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 ميليون ها کارگر به نان شب محتاج شده اند
 
 

جماه هشتاد و پنبهمن پنجم                                                                یمحسن حکيم با زرو  یگفتگو 
 
   

وزنامه روز از ریسهيل آصف  
 

 با اظهاراتديگرشد، بار  گذشته مطرح  تابستاندر  ی خامنه ای آيت اهللا عل یسوکه از"  ی سازیوصفرمان خص "

  وی سياسمحافل  ه توج کانوندر"  یانقالب اقتصاد "  اينیپيگير ضرورت   بریمبن  یرفسنجان  یهاشماکبر اخير

. گرفته استقرار کشوریاقتصاد  

 مراسم اول ماه مه شهر متهمين پرونده دادگاهازکه   ايران  اننويسندگ عضو کانون   و ی، فعال کارگریمحسن حکيم

 اين تصميم یبه پيامدها" رو"گفتگو با  برد دریم شدن حکم دادگاه خود به سریانتظار قطعهم اکنون درسقز است و

.يران پرداخته استارتباط با وضعيت کارگران ا در اسالمیسياست گزاران جمهور  

نبوده "  صنايعینوساز"شور بوقوع پيوسته، در جهت کدر اخيری است آنچه پيرو سياست ها معتقدیاين فعال کارگر

. ستابوده "  از طبقه کارگر ايرانی اکثريت عظيمیخانه خراب" در عمل بوقوع پيوسته بلکه آنچه که  

رهبر "  تحکم حکوم  "یبه اجرا  بر لزوم سرعت بخشيدن ی مبنی رفسنجانی، سخنان اخير اکبر هاشمی حکيمیآقا

 در شرايط ی چنين حکمی جدی و پيگيری قانون اساس۴۴ اصل ی کلی در مورد ابالغ سياست های اسالمیجمهور

   کنيد؟ یم را چگونه تفسيریکنون

 و صندوق بين ی بانک جهانیح جهان، ميهن ما نيز از سياست هاببينيد، بدنبال سلطه و حاکميت نئوليبراليسم در سط

 دادند نياز به مقررات یماختيار ايران قرار که دری خدمات و وامهايیبرااين مراکز. مانده استامان ن پول دریالملل

 که هست یآن چيزاز اينکه دولت کوچکتری بود؛ يعنی سازی خصوصیاز جمله اين مقررات، پيگير.اشتند دیخاص

 به تبعيت از ی سازیصخصو  اين  مضمون  یيعن. شود بازتر  یخارج  ی های سرمايه گذاریبرا  عرصه بشود تا

  . الزم بودی، فراهم کردن زمينه های جهانی امپرياليستیسياست ها

   ... گذشتیم از تصويب نمايندگان مجلس اسالمه"   صنايعیقانون نوساز "در همين زمينه 

  . هم به اين تصميم بخشيدندیبله، با اين کار وجه قانون

   بر وضعيت کارگران ايران داشت؟ یاين تصميم چه تاثير

عمل، به اعوان اين کارخانه ها در.ران ايران بودکارگ ازی اکثريت عظيمیعمل بوقوع پيوست خانه خرابکه درآنچه 



 . از زمينه ها هم فلج شدیها توليد رشد نکرد بلکه در بسيار واگذار شد و در واقع نه تنی اسالمیو انصار جمهور

 حالت هم در بهترين.  توان نام برد که در جريان اين روند تعطيل و کارگران آن بازخريد شدندیدهها کارخانه را م

  .  پول بازخريد کردندیآنها را با ميزان ناچيز

  ....  کنندیاشاره م.. و"   صنايعینوساز " از طرفداران اين روند به یبرخ

 کار و یب اکنون ميليونها کارگر هم .ن رفتميااز  داشت   وجود هم که ل اشتغاهمان حد از و   اين اتفاق نيفتادعمال

 کنم حکم ی گمان م من.  استی اسالمیجمهور  ی سازی و خصوصی بحث تعديل اقتصادی، سند پيامدهایاخراج

 جز ی قانون اساس٤٤ اصل یکل  یسياست ها  و ابالغ ی سازی بر گسترش خصوصی مبنی خامنه ای آقایحکومت

حاصل   خيابان هيچ   به عرصه ی و پرتاب شدن کارگران بيشتر ی خانمانی ب فالکت و گسترش و توسعه اين فقر

 یپلها.  وجود ندارد  همیراه بازگشت. ود را نشان داده استاين تجربه، در چند سال اخير خ.  نخواهد داشتیديگر

  .اين غرقاب گير کرده استاکنون در  جز اين نداشته اما هم ینظام سرمايه در ايران راه .پشت سر خراب شده اند

  یتشکل و سازمانده

 ی جمهوریمساله اتم "آلمان دربارهامنيت سازمان ملل و یعضو شورا کشور۵" یبسته پيشنهاد "همزمان با ارائه 

. مشهور شده است هستيم"  اقتصاد ايرانیآزادساز" و آنچه به ۴۴ اصل ی کلی، ما شاهد ابالغ سياست ها"یاسالم

   کنيد؟ ی میا چطور ارزياب ها ریاين همزمان

کند گام ي به او ديکته می که سرمايه جهانیجهت سياست هاياست درناچار.  نداردی راه ديگری اسالمیببينيد جمهور

 . را ايجاد کرده استی شود که اين مساله تناقضی هم در ميان خود اينها ديده میاز طرف ديگر مخالفت هاي. بر دارد

را پراگماتيست ها   آنها   توانيم اسمی است که حاال می سرمايه جهانیها سياستی پيگير  موافقیيک طرف، جناحاز

مه اينها عالئم تناقضات موجود ه. کندي می را پيگيری ديگریجناح حاکم سياست ها ازیبخشديگر یسوازبگذاريم، و

 ی سازی و خصوصینئوليبرال یتوسعه مو به مو سياستهايبرنامه چهارم اکنون در هم .  است  حاکم یسياسساخت در

 را زير سئوال  شود که آن موادي تصويب میهمين مجلس، قوانين بينيم دریا ممطرف ديگرتصويب شده است، اما از

يک واقعيت  اين .  هست که اصال قابل حل شدن نيستی تناقضی اسالمیذات جمهورخواهم بگويم دريمن م. برد یم

  .است

م دولت نه  یکارشناسان سياس  یبرخ... د، طرح اصالح قانون کار و نژایلت احمدبا تحوالت صورت گرفته در دو

 توجه به با  ايران  ی جنبش کارگر وضعيت از نظر شما . ند خوانده ای اسالمیرا راست ترين دولت تاريخ جمهور

   حاکميت به وجود آمده چگونه است؟ ی سياسی که در آرايش جناح هایتحوالت

ده  ش  به بيرون از کارخانه ها منتقل  حاکمیسرمايه دار نظام پيشا  کارگران با مبارزه  واقعيت اين است که عرصه

 آن اين شرايط، موجب . تپدی می و قراردادی بيکار، اخراج ، در بدنه کارگرانیهم اکنون، قلب جنبش کارگر.است

به آن صورت وجود ، داشته اند وجود ی و مبارزه طبقات  که در مورد تشکلی قديمیشده است که به هر حال الگوها

.  نان شب خود نيز محتاج هستندی برای دچار شده اند که حتیميليون ها کارگر به وضعيتل حاضرحادر. نداشته باشد



 وجود ی پيشرفته هم چنين ناموزونی سرمايه داریالبته در کشورها. ستاين وضعيت، فراتر از وضعيت ناموزون ا

ميليون ها کارگر،  موجب شده همين مساله. د اصال قابل قياس با هيچ کجا نيستگذريايران مدارد، اما آنچه امروز در

 کارگران، یيک جنبش سراسر  داشته باشند و ی فراکارخانه ا صورت  به   تشکلیبرا  یبالقوه ا  یهم اکنون آمادگ

  . بوجود بيايدی و قراردادیاخراج بيکار،

چه زمينه  کارگران ايران دری را برای وضعيت فعلچهارچوبممکن در ، حرکت یفعالين کارگر  ازی يک به عنوان

   بينيد؟ ی میا

  .ی مبارزه طبقاتیتشکل و سازمانده
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