گفت و گو با محمود صالحی حول برخی موانع و معضالت کنونی
تشکل يابی کارگران

بھروز خباز
س :آقای صالحی شما سال ھا عضو ھيئت مديره ی انجمن صنفی خبازان سقز بوده ايد،
لطفا ً در مورد اين که چطور شد انجمن صنفی را به عنوان تشکل خويش برگزيديد
توضيح دھيد؟
ج :اوالً انجمن صنفی خبازان نيست .انجمن صنفی کارگران خبازی ھای سقز و حومه می
باشد .دوما ً من خودم کارگر خباز می باشم و از  سالگی دراين شغل مشغول به کار
ھستم .کارگران خباز در زمان رژيم شاه سنديکا داشتند  .ولی به داليل ھای خاصی که من
اطالعی از آن ندارم  ،سنديکا بسته شد و رھبران آن را به زندان فرستادند .با اوج گيری
مبارزات مردم ايران در برابر رژيم شاه ،کارگران خباز سقز ھم سريع و بدون فوت وقت
به اين مبارزه پيوستند .دومين کسی که در جريان حمله به شھربانی سقز در غروب 
بھمن زخمی شد ،کارگر خباز بود .به دنبال آن کارگران خباز در يک شب سنديکای خود
را تشکيل و قسمتی از ساختمان ساواک شھر سقز را به کنترل خود درآوردند .من ھم مثل
ده ھا کارگر خباز ھر چند که در آن زمان نوجوانی بيش نبودم ،اما در تشکيل سنديکا نقش
داشتم .بعد از تصرف کردستان توسط دولت ،فعاالن سنديکا به ناچار شھر سقز را ترک و
به ديگر شھرھای ايران رفتند که من خودم يکی از آنان بودم .به اين دليل که کسانی از
کارفرمايان از ما به عنوان کمونيست و ضد انقالب نزد سپاه پاسداران شکايت می کردند.
ما ناچاراً شھر را ترک کرديم و عمالً سنديکا از بين رفت .با اين پيشينه ،کارگران نسل
جديد و آگاه پا به عرصه ی مبارزه گذاشتند  .بعد از تصرف سقز آنان در فکر تشکيل
سنديکای خود بودند .اين کارگران در سال  موفق شدند مجوز تشکيل انجمن صنفی
کارگران خبازی ھای سقز و حومه را بگيرند که من ھم بعد از اين که اطالعيه ی مجمع
عمومی را پخش کردند ،در مجمع شرکت کردم .در مجمع عمومی کارگران به رئيس
اداره ی کار وقت گفتند که بايد محمود صالحی در بين کانديداھا باشد ،در غير اين صورت
ما در انتخابات شرکت نخواھيم کرد .من که چند سالی بود به سقز برگشته بودم و کسی از
کارگران را نمی شناختم در آن زمان درخواست کارگران را قبول کردم و در آن انتخابات

شرکت کردم که در نتيجه کارگران به من رأی دادند و بازرس انجمن صنفی کارگران
خبازی ھا سقز و حومه شدم).چند سال بعد دبير و عضو ھيئت مديره شدم(.
س :آيا در حال حاضر شما عضو اين انجمن ھستيد؟
ج :بلی من عضو اين انجمن ھستم و در حال حاضر ھيچ گونه مسئوليتی ندارم .به اين
دليل که در سال  به دستور مسئوالن وقت اداره ی اطالعات سقز من را از کار
اخراج و به کليه ی کارفرمايان گفتند که به من کار ندھند .برابر قانون کار ھم کسی که
خود در آن صنف مشغول نباشد نمی تواند نماينده ی کارگران ھمان صنف باشد).ھر چند
حتی اگر ھم مشغول به کار ھم باشيم ،از طرف مسئوالن تأييد نمی شويم( .ما از آن زمان
به بعد کميته ی دفاع از کارگران اخراجی و بيکار را تشکيل داديم تا محدوده ی فعاليت
خود را وسيع تر و مسائل حقوقی کارگران را پيگيری کنيم که خوشبختانه توانستيم 
درصد پرونده ی کارگران را در ھيئت ھای تشخيص و حل اختالف شھرھای ايران از
جمله مھاباد  ،سنندج  ،بانه  ،بوکان  ،بيجار ،مياندوآب و سقز را اين کميته بدون ھيچ
ھزينه ای بر عھده بگيريد ).اخيراً اين کميته نام خود را به " انجمن دفاع از کارگران
اخراجی" تغيير داده است( حوزه ی فعاليت اين انجمن نامحدود است و با درخواست
کارگران اخراجی اعضای اين انجمن می توانند در ادارات کار و امور اجتماعی کارگران
را نمايندگی نمايند.
س :موانع حقوقی انجمن ھای صنفی در ارتباط با دستيابی کارگران به مطالبات خويش
چيست؟
ج :ببين انجمن صنفی برای کارگاه ھايی است که پراکنده و زير  نفر نيرو دارند .اگر
به خباز ،کفاش،سوپرمارکت ،چلوکبابی ،ساندويچی ،کبابی و نجار توجه کنيد اين صنف
ھا ھر کدام در خيابان يا محله ای ھستند و زير يک سقف کار نمی کنند ،به ھمين دليل
کارفرما می تواند ماده   قانون کار را رعايت نکند .اما برای کارخانه ھا و شرکت
ھای بزرگ ديگر انجمن صنفی چرا؟
اگر کارگران در کارخانه ھا و شرکت ھای بزرگ انجمن صنفی را تشکيل دھند عمالً
کارفرمايان را از اجرای ماده ی   قانون کار معاف کرده اند .ما نبايد اين حداقل ھای
قانون کار را از دست دھيم ،در قانون کار سه نوع تشکل آزاد است -:شورای اسالمی
کار ،که شامل کليه ی پرسنل آن کارخانه يا شرکت می باشد -.انجمن صنفی ،که مربوط
به يک صنف خاص است -.نماينده ی کارگران ،که کارگران می توانند در ھر شرايطی
که خود اراده کنند آن نمايندگان را انتخاب کنند .تشکيل انجمن صنفی ھم برابر قانون کار
بالمانع است .اما در زمان تشکيل انجمن اداره ی کار خود را قيم آن می داند .ولی با
گذشت زمان کوتاھی نماينده ی کارگر متوجه می شود که اداره ی کار نه اين که نمی تواند
برای آنان کاری انجام دھد ،بلکه سد راه مبارزه ی کارگران می باشد .اين مسئوالن اداره
ی کار ھستند که مانع رسيدن کارگران به مطالبات خويش می باشند .ھر کانديدا بايد چند
ماه قبل از انتخابات پرونده تشکيل دھد و به اداره ی کل حراست بفرستد ،اين پرونده
حاوی کليه ی اطالعات در ارتباط با فردی است که خود را برای نمايندگی کارگران
ِ
کانديد کرده است .شخص کانديداتور الزاما ً می بايست از طرف حراست مورد تأييد قرار
کارگران آگاه به مسائل طبقاتی مورد تأييد قرارنمی
گيرد .طبيعی است که ھيچ گاه
ِ

گيرند).نمونه زياد است( اگر يکی يکی به موانع اشاره کنيم در اين مصاحبه کوتاه نمی
گنجد .تنھا می توانم بگويم که  درصد از نمايندگانی که در اين انجمن ھای صنفی
فعاليت می کنند آدم ھای خوب و شريفی ھستند و برای رسيدن کارگران به مطالبات شان
خيلی فعال می باشند .اما با توجه به اين که ،به آنان تفھيم کرده اند که شما صنف ھستيد،
بنابراين فعالين اين نوع تشکل ھا نيز از خط قرمز ھا عبور نمی کنند .مسئله ی اصلی اين
جاست ،نماينده ی کارگران در انجمن ھا و تشکل ھايی که مجوز فعاليت دارند ،تنھا
مجبورند طبق ھمين قانون کارفعايت کنند که در آن اعتصاب و کنترول کارگری قانونی
نيست !! بنابراين کارگری که  ماه حقوق دريافت نکرده است بدون اينکه کسی به
فکرايشان باشد بايد به کدام مرجعی مراجعه کند ؟ طبعی است بايد به اداره کار و ھيئت
ھای تشخيص و حل اختالف محل کار  .اين جاست که کارگران متوجه می شود که موانع
رسيدن به مطالبات شان مسئوالن و قانون کار فعلی است .متوجه می شوند که حتی ھمان
قانون کار فعلی ھم اجرا نمی شود  .صدھا کارگر با در دست داشتن ارای صادره از
طرف ادارات کار در راه روھای دادگاه ھا سرگردان و ھر روز نااميدانه به منزل بر می
گردند .ھمگی ما اطالع دارم که در سال   چطور کارفرمايان در برابر بخشنمامه
شورای عالی کار که در آن دو نوع دستمزد تصويب شده بود در يک اعتراض کوتاه مدت
آن را تغيير دادند .دراين جريان نه کسی دستگير شد و نه کسی مورد تعقيب قرار گرفت .
!! اما اگر ما کارگران برای حقوق ھای معوقه خود و تشکيل تشکل ھای کارگری اقدامی
کنيم  .بالفاصله بازداشت  ،زندان  ،تعقيب  ،تھديد و اخراج می شويم  .در بعضی جاھا
نماينده ی کارگران را که در انجمن ھای صنفی فعاليت می کنند و مجوز فعاليت ھم دارند،
بازداشت و به آنان حکم داده اند .به اين دليل که از خواست و مطالبات کارگران پيگيرانه
دفاع کرده اند .پس با اين حساب به اين نتيجه می رسيم ،که مسئوالن در ادارات کار با
اتکاء به آئين نامه ھای داخلی که کسی از آن خبر ندارند مانع بزرگی در راه رسيدن طبقه
کارگر به مطالبات شان ھستند.
س :ويژگی ھای انجمن صنفی با تشکل ھايی مانند شورای مستقل کارگری و يا سنديکا
چيست؟ آيا می توان از انجمن صنفی به عنوان تشکل مستقل کارگری نام برد؟
ج :البته انجمن صنفی در کليت خودش ھمان سنديکای قبلی است .اما شورای کارگری به
مجری قانون .به ھر حال ما نبايد
تشکلی می گويند که کارگران ھم قانون گذار باشند و ھم
ِ
برای تشکلی که تشکيل نشده نسخه پيچی کنيم .ھر تشکلی که تشکيل می گردد آن را بايد با
جھت گيری ھايش راديکال و کارگری دانست .نه اين که قبل از تأسيس آن را ضد
کارگری و يا ...بدانيم .مبارزه ی طبقاتی با شعار دادن به پيش نخواھد رفت .بلکه بايد
تئوری و پراتيک را با ھم ادغام کرد.ما بايد فرھنگ تشکل يابی را ترويج کنيم .نبايد از
اين بترسيم که فردا چه خواھد شد؟ ما وظيفه داريم که گرايشات طبقاتی را در بين
کارگران تبليغ کنيم .اين امر برای فعاالن کارگری تعطيل ناپذير است.
در اين سال ھا تعدادی تشکل ايجاد شده اند ،عده ای ُدگم به اين چسبيده اند که تشکل ما
صنفی است ،اما به نظر من اين توھم به نظام سرمايه داری است .صنف به اين معناست
که من در صنف خباز کار می کنم نه اين که خواسته ی من گرفتن چند حلب روغن يا چند
کيلو برنج باشد .ھر تشکلی که صرفا ً مسائل اين چنينی را در دستور کار خود قرار دھد،

نمی تواند تشکل کارگری باشد ،حاال اين تشکل ھر نامی را که می خواھد داشته باشد .اما
نقل نبات بر سر زبان ھاست ،واقعا ً چه مفھومی دارد؟ که ھر
کلمه ی مستقل بودن که مثل ُ ُ
زمان فعاالن کارگری بخواھند خود را از تشکل ھای موجود جدا کنند ،کلمه ی مستقل را
بر زبان می آورند .تشکل ھای تشکيل شده تنھا زمانی می توانند واقعأ طبقاتی و نماينده
کارگران باشند که در عرضه عمل آن را به اثبات برسانند " .فرست طلب ھا مثل ماھی
ليس ھستند که ھر زمان بخواھيد آن را بگيريد فرار می کند  ،بايد آن را در عرضه عمل
گرفت " .من خودم به تشکلی اعتقاد دارم که منتخب خود کارگران باشد.
دستيابی کارگران به تشکل مستقل خود از چه طريقی امکان پذير است؟
س :از نظر شما
ِ
ج :از ھيچ طريقی به جز اراده ی کارگران و با حضور گرايشات راديکال کارگری،
امکان پذير نيست .کارگران نبايد از چيزی ھراس داشته باشند .داشتن تشکل حق ماست.
ما نبايد يک لحظه ھم در ايجاد تشکل ھای خود تعلل کنيم .اين که چه نوع تشکلی است و
يا در آينده چه خواھد بود ،زمان به آن جواب خواھد داد.
س :در حال حاضر کارگران ھفت تپه در مسير تشکيل سنديکای خود ھستند ،شما با
شناختی که از مبارزات کارگران و وضعيت شرکت کشت و صنعت ھفت تپه داريد ،نقاط
مثب و منفی اين مبارزات و چشم انداز آن را چگونه می بينيد؟
ج :توجه داشته باشيد ،کسی که خود وارد ميدان عمل نشود ،خيلی حرف ھای جالب و
دوست داشتنی می زند ،کسی که اعتصاب غذا نکند ،نمی داند فرد اعتصابی در آرزوی
چه چيزی سر به بالين می گذارد .اما اگر کسی وارد اين ميدان شد می داند چه کار بايد
بکند .کارگران ھفت تپه خود بايد تصميم گيری کنند و کسی حق ندارد برای آنان تعيين
تکليف کند .اين خود کارگران ھستند که در عمل ھزينه دادند ھر چند ما به عنوان يک ھم
طبقه ای ھميشه به فکر آنان ھستيم و من به اين اعتقاد دارم که اين ھم طبقه ای ھا يک
روز نيرو خواھند گرفت و تمام دنيای سرمايه داری را...
کارگران ھفت تپه در عمل اثبات کرده اند که به حق مبارزاتی را شروع کردند که افق
روشنی در انتظارشان است و من ھم به اين مبارزه خوش بين ھستم و جنبش کارگری
ايران بايد به آنان افتخار کند .من تنھا می توانم بگويم که کارگران ھفت تپه بايد از تجربه
ی کارگران ديگر نقاط ايران و جھان استفاده کنند تا تشکلی پويا و فعال داشته باشند .تعداد
کارگران ھفت تپه به تعداد کل کارگران شھر ما)سقز( می باشد و در يک شرکت با قسمت
ھای مختلف کار می کنند .کارگران ھفت تپه در موقعيت خاصی قرار دارند .پس داشتن
خود کارگران حق آنان است .
يک شورای کارگری و منتخب ِ
س :به عنوان آخرين سؤال آقای صالحی به نظر شما چرا بايد از استقالل تشکل کارگری
دفاع کرد؟ و نقش احزاب و جريانات سياسی را در اين استقالل چگونه می بينيد؟
ج :وقتی ما حرف جنبش را می زنيم پس بايد از استقالل آن ھم دفاع کنيم ،چون اين جنبش
متعلق به کل طبقه ی کارگر است نه فعاالن حزب يا جريان خاص.
کسانی يا احزابی وجود دارند نه تنھا ھيچ کاری برای طبقه ی کارگر نکرده اند ،بلکه به
مضر بوده اند .اما ھر روز با اين جنبش فيگور می گيرند و جنبش را
حال اين جنبش ھم ُ ِ
آن خود می دانند .اين يک استراتژی است نه يک تاکتيک در سياست اين جريان ھا.
از ِ
اين جريانات سياسی ھر روز با بوق و کرنا گوش دنيا را کر کرده اند ،که ما متعلق به

طبقه ی کارگر ھستيم .اين جاست که وظيفه ی فعاالن کارگری چند برابر می شود و
مبارزه ی آنان نبايد تعطيل بردار باشد و شبانه روز بايد پيگيرانه اين جريانات را افشا و
تاريخچه ی آنان را برای کارگران بازگو کنند .فعاالن کارگری نبايد طبقه ی کارگر را به
حال خود بگذارند و دنبال فعاالن حزب يا جريان خاص بروند .اين وظيفه ی فعاالن
کارگری است که قبل از اين که کارگران به روی جريانات غير کارگری لبخند بزنند و از
آنان مثل ابزار استفاده شود ،ماھيت آن جريان را بررسی و به طبقه ی کارگر تفھيم کنند
که اين جريانات تا چه اندازه کارگری ھستند .به عنوان مثال ،آيا کسی تا به امروز مشاھده
کرده است که شخصی خود را برای مجلس يا رياست جمھوری کانديد کرده باشد و به
سرمايه داران بگويد :من از شما سرمايه داران حمايت می کنم و از جنس شما ھستم؟
خوب جواب منفی است ،برای اين که کليه ی کانديداتورھا با شعارھای" :ما از محرومان
و طبقه ی محروم دفاع می کنيم" به ميدان انتخابات می آيند.
اين فعاالن کارگری و کارگران آگاه ھستند که بايد در برابر اين جريانات کارگر نما به
کارگران آگاھی دھند که ديگر بازيچه و ابزار جريانات غير کارگری نشوند.
در پايان اگر صحبت ديگری با ھم طبقه ھا و فعاالن کارگری داريد ،لطفا ً بفرماييد؟
طبقه کارگر خالق تمام نعمت ھای اين جھان است  ،پس لياقت دارد که يک زندگی انسانی
و به دور از گرسنگی و بيکاری داشته باشد .
کارگران  :ما می توانيم با اتحاد و يک پارچگی اين زندگی را به دست آوريم .
) به پيش (
محمود جان از اين که با وجود مشکالت جسمی ،شرکت در اين گفت و گو را پذيرفتی
بی نھايت از تو سپاسگزارم.

