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 چرا وچگونه خیاط شدید؟.بگوییدازآشنایی با دنیای خیاطی برای مان * 

من اگر صریحا برسر اصل مطلب .سپاسگذارم از این که این فرصت را به من دادید:محمد فراهانی

 .بروم به عنوان مقدمه باید بگویم که چگونه شد من خیاط شدم 

 چون کدخدای ده بود در جلسات اربابها شرکت.پدرم در فراهان در منطقه ی شمال اراک کشاورز بود

در یکی از همین جلسات،فردی بنام مقیمی را می بیند که دو دانگ از یک بخش در فراهان .می کرد

پدر می بیند که به این شخص احترام خیلی زیادی می گذارند وبعدا می گویند که اودو .را مالک است

واین سهم را ازطریق خیاطی به دست آورده .دانگ از یک ده را دربخش فراهان مالک است

بدین صورت،این مساله ذهنش را اشغال کرده بود که می شود از راه سوزن وانگشتانه هم .است

 .ارباب شد وهمیشه آن را تکرارمی کرد

،مجبور شدیم به تهران (به اصطالح محلی اش)با بنه کن  1331سال .من بچه ی ته تغاری اش بودم

انم سعی داشتند که من درس برادر.پدرم همواره می گفت که تو باید خیاط بشوی.مهاجرت کنیم

بخوانم،ولی پدرم می گفت وقتش را تلف نکنید،مقیمی با سوزن وانگشتانه ارباب شد،این هم 

که «خیاطی امید»درخیابان شهباز خیاطی بود بنام .اگرعرضه اش را داشته باشد،ارباب می شود

یک مساله ای  عید که گذشت با.بود که از آن جا کار خیاطی را شروع کردم33و33حدود سال 

روبرو شدم که اولین بار بود والبته بسیارهم تلخ بود؛چون در آن موقع،روزی یک تومان حقوق خیلی 

بعد از عید که رفتم سرکار،دیدم که از کارخبری نیست وآقای امید،ازپس پرداخت .برایم دلچسب بود

 .یک تومان هم برنمی آید ناچار،بیکار شدم

 روزهای آغازین،تجربه کردید؟ن از همابنابراین،اولین بیکاری را * 

این دربه دری ها همچنان ادامه پیدا کرد .دقیقا اولین تابستان تلخ بیکاری شروع شد:محمد فراهانی

این مساله همیشه تا اوایل پاییز کش «.نمی خواهم!نه»:وپاسخ همیشگی«آقا شاگرد می خواهید؟»:که

رد در میدان شاه گفت که این حاج آقا مرد اوایل پاییز که شد باز پدرم مرا ب.پیدا می کرد

حاج آقای ما تابستانها با یک مقدارتخفیفی که از مزدم می گرفت،نگه می .سال آنجا ماندم1.خوبیست

تا اینکه بعدها درالله زارمشغول به کار شدم،در آنجا فردی بنام هوشنگ قلعه نوعی بود که با .داشت

 تفاوت هوشنگ قلعه نوعی در.(سالگی 11 -13ودم به حاال دیگر من رسیده ب.)دیگران فرق داشت

مثل ( سه وردست دیگر-من ودو)احترمی بودکه به جوان ونوجوانان می گذاشت یعنی از اول با ما ،

حرفهای ما را گوش می داد؛با ما بحث می کرد؛به حرفها ودرد دل های مان .انسان برخورد می کرد 

درهمان سال های .م باید تفاوت هایی با دیگران داشته باشدازآنجا من فهمیدم که این آد.گوش می کرد

 نه هواپیما سازی ،  صنعت پوشاک ما می تواند جهانی شود

 رضا فراهانی عضو سابق هیات مدیره کارگران خیاط تهران

                           (1941-1941                    ) 
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استخوان درشت های صنف یعنی کارگرانی که هم بین شیک پوشان وهم بین خیاطان 33و33

این ها مشاهیر بودند که ما آرزو داشتیم ببینیم شان؛به .محسوب می شدند؛آمدند به کارگاه«مشاهیر»از

ها کارگر خیاط بودند اما در بخش سرمایه داری ودرمحافل  این.آنها سالم کنیم وآنها جواب بدهند

یک موقعی دیدم که چهره های سیاسی صنف به همراه یکی .سرمایه داری نیزدارای شخصیت بودند

آمدند وهمه گفتند که داوراینجا چه کار دارد؟گفتند که داورامضا جمع -که داور باشد-«مشاهیر»از این 

و حاال چند سالی هم از . مرداد ،در آن وقایع از بین رفته بود13ل از سندیکای قب.میکند برای سندیکا

فرم کارشان هم این بود .آن زمان گذشته بود که آگاهان صنف برای تشکیل سندیکا حرکت کرده بودند

این ها آمدند و به هوشنگ هم با .که بچه های استخوان دار ومشهورصنف را ودور هم جمع می کردند

شما از نوجوانی در این جا فعال بودید ،االن هم باید بیایید وارد گود بشوید :وگفتندحرمت نگاه کردند 

آنجا امضاء جمع کردند وکمک مالی گرفتند «.هر کاری باشد انجام می دهم!چشم»:وهوشنگ گفت

مامی خواهیم سندیکای خودمان را که قبال .«ما سندیکامی خواهیم»توماری هم بود با این مضمون که 

همان موقعی که تابلو را در نظام .من فکر می کنم که همان ثبت قدیم هم زدند.رسیده ،احیا کنیمبه ثبت 

با کمک های مالی کارگران توانستند یک جای کوچکی را .آباد بردند باال،همان ثبت قدیم را زدند

 .سندیکای خبازنیز کمک هایی را کرده بود.بگیرند

ام آباد بود وسندیکای خبازان کمک هایی نیزبه آنها سندیکای کفاشان هم درهمان منطقه ی نظ* 

 .کرده بود

روزها دفتری را دراختیارخیاطان .سندیکای خبازان کمک های بسیاری می کردند!بله:محمد فراهانی

سندیکای کارگری که تاسیس می شود یکی از عمده ترین مشکالتشان تامین مکان .گذاشته بودند

کم  –با توجه به بنیه ی مالی خود کارگران  –کارگران هم  کمک های مالی.واجاره آن می باشد

سندیکا ازیک سالن ودفتراستفاده می کنند تا زمانی که بتوانند 3-1به همین خاطر،.وناچیز است

البته .آن جا سندیکا تاسیس شد ولی من هنوزنمی فهمیدم.وضعیت مالی شان را سروسامانی بدهند

بعد بچه های قدیمی تر،سخن رانی هایی که .توضیح می دادهوشنگ برای همه بچه های مباحثش را 

زمان زیادی گذشت ومن شلواردوزی را یاد گرفتم درکارگاهی .درسندیکا شده بود را توضیح می دادند

 .که متعلق به جواد سبزواری بود مشغول شدم به همراه جوانی بنام آذری

این فرد .ری قوی تربود یعنی پرسابقه تربوددر همین کارگاه آقایی آمد به اسم سید مهدی که ازمن وآذ

یعنی اگر شما شلوارسفید را دست ایشان می .تا شلوارسفید را بدون کوچک ترین لکی می دوخت 11

از بس که .دیدید یقینا می گفتند امکان ندارد این شلوارسیاه نشود،اما در عمل خالف این ثابت می شد

 .ی رسید ولی کارش خیلی تمیز بوددیر به دیر ریشش را می زد ودیر به خودش م

من هم آمدم پیش .ازمن بهانه ای گرفت واخراجم کرد -صاحب کارم -در یک جا آقای سبزواری

سندیکا :گفت!نه:تاحاال وارد سندیکا شدی؟گفتم:به من گفت.هوشنگ وجریان را برای او تعریف کردم

ب برو سندیکا ثبت نام کن،عضو خوب است،باید عضوبشوی وفعالیت کنی،چرا تا حاال نیامدی؟حاال ش

 .بشو،بعد تقاضای حل اختالف بکن

وقتی رفتید سندیکا چه تصوری از فعالیت های سندیکایی داشتید؟چه تجاربی از سندیکا داشتید؟در * 

ذهن تان چی بود؟با چه برداشت ها وبر اساس کدام نمونه کارهایی کهاز سندیکا سراغ داشتید پا در 

 آن سندیکا گذاشتید؟
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تا آن جا من متوجه این شده بودم که کارگرانی که در سندیکا فعال اند،یک وجه تمایزی :حمد فراهانیم

این را درکارگاه ها دیده بودم از رفتارآقای شهناسی،رفتارآقای بهنام وهوشنگ قلعه .با دیگران دارند

هم صدق می نوعی وامثال این ها وآن چیزی که در مورد هوشنگ عرض کردم کم وبیش در دیگران 

به عنوان .کرد یعنی احترام به ارزش های انسانی،احترام به نوجوانان،دفاع از حقوق سایر همکاران

تا کت 1یعنی مثال .مثال،درتابستان ها که بیکاری زیاد می شد،رقابتها در کارگاه پا می گرفت

داقل معیشت یک نفرآدم که درطول یک هفته می خواستند بدوزند علی رغم این که این درآمدح6بود،

هفته را تامین نمی کرد با این همه بعضی از کارگران سعی داشتند زیر پای کارگران عادی را خالی 

تنها کارگران سندیکایی بودند که از این قضیه مستثنا بودند وحتی در بسیاری مواقع از کارگران .بکنند

 .کردممن این خصوصیت را ستایش می .ضعیف نیز حمایت های کاری می کردند

وقتی سندیکا آمدم وآقای عظیمی را دیدم .تا این جا ازفعالیت کارگران سندیکایی این حس را داشتم

یاد می دادند که از حقوق حقه ی خودت باید دفاع .متوجه شدم که این جا بحث دامنه دارتر است

برای کارگر  قانون(درمواردی که سفته داده بودند)توچرا رقتی قرارداد بستی؟چرا سفته دادی؟.کنی

مثل حق مرخصی .مزایایی در نظر گرفته بود واغلب کارگاه ها این را رعایت نمی کردند

تابستانی،مثل بیمه که هنوز اجباری نشده بود واین حقوق را برای این که کارفرما ندهد،یک سفته می 

یی که گرفت یا یک نوشته می گرفت که من کلیه ی حقوق ومزایای خودم را گرفتم،حقوق ومزایا

روز مرخصی با حقوق که این 11درقانون در نظرگرفته شده بود که چیززیادی نبود یک عیدی بود و

آقای عظیمی با این ها برخورد می کرد که تو نباید این .سفته گرفته بودند.ها را نمی خواستند بدهند

می آمدی سندیکا  باید.بایستی همه با هم مشورت کنیم.طوری خودت را داخل این ماجراها می انداختی

چهره اش به عنوان یک رهبرمرا می گرفت به عنوان یک .ویا با کارگران دیگر صحبت می کردی

 .رهبری که خوش فکرو با استعداد بود

ثبت نام وعضویت وبعد کارت صادرشد وبعد پشت سرش،شکایت را مطرح کردم که من اخراج شدم 

من این کار .اش ونمایندگان می آیندو مذاکره می کنندوگفتند که مثال دوشنبه یا سه شنبه توی کارگاه ب

آقای .یعنی ایشان برای حل اختالف آمده بودند.را کردم وتصادفا کشیک هوشنگ وآقای شبستری بود

 .شبستری خیلی قاطع صحبت می کرد

یعنی سندیکا ی بعد از کودتا .پس تا این تاریخ در واقع سندیکا فعالیت هایش را شروع کرده بود* 

 گر فعال شده بود؟دی

این ها آمدند وگفتند که مشکل .بود که من عضو سندیکا شده بودم 31این اتفاق سال !بله:محمد فراهانی

بعد که آقای شبستری یورش برد به آن ها که شما حق .کارش چی هست؟گفتند که کارش تمیز نیست

به کاروزندگی خودش حقی این کارگرهم نسبت .ندارید هر وقت که اراده کنید کارگررا اخراج کنید

تعهد می کنم که به کار این ها »:کارگری بود به نام سید مهدی،گفت...دارد وجوان است و

برسم،ضمن این که کارش تمیز می باشد ومن تعهد وتضمین می کنم که اگرکارش مشکلی داشت حل 

گر را این دو تای دی 11تا را بدوزم و11شلواراست من 31ومن هم راضی ام که اگر هفته ای .کنم

درست است که زن ندارند،ولی به هر حال،خرج مادرشان را که .نفر بدوزند تا این ها هم بیکار نشوند

 «.می دهند
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با کمک سید مهدی وآن روحیه ی سالمی که دراین جریان داشت وبعد قاطع برخورد کردن بچه های 

ابستانی بود که کار تضمین شده اولین ت.مشکل ما حل شد(آقای شبستری وآقای قلعه نوعی)حل اختالف

داشتم یعنی درآمدی که خیلی مزه می داد یعنی جمعه ها هم می شد رفت کوهی وکمری که کرایه 

 .ماشین هم بود

وقتی وارد سندیکا شدید در کدام یک از بخش ها شروع به فعالیت کردید؟آیا اصال خودتان را به * 

از این کمیسیونها فعال شدید وچرا؟آیا این مشخص درگیرکاردرسندیکا کردید؟درکدام یک  طور

 کمیسیون را شما انتخاب کردید ویا این که این انتخاب به عهده ی سندیکا بود؟

اوایل سندیکا،جلسات ماهانه ای داشت که در آن جا مسایل عمده ی صنف مطرح می :محمد فراهانی

شنگ رفتم وبعدمی خواستم از من که برای تشکرپیش هو.در آن زمان،عمدتا،بحث بیمه راداشتند .شد

گفت که ما وظیفه ی خودمان را انجام می دهیم وشما هم اگرحس می کنید که .آقای شبستری تشکرکنم

به همین .نسبت به کارگران دیگر وظایفی دارید دریکی از کمیسیون ها مشغول به فعالیت شوید

 .خاطردعوت کرد برای کمیسیون تشکیالت

کردن کارت،نوشتن صورت جلسات شبانه بود،گرفتن حق عضویت ها کار کمیسیون تشکیالت،صادر 

هوشنگ .وعقب افتاده هایی که می آمدند ومی دادند،جمع می کردیم وبه کمیسیون مالی می دادیم

 .تشویق کرد که من به کمیسیون تشکیالت بروم

 آیا سندیکا در این تاریخ باز هم در نظام آباد تشکیل می شد؟* 

 .اال آمده بودیم سعدی شمالی وجایی را اجاره کرده بودیمح!نه:محمد فراهانی

حاال قبل از این که وارد مباحث کمیسیون تشکیالت بشویم وکارها وسوابق وفعالیتهایی که شما *

درکمیسیون تشکیالت داشتیدرا مرور بکنیم،شاید بد نباشد بدانیم که چه کسانی در سندیکا فعال 

 ی هیات مدیره را چه کسانی تشکیل می دادند؟سندیکا چگونه بود؟اعضا بودند وجو

فعالیت بعد از مجمع شروع شد به مجمع که دعوت شدم،یک حسی که من داشتم این ها :محمد فراهانی

حسی دیگری .مربوط می شد«اصال پیش غریبه نفس نکش»به همان شیوه ی تربیت خانوادگی ما

داشتم وآن این که من فکرمی کردم این ها خیلی بزرگ تراز این حرف ها هستند که من بخواهم وارد 

به خصوص چند تای آن ها که برای من مثل یک رعد وچیزی .کا بشوم وبا این ها همکاری بکنمسندی

دور از دسترس بودند مثل آقای حسین بستچی،آقای عظیمی،حتی همین آقای هاکوپیان که اتفاقا هم سن 

ولی من از ایشان می ترسیدم به حدی منظم ومرتب وحساب شده حرف می .وسال های خود ما هم بود

این ها فرق می کردند با کارگران .که آدم لذت می برد؛خیلی منظم وخیلی با شخصیت ومتین بودند زد

این ها آدم های بسیارمنظم وبا ادبی بودند ومن ارتباط گیری با این ها را،تا مجمع،دور .وت وولنگار

دعوت کردند کافه .مجمعی که دعوت کردند من نمی دانستم چی هست.از دسترس می دیدم

گفت وگوی .رفتم آنجا که ازسندیکاهای دیگرهم آمده بودند از وزارت کارهم آمده بودند.ستالکری

آقای جعفری دبیر .به خصوص گفت وگوی آقای عظیمی وآقای جعفری.تریبون خیلی صمیمانه بود

این رفتارها وبرخوردها روی من خیلی اثر .سندیکا بودگفت وگوی آنها خیلی صمیمانه وقشنگ بود

درکمیسیون .دم این ها خیلی هم خارق العاده نیستند،می شود با این ها همکاری کرددی.گذاشت

به فکر تاسیس .در کمیسیون تشکیالت حرکت نویی کردم.تشکیالت سندیکا شروع کردم به فعالیت
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سندیکا بودجه ای :گفت.به آقای جعفری گفتم که بودجه ای برای تاسیس کتابخانه بدهید.کتابخانه افتادم

 .اسیس کتابخانه نداردبرای ت

وقتی بحث تاسیس کتابخانه شد یکی از بچه ها گفت من یک قفسه دارم وقفسه را آورد ویکی دیگراز 

بعد .را آورد وهمین جوری بچه ها شروع کردند به کتاب آوردن«کتاب هفته»بچه ها مجموعه ی

انی ندارد به خصوص این دیدم که نه کتابخانه هنوز ج...فهرست کتابها را تنظیم کردم ودفترومهر و

ما کارگران خیاط می :آمدم وشروع کردم برای چند تا ناشر نامه نوشتم که.که کتابها اغلب کهنه بودند

خواهیم یک کتابخانه تاسیس کنیم از شما چه کمکی برمی آید؟کمک می کنید یا نه؟ناشران خیلی کتاب 

ناشر بودند که کتاب  3-1.خورد می کردفعال تر از همه بر«نیل»فرستادند که از آن میان انتشارات

در هر صورت کتایخانه رونق گرفت وبنده شدم کتابدار وچسبیده بودم به .های خوبی داده بودند

 .کتابخانه وفعالیت های مرتبط با آن

 آماردارید که در آن زمان سندیکا چقدرعضوداشت؟*  

 .ولی آماردقیق نداریم!بله:محمد فراهانی

 ای سندیکا حدودا چند نفرعضو کتابخانه بودند؟بین کارگران واعض* 

اعضایی که عضو شده بودند مثال مثل من،آمده بودند داشتند شکایت می کردند دیده :محمد فراهانی

بودند اول باید عضو سندیکا بشوند،بعد بتوانندکمیسیون حل اختالف را دعوت کنند واین ها نیزبرای 

ده بودند ومشکل شان حل شده بود ورفته بودند شاید حل اختالف شان بیایند،این ها که عضو ش

نفربودند ولی اعضایی که حول سندیکا وفعالیت هایش حضور داشتند ودرکنفرانس ها  1311-1111

 .نفرنبودند111-131شرکت می کردند،بیش از 

چه زمانی بحث بیمه شدن در بین خیاطان جدی شد؟آیا بیمه شدن خیاطان،با بقیه ی صنف ها،در * 

زمان بود یا زمان این ها فرق می کرد؟یعنی اجباری شدن بیمه ی خیاطان هم زمان با صنف  یک

 کفاشان،بزازان وغیره بود یا نه؟

بیمه شدن خیاطان با سایر .آن زمان شعارعمده ی سندیکاها اجباری شدن بیمه بود:محمد فراهانی

می کردند این بود که ما  مساله ای هم که مطرح.یعنی صنف به صنف می دادند.صنوف،نزدیک بود

البته در این میان،نانواها .پرسنل برای بازرسی نداریم وهماهنگی باید بین بخش های حکومتی باشد

مرا از :همین چندوقت پیش یکی از این نانواها گفت.خیلی زودترموفق به گرفتن حق بیمه شده بودند

این در حالی است که کارگران !ورید؟حقوق قانونی محروم می کنید،انتظارهم دارید که نان سالم بخ

مرا ازشمول قانون خارج می کنند،یعنی بیمه نداشته باشم :می گفت.نفر می باشند1نانواها،همگی زیر 

در نهایت سالم هم نباشم و وقتی که من سالم نباشم،شما چگونه می توانید نان سالم بخورید؟از طرف 

 .،هم متشکل تربودند وهم پیشرودیگر،نانواها به دلیل سختی کاروحساسیت کارشان

 بیمه شدن خیاطان در چه شرایطی اتفاق افتاد؟از آن دوران چه خاطراتی دارید؟* 

دراعالمیه خبر را .آن شب،که برای کنفرانس دعوت کردند،شب خاطره انگیزی بود:محمد فراهانی

گران جوری آمده اعضا وکار.ندادند ولی اعالم کردند که موضوع بسیار مهمی است،حتما شرکت کنید
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بودند که دراتاق وروی نیمکت ها جا نبود ویک عده نیز ایستاده بودند تا هال وراهرو وپایین 

باالخره ما پیروز شدیم وموفق شدیم که بیمه را »:آن شب،هاکوپیان واقعا کوالک کرد وگفت.سندیکا

کارگران خیاط به ما «.بگیریم ولی متاسفانه شرط شان خط زدن آقای جعفری از هیات مدیره است

ضمن این که افراد .دلیل برخورد متین آقای جعفری واستمرارش در کاروگفت گو دوستش داشتیم

شرط دادن بیمه به خیاط .پلیس هم در مورد او حساس بود.دیگر نیز ارزشمند وافراد خوش نامی بودند

با این خبر ناراحت  آن خبر خوش.ها این بود که جعفری از هیات مدیره سندیکای خیاطان کنار برود

ما همواره از حمایت آقای جعفری برخوردار :باالخره هاکوپیان گفت.کننده محیط را سنگین کرده بود

خیلی باشکوهی .شما دل تان گرم باشد.وهیات مدیره همواره با ایشان مشورت خواهد کرد.خواهیم بود

این پیروزی خیلی کمک کرد .دیک شیرینی هم دادند واز آن تاریخ بیمه درصنف خیاط اجباری ش.بود

یکی از عرصه های مبارزه ی ما این بود که همراه با .که بچه ها بیش تر درگیرکارسندیکایی بشوند

اما حکومت وقت،روز .اعالم کنیم«روزکارگر»کارگران کشورهای مختلف جهان،روز اول ماه مه را

این روز را »:ی کرد ومی گفتندتولد رضاخان را به جای روز اول ماه مه،روزکارگرایرانی معرفی م

بچه ها به مناسبت اول ماه مه،کارت های تبریک «.جشن بگیرید واصال ما چکارداریم به فرنگی ها

برخی از این کارت ها می افتاد دست پلیس وبچه ها .چاپ می کردند وبین کارگران توزیع می کردند

خبردارکه می شدیم .جین-ند برای سینگیر می افتادند واعضای هیات مدیره را هم با بچه ها می برد

پلیس هم می دید که جو .این اتفاقات افتاده بچه ها را درقهوه خانه ها برای مشورت جمع می کردیم

یکی از چیزهایی که دوباره درگیر می شدیم .ناجوراست توپ وتشری می آمد و ول شان می کرد

چند بارنمایندگان .ی کردند برای این کارمرداد وغیره بود که ملت را وادارم13آبان و3چراغانی های 

آبان چراغانی نکردید؟تدبیری که بچه های 3سندیکا به این خاطربازداشت شدند که مثال شما چرا 

ما ازاحزاب ودولت،مستقل هستیم ودرسیاست هم دخالت »:هیات مدیره داشتند این بود که می گفتند

 .(بود و واقعا هم در این راستا کارقشنگی کردند اساس کاراین سندیکا استقالل از احزاب)«.نمی کنیم

 .یعنی بیش ترمنافع صنفی وکارگری اولویت داشت تا فعالیت های سیاسی* 

یعنی پیشبرد یک امرسیاسی بود به این معنا که سندیکا که .این خودش یک سیاست بود:محمد فراهانی

قانونی باشد آن هم درچارچوب با حکومت نمی تواند مخالفت بکند،فقط می تواند خواستار حقوق 

به عنوان مثال،آلودگی هوای .حرکت تشکل صنفی تا این که بتواند حقوق اجتماعی خودش را طلب کند

شهربه سندیکا مربوط است چون بچه ی کارگریا هرتشکل دیگری در هوا می خواهد نفس بکشد،ولی 

قعا در این کارها دخالت نمی جابه جایی احزاب وغیره،اصال کارحزبی وکارسیاسی است وسندیکا وا

مراسم مربوط به شاهنشاه :آبان می رفتیم می گفتیم ما با سیاست کاری نداریم می گفتند3وقتی .کرد

آخرسرکه می .ما در سیاست دخالت نمی کنیم:آریامهراست،چه طورشرکت نمی کنید؟می گفتیم

رای عضویت می گیریم تومان ب1ما:بچه ها می گفتند.روزتولد شخص اول مملکت است!آقا:گفتند

واصال هم پول آب وبرق وهزینه های عادی اش را نمی توانیم بدهیم چه برسد به این که پول 

 .یک سری خط ونشان می کشیدند ودرنهایت هم ول شان می کردند.چراغانی را بدهیم

 مشکالت فعالیت های سندیکایی درچی بود؟این مشکالت درچه شرایطی گسترش پیدا می کرد؟*

یکی رکود مطلق،مثل حالتی که امسال وجود :حالت بود1پاشنه آشیل سندیکاهای سابق:فراهانی محمد

با .دررکود مطلق،کارگر هیچ صنفی توان ندارد که به تشکل فکرکند.داشت ودیگری،رونق باال است
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همسرش درگیراست،چون صاحب خانه به همسرش اهانت کرده است؛با بچه اش درگیراست،چون 

بچه را ندارد؛دربحران های اقتصادی فشارهای روانی وسکته های ناشی از استرس  هزینه ی تحصیل

درشرایط رونق هم بالفاصله .درشرایط رکود،کارگرجذب اتحادیه وتشکل نمی شود.ها بیداد می کند

این ها بعدازآن رفرم های ارضی،به .صاحب ابزارمی شوند،یعنی به صاحب ابزارشدن،فکرمی کنند

ضان بود که قیمت نفت گران شد ودرآمد ایران باال رفت ویک دوران رونق خصوص بعدازجنگ رم

پیش آمد واین دوران رونق درواقع سندیکای ما را رونق انداخت چون بسیاری از فعاالن وعالقه 

در صنف ما افراد خیلی محدودی بودند که شاخص شان آقای جعفری هستند که .مندان کارفرما شدند

یعنی زندگی خصوصی اش .ید والحمدهللا از همه موفق تربودنددرهیچ شرایطی ابزارنخر

سالم،فرزندانش به عالی ترین شکل پیشرفت کردند وایشان به همان شکل کارگرمانده وبا حقوق 

یکی هم تصورمی کنم آقای بستچی است که هرگز .کارگری طوری تنظیم کرده که موفق بوده اند

د به کاراجتماعی هم،درآن دوران رونق،وقتی پول پیدا اعضای مدعی وخیلی عالقه من.کارگاه نگرفت

به دلیل این که واقعا سخت بود با آن درآمد کم،زندگی کردن یا این که باالخره .کردند،کارگاه گرفتند

آفت 1به طور کلی،صنوف با .بعضی ها هم که خیلی ثروتمند شدند.درآمد باال جاذبه هایی داشت

االن معرفت سندیکایی جا نیفتاده وتربیت سندیکایی درجامعه ی ما .رکود کامل،رونق باال:روبروهستند

است،چرا که درحال 16وجود ندارد،احساس می کنم که جامعه ی ما نسبت به اروپا درقرن 

مثال اگر در هند .درهیچ جای دنیا این طوری نیست!حاضر،ظاهرا باید نفس تشکل را معرفی کنیم

درکوره دهات .سال است که داریم111البته که داریم؛:؟می گویدباشید به کارگرش بگویید سندیکا دارید

دربنگالدش،اتحادیه .البته که داریم:اتحادیه ی کشاورزی دارید؟می گوید:های هند به کشاورز بگویید

ما متاسفانه دروضعیتی هستیم که هنوز درمورد مقدمات .های کارگری به صورت سنت درآمده

 .کارصحبت می کنیم

را چه می دانید؟درواقع،علت این که سنت انتقال تجارب تشکل ها درجامعه ی ما  علل این وضعیت*

اجتماعی است؟درسیاست کالن جامعه  -وجود ندارد،درچیست؟درعدم آگاهی است؟درتحوالت سیاسی

یا حاکمیت است؟درپایین بودن سطح فرهنگ کارگران است؟ریشه های چنین خصلتی را درچه می 

 بینید؟

یعنی آقای .حکومت های ما مدعی هر چی که باشند،نفت فروشند.ش آن باالستاصل:محمد فراهانی

البته ایشان .نقطه ضعف این جاست:خاتمی هم که برای ایرانیان خارج از کشور گزارش داد،گفت

بیماری های اقتصاد متکی به نفت را توضیح داد ولی نفت فروش پولش را بدجوری خرج می 

این .اصال،مثل ارث پدری از باال به جامعه نگاه می کند.ث پدری استانگارازکیسه ی خلیفه یا ار.کند

این جورحکومت ها فرق می کنند با جوامعی .اصال نمی فهمد که نیروی کار جامعه چه قدرمی ارزد

دولتی که زندگی واموراتش با مالیات مستقیم .که دولت از طریق مالیات مستقیم مردم اداره می شود

به تشکلی تجاوز نمی کند،بلکه می .را می فهمد،درنتیجه،بی حرمتی نمی کنداست،بازدهی ارزش کار 

داند که با سازمان های کارگری باید حرف بزند واال اشکال ایجاد می شود وکارگردرست کار نمی 

کند درنتیجه،جامعه بازده ندارد،تولیدش بازده ندارد واین نمی تواند مالیات بگیرد ونهایت این که 

حکومت های ما اززمانی که نفت کشف شده دارند .آن دولت ها می فهمند.ه می شودجامعه ورشکست

ما آن کاررا کردیم،ما سد ساختیم :می فروشند ودرست مثل ارث پدری به مردم منت می گذارند که

ریشه .سلمبه می دهند -وفقط شعارهای قلنبه.مبالغ کالنی هم ازبغلش می خورند ومی روند کنار...و
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این همه دانش آموز یا .؛یعنی بی حرمتی وبی توجهی به ارزش نیروی کاراش درآن جاست

دانشجویانی که دررشته های مختلف ودرالمپیادهای مختلف افتخارآفریدند،اول شدند،دوم شدند،بهترین 

یک غیرت .ها شدند از این کشوررفتند،ولی باک شان نیست وکسی به این جور چیزها نمی اندیشد

با شیپورزدن وفریاد زدن که من خیلی خوش غیرتم .دودور نمی شود -ا داداروهمتی می خواهد که ب

جوانی که متعلق به جامعه بوده،جامعه هزینه کرده،ارزش جامعه است،باید با افتخار سرش را .نیست

وقتی برای فرد ممتازی ارزش قایل .باال نگه دارد،توفراریش دادی،نه حاال قبل اش هم همین طوربوده

برای بهتراداره کردن مملکت طرحی می دهد ودرپاسخ اش به اوبی حرمتی می کنند  نیستند،وقتی

وهزارجورتوهین می کنند،این ها می فهمند کارگرکی هست؟این ها اصال دالل اند؛با پول نفت بازی 

نفراز شمول 1این ها ارزش کاررا نمی فهمند؛نمونه اش همین خارج کردن کارگاه های زیر.می کنند

  . قانون است

صنف خیاطان با چه مشکل عمده ای روبروبود؟درداخل سندیکا چه مشکلی 01و61دردهه ی * 

داشت؟وسندیکای خیاطان این مشکل را چه جوری حل می کرد وبیش ترین دغدغه ی سندیکا،حول 

 چه مسایلی می گشت؟

سندیکایی،عمدتا درکشورما تکه می شود ومی خورد به مسایل تجربه ی کار :محمد فراهانی

یکی از .درآن دوران،با سابقه ترها محدودیت داشتند وجوان ترها نیزتجربه نداشتند.سیاسی

خصوصیات رشد فعالیت اجتماعی درعرصه ی سندیکایی،رابطه ی تنگاتنگ با کارگران صنایع 

درصنایع،پلیس سیاسی شاه .ند،درنتیجه متحدترندچون کارگران صنایع،امکان کارفرما شدن ندار.است

رابطه ی نماینده ای که از طرف .سلطه داشت وسعی می کرد سندیکاها رابه شکل فرمایشی اداره کند

کارخانه آمده بود وارتباطی که شما به عنوان سندیکای خیاط یا کفاش یا بقیه ی سندیکاهای مستقل می 

شما :چون بالفاصله می گفت.ر کنند،این ارتباط برقرار نمی شدخواستند با سندیکای کارخانجات برقرا

 .خوب شد که جلسه ما تشریف آوردید

 

                                                   

سابقه نرخ ارز دستمزد كارگران كمتر از تورم واقعی  تا قبل از افزایش بی : مصاحبه با مازیار گیالنی نژاد
یا  فعاال  .شاد عمل مزد كاارگران هرساال بار اسااس تاورم ساال قبال پرداخات می شد و در محاسبه می

های كنترلای بار  كارگری معتقد اسات در شارایط تاورمی كناونی، دولات بایاد عاالوه بار اعماال سیاسات
شاود نیاز  بازار ارز، به اقداماتی كه ترمیم شكاف مزدی و افزایش قدرت خریاد كاارگران را منجار می

ساابقه نارخ ارز دساتمزد  تاا قبال از افازایش بی: ژاد در این باره به ایلناا گفات یالنی نمازیار گ.اقدام كند
شد و در عمل مازد كاارگران هرساال بار اسااس تاورم ساال  كارگران كمتر از تورم واقعی محاسبه می

هاای پایاانی ساال باا ماال  قارار دادن  حتی در آن زمان نیز دولت در ماه: او افزود.شد قبل پرداخت می
خ تورم غیر واقعی و محاسبه سبد هزینه كاالیی به مراتب كمتر از نرخ باازار، حاداقل تاورم را در نر

با این همه در این شرایط كاارگران : این فعال كارگری ادامه داد.كرد تعیین دستمزد كارگران لحاظ می
ی تااامین های خااود را تااا حاادود از طریااق اضااافه كاااری و یااا اختیااار كااردن مشاااغل دوم و سااوم هزینااه

كردنداما از زمان كاهش ارزش پول ملی دیگر این شرایط حاكم نیست زیارا افازایش تاورمی اخیار  می
او با بیان اینكه افزایش نارخ ارز .های اقتصادی را با مشكل مواجه كرده است ادامه فعالیت برای بنگاه

در : تاكیااد كاارد اساات،ای زیاااد كاارده  سااابقه شااكاف میااان هزینااه و درآمااد جامعااه كااارگری را بطااور بی
 .شرایط كنونی باید مزد كارگران همزمان با كنترل بازار ارز افزایش یابد

91/70/9919روزنامه کار وکارگر *  

 ارزضرورت ترمیم شکاف مزدی در کنار بازار 
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گاهی وقتها با خودم فکر میکنم که آیا کارگروکارگری کردن،یعنی انجام دادن کاری در وقت معلوم 

ودرازای وجهی معین،فقط شغل محسوب می گردد؟ ویا کارگر دارای ماهیت طبقاتی و اجتماعیست؟ 

عاع وآیا کارکارگر،حتی در زمانی که شیفت کاریش به پایان میرسد،بقیه ساعات شبانه روز را تحت ش

یعنی حتا در زمان استراحت بعد از پایان کار .خود قرار میدهد؟ یعنی همچنان کارگر باقی می ماند؟ 

وحتی زمانی که خواب اورا در برمیگیرد،هنوز هم کارگر خوانده می شود؟بعبارت دیگراو، صاحب 

ویاآنطور که سرمایه داری آنهم در وجه پیشرفته . شخصیت معین وهمیشگی کارگریست؟

چه کارگر،چه )رنش،میخواهد با انکار این موضوع وتلقی دیگری برجامعه که، همه توده مردمومد

، شهروندانی هستند با حقوق برابر انسانی؟ با اینهمه (سرمایه دار وچه کشاورز و کال از همه صنوف

ن یعنی زیست.سعی من در نوشته حاضر آنست که بتوانم  به این حقیقت که جوهره وجودیم را بشناسم

در طبقه کارگر با خواستگاه مشخص طبقاتی ،انسانی  ویا آنطور که بورژوازی ادعا می کند ،من  

 شهروند درجه یکی هستم با حقوق برابر با سایرین؟ 

،کمتر   اگر در مناسبات مرسوم سرمایه داری نظری بیافکنیم می بینیم که در ادبیات معمول جامع

دار به میان می رود چراکه بورژوازی بخاطرپرهیز  صحبتی از طبقه کارگرویا طبقه سرمایه

ازشاخص نمودن تضاد منافع طبقه کارگر وسرمایه دار و جهت جلوگیری از بسط این تضادها در 

،برخالف عهد (خیزش کارگران وانقالب.)پهنه اجتماعی ،که میتواند برایش دردسرآفرین باشد

انسانی را بر پایه اصل شهروندی بنا می  ،روابط(طبقه اشراف در مقابل طبقه عوام)فئودالیسم 

وحتی از حیث .اصلی که مناسبات انسانی راجدا ازرنگ ،نژاد ،شغل ودین، یکسان میشمارد.گذارد

پس عموما ما با . حقوقی وقانونی بین طبقه حاکم وتک تک  شهروندان هیچ فاصله ای وجود ندارد

ه دراین بین آنطور که خود ادعا می کند ک. دوطبقه دارا وندار مواجه هستیم  ویا مرفه و فقیر

از .،حضورکارگر بسته به نوع کارو میزان درآمدش ،در هردو طبقه دارا وندار مشاهده می گردد

طرف دیگر سرمایه داری برای جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی ،دست به ایجاد طبقه سومی زد که 

بیشترین نگاه ها را بخود .سرمایه داریست  بعبارت دیگر طبقه متوسط ،زاییده.جایگاهی میانی دارد 

بدین شکل که  هرچه طبقه متوسط . جلب میکند ودر ارزیابی ها مالک عدالت محسوب می گردد

وجود طبقه . بزرگتر گردد ،نشانه توسعه ،پیشرفت ،پرشدن شکاف طبقاتی ومدرنیزم وغیره می باشد

چراکه بیشترین .امری حیاتیستمتوسط، از حیث مشروعیت ایدئولوژیک برای سرمایه داری 

حال باید دید که پیدایش این طبقه نورسیده . خواستگاه لیبرال دموکراسی دراین طبقه مشاهده می گردد

در مناسبات سرمایه داری ،ناشی از رشد وتعالی طبقه کارگر بوده است ویا این طبقه برگرفته از 

 .خرده مالکین وروشنفکران وتحصیلکرده هاست؟

 ری وانسانسرمایه دا

من آزادم بشرطی که این آزادی، آزادی من های :جان استیوارت میل در کتاب رساله  آزادی میگوید

دیگر را بخطر نیاندازد ووظیفه دولت تنها محافظت از آزادی من در مقابل من های دیگر 

، همانطور که دراین جمله مشهورمیل که بعبارتی ،مانیفست نظام سرمایه داری می باشد".است

مشاهده می گردد، اشاره اوبه ضمیر من،لزوما به معنای من کارگر ویا من سرمایه دار نیست وحتی 

 کارگر، آزادی ، سرمایه

 



 Email: skfelezkar@gmail.comنشریه پیام فلزکار                                     
 

11 
 

بنظرمن، این خیلی مهم است که در مناسبات .یک کلمه عام است.جنسیت هم دراین باره نقشی ندارد

لی هرچند درخی)جدید، روابط انسانی از شکل بدوی وعقب مانده خود جدا گردیده وبشریت توانست

از مرزهای نژادی،فرهنگی ومذهبی وغیره،عبور (جاها نتوانست ولی حداقل سنگ بنای آن گذاشته شد

نماید وتنها برروی انسان بودن تاکید شود که این خود ،نشان دهنده پیشرفت بشردرسیر تکاملی خود 

توانسته  زایش این عصر نوکه بعد از رنسانس بوجود آمد نشانه آنست که جامعه انسانی. بوده است

است که پس از طی طریق طوالنی در گذر تاریخ بر انحصارات وتضادها ی زمخت ،عریان وضد 

در نتیجه زندگی انسانها دچار تکامل فراوان  از حیث .انسانی عصر برده داری وفئودالیسم فائق بیاید

از طرفی رشد . یعنی انسان ارزش مادی بسیار بیشتری پیدا نمود. بهبودی کیفیت زندگانی  شان گردید

وتکامل علوم وفنونی که زندگانی بشر رادر این دوران، تحت تاثیر می گذارد از همه ایام تاریخ بیشتر 

مدرنیزم میوه .بود به طوری که در اندک زمانی ،انسان توانست بیش از همه تاریخ، بجلو حرکت کند

دیگر خبری از اسارت عیان  این خیلی مهم است که،.چیزی که همه بدنبال آن هستند.این دوره است

هرچند که خوی سلطه جوی انسانی شکل . نبود( منظور دوران برده داری وفئودالیسم)وخشن گذشته 

یعنی تضاد . این  انحصارات وتضادهای اجتماعی  واقتصادی رابشکل جدید وپیچیده تری بروز داد

ا که ازیک سو،گشتاورد سرمایه چر.منافع طبقه سرمایه داربا طبقه کارگربعنوان فروشنده نیروی کار

ودرآن سو،کارگری که .جهت تحصیل سود برای کارفرما ،سخت محتاج نیروی کار کارگر می باشد

می فروشد بعبارت دیگر،او هم بدنبال ( سرمایه دار)نیروی کار خود را  در قبال مزد به کارفرما

یعنی اگر کارفرما سود .ددریافت مزد بیشتری از سرمایه دار است تا زندگی بهتری داشته باش

حداکثری می خواست ؟روی دیگر سکه ،کمی مزد،سختی تامین معیشت زندگی وکال فقر وبیچارگی 

بجز از )کارگرتوام بودواگر هم کارگر می خواست درآمد بیشتری برای یک زندگی بهترتحصیل نماید

. ار مواجه می گردید با دیوار ضخیم سرمایه د(طریق اضافه کاری وانجام کارهای سخت وزیان آور

این تعارض در منافع ،در قرن نوزدهم کسانی مانند،سن سیمون،فوریه وائون رابرآن داشت که با حفظ 

بدنبال راهکارهایی باشند که تنظیم رابطه کارگر وکارفرما در چارچوب (بورژوازی)مناسبات موجود 

به زبان ساده ترهدف .گردند ضوابط معینی درآید که طی آن کارگران هم در سود بدست آمده سهیم

ویا الاقل بتوانند شدت تضاد .آنها آشتی دادن منافع این دو وتبدیل تضاد منافع به اشتراک مساعی  بود

آنهم در فضایی آرام ودر صلح .در منافع این دوسوی غیر متجانس را بشکلی بهم نزدیک نمایند

ه البته سرمایه داری در سن سیمون تز تاسیس اتحادیه کارگری را مطرح میکند ک.وصفا

اما فوریه و بخصوص اوئن .ناچار از پذیرش آن گردید( دراثرمبارزات بی وقفه ومستمرکارگران)آینده

بدین شکل .سعی کردند رابطه کارگر وکارفرما را در تقسیم سود حاصل از کار را فرمول بندی نماید

سهم کارفرما چهار دوازدهم باشد ولی که اگر کل سود بدست آمده را دوازده دوازدهم در نظر بگیریم 

بدیهی است که در عصر .سهم کارگران پنج دوازدهم ومابقی هم به تکنسیین ها وغیره تعلق گیرد

سرمایه داری که زمین وزمان در خدمت سرمایه دار است او هیچگاه حاضر نمی شود که سود خود 

نسجامی در قبوالندن خود بعنوان وهمچنین کارگران هم، هیچ طرح وا.را با دیگران تقسیم نماید

در .بخاطر همین بود که مارکس به این گروه لقب سوسیالیسم تخیلی را داد. شریک کارفرمایان نداشتند

کنار این عده ،اشخاصی هم مانند خود مارکس وانگلس بودند که نظریات متضادی نسبت به افراد 

بهتری داشته باشد یعنی راه رسیدن به جامعه اینکه طبقه کارگر ، اگربخواهد زندگی .گفته شده داشتند

بعبارت دیگر .بی طبقه ،زوال مناسبات سرمایه داری از طریق انقالب توسط طبقه پرولتاریاست

مارکس بدنبال حل تضاد منافع کارگر وکارفرما برنمی آید بلکه تازه آن را هم عبث وبیهوده می 
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همانا حذف فیزیکی یک سوی این تضاد .است  داندازاین رو بهترین حالت ازبین بردن صورت مسئله

با این همه، تمامی نظریات ارائه شده در این زمینه ،در عالم پراتیک تا کنون ره بجایی نبرده .طبقاتی

اگرهم در کشورهایی با الهام از اندیشه های مارکس بدنبال ایجاد جامعه بی طبقه وانسانی بوده . است

یدا نمود که سخت به مبانی عدالت طلبی وبرابری طلبی اند،نتیجه آن چنان عواقب وخیمی پ

که این خود موجب گردیده است که سرمایه داری بعنوان جریان غالب . لطمه وارد نمود(سوسیالیسم)

وبرتر بیش از گذشته راه خود را به پیش ببرد ، گفتیم  عدالت،امری که برای ما کارگران بسیار مهم 

دراین مناسبات اینطور تلقی می گردد که عدالت . سکوت می کند است وسرمایه داری هم درباره آن

بعبارت دیگر سرمایه داری .امریست ثانویه که میتواند از درون دموکراسی بوجود آید،ونه مستقال

در دوران فئودالیسم ( اشراف وعوام)،تنظییم روابط طولی انسانها که مبتنی بر اصل حاکم ومحکوم

مردم ساالری، تدوین قوانین حقوقی .اصل شهروندی بسط میدهد  رابه روابط عرضی ،مبتنی بر

. برابردر مورد همه شهر وندان را ، عدالت انسانی در حوزه های سیاسی واجتماعی نشان می دهد

ولی در حوزه اقتصادی ،معانی وکلیشه های مرسوم در مورد مفهوم عدالت بطور کلی متفاوت از این 

در :در مورد کعبه آمالش میگفت(پدر علم اقتصاد سرمایه داری)چیزیکه آدام اسمیت .نظام است 

پس آنطور که من می فهمم .جامعه آمریکا همه باید شانس برابر برای سرمایه دارشدن داشته باشند

چرا که معنی کالسیک .با این شرایط مفهوم عدالت با چیزیکه قبال می دانستیم کامال فرق می کند

ولی عدالت در سرمایه داری یعنی بیشترشدن . وضد برتری طلبیست. عدالت ،یعنی برابری ،همسانی

 . یعنی رقابت طیف گسترده تری از جامعه ،در جهت تحصیل سرمایه بیشتر ..تعدادسرمایه داران

 حال میخواهم بدانم که آزادی به تنهایی واقعا من را رها میسازد؟ از اسارت جبرها،بندها،تابوها و

،کنشی هایی که از روی (آنطور که من می فهمم)انحصارات وغیره؟ اگر منظور از آزادی 

البته بماند این اراده و .اختیارصادر میشود که تنها برگرفته از نیروی خواست واراده آزادفرد باشد

ه  چ..آیا واقعا من  آزادم؟.خواست تا چه میزان از مسائل طبیعی وتاریخی وفرهنگی ناگزیر می گردد

رابطه ای بین سرمایه از حیث کنشهای اختیاری من وجود داردکه قیود مرا رهایی می بخشد تا من 

احساس آزاد بودن نمایم؟بعبارت ساده تر، من با جیب خالی هم آزادم؟ تا از قید وبندهایی که نداشته 

بدون اضطراب (ایهسرم)آیا من آزادم تا در نبود داشته هایم.هایم ،جلوی پایم گذاشته است عبور کنم؟

ونگرانی  بتوانم زندگی کنم؟ویا مثال من آزادم که هر جا خواستم بروم؟ به سرزمینهای دور دست 

منظور از )اما براستی با چه پولی ؟من(حاال گیرم مرز های سیاسی وجود نداشته باشد. )سفرکنم؟

منه کارگر ویا منه بلکه منظور معنی عام آنست که دراینجا مراد، . ضمیر من ،رضا رخشان نیست

اما با چه پولی؟آیا من هم میتوانم مانند ثروتمندان این آزادی . آزادم رئیس جمهور بشم؟( ندار است

عمل را داشته باشم که، به یک میزان از زندگی لذت ببرم؟ آزاد باشم که با کشتی تفریح ایم عرض 

بماند ولی برای شخص خودم ،بعد حاال کشتی رانی روی اقیانوس اطلس . اقیانوس اطلس را بپیمایم؟

از سی هشت سال سن وبا وجود عالقه فراوان ،هنوز آزادی عمل جهت رفتن به یک سفر تفریحی 

که البته آنهم الزم )آزادی تنها در گفتارمانیست. این یعنی اسارت.مثال به چالوس را نداشته ام

رکت این گردش آزاد در موتور ح.بلکه مهمتر از آن آزادی در عمل وحرکت ماست (وضروریست

بدون سرمایه، این آزاد بودن تبدیل به یک رویای شیرین می . جامعه سرمایه داری،سرمایه است

پس اینطور میشود که . چراکه درین جا ،وجود سرمایه است که به خواست ما،توانایی می بخشد.گردد

یعنی میزان آزادی من .ممن آزادم ولی چون سرمایه ای ندارم ،در جبر جیب خالی خود گیر کرده ا

هرکه سرمایه اش کم ،آزادیش کمتروهرآنکس سرمایه اش .بستگی به میزان سرمایه من دارد
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پس بهمین خاطر من برای رهائی بیشتر ،چاره جز تحصیل سرمایه بیشتر با .افزون،رهائیش افزونتر

فاده بیش از طرق مختلف چه اخالقی وغیر اخالقی ،من جمله فشار برروی کارگران در جهت است

،وهمچنین باال بردن ارزش افزوده وسود های کالن بدون (بخوانید استثمار)اندازه نیروی کار ارزان او

با این اوصاف ،این  دیگر آزادی من نیست آزادی .انکه او بخواهد آن را با کسی تقسیم نماید،نیست 

خالی نمی توان به عدالت هم  وفکر میکنم که با آزادی. ومن در چنگ آن اسیر گشته ام.سرمایه منست

مگر آنکه همه را به سمت .رسید چونکه برای رسیدن به آن آزادی خالی هم نیازمند سرمایه هستیم

حال یک سئوال اساسی که تازه از ذهنم گذشت که،آیا با تمامی چیزهایی . سرمایه دار شدن سوق دهیم

ورزوازی هرچه کشورها ثروتمند تر که گفته شد نمی توان اینطور نتیجه گرفت که ،در مناسبات ب

 باشند بالقوه آزادترند وهرچه فقیر تر باشند استبدادی تر؟

دولت سرمایه داری چگونه دولتیست وآیا میتواند از آزادی من در مقابل طمع  سرمایه دارانی که 

نقالب از ادفاع کند؟( چرا که سرمایه دار فقط به سود خود می اندیشد)میخواهند منو استثمار کنند

فرانسه که ناشی از سهم خواهی طبقه نورسیده ای بنام بورژوازی بود طبقه ای پیشرو که دیگرنمی 

چراکه این طبقه .توانست مناسبات عقب مانده دوران اشرافی، قبیله ای عصر فئودالیسم راتحمل کند

ثیراتی که در جدید نه دارای ژن مقدس اشرافی بود ونه سهمی در هیئت حاکمه با توجه به میزان تا

مناسبات اقتصادی ،اجتماعی آن دوره داشتند ازاین رو بخوبی توانستند از تضاد های سایر طبقات 

اجتماعی نظیر دهقانان وزارعین وخرده کاسبها با فئودالها، استفاده نمایندکه درنهایت منجربه پیروزی 

صولی مانند  دموکراسی دراین دوره بود که ا. انقالب فرانسه ونابودی عصر فئودالیسم گردید

الزمه این شیوه جدید پذیرش استقالل . ولیبرالسیم بوجود آمد که مبتنی براصل هرفرد یک رای بود

چیزیکه جان الک .یعنی همه در برابرقانون از حقوق یکسانی برخوردارند.فردی وحق شهروندی بود

معین وتوسط رای وسایرین میگویند که طبقه حاکم باید بصورت محدود ودرچارچوب زمانی 

شهروندان انتخاب گردد وهروقت هم مردم رای خودرا پس گرفتند دولت از قدرت ساقط می 

وحتی از حیث حقوقی وقانونی بین طبقه حاکم وتک تک  شهروندان هیچ فاصله ای وجود .گردد

عنی ی.همانطور که می بینیم الزمه اصل شهروندی پذیرش اصل بنیادین آزادی فردی یست.نداشته باشد

اتفاقا نکته جذاب واغوا کننده مناسبات سرمایه داری .همانطور که اقای میل می گوید که،من آزادم

جایی که دولت حضور نداشته .همین است یعنی استقالل عمل فرد در حوزه های خصوصی واجتماعی

صحبها  در این جوامع ، همه افراد از طیفهای گوناگون .باشد و جایی که بین افراد تفاوتی نباشد

البته در حین کار، مناسبات، دیگر بر اساس . سرکار حضور می یابند( بستگی به شیفت کاریشان)

یعنی کارگر . استقالل فردی نیست بلکه در حین شیفت کاری همه چیز جدی وگاها بیرحمانه میشود

ن می کند کارگر جا. وکارفرما هم با نگاه از باالاز کارگر کار می کشد.برای کارفرما کارمی کند

در حین کار،کارگر برای تحقق .وکارمیکند سرمایه دارهم به او مزد می دهد تا زندگیش را بچرخاند

اما ..مطالباتش چاره ای جز مبارزه کارگری با کافرما را ندارد ،تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد

ان همه شهروند پس از پایان شیفت کاری،ناگهان روابط ازحوزه طبقاتی خارج میشودودر خیاب

یعنی در ساعاتی انسان مالک وقت وکاروانرژی خود نیست وحتی .یک نوع مناسبات دوگانه. میشوند

چرا که برای گذران زندگی مجبور ( مزدوری)نسبت به چیزی که درست می کند کامال بیگانه است

برابربا  ودر ساعاتی دیگر،شهروندی ست با حقوق.شده است که آنها را به افراد دارا بفروشد

آنطور که من می . بعبارت دیگر در نظام سرمایه داری مناسبات انسانی دو زمانه است.کارفرمایش

مناسبات )فهمم دراین سیستم باهمه تالشها وشعارها وتبلغاتش ،نتوانسته است که اسارت تاریخی انسان
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تا این دو .ده استوهمچنان رابطه کارگر وکارفرما را بحال خود رها کر.را کامال حل نماید(قدرت

 .روابطشان را تنظیم نمایند( مناسبات قدرت )باتوجه به داشته های خود ،

برای . هستند( افراد دارا)در کشورهای سرمایه داری اغلب مدیا ورسانها در دست سرمایه داران

وبخصوص شرکت در انتخابات ،نیازمند  پولهای هنگفتی است ( یعنی دولت)حضور در طبقه حاکم 

در نظام آموزشی چه در ابتدایی ومتوسطه .بازهم قدرت مانور سرمایه داران بسیار باالستکه .

به بیان ساده .وآموزش عالی بازهم میزان دارایی افراد،سطح وکیفیت آموزش را معلوم می سازد

تر،سرمایه دار زادگان به مدارس ودانشگاهای خوب وعالی مجهز وسطح  باال می روند ولی کارگر 

همه اینها را گفتیم فکر کنم این پازل .بخاطر دارایی اندکشان همه چیزشان کم کیفیت تراستزادگان 

اینطوری شکل می گیرد که،رسانه های در دست سرمایه داران افکار عمومی رابنفع منافع  طبقه دارا 

در نتیجه پولدار شدن ،شاخصه ارزش وفضیلت در .یعنی همه تشویق میشوند که دارا شوند.میسازد

که فضیلت مسئولین ( سرمایه داری توسعه نیافته)در کشورهایی مانند ایران.رشد وتعالی فرد میباشد

در ساده زیستن وکمی ثروتشان است، اما در کشورهای سرمایه داری اوضاع  کامال فرق می کند 

ی، یعنی هر چه قدر، فرد ثروتمند تر باشد نشانه موفقیت شغلی که موجب باال رفتن شخصیت اجتماع

چون که ازجنبه تحصیل  سرمایه های فراوان شخصی موفق بوده است ،میتواند .سیاسی اومی گرد

خب برگردیم به پازل،گفتیم که ،مدیای سرمایه داری،این مناسبات را مستحکم . مسئول موفقی هم باشد

یرویا بطوری که آنکس که ندار است نداشته های خود را به پای عدم توانایی ،بحران،تقد. می کند

اما در انتخابات که مخارج آن سربفلک . اینکه ندار را به تکاپو در جهت پول دار شدن وادار میسازد

بازهم سرمایه دارانی پیروز میشوند که در ( یعنی اینجا هم سر کارگر بی کاله می ماند)می گذارد 

حاال . تفاده کرده اندگذشته سرمایه دار زادگانی بوده اند که از مراکز آموزشی عالی وسطح باال اس

درست است که از لحاظ .ببینیم آیا در دعوای حقوقی بین سرمایه دار و کارگر چه تفاوتی وجود دارد؟

متون مدون قانون بین شهروندان یک جامعه هیچ اختالف وتفاوت حقوقی وجود ندارد ولی آیا از 

ندار ودار برخوردار فرصتهای یکسانی جهت پیروزی در یک دعوای حقوقی  بین این دو گروه 

سرمایه دار میتواند برای پیروزی بهترین وکیل را انتخاب نماید وکالی حرفه ای که میتواند .هستند

یا باید وکیل درجه چندم استخدام نماید ویا . ندارپول آنچنانی ندارد. سرنوشت دعوا را تعیین کند

چراکه نورچشمی )بقه حاکم همچنین در اغلب موارد سرمایه دار با وصلت با ط.وکالت تسخیری

در جوامع .از رانت دولتی هم برخوردار میشود( مالیات زیادی هم به دولت می پردازد.دولت است

که .نسبتا رادیکالی باشند(سندیکا)سرمایه داری،کارگران در بهترین حالت میتوانند صاحب تشکل 

متاسفانه در بیشتر .نام ببرمت وهمبستگی سود در فرانسه .ژ.بعنوان نمونه میتوانم از سندیکای ث

کشورهای غربی ،اتحادیه های کارگری نقش خود را که باید با اتحاد وهمبستگی کارگران ودر جهت 

اینجاست که ،کارگر در دنیایی که سرمایه . دفاع جانانه از منافع کارگری گام بردارند را،ایفا نمی کنند

جه برای گذران زندگی ،چاره ای جز پذیرش در نتی.داری حول وحوش او ایجاد کرده گرفتار میشود

 .شرایط اسفبار زندگی خود ندارد

توی دنیایی که در آن هستیم هر امتیازی که کارگران در چالش با منافع کارفرما بدست  :خاتمه در

به رسمیت .آورده است ،تنها با پرداخت هزینه های گزاف جانی وانسانی فراوان ،همراه بوده است

جهانی کارگر وتعطیلی این روز در بسیاری از کشورها ،به قیمت جان چندین  شناخته شدن روز

ویا تشکیل اتحادیه کارگران هم پس از طی یک دوره طوالنی وپرداخت هزینه .کارگر منتج شد
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ساعت کار در هفته 31ویا در اروپا وجنبش .گزاف،طبقه کارگر توانست اراده خود رابه کرسی بنشاند

همه .دی که پس ازدوره  سرکوب خونین اعتصاب معدنچیان انگلیس بدست آمدکه در دهه هشتاد میال

اینها نشان می دهد که تضاد منافع کارگر وسرمایه دار به حدی جدی وبیرحمانه است که حتی حفظ 

دستاوردهای کارگری در ادوار گذشته که ناشی از مبارزه کوشندگان جنبش کارگری بوده است،امری 

هرگاه .چراکه بنظر من رابطه کارگروسرمایه دار،مانند موج دریاست. رسددشوار وسخت بنظر می

کارگر با اتحاد و مبارزات کارگری خود توانست پیشروی کند،وجه دیگر آن عقب رفت سرمایه دار 

وهر گاه بر اثر ضعف وپراکندگی ویا سایر موارد کارگران عقب نشستند این بار نوبت اوست .است 

 .له میکندکه به معیشت کارگر حم

 .با آمید به روزی که زندگی بهتری داشته باشیم

 رضارخشان

 (عضوهیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه)کارگراخراجی 

6/7/1931 

 

 

در واردات  رئاایس کمیتااه ی تولیااد ملاای کمیساایون انااژی مجلااس بااا اعااالم تخلااف برخاای وزارتخانااه هااا

 :کاالهای خارجی و اتخاذ برخی تصمیمات غلط دولتی اعالم کرد

حسین ذواالنوار ، نماینده ی . نظارت دولت بر قیمت ها  و بازار برخی کاالهای اساسی رها شده است

باا : مردم شیراز و رئیس کارگروه تولید ملی کمیسیون انرژی مجلس نهم در گفت و گو با فارس گفات

ای نادرس در ارائه ی تسهیالت کالن تنها به دوصنعت ، بخش کشاورزی و تولیدی و تصمیم گیری ه

ذواالنوار با اشااره باه اینکاه مسائوالن بایاد باا تادبیر بیشاتر زمیناه ای . سایر بخش ها محروم می مانند

فراهم کنند که قیمت ها دچار نوسانات شدید نشود بر ضرورت آمادگی کامل مسئوالن کشور در مورد 

مسئوالن باید باا برناماه ریازی جلاوی مشاکالت : ونه تغییردر بازار و نرخ ها تاکید کرد و افزود هرگ

رئایس مجماع نماینادگان . حاصل از گرانی را بگیرند تا هرچه سریع تر به بازاری با ثبات دست یاابیم

عااون به عنوان مثال کنترل قیمت در محصوالت لبنای کاه م: استان فارس در مجلس خاطر نشان کرد 

رئیس جمهوری وظیفه ی کنترل را بر عهده دارد باید با تفکر جمعی در صدد کنترل بازار باشد ولای 

وی . در شرایط فعلی این طور برداشت می شود که در تصمیم گیری ها این مساله رعایت نشده اسات

را پاالیشاگاه در ایان راساتا اخیا: با ذکر مثالی از واردات بی رویاه از کشاورهای خاارجی ، اداماه داد 

اراک با یک سازنده داخلی قرارداد منعقد کرده و مبلغی را به عنوان پیش پرداخ نیز می دهد و بخشی 

از کاالها تامین می شود اما در اواسط کار قرارداد متوقف و همان تجهیزات با کیفیت بسیار پایین تار 

 .، قیمت باالتر و خطرپذیری بیشتر از ایتالیا وارد می شود

 11/16/91امه آرمان روزن

 

 تخلف برخی وزارتخانه ها در واردات کاالهای غیر ضرور
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. كند، نداشتن حقوق ساندیكایي اسات آنچه كه كارگران ایراني را از دوستان كارگر خارجي متفاوت مي

بنگالدش  –پاكستان  –افغانستان  –هاي خارجي، حتي كشورهاي همسایه ما از جمله عراق  در كشور

ثال م. تركیه و كشورهاي عربي داشتن سندیكاهاي كارگري امري عادي است و نبود آن غیر عاادي –

در كشورهاي اروپایي بخصوص كارخانجات مهمي مانند مرسادس . اینكه كشوري مدرسه نداشته باشد

براي اینكه دوستان كارگري . داراي سندیكاهاي كارگري بسیار قدرتمندي هستند –فیات  –پژو  –بنز 

كنناااد، در  بهتاااري از كاااارگران خودروساااازي در دیگااار  هاي خودروساااازي كاااار مي كاااه در شاااركت

هاار . كنیم از ابتااداي اشااتغال آنااان مساائله را مااورد بحااث قاارار باادهیم ها داشااته باشااند سااعي ماايكشااور

اي كااه در آن  كااارگري قباال از آنكااه اسااتخدام شااود، بایااد در درجااه اول خااود را بااه سااندیكاي رشااته

خواهد مشغول بكار شود معرفي كرده تا توسط سندیكا ثبت نام و عضو سندیكا گشته سپس به واحد  مي

كارگري كه عضو سندیكا نباشد كارفرما حق استخدام او را ندارد و طباق قاوانین . لیدي معرفي شودتو

اگار كاارگر كاارآموز باوده حقاوق و مزایاایش طباق قاوانین كاار آن . شاود آن كشوها جرم محساوب مي

، چنانچاه كاارگر در كاار خاود مااهر باوده. گاردد كشور توسط سندیكا تعیین شده و به كاارگر اباالم مي

درجه مهارت كارگر توسط ساندیكا تعیاین و حقاوق و مزایااي او . است مسلماً از قبل عضو سندیكا شده

 ILoالمللاي كاار  هاي خارجي عضو سازمان بین چون كشو. شود به كارفرما از طرف سندیكا ابالم مي

هاااي  اردادانعقاااد قر -1تشااكیل آزادانااه سااندیكاها توسااط كااارگران  -1هسااتند، اصااول بنیااادین آناارا كااه 

سندیكاهاي كارگري در هر سال با دولت . اند جمعي سندیكاهاي كارگري با كارفرمایان را پذیرفته دست

افازایش یاا كااهش كاارگران  –اضافه تولیاد  حق –پاداش  –دستمزد  –یا كارفرمایان وارد مذاكره شده 

داد  فرمایاان حاق بساتن قاراركار. گاردد در آن واحد تولیدي را مطرح و با توافاق ساندیكاها و تعیاین مي

كارفرما چنانچه از كارگري قصوري ببیند باه ساندیكا . كار با كارگران را بدون حضور سندیكا ندارند

نماینده ساندیكا و نمایناده كارفرماا در  –پس از آن با حضور كارگر . كند مراجعه و مسئله را طرح مي

. هیچ وضعیتي حق اخراج كارگر را نادارد كارفرما در. كنند رابطه با موضوع مورد بحث مذاكره مي

سااندیكا بااه عنااوان وكیاال كااارگر در هاار كجااا از حقااوق او كااه حقااوق همااه كااارگران سندیكایساات دفاااع 

اگر كارگري از كار بیكار شد ، توسط سندیكا به بیمه معرفي و تا زماني كه كارگر مشغول به . كند مي

 3كاارگران خودروساازي در اروپاا روزاناه . كارد كار نشود همچناان از بیماه بیكااري اساتفاده خواهاد

سااعت كاار در هفتاه باه راحتاي  31كاارگران باا . شاود سااعت مي 31كنند كه در هفته  ساعت كار مي

كاري در میااان  اضااافه. كاري نیساات تواننااد امااورات زناادگي خااود را بگذراننااد و نیااازي بااه اضااافه مي

محال زنادگي .كاردن یا  كاارگر در جامعاه اساتكارگران عملاي بسایار زشات و ایان باه معنااي بیكاار 

شاود تاا كاارگران وقات كمتاري را در رفات و آماد  كارگران در نزدیكترین محل به كارخانه احداث مي

مدت رفت و . و خستگي ناشي از رفت و آمد به محل كار در بازدهي كارگر تأثیر منفي نگذارد. باشند

حماام كاردن بعاد از نوبات كااري از . شاود يآمد كاارگران باه محال كاار جازو سااعات كاار محساوب م

هاایچ كااارگري غیاار از وقاات كاااري بااا . عااادات همیشااگي كااارگران و جاازو ساااعات كااار كااارگر اساات

 در جهان یزندگي و كار كارگران خودروساز

 دمازیارگیالنی نژا                         
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كارفرما تنها در زمان اشتغال بكاار كاارگر در واحاد تولیادي موظاف باه حال . گیرد كارفرما تماس نمي

مونتاژ، جوشكاري اجباراً باید هر ماه گري،  هاي ریخته كارگران بخش.مسائل مطروحه با كارگر است

گاردد تاا  سرعت خطوط تولید توسط سندیكاهاي كارگري تعیین مي. توسط پزش  كارخانه معاینه شوند

چنانچاه روناد كاار باه جسام یاا روح كاارگران آسایبي . كارگران دچار ضایعات روحي و جسمي نشوند

هاي بیمارساتان توساط  كلیاه هزیناه. واهناد شادوارد كرده باشد، سریعاً به بیمارستان اعزام و بساتري خ

چنانچه كارگري از رفتن باه نازد پزشا  خاودداري كناد توساط ساندیكا م اخاذه . گردد بیمه پرداخت مي

رفتن نزد پزش  در سااعات كااري و بساتري شادن در بیمارساتان تاا بهباودي كامال تاا هار . خواهد شد

سندیكاهاي كاارگري بساته .پرداخت خواهد شد مدتي همه با حقوق روزهاي كاري محاسبه و به كارگر

باار، یكباار تعطایالت تابساتان و یكباار تعطایالت  1بندناد بایاد در ساال  دادي كه باا كارفرماا مي به قرار

در . به تعطیالت بفرساتند  شود، كارگران را اجباراً  زمستاني كه بیشتر با تعطیالت كریسمس همراه مي

هاي مخصااوص بااه خااود برخوردارنااد كااه  انااه از اسااتراحتگاهبساایاري از كشااورها كااارگران هاار كارخ

سندیكاهاي كارگري . ها استفاده نمایند ها از آن ترین قیمت توانند با نازل كارگران در زمان تعطیالت مي

قاوانیني . كنناد در هر موردي كه به زندگي و موقعیت طبقه كارگر بستگي داشته باشد دخالت م ثر مي

بازساازي كارخاناه و حتاي مساائل مهام  –تعطایالت  –سختي كار  –اخراج  –دستمزد  –همچون كار 

كارگران در مجلس، نمایندگان منتخب خود . گیرد كشوري مورد مشورت سندیكاهاي كارگري قرار مي

در مساائله پرداخاات اضااافه تولیااد، نماینااده .گااذاري هاام منااافع كااارگران حفااظ شااود را دارنااد تااا در قانون

وراي كارخانه با نظارت بر سود و هزینه كارخانه، مبلغ اضافه تولیادي ساهم كارگران سندیكایي در ش

ساعت و در بعضاي از  3كمتر از   كاري معموالً   ساعات نوبت. كنند كارگران را با كارفرما توافق مي

ساال و حتاي كمتار باا  11كاارگران نوبات كاار باا داشاتن ساابقه . رساد سااعت نیاز مي 1/1كشورها به 

درآماد و حقاوق بازنشساتگي كاارگران . شوند گیرد بازنشسته مي به نوبت كاري تعلق ميحقوق باال كه 

در صاورت فقادان . بیناد ها را تأمین و زندگي راحت و آرامي را براي آنان تدار  مي مخارج آن  كامالً 

گیرد حتاي اگار خاود او هام حقاوق  حقوق بازنشستگي به دیگري تعلق مي( زن یا مرد)یكي از زوجین 

اي در مقاباال  اعتصاااب از حقااوق اصاالي طبقااه كااارگر در جهااان و حربااه برنااده.شسااتگي بگیااردبازن

اي مطارح شاد كاه  در مجلس فرانساه الیحاه 1331و  1336هاي  در سال. داري است اجحافات سرمایه

ساندیكاهاي . ساال را در هار زماان از كاار اخاراج كنناد 11داد كارگران زیر  به كارفرمایان اجازه مي

ت بااا ایاان اماار مخالفاات كاارده و از مجلااس . ژ. ه رهبااري فدراساایون كااارگران فرانسااه ثكااارگري باا

اماا نماینادگان راساتگرا كاه طرفادار كارفرمایاان . خواستند كه این قانون را از دساتور كاار خاارج كناد

ت بالفاصاله اعاالم . ژ. فدراسیون كارگران ث. بودند با پافشاري، آنرا در صحن مجلس مطرح كردند

هاا باه لحااظ  عمومي كرد كه تنها سندیكاي پزشكان و كارگران شهرداري كاه عادم فعالیات آن اعتصاب

ت اعاالم كارد تاا زمااني كاه ایان الیحاه پاس گرفتاه . ژ. ث. بهداشتي خطرآفرین باود را شاامل نگردیاد

ت اتحادیااه . ژ. بااا اعااالم اعتصاااب عمااومي توسااط ث. نشااود اعتصاااب عمااومي ادامااه خواهااد یافاات

كاركناان  –آماوزان  دانش. شاوند نیاز باه اعتصااب پیوساتند كه كاارگران آیناده محساوب ميدانشجویان، 

. ت را نمودناد. ژ. دانان نیز اعالم اعتصااب و حمایات از ث حقوق –معلمان  –هاي هواپیمایي  شركت

شكساته شاد   اعتصاب هنگامي. هفته همه فرانسه را در بر گرفت 1این اعتصاب و راهپیمایي به مدت 

و . یس جمهور فرانسه از سندیكاهاي كارگري عذر خواهي و الیحه از مجلس باز پس گرفته شدكه رئ

كاااارگران اعتصاااابي توساااط ساااندیكاهاي خاااود، معلماااین توساااط . ها بازگشاااتند كاااارگران باااه كارخاناااه

هاي خااود و دیگاار مزدبگیااران نیااز توسااط سااندیكاهاي خااود كلیااه روزهاااي اعتصاااب را جاازو  اتحادیااه
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عالم كارده و كارفرماا را موظاف كردناد دساتمزد روزهااي اعتصااب را باه كاركناان روزهاي كاري ا

. البتاه نبایااد ایاان طااور تصاور شااود كااه سااندیكاهاي كاارگري هاایچ مشااكلي ندارنااد . خاود پرداخاات كننااد

اي بنااام كااارگران مهاااجر و اسااتفاده  بزرگتاارین مشااكل سااندیكاهاي كااارگري در اروپااا و آمریكااا مساائله

یعني اینكه آنان را از عضویت در . نان با دستمزدهاي پائین و بطور غیر قانوني استكارفرمایان از آ

هاا،  و هر اعتراضي توساط آن. كنند سندیكاها منع كرده ، در بدترین شرایط كاري ، كار و استثمار مي

. نددارد تا با پلیس مهاجرت تماس گرفته آنان را باه كشورشاان و یاا زنادان بفرسات كارفرمایان را وامي

گذاري كارفرمایان آنان در كشورهایي همچون  مسئله دیگر سندیكاهاي كارگري اروپا و آمریكا سرمایه

در . باشاااد شاااود مي هاي پیمانكااااري تعیاااین مي ایاااران كاااه دساااتمزد كاااارگران پاااائین و توساااط شاااركت

انون سال پیش صادر كارد كلیاه منااطق تجااري را از شامولیت قا 1اي كه وزارت كار ایران  نامه بخش

هاي پیمانكاااري هاار  خااارج ساااخت و ایاان بااه معناااي ایاان اساات كااه كارفرمایااان خااارجي توسااط شااركت

ایان . اجحافي كه دوست دارند به كارگران ایراني كرده و كارگران از هیچ پشتیباني برخوردار نباشاند

كار در ها جهان سوم باعث تعطیلي كارخانجات و كاهش نیروي  هاي بقول آن گذاري در كشور سرمایه

اروپا و آمریكا گردیده و سندیكاهاي كاارگري اروپاا و آمریكاا تضاعیف گشاته و باه هماین دلیال باا ایان 

داري ساااعي دارد باااه  سااارمایه. كنناااد ساااازي ناااام گرفتاااه مواجاااه هساااتند و مباااارزه مي مسااائله كاااه جهاني

د از آناان سالب انا هاي طبقه كارگر جهاني دستبرد زده، حقاوقي را كاه باا مباارزه بدسات آورده دستاورد

كننااد بلكااه در  امااا سااندیكاهاي كااارگري تنهاا در مااورد مسااائل داخلااي و كاارگري اظهااار نظاار نمي. كناد

المللااي پاااول و  صاااندوق بین –جهااااني سااازي  –المللاااي همچااون محااایط زیساات  رابطااه باااا مسااائل بین

در روزهااي .كنناد كاركردهاي زیانبارش و علیه حكومت هاي ضد كارگري ، نیز فعاالنه برخاورد مي

شاهي را ، كه توسط سرمایه داران آمریكایي  كه طبقه كارگر ایران رژیم ستم 1313بهمن  11توفاني 

و اروپایي حمایت مي شد ساقط كرده و سعي در تحقق عادالت اجتمااعي در جهات افاراد طبقاه كاارگر 

از ماردم و طبقاه  بهمن باه نشاانه حمایات 13فرانسه در روز  –داشت ، سندیكاهاي كارخانجات ایتالیا 

ها را بااه صاادا درآورده و از كاااار كااردن باااراي  كااارگر ایااران باااه ماادت یاا  سااااعت سااوت كارخاناااه

ها دالر خسارت باه كارفرمایاان فرانساه  این عمل میلیون. دار خود اجتناب ورزیدند كارفرمایان سرمایه

از انقااالب توسااط طبقااه هاي قباال  البتااه بساایاري از دسااتاوردهاي ذكاار شااده در سااال.و ایتالیااا وارد كاارد

كارگر در كارخانجات خودروسازي و ساایر كارخانجاات دیگار بخصاوص در ایاران ناسایونال اعماال 

شادند  روزگاري كارگران ایران ناسیونال به عنوان سمبول كاارگر مرفاه در جامعاه مطارح مي. شد مي

عاد از تعطیلاي اجبااري ب. است اما امروز از آن رفاه جز فشارهاي روحي و رواني چیزي به جا نمانده

هااي  هاي دهاه هفتااد، كاارگران باا تجرباه از محیط به دلیال جناگ و بازخریاد 1361سندیكاها در سال 

كارگري دور شده و طبقه كارگر جوان بدلیل عدم آگاهي و عدم دسترسي به پیشكساوتان كاارگري هار 

اساسااي ایاان حااق را بااه قااانون  16اصاال . باشااند هاي پدرانشااان مي روز شاااهد پایمااال شاادن دسااتاورد

امید است با تشاكیل . كارگران داده  كه سندیكاهاي خود را تشكیل داده یا به سندیكاهاي موجود بپیوندند

هاي پایش توساط  هاي درخشان طبقه كارگر در ساال سندیكا در هر واحد تولیدي از دستبرد به دستاورد

 .طبقه كارگر جوان و رزمنده جلوگیري شود

 .همیشگي طبقه كارگر استسندیكا سنگر 

 چیز  كارگر متفرق هیچ  چیز كارگر متحد همه 
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 .درج گردیده است" کار و کارگر" و روزنامه " ایلنا " کلیه اخبار از خبرگزاری *

 :همچنان رو به گسترش استادامه روند بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه های تولیدی *

به دلیال عادم پرداخات باه موقاع هزیناه هاای خریاد خاود از " ایران خودرو"و " سایپا"کارخانه های » 

مشکالت زیادی برای شرکت ها و به تباع " آذین خودرو"شرکت های قطعات خودرو به ویژه شرکت 

ارس از حاادود یکماااه پاایش کارخانااه آزمااایش اسااتان فاا»  -« . آن باارای کارگرانشااان ایجاااد کاارده انااد

یکااای از بهتااارین " آزماااایش"کارخاناااه .کارکناااان خاااود را باااه مرخصااای اجبااااری دو هفتاااه ای فرساااتاد

در ناماه ای "  ارساا گااز"کاارگران کارخاناه » -« . تولیدکنندگان یخچال و کولر در سطح استان است

ره منادی از مزایاای خواستار لغو مرخصی اجباری و درج عناوین شغلی شان در لیست بیمه جهت به

« . سال سابقه تعطیل می شاود 11با " پارس"کارخانه کارتن »  -« . مشاغل سخت و زیان آور شدند

پویااا "کااارگر  1311بیکاااری »  -« " بوشااهر مسااواک"مرخصاای اجباااری کااارگران کارخانااه »  -

تعطیال  کاارگر 131گایالن باا " دامااش"کارخاناه آب معادنی » -« . مااه گذشاته 3طای " خودرو شرق

اسات کاه توساط ( اخاتالس گار بازرگ)این شرکت از شرکت های مصادره ای امیار منصاور آریاا .شد

ساالولز ساااده و " زریاان" کااارگر کارخانااه  131مرخصاای اجباااری »  -« . دادسااتانی اداره ماای شااود

تعطیلی موقت کارخانه ، این کارخانه تولیدکننده پوشک نوزاد ، شیشاه ، پساتانک ، دساتمال کاغاذی و 

کارخاناه ذوب »  -« .کاارگر شارکت پیمانکااری کیساون 111بیکااری »  -« . ایزی الیاف مای باشاد

آنچهه در ایهن میهان جالهب توجهه اسهت پدیهده مرخصهی « . کارگر آن بیکار هساتند 311فلزات ابهر و 

اجباری است که هم مرخصی سالیانه کارگران دراین میانه استفاده شود و هم کارخانه بدون کارگران 

ر خواست بتواند دستگاههایش را به فروش برساند و هم اینکه در مقابل وزارت کار این توجیه را اگ

در این بین در هنگام محاسبه . داشته باشد که که کارگران اخراج نشده اند بلکه به مرخصی رفته اند

خهراج بهی در ادامه ی روند تعطیلهی ا. ی حقوق و مزایا بسیاری از مزایای کارگران حذف خواهد شد

سر و صدای کارگران به نام مرخصی اجباری بخشی از زحمتکشان نیز درگیر وصول حقهوق معوقهه 

مدیرعامل . ساوه چهار ماه است که حقوق نگرفته اند" پارلو"کارگر کارخانه  111»  .ی خود هستند

اناه کاه از هازار تان ماواد اولیاه ی کارخ 11کارخانه نقدینگی خود را بارای تاامین : کارخانه می گوید

کشور کره جنوبی خریداری شده پرداخته و به دلیل تحریم های اقتصاادی ایان ماواد وارد کشاور نشاده 

 -« . کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز پرداخات نشاده اسات 331معوقات حقوقی »  -« . است

یمانکااری کاارگر پ 11مااه حقاوق  3تعویاق حقاوق »  -« . ماه حقوق کارگران ساد مالیار 3تعویق » 

به دلیل  "پوشش راه"کارگر پیمانکاری  33ماه حقوق   6تعویق »  -« . شهرستان طبس" فرآیندکاوه"

ایههن عقههب افتههادن حقههوق هههای  «. پرداخاات نشاادن صااورت وضااعیت ایاان شاارکت توسااط وزارت راه

متاسفانه . کارگران بخشی به تحریم و بخشی به پرداخت نشدن بدهی دولت به شرکت ها مربوط است

مدیرانی که تفکر افزایش تولید و به راه افتادن چرخ صهنعت را ندارنهد در مجموعهه ی وزارت خانهه 

ساود داللای » . این مدیران در پی تعطیلهی تولیهد در اقتصهاد و رواج داللهی هسهتند. ها جای گرفته اند

اردات و»  -« . تعرفاه واردات کاغاذ صافر شاد»  -« . هزار میلیاارد توماان اسات 13میوه در سالی 
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و به درستی خادمی « . میلیون دالر است 131هزار خودرو با ارز دولتی که ارزش این واردات  11

در بازار فعلی ایهران تنهها دالالن سهود : " زاده عضو انجمن صنعتی کارگران میوه و تربار می گوید 

رشهد کارخانهه هها تفکر داللی و سودجویانه آنچنان در اقتصاد رخنه کرده که حتی میهدان ا" می برند 

. با پرداختن بدهی های قانونی خود به تامین اجتماعی سعی در تحصیل سود بیشتر برای خهود دارنهد

هازار  311الای  111با تغییر شیفت و تغییار سااعت کااری کاارگران سایمان دشتساتان ، باا کااهش » 

ران تعادیل شاده ی بیمه بیکاری کاارگ»  -« . تومانی در دستمزد و حقوق دریافتی کارگران شده است

مااه گذشاته شاغل خاود را از دسات داده اناد ، پرداخات نمای  3اساتان فاارس کاه طای " افشار"کارخانه 

آناان مای .راننده سازمان اتوباوس رانای شایراز در مقابال شاورای شاهر تجماع کردناد 19»  -« . شود

ق و حقاوق ماا را گویند بازخرید شدیم به ما اتوبوس مساتعمل دادناد ، در صاورتی کاه اگار ساازمان حا

کارفرمایاان گایالن بابات حاق بیماه کاارگران باه تاامین اجتمااعی »  -« . پرداخت کند ، باز نشسته ایام

ایههن تفکههر سههودجویانه کههه در تههالش اسههت از آب هههم کههره بگیههرد چههه در سههازمان هههای « . بدهکارنااد

ان را به سوی دولتی و چه در بخش خصوصی ازهزینه کرد ایمنی کارگران صرف نظر کرده و کارگر

 1کاارگر کشاته و  1حادثه انفجار گاز شهری و تخریب آوار در شهر کارج  1در »  مرگ می فرستد

با انجاام تغییارات فنای در واحاد تولیاد قیار پاالیشاگاه نفات تهاران باعاث آتاش »  -« . نفر مسدوم شدند

کهه طبقهه کهارگر سوزش آتش آن هنگهام « . کارگر به شدت سوختند 3سوزی در این پاالیشگاه شد و 

بر سر سفره می نشیند و سفره اش را خالی تر می بیند بسیار آسهان تهر تحمهل مهی کنهد تها گرسهنگی 

-تومههان 6111مههرغ کیلههویی  -تومههان 0111بههرند درجههه یههک ایرانههی : " همسههر و خههانواده اش را 

رای افهزایش قیمهت روغهن نبهاتی به -درصهدی 91اعالم قیمت محصوالت لبنیاتی توسط دولت با رشهد 

درصد کارگران با خانواده هایشان در سراسر  91" سازمان بین المللی کار می گوید " چهارمین بار

با افزایش قیمت دالر در چند هفته ی گذشته " زیر خط فقر زندگی می کنند( میلیون نفر 311)جهان 

برابر  1ن توما 1101تومان که با نرخ ارز دولتی  1001و تا تاریخ نگارش این سطور قیمت دالر 

فاصله دارد ، قدرت کارگران برای خرید باز هم کاهش یافت به همین دلیل بسیاری از فعاالن کارگری 

باز بینی مازد کاارگران ضاروری اسات باه : کاظم فرج اللهی ».  خواستار افزایش دستمزد ها هستند

یر بیشاترین فشاار دلیل بی ثباتی نرخ ارز در شرایط کنونی مزد بگیاران و ساایر گاروه هاای آسایب پاذ

ضارورت تارمیم شاکاف مازدی در کناار : مازیاار گیالنای ناژاد » - «. اقتصادی را متحمل مای شاوند

افزایش گرانی های پی در پهی ، اخهراج و مرخصهی اجبهاری ، بهاال رفهتن  قیمهت « . کنترل بازار ارز

نمایناده » . دالر و کاهش قدرت خرید کهارگران ، باعهث افهزایش ناهنجهاری ههای اجتمهاعی شهده اسهت

در « . درصدی کودکان کاار در تهاران 11افزایش » و « . برابر شده است 1اعتیاد : ایالم در مجلس

شرایطی که کارگران به دنبال وصول حقوق های عقب افتاده ی خود هستند و یا در مرخصی اجباری 

رگری در تکهاپوی به سر می برند و شبح اخراج آنان را تهدید می کند ، تفکر عقهب افتهاده و ضهد کها

حمله به دستاوردهای یکصد ساله کارگران به وسیله ی ارسال پیش نویسی به شدت ضد کارگری به 

ابالم نظام استاد شاگردی توسط وزیر تعااون بارای »  .مجلس است و همچنین ابالغ نظام برده داری

ده درد ههای سهخنان حمیهد حهاج اسهماعیلی بهازگو کننه «. هازار کاار آماوز 111امسال جهت آماوزش 

. مشکالت کارگران ناشی از ضاعف تشاکالت کاارگری اسات: حمید حاج اسماعیلی » . کارگران است

اگر کارگران ایران تشکیالت کارگری داشتند با اتکا به سندیکاهایشان هم دخالت در امور کارخانه « 

گسهترده از  ها کرده و از اخراج و مرخصی اجباری کارگران جلوگیری مهی کردنهد و ههم بها اعتهرا 

اتحادیاه هاای کاارگری یوناان » : آن چنهان کهه در اروپها . دستاوردهای پدرانشان محافظت می کردنهد
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خواستار آغاز موج جدیدی از اعتصابات شدند تا طرح کاهش مزایای مستمری بگیران و افزایش سن 

د فزاینده بیکااری شش اتحادیه کارگری ایتالیا از رش»  -« . سال را دولت لغو کند 63بازنشستگی به 

و در اعتااراض بااه سیاساات هااای ریاضاات اقتصااادی دولاات باارای اعتصاااب سراسااری کارکنااان دولاات 

راننده شرکت واحهد تههران  111شاید قابل توجه ترین شکل اعترا  ، اعترا   « . فراخوان دادند

در مقابههل شهههرداری بههود کههه خواهههان همسههان سههازی مزایههای کارمنههدان و کههارگران تحههت پوشههش 

ههزار کهارگر از اسهتانهای مختلهف در اعتهرا  بهه بهی تهوجهی  11هرداری بودند و همچنین نامهه ش

ایهن . وزیر کار نسبت به کاهش دستمزدها و رواج قراردادهای موقهت و عقهب افتهادن حقوقشهان بهود

همهه ی کهارگران .نطفه های آغاز جنبش اعترا  طبقه کارگر نسبت به زندگی فقیرانه ی خهود اسهت

احدهای تولیدی می باید از این جنهبش حمایهت کهرده و بهه ایهن جنهبش در حهد مقهدور یهاری در همه و

 .برسانند

هرچااه مشااکالت اقتصااادی افاازایش ماای یابااد ، جناابش و جااوش ساارمایه داری انگاال ! دوسااتان کااارگر 

تجاری نیز بیشتر می شود تا هم به غارت ثروت زحمتکشان بپردازد و هام باا کوبیادن باه طبال جناگ 

باااز قصااه جنااگ و کشااته شاادن فرزناادان . ی باارای دخلاات بیگانگااان در کشااور فااراهم شااود ساارآغاز

کارگری و نابودی زیر ساخت هاای اقتصاادی شاروع مای شاود ، آنگوناه کاه در عاراق ، افغانساتان و 

نااتو : دبیر کال نااتو –سخنان جنگ افروزانه نتانیاهو در سازمان ملل در مورد ایران » . لیبی شاهدیم

مجوز مجلس ترکیه به ارتش برای حمله نظاامی باه  –در مقابل حمالت سوریه دفاع می کند از ترکیه 

ما می پرسیم منافع ترکیه در سوریه چیست؟ آیا دولت ترکیه انساان دوسات شاده اسات؟ پاس « سوریه 

چرا کردهای خود را سرکوب می کند و حقوق آنان را نادیده می گیرد؟ چرا به تظاهرات اول مااه ماه 

ان در استانبول و آنکاارا حملاه مای کناد؟ سارمایه داران ناوکر باناک جهاانی و ساازمان تجاارت کارگر

جهانی خواه ترکیه ای ، خواه ایرانی ، خواه لبنانی و عراقی یک سودا در سار دارناد و آن هام غاارت 

 . منابع زحمتکشان به نفع سرمایه داری جهانی است

 

                        

                               حمید حاج اسماعیلی              *  

باوده  تعیین دستمزد و شیوه هاای آن در کشاور ماا همیشاه باا چاالش هاای مختلاف و گونااگونی هماراه 

در واقع در تمام دنیا این کارگران و کارفرمایان هستند که دستمزد را پیشنهاد می دهند و دولت . است

یعنای . اماا در کشاور ماا درسات بارعکس موضاوع اتفااق مای افتاد.با آنها شروع به چانه زنی می کناد

ایان .مای کنناددولت پیشنهاد کف دستمزد را مای دهاد و کاارگران و کارفرمایاان شاروع باه چاناه زنای 

شیوه به طور کامل دست نیرو و جامعه ی کار رابرای رسیدن به یک نقطه ی مطلوب در ایان حاوزه 

حال در چند روز گذشته موضوع تعیین دوباره . بسته و خودش چالش های جدیدی را ایجاد کرده است

صادی و چه با توجه به شرایط موجود چه از نظر اقت. مطرح شده است 91ی کف دستمزد برای سال 

مهم ترین دلیل آن هام .از نظر سیاسی و اجتماعی احتمال افزایش دوباره ی دستمزد در حد صفر است

هماین شایوه . اینکه شیوه و روش تعیین دستمزد در کشور ما اشتباه اسات.چیزی است که در ابتدا گفتم

ه و پنهان باشد و کسی ی عملکرد موجب شده تا تبعات مثبت و منفی تعیین دستمزد دوباره بسیار پیچید

. البته در قانون منعی برای بازنگری در کف دستمزد وجود نادارد. رغبتی برای این اقدام نداشته باشد

 ریسک تعیین مجدد مزد           
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اما برای اینکار حتما باید در زمان تعیین دستمزد پیش شرط هایی برای تعیین حاداقل دساتمزد دوبااره 

اماا تاا باه حاال . ان کارگری مطرح مای شاوداین پیشنهاد هر سال توسط نهادها و نمایندگ. گذاشته شود

از طارف . مورد استقبال واقع نشاده اسات( دولت و کارفرمایان)این پیشنهادات از طرف شرکای دیگر

دیگر همه ی کارشناسان و حتیخود مسئوالن نیز متوجه این موضوع هستند که تعیاین ایان دساتمزد باه 

عیاین دساتمزد بارای یاک دوره ی یکسااله جوابگاو شیوه ی یکساله و با توجه به مولفه های دخیل در ت

متاسااافانه در جامعاااه ی کاااارگری و . نیسااات وبایاااد در شااایوه ی تعیاااین دساااتمزد تغییراتااای ایجااااد شاااود

تغییر و تحوالت اقتصاادی در ایاران باه سارعت .کارفرمایی برای این کار هماهنگی الزم وجود ندارد

رو بااه صااعود داشااته و قیماات هااا همیشااه در حااال باارای مثااال تااورم در ایااران همیشااه . اتفاااق ماای افتااد

هاایچ مولفااه ای نیااز ماننااد افاازایش قیماات هااا تاااثیر در تعیااین دسااتمزد و همچنااین سااطح . افاازایش اساات

اما با این همه می بینید که هرقدر دستمزدها بار اسااس افازایش نارخ تاورم بااال ! معیشت خانوار ندارد

دستمزد در ابتدای سال تعیین می شود و جایی .می رودمی رود قدرت خرید خانوارهای کارگری باال ن

در شرایط کنونی پیچیدگی ها به قدری است کاه کمتار کسای . برای تغییر و چانه زنی نیز وجود ندارد

 .ریسک تعیین دستمزد دوباره را می پذیرد

 تحلیلگر حوزه اشتغال*

 

 

 -ساااوه  -آذربایجااان شاارقی  -هاازار کااارگر دیگاار بااه وزیاار کااار از اسااتان هااای مازناادران  11نامااه 

خوزستان از واحدهای خدماتی و کارخاناه هاایی همچاون آذرمارم  -تهران  -اصفهان -یزد -کردستان 

د فاوال -نساجی کردستان -بسته بندی ایران-رانندگان شرکت واحد تبریز -چینی ارس ،پروفیل ساوه  –

 :در نامه ی خود به وزیر کار ... فوالد بهمن  -پرسو -راه آهن یزد -معدن کوشک  -گزین

افزایش سرسام آور قیمهت هها بهه ویهره در طهول یهک سهال گذشهته در حهالی صهورت گرفتهه اسهت کهه 

. درصد افزایش پیدا کرده است  19فقط ( 31تا  31سال )میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت 

تازه اگر در این مدت به دلیل قطع سوبسید حامل ههای )ریافتی ماهیانه ی میلیون ها کارگرومتوسط د

انهههرری و تعطیلهههی کارخانهههه هههها بهههه خیهههل بیکهههاران نپیوسهههته باشهههند و موفهههق بهههه دریافهههت بهههه موقهههع 

ما در نامه ی قبلی خود بر این . هزار تومان در ماه است 711تا  911بین ( دستمزدهای خود شوند

گشت گذاشتیم و بر این حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنهین دسهتمزدی بهه ویهره در مساله ان

آن وقهت و تحهت چنهین . مراکز استانها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسهکونی را نیهز نمهی دههد

شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگهانی کهه حهق تعیهین قیمهت 

ش نیروی کارمان را از کارگران سلب کرده اید و تعیین حهداقل دسهتمزد را در اختیهار وزراتخانهه فرو

ی خود قرار داده اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواسهت کتبهی 

ی شما طوری که به نظر می آید وزارتخانه . و امضاء شده ی هزارن کارگر را نیز به خود نداده اید

 .هیچ ریطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد

 

 

 هزار کارگر 11نامه      
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  بااا ده سااال سااابق کااار متاساافانه پااس از آنکااه خباار عاادم تمدیااد  91اکباار کلهاار کااارگر سااالن تناادر

دسات باه  31/16/91قراردادش را به او دادند به دلیل عاوارض روحای ناشای از بیکاار شادن در 

کارگران فلزکارمکانیک ضمن تسلیت به خانواده این کاارگر ، یکای از اصالی تارین .زدخودکشی 

مشکالت کارگران را نبود امنیت شغلی می داناد کاه عاوارض روحای و جسامی آن جباران ناپاذیر 

 .است

  علاای اوماای کااارگر نقاااش بااه دلیاال نداشااتن وسااائل ایمناای از جملااه کمربنااد ایمناای از طبقااه ششاام

او کااه دارای . آن کااار ماای کاارد از روی داربساات بااه زمااین سااقوط کاارد ساااختمانی کااه باار روی

شکسااتگی در هاار دو پااا و دساات و کمااد اساات در حااال حاضاار در بیمارسااتان امااام حسااین تهااران 

. متاساافانه او دفترچااه ی بیمااه ناادارد و مشااکل مااالی نیااز مزیااد باار علاات شااده اساات. بسااتری اساات

را از دسات داده بلکاه کرایاه خاناه و هزیناه روزماره  خانواده این کارگر نه تنها نان آور خانه اش

کارگران فلزکارمکانیک ضامن آرزوی ساالمتی بارای او از . نیز بر مشکالتشان اضافه شده است

 .کارگران می خواهد در موارد کار در ارتفاع باال از لوازم ایمنی استفاده کنند

 

 

 

انبوه سازان در مسکن مهر به خاطر سود بیشتر ، گچ کاری و نقاشی را از مسکن مهر حذف کرده و 

تا به این وسیله .به جای آن موادی را انتخاب کردند که نه استاندارد دارد و نه بهداشت تایید کرده است

رفته شده اسمش این موادی که در مسکن مهر به کار گ. سود کالنی به جیب انبوه سازان سرازیر شود

تومان تمام می شود که حتی پول خرید  3111می باشد و هر متر مربع آن برای انبوه سازان " بلکا" 

با استفاده از بلکا به جای گچ و رنگ ، گارد و خااک . گچ هم نمی باشد ولی الیافی غیر بهداشتی است

ایان ماورد چشام پوشای مای چرا نظاارت کننادگان در .در آن جای گرفته و به هیچ وجه تمیز نمی شود

من می دانم استفاده از مواد بلکا برای کسانی که چه کارگرباشند و چه کارگر نباشند و همچنین . کنند 

چون این مواد را از . خانواده ی آنها خطرناک است هم از نظر بهداشتی و هم از نظر نگهداری سرما

ت که در برابر سرما مقاومت کناد و سارما روی بتون به کار می گیرند قدرت آنه به اندازه ی گچ نیس

چون کار من این است ، می دانام ضاخامت ایان ماواد بلکاا باه .به داخل اینگونه واحدها رسوخ می کند

یک . حاال من می پرسم چطور می توان بر این کار چشم پوشی کرد. اندازه ی ضخامت گچ نمی باشد

ایان راه خاناه دار شاود بایاد ساالمتی اش باه ایان  خانواده ای که پول خرید خانه ندارد و می خواهاد از

صورت به خطر بیافتد ؟ آیا ناظران وزارت مسکن نمی دانند که این کار کامال غیار بهداشاتی اسات ؟ 

چرا می دانند اما آنها به خاطر جیب انبوه سازان به این  طریق سود بیشتری برای انباوه ساازان مهیاا 

. ار برای ناظرین مستقر در پروژه های مسکن مهر کااری ناداردوگرنه گر فتن جلوی این ک. می کنند

 .اما متاسفانه برای آنها آنچه مهم است سرازیر شدن سود بیشتر در جیب هایشان است نه جان انسانها

اما برای این کاار هام تکنولاوژی . ممکن است کسانی باشند که بگویند از روی بتون گچ نمی توان زد

 .هم استفاده از گچ پیش ساخته ی کناف می باشد جدید راهکاری دارد و آن

 گزارشات کارگری  

 سود انبوه سازان در غیربهداشتی کردن مسکن مهر
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متر  131متری مسکن مهر  61برای روشن شدن قضیه ی سود بیشتر اگر حساب کنیم که یک واحد 

توماان  11111متر هم نقاشی و اگر برای گاچ کااری و نقاشای یاک واحاد متاری  131گچ می برد و 

یک واحد با استفاده از ماواد بلکاا چیازی  مصالح گچ و نقاشی و دستمزد مربوطه را حساب کنیم برای

 .درصد برای پیمانکار صرفه جویی در هزینه ها می شود 31درصد تا  31در حدود 

 1161111=131 × 11111استفاده از گچ و رنگ 

 131111= 131×3111استفاده از بلکا             

 تهرانحسین امیدی ، کارگر نقاش و فعال سندیکای کارگران نقاش و تزیینات 

 ***** 

 بنام خدا

 تعریف سندیکا از زبان خودش               

 من سندیکا هستم

مان اساتقالل وآزادی وتفکار .من در سرتاسار دنیاا ،در زماین خادای یکتاا درهماه جواماع یکساان هساتم

-کلیمی-سنی-شیعه-عجم-عرب-سفید-سیاه.برای من همه یکسان هستند. سیاسی فرد فرد انسان ها هستم

 کارفرما–کارگر -داعیبو-مسیحی

چااون بااوی تعفاان راناات خااواری هااای بعضاای از کارفرماهااا . امااا کااارگران را بیشااتر دوساات دارم

 .مخصوصا در جامعه شما مرا رنج می دهد

اگر شما دست به دست هم بدهید و طبق قانون جامعه خاودت . باز هم می گویم من همان سندیکا هستم

من در سختی هاا و رناج .باز هم می گویم من سندیکا هستم.رده ایمرا به اتحادیه تبدیل کنی مرا پیدا ک

بارای مان فرقای . مان در زنادانها نیاز باا شاما هساتم. ها و در خوشحالی ها و در همه جا با شما هساتم

چه کسانی در خوشحالی ها باا مان باشاد و در ساختی هاا مارا تارک کارده اسات بااز مان ساندیکا .ندارد

او ایمان به خودش را ترک .او خودش را ترک کرده است. ترک کند کسی که در سختی ها مرا. هستم

کسای کاه خاودش را . او نمی تواناد زهانش را در سایاهی هاا پااک کناد و باه اساتقالل برساد.کرده است

 .اودشمن من است. و نمی تواند خودش را دریابد در سختی ها مرا نیز از یاد می برد. ترک می کند

 .و در همه حال تمام افراد را در آغوش می گیرم باز هم من همان سندیکا هستم

 تقدیم به پیک سندیکای شرکت واحد

 (         عضوهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)گوهری 

11/11/31      
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 تو ای کارگر بهر خود  کار      کن            نه از بهر  غول  جهانخوار  کن                     

 بسی خانه ویران از این  سودجوست             رها خود از این مردم  آزاد  کن                    

 تو آن را ز تدبیر  پر  بار   کن ز  رونق  فتاده   از   او     اقتصاد                                  

 نه چون او به بهتان و اعمال    زور              به انسان  نوازی  تو  رفتار کن                    

 که هر کس برد بهره از کار خویش               به حکم  عدالت  چنین  کار کن                     

 ین عدل  و     ستم              ستمدیده  از  خواب بیدار    کندر این کشمکش ب                    

 جهان غرق خون است زین   دیوخو              تو رسوا چنین دیو خونخوار کن                    

 به حکم زمانه راه  در  پیش    گیر               ره آورد ها را تو    بسیار   کن                     

 که از کوششت  حق  نشیند  به   بار              وزین پس نظارت  به  بازار کن                    

 چو  بر کام  زحمتکشان  شد   زمان              تو آن روز بر کام  دل  کار  کن                    

 قصود برداز این ره توان ره به م                                             

 جهان را به  دست  عدالت  سپرد                                             

"کارگر " علی جعفری مرندی   

 

 

 

 
 

 غول جهانخوار       


