبـي     

 95درصد خانوارها كه بيش از    75قرار دارند و اين يعني 

 .درصد خانواده هاي  كارگر را در خود جاي داده است
باري حرف من اين است كه اگر مي خواهنـد از نـظـام        

اما ايـن  .  سرمايه داري و تقدس روابط آن دفاع كنند، باشد
نبايد به بهانه ي دفاع از بهره وري اقتصادي مـوجـب نـا      
. ديده گرفتن حق و نياز و كرامت  و معيار انساني بـاشـد    

اين ادعا كه در ايران حداقل دستمزد تنها با دو شـاخـص      
تامين نياز كارگران و تغييرات سطح عمومي قيـمـت هـا      

به نـقـل   ( تعيين مي شود و بهره وري مالك قرار مي گيرد 
از نعمت فليحي در كتاب معيار هاي حداقل دستـمـزد و     
اثرات آن بر بازار كار ايران از   
انتشارات موسسه كار و امـور    

نادرست و قـلـب       )  اجتماعي
واقعيت و چه بسا گمراه كننده 

 .و جهت دار است
در ايران كمترين نشانه اي هـم  
از توجه به نياز طبقه ي كارگـر  

كه محاسبات آن را انجام داده ( 
ام در سايت كانون مـدافـعـان      

و نيز فشار تورم )  حقوق كارگر
 .سراغ نداريم

در ايران مسئول پاييـن بـودن     
بهره وري، ساخت اقتصادي و سياسي و ويژگي ساخـتـار   
نظام سرمايه داري آن است كه تركيبي از خصـوصـي و       

اين ساخت سرمايه هميشه هـم بـر وفـق        .  دولتي را دارد
قبالً ( اوضاع سياسي و اجتماعي به ويژه در پنج سال اخير 

به شهادت بهترين متحد و دوست و مبلغ دولت يـعـنـي      
به نفع سرمايه داران و رانـت خـواران     )  روزنامه يالثارات
مسئوليتي متوجه كارگراني نيست كه نـه  .  مسلط بوده است

حق تشكل نه حق اعتصاب نه تامين شغلي و نه دستـمـزد   
. درصد نيازهاي حداقلي خانـواده دارد    50متوسطي برابر 

وري، در ايران مسئول پايين بودن بهره

ساخت اقتصادي و سياسي و ويژگي 

داري آن است كه ساختار نظام سرمايه

. تركيبي از خصوصي و دولتي را دارد

اين ساخت سرمايه هميشه هم بر وفق 

ويژه در اوضاع سياسي و اجتماعي، به

داران و به نفع سرمايه... پنج سال اخير

 خواران مسلط بوده استرانت
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منصف باشيم، اين دستمزد نيست كه بهره وري را پايـيـن   

اين بهره وري و پايين بودن آن به دليل سودبري .  مي آورد
و ولع بادآوردگي هاست كه دستمزد ما را پايين نگه مـي    

 . دارد
روش سه جانبه گرايي كه نويسنده كاركرد درست آن را     
توصيه كرده اند و اين كه بايد حتما براي سـود بـري و       
ترغيب كارفرمايان و ماليات و دولت و بيمه ها، فـرصـت   
تأمل شود و هزينه اي سرمايه گذاري را مـالك قـاطـع          
سنجش خود بداند، روشي عقيم، ناعادالنـه و بـه نـفـع           

خصوصي نابهره ور و موجود بوده   –سرمايه داري دولتي 
ايـن روش مـبـنـاي فـرضـي             .  و بايد كنار گذاشته شود

دموكراتيك دارد كه كمتر جايي از آن نشاني در ميان است 
به جاي آن بايد قراردادها و مـذاكـرات   .  چه برسد به ايران

دسته جمعي در چارچوب تشكل هاي آزاد كارگـري در    
مقابل تشكل هاي موجود و قدرتمند كارفرمايي و دولتـي  

فقط از كارگران محروم و بي پناه و بي كـاري    .  را بنشانيم

و ناامن نخواهد كه با سرمايه داران بي نوا همكاري و بـه    
نفع آنان و سودهاي بارآورده باز قناعت تا زير خط فـقـر     

از سرمايه داران و قدرتمندان و حاكمان نـيـز     .  پيشه كنند
 . بخواهيد به حقوق و حرمت و نياز پاي در بند باشند

در اين برهوت سوت و كور دانشگاهي كه سايه تـلـخ و     
تباه را بر سر شور و شعور و نقد و تحليل ريشـه اي و        
مسئوليت پذيري فشرده است، كمتر اقتصادداني به رهايـي  
و رستگاري بشري مبارز با جهل و فقر، ايـن دو اعـظـم        

از آن رو كـه    . بهانه يي سببي است. المصائب، مي انديشد
گويا علم ِمرده ريگ اقتصاد و نئوليبرال را با اين مقوله هـا  

بدين سان است كه ما از آن شما اقتصادانـان  .  كاري نيست
آزادي خواه و كنكاش گر و انسان دوست به جاي مـانـده   
در سرزمين مان، مانند نويسنده مورد بحث، انتظار داريـم    
كه مركب قلم را در عرصه راه هاي مألوف، اما بي ثمر و   

انتظار داريم آنان بيشتـر بـه حـيـات         .  گمراه كننده نرانند
 .كارگران بينديشند، بنويسند و بياموزند

وقتي كه به صف و به دنبال هم و با راهنمايي زندان بانان 
اوين شديم، خودمان  240شب وارد بند  12حدود ساعت 

نفر از زنان هم بودنـد كـه      18.  نفر بوديم 52.  را شمرديم
نفـر شـد،      52تعداد مردها وقتي .  آنها را از ما جدا كردند

نفر  زندانـيـان زمـان       53همگان در ذهن تقريبا تقارني با 
نفر  120نفر از ميان حدود  52اين .  رضاشاه بر قرار كردند

تعدادي همان روز آزاد .  مرد دستگير شده به اوين رسيدند
شدند و تعدادي هم روز بعد با حكـم دادسـتـانـي آزاد         

سي نفر هم كه از اعضاي فلزكار مكانيك هم زمان .  شدند

دستگير شده بودند كه در سلول ها بودنـد و مـا خـبـر           
 . نداشتيم
نفر شايد از آن جهت مناسب بود كه پـس از     52اين نام  

سي سال اين اولين حركت مستقل نيروهاي كارگري بـود  
كه سازمان يافته به نظر مي رسيد و در نوع خود در شهـر  

اما از آنچـه در    .  تهران در سي سال گذشته سابقه نداشت
نفر با قرار بازداشت، كفالـت   70پارك دستگير شده بودند 

 36همه ي افراد حدود .  و يا وثيقه به زندان فرستاده شدند
ساعت غير از آب چيزي نخورده بودند و جـاي خـواب     

 نفـر 52
 1388گزارشي از سركوب، زنداني شدن و مقاومت فعاالن كارگري در روز جهاني كارگر 
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برخوردهاي خشن همراه بـا ضـرب و       .  مناسبي نداشتند

اما روحيـه  .  شتم ماموران هم بر اين همه  افزوده شده بود
. همه مي خنديدند و جك مي گفتنـد .  ها خيلي خوب بود

تعداد انـدكـي   .  اصال انگار اين عده به  مهماني آمده بودند
سـاعـت      36اما در اين .  هم  تصادفي دستگير شده بودند

همه چيز را فهميده  بودند كه براي روز كارگر دستـگـيـر    
سه نفر معلم، دو كارگر افغان هم در ميان جمـع  .  شده اند

 . به چشم مي خوردند
. در ابتداي دستگيري اكثر افراد كتك مفصلي خورده بودند

حتا بعدا فهميديم برخي از كسانـي  
كه در پارك مورد ضرب و شـتـم     
قرار گرفته بودند، راهي بيمارستـان  

اما از دستگيـر شـدگـان      .  شده اند
كسي به بيمارستان فرستاده نشـد،    
هر چند آثار ضرب و شتم در بـدن  

در پـايـگـاه    .  بسياري وجود داشت
هشتم نيز چند نفر را جدا كـرده و    

آنها .  مورد ضرب و شتم قرار دادند
به برخورد توهين آميـز مـامـوران      

ش .  در ميان همه، بـرخـوردهـاي م     .  اعتراض كرده بودند
. در برابر توهين هيچ گونه مماشاتي نمي كرد.  متفاوت بود

هر چند برخوردها با خشونت همراه بود اما او اعـتـراض   
 . خود را با داد و فرياد بيان مي كرد

در پايگاه هشتم برخورد فرمانده لباس شخصـي نـيـروي      
او دستورداد بند كفش هـا    .  انتظامي بسيار توهين آميز بود

دست ها .  را باز كرده و از آن به جاي دستبند استفاده كنند
را هم با بند كفش از پشت مي بستند و بسيار هم سـخـت   

بطوري كه تعدادي از افـراد درتـمـام        .  و تحت فشار بود
 . طول راه درد مي كشيدند

ساعت گذشتـه    36طي دو مرحله بازجويي و بازپرسي در 

تقريبا همه گفته بودند كه در پارك قدم مـي زده انـد و         
اين حرف كامال درست بود زيرا اصـال    .  دستگير شده اند

هر چند در بازجويي خصوصي .  مراسمي برگزار نشده بود
كه از بعضي از افراد گرفته بودند گفته بودند فيلم مـراسـم   
موجود است و ما وقتي ديديم كه مراسم دارد برگزار مـي  
شود و جمعيت زيادي در آب نماي وسط پـارك جـمـع      
شده اند و عده اي مشغول پخش شيريني شده اند، اقـدام    

. اين مطلب نيز حدودا درسـت بـود    .  به دستگيري كرديم
نفر در آب نـمـا جـمـع شـده           500تعداد زيادي حدود 

عده اي هم شمغول پـخـش   . بودند
و هنگامي كـه مـي     .  شيريني بودند

خواسته اند مراسم را آغاز كـنـنـد      
تـعـداد   .  دستگيري را شروع كردند

از .  پليس در پارك واقعا زياد بـود   
همان ابتداي ورود به پـارك اللـه      
مشخص بود كـه پـارك اشـغـال         

خودروهاي ون   .  نظامي شده است
پليس و دسته هاي نيروي انتظامـي  
و گارد ضد شـورش در مـيـان          
درخت ها وخيابان هاي پارك پنهان شده بـودنـد و در         
خيابان هاي اصلي هم كه ماشين ها و دسته هاي پـلـيـس    

عالوه بر آنها افراد زياد لـبـاس شـخـصـي        .  آشكار بودند
آنچنان همه را تحت نظر داشتند كه با ورود بـه پـارك         
متوجه فضاي غير عادي و خيل عظيم افراد كنجـكـاو در     

 .كنار خودت مي شدي
به هر حال در ابتداي ورود به زندان اوين متوجه تفـاوت   

در زندان اوين بـرخـوردهـا كـمـي        . برخوردها مي شدي
 240باالخره در سلول هاي   .  قانوني تر بود وتوهين كمتر

دسـتـشـويـي     .  پتو داده شد.  در طبقه ي سوم پخش شديم
از .   نان وسيب زمـيـنـي     :  غذا هم دادند.  داخل سلول بود

از همان ابتداي ورود به پارك الله  

مشخص بود كه پارك اشغال 

خودروهاي ون . نظامي شده است

هاي نيروي انتظامي پليس و دسته

و گارد ضد شورش در ميان 

هاي پارك ها و خياباندرخت

 ...پنهان شده بودند
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و بـه  .  ما هفت نفر در يك سلول بوديم.  گرسنگي بهتر بود

رغم فشردگي جا از همان لحظه اي اول بـحـث هـاي          
ديروز چه بود؟ مراسم چرا در   .  سياسي وفلسفي آغاز شد

پارك بود؟ كارگران چه مي گويند؟ ديدگاه چپ در مقابل 
كارگران چيست؟ از همان ابتدا متوجه شديـم در مـيـان        
دستگيرشدگان افرادي وجود دارند كه كامال موافق نـظـام   

در نتـيـجـه    .  سرمايه داري هستند و عالوه بر آن ضد چپ
معلوم  بود كه بحث ها عمدتا بر سر چه مسائلي خـواهـد   

كارگران ساده  هم بودند كه اصال هيچ كدام را نـمـي   .  بود
طرفداران آزادي هـاي    .  شناختند

سرمايه داري كـه تـازه وارد و         
جوان بودند چپ هـا را فـقـط        
استالينيست و ديـكـتـاتـور مـي        
دانستند و چيز بيشتري از چـپ      

و ما هم براي آنـهـا   .  نمي دانستند
توضيح مي داديم كه چپ هـاي    
ايران طرفدار آزادي احـزاب و        
. آزادي هاي اجتماعـي هسـتـنـد      

عالوه بر آن مي گويند با آزادي استثمار و آزادي ستـم و    
چپ ها مي گـويـنـد    .  مخالفند...  آزادي گرسنگي و فقر و

نبايد كودك خياباني وجود داشته باشد و انساني براي سير 
حق اشتغـال  .  كردن شكم خود مجبور به تن فروشي باشد

و داشتن يك زندگي شرافتمندانه براي همه افراد بايد بـه    
رسميت شناخته شود حقوق زن و مرد و همه ي انسان ها 

 از هر جنس و زبان بايد برابر باشد 
گانه قطعنامه اول ماه مه گفتيم و اينكه بايـد   15از بندهاي 

همه ي كارگران و آنان كه داراي نيروي كار هستـنـد در     
برابر آنكه نيروي كارشان را در اختيار جامعه مي گـذارنـد   
از همه ي  امكانات يك زندگي مدرن انساني بـرخـوردار   

 .باشند

اگر اين دستگير ي و اين زندان نبود، شايد هيچ گـاه در      
اين شرايط امكان توضيح خواسته هاي كـارگـران بـراي        

!! و چه امتيازاتي دارد ايـن زنـدان    .  ديگران وجود نداشت
شك نداشتيم كه در سلول هاي ديگر هم بحث ها هميـن  
است و به تدريج با شادي و خنده سكوت  حاكم شـد و    
كم كم پس از دو سه ساعت بحث، باالخره هـمـگـي در      
همان جاهايي كه نشسته بوديم از خستگـي بـه خـواب        

 ..رفتيم
صبح روز بعد از صداي بق بقوي كفترچاهي هاي پشـت    
. پنجره از خواب بيـدار شـديـم     

اولين اثرات اسيري را احسـاس    
كبوتران پشـت پـنـجـره       . كرديم

پرواز مي كردند بـا هـم عشـق        
بازي مي كردند نرها بق بقو مـي  
كردند و باز به هوا مي پريـدنـدو   
دوباره مي نشستند و زنداني تازه 
احساس مي كرد كه نمي تـوانـد   
از سلول بيرون برود و باور مـي    

از .  روزهاي اول زندان همين اسـت .  كرد كه زنداني است
. خواب كه بيدار مي شوي احساس اسـارت مـي كـنـي        

بخصوص در سلول تمام آنچه كه تو را با بيرون مـربـوط   
مي كند همان صداي كبوتران و گنجشگان و يا قـمـريـان    

با داشتن حمام و  دستشويي در  240در سلول هاي . است
داخل و دريافت غذا از سوراخ هاي در سـلـول، بـيـرون       

 .رفتن از سلول تنها براي بازجويي ميسر است
روز سوم دستگيري عكاس وانگشت نگار را به داخل بنـد  

زندانيان را براي تشكيل پرونده، سلول به سـلـول   .  آوردند
يـكـي   .  همه با هم خوش وبش مي كنند.  بيرون مي آورند

دو نفر از دانشجويان به عكاس و انگشت نگار كمك مـي  
همه با هم به رد وبـدل كـردن     .  فضا خودماني است.  كنند

داديم كه ما هم براي آنها توضيح مي

هاي ايران طرفدار آزادي احزاب چپ

 .هاي اجتماعي هستندو آزادي

گويند با آزادي عالوه بر آن مي

استثمار و آزادي ستم و آزادي 

 اندمخالف... گرسنگي و فقر و
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نزديك هاي ظهـر  .  لبخند و سالم و احوال پرسي مشغولند

علت جابه جايي مشـخـص     .  سلول ها را جابجا مي كنند
اما يك قانون را رعايت مي كنند جوان هـا را در      .  نيست

نكند كه با هم صحبت كننـد  .  كنار مسن تر ها قرار نداهند
اين قـانـون   !!  بحث كنند و جوان ترها منحرف تر شوند؟؟

با تجـربـه   .  سال است كه در زندان رعايت مي كنند 40را 
فكر مي كنـنـد كـه از        .  ترها نمي اندازندها را كنار جوان

انتقال تجربه و به قول خودشان از انحراف افكار جـوانـان   
هنوز اين عقب مانده ها نمي فهمند كه .  شودجلوگيري مي

اين مساله وضع را بدتر مي كنـد  
و ابهت مسن ترها را در مـيـان       

زيـرا  .  جوانان افزايش مـي دهـد    
جوانان فكر مي كنند كه چـقـدر     
قديمي تر ها بااهميت هستند كـه  

 ....نمي گذارند در كنارشان باشند
در جابجايي جديد تعداد افـراد     

فضـا  .  نفر رسيـد  5يا  4سلول به 
كمي بازتر شد و سلول ها يـك    

در نتيجه از همان آغاز بحث هاي جدي در باره .  دست تر
قديم تر ها بالفاصله خـواهـان   .  ي همه چيز آغاز مي شود
 240زيرا مي دانند كه در بند   .  روزنامه و كتاب مي شوند
با پيگيري باالخره چـنـد جـلـد       .  كتابخانه هم وجود دارد

هر چند ..  داستان تاريخ شعر و.  كتاب وارد سلول مي شود
كتاب ها از همه ي صافي هاي سانسور گذشته اند اما بـاز  

گـفـتـن جـك       .  برنامه تكميل است.  هم خواندني هستند
شليك خنده، خواندن كتاب و بحث هاي مـخـتـلـف د         

هر روز خواسته ها را تقسيم بندي .  رمورد مسايل مختلف
مواد شـسـت وشـو      .  مي كنيم و از زندان بان مي خواهيم

صابون، خميردندان، خريد از فروشگاه، روزنامه و كـتـاب    
هر كس يكي دو چيز را مي گويد تـا    ... هواخوري دكتر و

قـدم زدن    .  از ميان ده درخواست حداقل يكي اجرا شـود 
درسلول كوچك يكي از كارهاست كه اعصاب را آرام مي 

نظافت سلول و دستشويي و حمام هـم يـكـي از          .  كند
درست كردن مهره شطرنج و تخـتـه از     .  سرگرمي هاست

خمير نان را با كمي آب . ( خمير نان هم يكي از كارهاست
و يكي دو حبه قند خيس كرده و آنقدر ورز مي دهيم تـا    

 )آماده ساخت مهره شود
ظهر آب و .  غذاي اصلي همچنان نان است و سيب زميني

سيب زميني، شب سيب زميني و آب و صـبـح چـاي و        
. اعتراض مي كنـيـم  .  سيب زميني

بعـد  .  مي گويند صبر كنيد نداريم
از سه روز يك قرمه سبزي نسبتا 

اما صبحانـه  .  قابل قبول مي دهند
 . و شام همان است كه بود

روز چهارم چند نفري آزاد مـي    
 15در هفته اول حـدود      .  شوند

نفر كه قرار سبك دارند آزاد مـي  
خبر چندانـي از بـيـرون        .  شوند

نداريم اما اطمينان داريم كه در بيرون سـرو صـدا زيـاد        
بازهم با اندك درگيري با ماموران شعار مرگ  ش. م.  است

. افسر نگهبان با باتوم به جان او مـي افـتـد     .  مي دهد...  بر
او همچنان شعار .  سروصداي همه ي سلول ها در مي آيد

او را به سلول ها ي عقب مي برند و به لوله ي   .  مي دهد
باالخره با اعتراض ديگران پس از يـكـي   . شوفاژ مي بندند

از هـفـتـه ي دوم          .  دو ساعت مساله خاتمه پيدا مي كند
زندانيان را با چشم بند در راه   .  بازجويي ها آغاز مي شود

صندلي هاي امتحانـي را گـذاشـتـه انـد            .  رو مي آورند
بازجويـي  .  بازجويي مي كنند باالخره هم نوبت ما مير سد

مـي  .  ها در برخي موارد با ضرب و شتم هـمـراه اسـت       
خواهند از همه اعتراف بگيرند كه براي مراسم بـه پـارك     

سال است كه در  40اين قانون را 

ها را با تجربه. كنندزندان رعايت مي

 .اندازندترها نميكنار جوان

-كنند كه از انتقال تجربه و بهفكر مي

قول خودشان از انحراف افكار جوانان 

 شودجلوگيري مي
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. اگر كسي قبول نمي كرد مشت و لگد مي خورد.  آمده اند

. پس از دور اول بازجويي باز هم چند نفر آزاد مي شونـد 
 20پس از حدود .  نفر را همچنان نگه داشته اند 30حدود 

روز معلوم مي شود مي خواهند براي بقـيـه پـرونـده ي         
 . سنگين درست كنند

بعضي ها را كه داراي سابقه بودند بازجويي هاي دوباره و 
تالش .  منتقل كردند 209عده اي را به بند .  سه باره كردند

همه از كـارهـايشـان      . براي پرونده سازي به جايي نرسيد
مـا از حـقـوق        . دفاع ميكردند

كنيم و بـه آن        كارگر دفاع مي
 .افتخار

مي خواهند مدرك رابـطـه بـا      
خارج درست كنند، امـا هـيـچ      

بـا  .  چيز براي اثـبـات نـدارنـد      
ضرب و شتم و فشار هم موفق 

 . نمي شوند
ترين كارهـاي ايـن     از برجسته
گيري و تـجـمـع        حركت، پي

-خانواده و دوستان بـازداشـت  
شدگان درتمام مدت بازداشت، 

هرگـونـه فشـار      .  در جلوي زندان و دادسراي انقالب بود
گـيـري   ها بر روي دادستاني، نتيچه مستقيمي بر پيخانواده
هـر  .  ها و آزادي تعدادي از دستگير شدگان داشـت پرونده

چند دوستان بازدشت شدگان و خانواده هاي آنـان رنـج     
بيشتري از بازداشت شدگان تحمل كردند و هـر روز بـا       
تجمع و تحصن خود در خيابان معـلـم عـرصـه را بـر            
زندانبانان تنگ مي كردند، اما نتايج بدست آمده بـر روي    
پرونده ها و تسريع در آزادي آنان نتايج همين مقاومت ها 

از همين رو فشار بر زندان بانان و مقامـات  .  و رنج ها بود
قضايي براي آزادي زندانيان و همراهي ساير مردم با آنا ن 

 .تاثير بسيار مثبتي بر روشن شدن پرونده ها خواهد داشت
مربوط به جزييات پـرونـده هـا در         209بازجويي ها در 

اما ان راكه حساب .  ارتباط با تشكل هاي كارگري مي شد
گروه هاي كـارگـري   .  پاك است از محاسبه چه باك است

همه ي كارها و فعاليت هايشان علني و روشن و بـدون      
همه از حقوق كارگران دفاع مي كردند و   . پرده پوشي بود

ماجـلـسـه مـي       .  هيچ مخفي كاري هم در اين زمينه نبود
گذاشتيم مقاله مي نوشتيم و گزارش تهيه مي كـرديـم و       
كارگران و دانشـجـويـان و          
حقوق بگيران را تشـويـق بـه      
ايجاد تشكل هاي صنفـي مـي     

آنها تالش مي كـردنـد   .  كرديم
بگويند با گروه هاي بـرانـداز     

امـاهـيـچ    .  درتماس هسـتـيـم     
مدركي در اين زميـنـه وجـود      

در نتيجه از بازجويـي   .  نداشت
هاي مفصل و همراه با ضـرب  
و شتم فعالين كارگري چـيـزي   

 .  براي آنان حاصل نشد
بعد از سي چهل روز به تدريج 
از راه هاي مختلف و نقل وانتقاالت و پاك كردن زنـدان    
متوجه شديم كه بيرون شلوغ است  واحتمال دستـگـيـري    

آمادگي زنـدان بـراي پـذيـرش         .  هاي فراون وجود دارد
سعـي مـي     .  مهمانان جديد كم كم خود را نشان مي دهد

كردند باقيمانده ي پرونده هاي روز كارگر را هـر چـه         
زودتر به بيرون بفرستند با سرعت به تكميل پرونـده هـا     

كاري كه در روزهـاي اول چـنـدان        .  مبادرت مي كردند
 . عجله اي نداشتند

زندان بانان خود رابراي پذيرش مهمانان جديد آماده مـي    
 . كردند

ترين كارهاي اين حركت، از برجسته

گيري و تجمع خانواده و دوستان پي

شدگان درتمام مدت بازداشت

بازداشت، در جلوي زندان و دادسراي 

ها بر هرگونه فشار خانواده. انقالب بود

-روي دادستاني، نتيجه مستقيمي بر پي

ها و آزادي تعدادي از گيري پرونده

 دستگير شدگان داشت
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 ها زميني

 !آسماني نيستيم

 خاكي هستيم

 زميني                 

 نه 

 آسماني نيستيم

 گرچه با لطف شما

 مدتي دعا خورديم 

 ولي                         

 سير هرگز نشديم                         

 سنگ و كلوخ هم

 كند  نه سيرمان مي              

 هايمان را  و نه دندان

 شان است ياراي آسياب كردن           

 كارمان را 

 مان را هاي جان ذره        

 نسيه -خريد  به دو قرص نان مي        

 تان را  و نان

 نقد -فروشيد  به بهاي جان مي         

 !مطابق قانون  

 !!!قانون                  

 

 جويبارهاي كار ما  

 به هم پيوسته                     

 ست رودي                                 

 ست كه اقيانوس سودتان را جهاني كرده

 ايم ها كه به ديوارهاي كورتان باز كرده روزنه

 ست تر كردهتان را فراخ آسمان آرامش

 ايم هاتان رام كرده خورشيد را در خانه

 و ماه را                                    

و پرونـده سـازي،      زندان درمانيبا آنكه به قول معروف 
دستگيري هاي با ضرب وشتم هم دردي را دوا نـكـرده       
بود، اما در مقابل رويدادي كه تا قـبـل از آزادي نـمـي           
دانستيم چيست مي خواستند ابعاد اين رفتارها را گسترش  

 . دهند
اگر در روز كارگر آزاد ي تجمع مـورد تـعـرض قـرار           

گرفت، اكنون خيل عظيمي از مردم خواهان اصـل آزادي    
 .تجمع بودند

پرونده تجمع كنندگان در روز    89در آستانه اول ماه سال 
در پارك الله همچنان مفتوح  مانده و بـا     88كارگر سال 

پرونده اعتراض كنندگان بعدي در دادگـاه هـا در هـم            
 .آميخته است
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 هاتان گرم  تا اجاق

 هاتان نوراني ماند  و  شب                

 

 مان را طاق زديد هاي مانده از نياكان گنج

 آور و باتوم با  گاز اشك                      

 مان را هاي سرزمين و خون سياه رگ

 جاري كرديد                           

 تان هاي  بانكي زده ي حساب به قلب بحران 

 و در ازاي اين همه  

 قرصي نان داديد                   

 مشتي وعده                             

 پاكتي تهديد                                     

 و در مقابل هر جمله اعتراض

 ديواري از ميله        

 فرشي از ناامني            

 و ظرفي از تحديد                   

 هاتان  در مهمان خانه                   

 كه رنگ قرمز ديوارهاش                    

 از خون كسانم رنگين است                   

 

 !آسماني نيستيد 

 !نه

 !زميني هستيد

 !كامال زميني              

 تان سيربا دعا شكم

 شود و راه دورتان نزديك نمي              

 تان باد از فردا هراس

 مان ترين كه دل رحم             

 تان را با سنگ و كلوخ راه                     

 ترين بها  و با كم

 گيرند تان را به بازي مي قدرت                

 علي يزداني



 مركز مشاوره حقوقي رايگان براي كارگران

 

  -بيكاري  -بيمه تامين اجتماعي...  حق و حقوق سنوات و  -بازگشت به كار  -اخراج  -قانون كار

 09329546709:  همراهشماره تماس   ...بازنشستگي و

 منشور كانون مدافعان حقوق كارگر

-به منظور دفاع از حقوق بنيادي كارگران كه در اين منشور، مزد و حـقـوق      
اند، كانوني بنام كانون مدافعان حقوق كارگر در چارچـوب  بگيران تعريف شده

اي كه به تصويب مجمع عمـومـي خـواهـد       مندرجات اين منشور و اساسنامه
 .گرددرسيد، تشكيل مي

هاي جـهـانـي        برخورداري از كليه حقوق و مزاياي مندرج در اعالميه و ميثاق
المللي، حقوق كار و حقوق اجتماعي، قـانـون       هاي بين  بشر، كنوانسيون حقوق

ترين اين حقـوق   مهم.  ترين حق كارگران استاساسي و قوانين داخلي، طبيعي
 :عبارتند از

 مندانه حق اشتغال و برخورداري از يك زندگي شرافت. 1
 حق برخورداري از امنيت شغلي. 2
 حق برخورداري از پوشش تامين اجتماعي مناسب. 3
 )آزادي بيان، انديشه و هرگونه اعتراض(هاي سياسي و اجتماعي  حق برخورداري از آزادي. 4
 بگيران ي كارگران و مزد و حقوق هاي مستقل براي همه ي حق ايجاد تشكل برخورداري آزادانه. 5
 حق برخورداري از مسكن مناسب. 6
 گذاري در زمينه حقوق كارگرانشركت موثر نمايندگان واقعي كارگران در جريان قانون. 7
 در محيط كار و منع كار كودكان  رفع هرگونه تبعيض. 8

اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس خواهد رسيد، در جـهـت     كانون نهادي است دائمي كه در چارچوب اساسنامه
 .تحقق اهداف فوق فعاليت خواهد كرد
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