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  داوود رضویديسحبه عباس عبدی با ابراهيم مددی وصام

    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتپانز                                                                        نديکای کارگران واحدس
   
 به مناسبت روز راني ایاسينگار و از فعاالن س  روزنامهیاس عبدعب

 ی نفر از اعضا٢ ی رضودداوودي و سی مددمي آارگر با ابراهیجهان

 ران،ي در ای آارگریها تي آارگران شرآت واحد درباره فعالیكايسند

 نيا.  آرده استيیوگو  گفتها تيفعال گريمطالبات آنها و نسبت آن با د

 صورت گرفت ی اسالمرانيفتر سازمان دانش آموختگان اوگو در د گفت

:ديآ ی میدر پ   

 مشكل آنها نيتر  به نظر شما مهمد،ي عنوان خالصه آن٣اگر قرار باشد مشكالت آارگران را امروز در : ی عبدعباس

  است؟یگري دزي چاي ی شغلتي بحث دستمزد، قانون آار، امناي آست؟يچ

 یعيهستند، نقش وس نفرونيليم١۵آارري آه طبق گفته وزیرانيا آارگرها ونيلي آه می است تا مادامنيمن اتصور: یمدد

 محروم هستند، مشكالت ی جهانی در حد استانداردهایالتيدارند اما از تشك...  ویاسي س،ی مختلف اجتماعیها صحنهدر

جمله جهان ازريفراگبزرگ و یها سازمان سال گذشته آنچه در٢٨ ی طر آه اگیدر حال.  ما ادامه خواهد داشتیآارگر

 شده بود، امروز نهي و نهاد گرفته قرار استفاده  مورد شتريوجود داشت، ب به عنوان استاندارد   آاریالملل ني ب ونيفدراس

.شد ی بهتر ماري ما بستيوضع   

 یزيا دنبال چه چ شمالتيتشك آن مرحله به بعداز.  وجود داشته باشدالتي تشكني اميفرض آن. مشكالت است ازیكي نيا

 خواهد رفت؟

.  برخوردار باشندیشتيحداقل درآمد مع شده است آه آارگران ازديهم تاآ حقوق بشری از بندهایكيدرقانون آاروامروز

 آه به شود ی وزارت آار اعالم می از سویهمه ساله نرخ.  مسئله جامه عمل پوشانده نشده استني گذشته به ایهادرسال

 مشكالت جادي مسئله سبب انيا. آند ی نمني آه تامميدان یها باشد اما م  خانوادهیازهاي نآننده ني تامديعنوان حداقل حقوق با

 آارگران شتري بیآار  آاهش حقوق، اضافهیامدهاي از پیكيبه عنوان مثال .  شده استی آارگریها  در خانوادهیگريد

. آورددي خانوارها پدی را برای متعددیبود آه مشكالت روان   

 نيا. مينيب یرا م...  ویآار  و اضافهنيي دستمزد پاري تاثم،ي است نگاه آنی شهرها آه آارگرهي حاشیها به محلهاگرمروزا

.آنند ی نمافتي درزي حداقل حقوق را نت،ي از جمعفيط   

 بودن دستمزد نييعلت پا. شود ی نمتي هم وجود دارد آه رعایگرياما در قانون موارد د.  انتقاد شما وارد استنيالبته ا

 هستند لي تحلني معتقد به ایاريالبته بس. ري خنكهي ااي آارفرما در حال استثمار آارگر است ايآ. ديآن ی مليرا چگونه تحل

آارگر تا سود آارخانه  از حقوق . آورد ی منيي را پازيچ   همهني است و انيي پایور  ما موجب بهرهیآه ساخت اقتصاد

 از كيبه نظر شما آدام . سي و سوئراني آارخانه مشخص در اكيمثل تفاوت درآمد . ه هستند مسئلني همريتحت تاث... و
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ران؟يا دریور هره ساخت اقتصاد و نظام باي نيي دستمزد پاشود؛ ی می تلقیتر  عامل، مسئله مهم٢ نيا  

 از یمي حجم عظنيناقتصاد و همچ خود دریتيري مدی وجود داشت همواره خطاهااني سالی آه طیوبي معینظام اقتصاد

 معرض توفان در ضربه خورده و شتري بفيضعآه اقشار آارگران منتقل آرد؛ چرا و ريبگ دستمزدبه قشر ضربات را

معتقدم زي علت من ننيبه ا .آنند یاستفاده م  به نفع خودطيشراازو عده سودجكي حاآم طيشرااما در. رنديگيمحوادث قرار

 یها   و بنگاهعيهم صاحبان صنا امرنيآنار ادر وزندي میبه جامعه آارگر رای اصل ضربهی نابسامان اقتصادطيآه شرا

  آه آارگران متضررنان نشده آنچینيب شيحوادث پ ازیاريمقابل بس درعي صاحبان صنانيهمچن .برند ی بهره میاقتصاد

 بنگاه كي احداث ی را برایني قطعه زم١٣٨٤سال آه دریبه عنوان مثال آس. اند  مواجه نشدهیاقتصاد با فشارشوند،  یم

هرچند آه .  او شده استبي نصآالت ني از محل تورم مستغالت و ماشی آرده است امروز سود فراوانافتي دریاقتصاد

 كي رو به گمان من اگر در نياز ا.  قرار دارندی بدتری در سطح زندگ٨٤ به نسبت سال یآارگران همان بنگاه اقتصاد

 صاحبان بنگاه بي نصیشتري هم سود برند،ي قرار گیطي شراني هم در چنعي و صاحبان صناميري بگ نرمال قرارطيشرا

.برند ی میشتري آارگران سود بنكهي و هم اشود یم  

 درست، اما طبقات پولدار هم لزوما موافق تورم شوند ی مرتري فقف،ي طبقات ضعابدي شي امروز هرچه تورم افزانكهيا

 ی ولآنند ی متي حمااستي از آن سري همان طبقات فقی دارد گاهيیها استي در سشهي تورم رنكهير ات مهم. ستندين

 باشد آه مشكل امروز، استثمار ني شما ایلي اگر فرض تحلنيبنابرا.  سوختارانهي دارد، مثل ی منفري آه تاثدانند ینم

 آمدن نيي موجب پاها استي سی باشد آه برخنياما اگر فرض ا. آند ی میريگ آارگر است، او در قبال آارفرما جبهه

 نيدر ا. د متضرر خواهد ششتريگرچه آارگر ب. شود ی متضرر مها استي سني آارفرما هم از انايقي شوند، یور بهره

 آه دي پرسدياما اآنون با.  مخالفت آنندها استي سني جبهه با اكيصورت ممكن است آارگر و آارفرما هر دو در 

 نيالبته در ا.  غلطماتي و تصمی ساخت اقتصادیافتگي توسعه ناي آورد ی برآارگر را فراهم مشتري فشار بنهياستثمار زم

  را راني در ای مبارزات آارگریريگ  سمتتواند ی منهي زمني در ایريگ  موضعی ولشود ی متضرر مشتريروند آارگر ب

.خص آند مشزي را نی آارگریها تي در قبال فعالگرانيمشخص آرده و موضع د  

 ی اقتصادطياگر در شرا. گذارد ی متضرر شدن آارگر می رویاري بسري تاثی اقتصادیافتگي گفت توسعه نتوان یالبته م

در رابطه با   تواند ی مسئله مني ا به عنوان مثال. شود  آارگران فراهم ی برازي ن ی بهتر طي شرادي شامي عمل آنیگريد

. باشدرگذاري تاثی بانكیها استيس   

شود؟ ی است آه آارفرما هم متضرر منيمنظورتان ا  

 ني معتقدم در اني بنابرادانمي خود متياولو را دریمن چون مسائل آارگر. آارگران استیهمواره روعمده فشاراما. بله

 یناراضم ه  یاقتصاد  یبلبشو افراد چندان ازنيا  ديشاو ستي ناديچندان زها صاحبان بنگاهبر ی ضربه اقتصادطيشرا

است آه  مشخص شده آه امروز اعطا شد  یازاتي امتینيآفر آار  ویساز یوصبه عنوان مثال تحت عنوان خص. نباشند

 یروزي پهي اولیها سالدر.  را متحمل شوندیشتري بی فشارهادي آارگران باطي شرانيادر. دادن منافع بودباد بریبه نوع

.  بودیا ژهي دوران و نياداشتند، اما   قرار یاقتصاد تحت فشار گرانيهمچون د ارگرانآهمواره دوران جنگ و انقالب

 منبه نظر رونيااز.شونديمآتاب بوده، آارگران متضرر وحساب یب شودي آه بعدا معلوم ميیها اساس برنامههم برامروز

.داشتند رای ملی ضررهایاريبس ازیريوان جلوگ تشدندي می سازماندهیترري فراگیها تشكلها وسازمانآارگران دراگر  
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آم شدن  رونيا ازآنند ی می زندگی نامناسب اقتصادطيشراآنجا آه آارگران همواره دراز.  وجود نداردی بحث شكنيادر

 نيهمچن. دشو  از درآمدش آم ی ممكن است تنها آمدار هياما سرما.  سخت خواهد بوداري از درآمد آارگران هم بسیاندآ

.  بودیگرياما سوال من ناظر بر امر د. ستي نی شكردي ضرر را بگی جلوتواند ی می آارگرالتي مسئله آه تشكنيدر ا

. ی غلط اقتصادیها استي سهي علاي آارفرما است هي در درجه اول علی آارگرالتي و تشكتي فعالاي است آه آنيمسئله ا

 ستمي سني هم به اعينا از صاحبان صیاري بسمينيب یاشتباه است چرا آه م آه رنديگ ی میكي را ٢ ني ایاريالبته بس

. دهد ی را نشان می آارگرالتي تشكی آلیريگ  رو پاسخ به سوال من در واقع جهتنياز ا.  معترض هستندیاقتصاد

  منشا  وی در بخش خصوصاي بهتر است ی آارگران در موسسات دولتتي است آه به نظر شما وضعنيمن اگريسوال د

؟ی در بخش دولتاي شاغل شوند ی آارگران دوست دارند در بخش خصوصگري به زبان دست؟ي تفاوت در چنيا  

. دهد ی خود را نشان مشتري بیدر بخش خصوص...  وی شغلتيامن  عدمن،يي مثل دستمزد پایعمده مشكالت آارگر

 آوچك التيتشك ازیاري بسیدولت فعلدر. وجود ندارد ی آوچك آارگرالتي تشكیهم حت مای دولتیها سازمانامروز در

 ري اخیها سال ی آار طی اسالمیاصوال شوراها. ی آارگرمستقل التياند چه رسد به تشك مقابل دانش قرار گرفتههم در

 نفره ٧ تاي در ادارات آار هم هطي شرانيااآنون در.  نشداي مجدد آن مهلي تشكنهي زمافت،ي دوره آنها خاتمه نكهياپس از

 رو به نظر نياز ا. دآار هستن  از آارگران بازنشسته بوده و محافظهها اتي هني آارگران در اندگانيحضور دارند آه نما

 یها اما در بنگاه. شود ی متي قانون آار رعایها  آه دولت حاآم است عموما حداقليی در جاهایطور عموم   بهرسد یم

 راني از دستمزدبگیاري است آه بسی به شكلتيها هم وضع  بنگاهیدر برخالبته . ستي مناسب نتي وضعني ایخصوص

. داشته باشندیتي وضعنيدوست دارند چن   

 داشته باشد زي مدرن نیدگاهيد عملكرد ودي باعتاي است طبی بنگاه مدرن اقتصادكي بنگاه نيآنجا آه ا ازديآن ینمشما فكر

است؟آه به نفع آارگر  

استقبال شتري بی دولتیهاشرآتاستخدام در آارگران از ها وجود دارد، دولت آه دری تعهداتليعموما به دلاما. ممكن است 

ها و موسسات  است شرآت قراری موارد وقتیاريبسدر. است بهتریموسسات دولتدرزي آارگران نی شغلتيامن. آنند یم

  ی آشورها خصوصیبرخدر آاریالملل نيطبق مطالعات سازمان ب. شود یم آغازران آارگیها یشود نگران واگذاریدولت

 طيشدن شرابه بدتر منجریساز یآشورها خصوص ازیاريبسدر آارگران شده است وتيشدن وضع منجر به بهتریساز

.شده استتر  مسئله پررنگني ای بد اقتصادتي وضعلي آه به دلرانياجمله درشد، از   

. دي مصداقا مخالف هستاي دي امر هستني اصوال مخالف ااي آست؟ي چیساز ی حساب برداشت شما نسبت به خصوصنيا اب

ست؟ي چندهيحال و آ دریساز ی موضع شما در قبال خصوصدي پرستوان ی رو منياز ا  

طرح شده است اما اگر آارگران م  با حقوق  رابطه در...  ساالنه وی مرخصمه،يب جمله   ازی سال گذشته مسائل١۵٠در

 از توان ی نمميري بگدهي بشر را نادیحقوق اساس ازیاري و بسمي به عقب برگشت آنمي بخواهیساز یطبق قانون خصوص

 اتوبوس شرآت واحد در به عنوان مثال . كندياستقبال م امرنيا  ازیانسانهر باشد نياازريغاما اگر. استقبال آرد امرنيا

 ی بخش خصوصري آه به عنوان مدیافراد ازیارياما بس.  صورت گرفتیساز یعتصاب، خصوص اكي به بهانه یران

   و اتوبوسفنديالتكلرانندگان هم همچنان بگرسويداز.  خاص هستندیها بازنشسته دستگاهآارآنان سابق و ازافتنديحضور

ها  اتوبوس  و سرپا توسط ستادهي ا همچنان مسافران به صورتیعني.  الزم را ندارندیور بهره  شده هم ی خصوصیها
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 معتقد است یمي هر عقل سلطي شرانيادر. گريمسائل د ازیاري نكرده و بسیرييها تغ  بهداشت اتوبوسشوند، یجا م جابه

 طي شرای ولشود ی چند برابر اخذ مهياما اآنون آرا. شد ی اخذ میتومان٢٠تي بلكي فقطآه چرابود سابق بهترتيآه وضع

اتوبوس حق گرفتن   راننده آنند ی اعالم می و رانندگيی راهنمایها  و مقاميی مقام قضاگري دیاز سو.  آه بودهمان است

...یاوري نتي بلار اگر فالن مقدنديگو یاما از آن طرف به راننده م.  مسافر را ندارد ازتيبل    

 یاري بس  آهيیتا جا. شود ی دچار میبار  جعه به سرنوشت فاد،يآ ی مراني به ای وقتیساز ی گفت خصوصتوان ی میعني

 طبق  دياما اگر اآنون شما بخواه.  را قبول ندارندیساز ی نوع خصوصني هستند ایساز  ی آه مدافع خصوصیاز افراد

  آرد؟دي از موارد اشاره خواهكي به آدام دي آنشاره حقوق آارگران به موارد نقض حقوق آنان اونيآنوانس

آودك،  آارتي به ممنوعتوانيجمله آن موجود دارد آه از » آارنياديحقوق بن«عنوان   تحتیالملل نينامه ب  مقاولهیتعداد

 حاي ماده وجود دارد آه صر٢ها  نامه  مقاولهنيادر. اشاره آرد...  وشهي به علت فكر و اندضيتبع آار سخت زن، عدم عدم

 سازمان  آه آارشناسان١٣٨٤سال در. آند  ی مدي تاآی آارگرتالي تشكلي در تشكسيدخالت آارفرما، دولت و پل به عدم

 وقت  والنئ مسی به امضایآارگر  التي تشكسيتاس  ی آزادی مقدماتسينو شي مسافرت آردند پراني آار به ایالملل نيب

 امروز تا  مسئله نياما ا. ديرآ شد و قرار بود به اجرا دحي برنامه چهارم توسعه تصر١٠٤وزارت آار درآمد و در ماده 

 قرار گرفته است و آارگران دي مورد تاآی در قانون اساسیالتي تشكني چنسي تاسی آه آزادیدر حال.  استافتهيتحقق ن

 قرار ديمورد تاآقانون آار حق درنيا. اند  حق محروم بودهنيا بپردازند اما تاآنون ازی صنفالتي تشكسي به تاستواننديم

 آارگران گري دیاز سو.  حقوق بشر استی جهانهي و اعالمی قانون اساس٢٦اقض اصل  قانون نني رو اني ازنگرفت، ا

 ی در رابطه با حقوق آارگران سكوت مراني در ایساز ی طرفداران خصوصيیاز سو.  ندارندیا ندهي نماچيدر مجلس ه

.مي موافق باشزي نی حقوق جمعتي با اصل رعادي از آن طرف بامي باشیساز یاگر قرار است ما مدافع خصوص. آنند    

 مسئله موجب ني انديگويآنها م.  سخت استیليخ اخراج آارگررانيا قانون هم آارفرما معتقد است درنياساس هماما بر

ست؟ي رابطه چنينظر شما در ا.  آار نكنددي و شاديطور آه با  آارگر آنشود یم  

 متصلب ندي رابطه فرآني رو الزم است در اني از اآورند ی می رودي تولوهي ش درريي به تغی اقتصادیها به هر حال بنگاه

به عنوان .رها شوند آارگران به حال خودیها  آه خانوادهرديپذي نمیمي عقل سلچيه. گرفتنظردرزي جامعه را نیاقتصاد

  یرا اخراج مبه آارگر داده و او را »ديپرا «لي دستگاه اتومبكي دي پول خردي جدك مال،یساز ی خصوصیراستامثال در

 گريآن خود آرده است، اآنون د فرد به واسطه تملك آارخانه ازني هم آه اینيآن زم.  آنی برو مسافرآشديگو ی و مآند

 در خدمت عموم دي بای عمومثروت است آه ی در حالنيا.  استافتهي دست ی شده و او به ثروت نجوممتيق  گراناريبس

 ندي فرآني و در افروشند ی آار خود را میروي نرانيمزدبگگريما آارگران به همراه دآشورمتاسفانه دراما . جامعه باشد

 آارگران ی برا  آنی تلخ دي بدهند، نبایآاربرريي تغاي دي تولريي تغی اقتصاد یها  بنگاه است قرار اگر. شوند یممتضرر

. آنها باشدیها هو خانواد   

 یكاري درصد براني قرار دارند اما در ایا مهي تحت پوشش بزي آم هستند و اغلب نكارانيتعداد ب كاي مثل آمریدر جوامع

 وارد بازار آار دي آار جدیروي به عنوان نخواهند ی هستند آه تازه می هم افرادكاراني بني از ايی است و حجم باالاديز

 ی آساننيچرا آه همواره ب.  انجام دهندتوانند ی میار افراد چه آني ای برای آارگریكاي سندكي ديآن یشما فكر م. شوند

  وجود دارد؟زي نی هستند، رقابتكاري آه بیآه آار و شغل دارند با آسان
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 یها به شكلزي جنبش نني اجينتاوآثار.  دانستابانيرا جنبش آار نام آنتواني است آه مافتهي ظهوریدي حرکت جدرانيادر

 توانند ی داشته باشند می مناسبی سازوآارهاكاهاي است آه اگر سندني تصور من ادهد یا نشان ممختلف در جامعه خود ر

 به یها آمك  روشیحل مشكالت جامعه بگذارند، به عنوان مثال اگر برخ  راهافتني هتالزم را بر صاحبان قدرت جريتاث

 تن آاال ها ونيليبه عنوان مثال م. ابدي روند ادامه نني تا ااورندي فشار بتوانند ی می آارگریها هي اتحادآند ی نمیكاريحل ب

. آمك خواهد آردیابيآار ودي تولتي به تقوی تا حدنايقي آاالها گرفته شود ني ورود ایجلواگر.شوديم وارد آشورنيچاز   

 پرداخت ني حقوق چیر مبنا بی حقوقتواند ی آارفرما ماي آمي آندي تولراني را در ایني جنس چميبه نظر شما اگر بخواه

  تمام شده آاال درمتينظر شما علت گران تمام شدن ق به .  هستندزي اما ارزان ناند، ميحج  آه ی گاهی آاالها حتنيآند؟ ا

؟نيي پای تكنولوژاي یور  سطح بهرهن بودنيي پااي سطح دستمزد است رانيا    

 یها  از بنگاهیاريامروز بس.  استینيي آه رقم پاآنند ی منييددانان تع تمام شده آاال اقتصامتيقعامل دستمزد را درريتاث

 دي خریرا برا  ما قدرت الزم یآارگر  آن است آه قشری به معنانيا  هستند ویفروش ناراضنبود بازار ما ازیاقتصاد

 دي بازي سوال ننيبه ا.  دارديی چه منشأی فقر عمومني است اما ای مشكالت آارگره بخش هرچند آه مربوط بنيا. ندارد

.پاسخ داد   

 آه در یهمچون فرد.  وجود نداردآند ی آه دولت اعمال ميیها استي آلمه و سقي دقیمعنا  نظارت دررانيادر: یرضو

 كي  آه اند رفتهي بحث را پذني ااي دن  اآنون در تمامگري دیاز سو. آند ی اخذ نمیا  اما آارنامهخواند ی مدرسه درس مكي

من نبود به نظر.  آمك آندزي به آارفرما نتواند ی آه بدون دخالت دولت شكل گرفته باشد، میقل آارگر مستالتيتشك

.ميآن هستدچار است آه امروزی وضعني چنجهي مستقل نتالتيتشك   

 ني ا چونشود ی متضرر می مستقل آارگرالتي متوجه شده باشد آه در نبود تشكدي بازي آه امروز آارفرما نستي نیشك

. را باال خواهد بردیور  است آه سطح بهرهيیها ها و برنامه  به دنبال تحقق خواستهالتيتشك   

اما اآنون مشاهده . آند ی آار میبا آگاهو مستقل، آارگرري فراگالتيتشكو حضور امرنيصورت تحقق ادر. بله: یرضو

 فهيخود به خود وظخود آمده،صبح به محل آار آه سرنيممعتقد است هآارگر  مایموسسات دولتها وبنگاه آه درميآن یم

. استه متصور بوده است را انجام دادشي آه برایا    

... ندارنديی باالاري درآمد بسها ینيچ. ميشو یتناقض م دچارمي آنسهي صورت مقاني را با هم به اراني و انيچاما اگر. بله   

 و ميستي از آن رفاه برخوردار نآدام چيما ه. باال آمده است سال گذشته چقدر١٠ر دني آه سطح رفاه چدينيشما بب: یمدد

 چگونه است؟ به نظر من تي وضعرانيااما در. درصد دارد١٠ معادل ی اآنون ساالنه رشدنيچ. مي آار هم ندارنيهمچن

. وجود نداردراني در اشود، ی مني چی درصد١٠ آه سبب رشد ی ملنديآن فرآ   

. ی اقتصادستمي آارگر با سیگانگي بیعني بحث بود؛ ني ناظر بر همزي مشكل ما در آجاست ننكهيرابطه با اال من درسو

آارگر   دارد،ینيچآارگر حس را آه   اما آن  شته باشند دانيچ  به نسبت ی آارگران وضع بهتریالبته ممكن است برخ

... است وی حسنيد چنبرد، فاق ی سود می هم آه حتیدار هيسرما.  نداردیرانيا   

.  را داردیچرا؟ چون قصد فتح بازار جهان.  استی راضنييطور آگاهانه به دستمزد پا  بهینيچآارگر. بله: یمدد ميابراه

 یامر نيسابقه چن. خواهند گذاشتهي تحقق آن مایبراآارگران ما ورانيمردم انايقي شود جادي ای حسني هم چنرانيادراگر

.مي هستی حسني لرزان فاقد چنیها استي برنامه و سی برخلياما اآنون به دل. ق سال جنگ با عرا٨ مثل هم وجود دارد،  


