
وضعيت طبقه ي کارگر و جنبش کـارگري،        
 راهکارها و چشم انداز آينده

  
مهان گونه که در سطح جامعه به خوبي آشکار است، چندين           
سال است شاهد سقوط سـطح زنـدگي و معيـشت کـارگران و              

هر روز وضـعيت زنـدگي      . متامي مزدبگريان کشورمان هستيم   
کارگران و حقوق بگريان اسـفناک تـر شـده، بـسياري از             
کارگران شغل خود را از دست مـي دهنـد و امکـان شـغل               

گـزارش هـا و     . يابي براي نريوي بي کار کم تر مي شـود         
اخبار رمسي کشور حاکي از تعطيلي بـسياري از کارخانـه           
ها و واحدهاي توليدي است و هر ماه خرب ده هـا اعـرتاض              

در چنني وضعييت، براي يافنت علـت       . کارگري منتشر مي شود   
 ارايه ي راهکارها، بـر آن شـدمي تـا خبـش             ها و هم چنني   

ويژه يي در مورد وضعيت طبقه ي کارگر و جنبش کـارگري            
  .ترتيب دهيم

بــدين منظــور در خبــش يکــم، ميزگــردي دارمي کــه شــرکت 
هبـروز  : کنندگان آن به ترتيب حروف الفبا عبارتنـد از        

خباز، فعال کارگري و عضو کميتـه ي هـم آهنگـي بـراي              
، دکـرت رحـيم رحـيم زاده اسـکويي،          اجياد تشکل کـارگري   

 دکرت حممـد شـريف، حقـوق دان و عـضو کـانون              ،اقتصاددان
فلزکـار و     کارگر مدافعان حقوق بشر، عبداهللا وطن خواه،     
در خبـش دوم سـه      . مکانيک و ميرتا مهايوني، فعال کارگري     

بـد  . پرسش را با فعاالن کـارگري در ميـان گـذارده امي           
ي اشاره کنيم و آن اين      نيست در اين جا به نکته ي مهم       

که در حايل که اردوي سرمايه، ده هـا وکيـل، کارشـناس             
ــصاددان و   ــوقي، اقت ــسايل حق ــار دارد، ... م در اختي

کارشناسان و متخصصان مدافع حقوق کارگران بسيار اندک        
اند و نقد نو براي حضور چنني متخصصاني در خبش ويژه با            

 زاده  شـرکت دکـرت رحـيم رحـيم       . مشکل مواجه بوده اسـت    
اسکويي در اين ميزگرد بـه عنـوان اقتـصاددان مـدافع            
نريوي کـار، صـرفا از ايـن زاويـه و نـه اسـتفاده از                
. امتياز ويژه ي ايشان به عنوان مدير مسئول جمله اسـت          

مهان گونه که نقد نو سعي کرده در مـورد هـر مـسأله ي               
اجتماعي، نظر طيف هر چه وسيع تري از فعاالن جامعه را           

د، از اين پس نيز به اعتقاد راسخ خـود بـه            بازتاب ده 
دمکراسي و حفظ خط مشي دمکراتيک در مـاه نامـه، پـاي             

  .جمري ميزگرد خامن مرمي حمسين بوده اند. بند خواهد ماند
                                                            

   نقد نو
  

لطفا به  . را از خامن مهايوني مي پرسم     من پرسش يکم     •
عنوان فعال کارگري، وضعيت طبقه ي کارگر و جنـبش          



کارگري ايران را با توجه به وضع معيشيت و امنيـت           
 .شغلي، در شرايط کنوني تشريح کنيد

 سرمايه داري در سال هاي اخري بيش از         :مهايوني
پيش حبراني را که دامن گريش شده بـه کـشورهاي           

سعه منتقل کرده و طرح تغيري ساختار       در حال تو  
که تبلور اين انتقال حبران است، در کارخانـه         
ها موجب جنبشي وسيع اما پراکنده و نامنـسجم         

اين تغيري ساختار ظـاهرًا بـا ايـن هـدف           . شده
بوده که کارخانه ها را کوچـک و بـار هزينـه            
شان را کم تر کنند و به خبش خصوصي واگذارنـد           

وقيت در جامعه ي ما پياده      اما اين برنامه ها     
مي شود بـا مـسايل حاشـيه ي از قبيـل رانـت              
. خواري ادغام شده و ويژگي خاصي پيدا مي کند        

کارخاجناتي را مي بينيم که به زيان دهـي مـي           
با قيمت اندک فروخته مي شـوند و هـدف          . رسند

خريدار نه ارتقاي توليد بلکـه کـسب دارايـي          
 .هاي اين شرکت ها است

رخانه ي الکرتيـک ايـران رشـت، حتـت           در کا  مثال
عنوان تغيري ساختار، کارگران را با وعده هاي        
واهي نظري اين که کارخانه قرار اسـت بعـد از           

)  نفـر 2000(تغيري ساختار با تعداد   بيش تـري       
شروع به کار کند و حتا فرزندان مشا نيز جـذب           
 .خواهند شد روانه ي بيمـه ي بيکـاري کردنـد          

تفاق افتاد اين بـود کـه       اما آن چه در عمل ا     
کارخانــه ختريــب شــد و مهــان تعــدادي هــم کــه 

، نتوانستند برگردند و چيـزي      ) نفر 540(بودند
نداشتيم جز فالکت کارگرها، از طـرف ديگـر در          
اين گري و دار بي کار سازي قوانني محاييت وجـود           

بيمه ي بي کاري برخالف نام اش نه مهـه          . ندارد
 و نه مهه مدت بي      ي بي کاران را در بر مي گريد       

کاري را بلکه طبـق يـک جـدول و بعـد از طـي               
 ماه را در    50مراحلي حداقل شش ماه و حداکثر       

تازه اين براي کارگران استخدامي     . بر مي گريد  
است و قرارداد موقت ها که از مهـني هـم حمـروم             
اند و يک قانون بازنشستگي پيش از موعـد هـم           

 سـال  42 سال و سـابقه و   20براي خامن ها ي با      
 روز حقـوق بـه آن هـا         20سن وجـود دارد کـه       

در مهني کارخانه ي الکرتيک عده      . پرداخت مي شود  



يي از خامن ها بعد از پايان بيمه ي بي کـاري            
به اجبار درخواست بازنشـستگي پـيش از موعـد          

 يا  60کردند و بسياري از آن ها با حقوق هاي          
 هـزار تومـاني     100 هزار يا حـداکثر حـدود        70

آخـرين نفـري کـه کـه اخـريًا          . سته شدند بازنش
.  هزار تومان حقـوق مـي گـريد        50بازنشسته شد   

مهسرش حني مسافرکشي در جاده کـشته شـده و سـه            
خوب مـي بينيـد کـه ايـن تغـيري           . فرزند دارد 

کـاهش سـطح دسـت      : ساختار به چه منجر مي شود     
. مزد ها و به وجود آوردن ذخريه ي کـار ارزان          

ن مـی گيـرد، ناچـار        هزار توما  50کارگری که   
است در جای ديگری کار کند با دسـت مـزدی در            

خوب اين کل سطح دست مزدها را پايين        . مهين حد 
اين کارخانه ها را به خاطر دارايـی        . می کشد 

های شان و زمين هايی که داشتند، خريدند، پس         
کارگران واکـنش   . مسأله جتاری بوده نه توليدی    

، ولـی چـون     هايی هم در مقابل اش اجنام دادند      
انــسجام و امکانــات نبــوده، نتيجــه ی خاصــی 
عايدشان نشده، ببينيد، من فکر مـی کـنم، در          
مهين جا وقتی برنامه ی تغيير سـاختار را مـی           
خواهند اجرا کنند مطمئنًا ساعت هـا در مـورد          

روی شکل اجرايی اش فکر مـی       . آن صحبت می شود   
کنند و سرمايه داری هم که می آيـد کارخانـه           

خرد وکالی قوی، امکانات مالی و روابـط        را می   
به اندازه ی کافی دارد و متقابال کارگران هم         
برای اين کـه در گيـر و دار ايـن تعـرض هـا               
بتوانند فعال حداقل حقوق شان را حفـظ کننـد،          
نياز به برنامه ريزی و ارتباط بـا کارخانـه          
هــای ديگــر، اســتفاده از مــشاوران حقــوقی و 

يک کارخانه به تنـهايی     . امکانات مالی دارند  
هر قدر هم خبواهد فداکاری به خرج بدهـد، منـی           

 .تواند مقابله کند، اين قضيه سراسری است
در کارخانه ی مورد نظـر مشـا آن هـايی کـه شـاغل                •

هستند و آن هايی که با قـرارداد موقـت کـار مـی              
ــن    ــأثير اي ــت؟ ت ــدر اس ــه ق ــان چ ــوق ش ــد حق کنن

کـارگری کـه    قراردادهای موقت روی زندگی و معيشت       
 شاغل هم هست ولی استخدام رمسی نشده، چيست؟



 در يک کارخانه منی شود بررسـی کـرد،          :مهايونی
چون بعـضی از کارخانـه هـا رونـق بـيش تـری              

کارگری که امنيـت شـغلی نـدارد و در          . دارند
پايان قرارداد حتا بيمه ی   بی کاری هم بـه            
او تعلق منی گيرد ناچار به هر شرايطی تن مـی           

بيرون از کارخانه چنـين دسـت مزدهـايی         . دهد
ــت ــان اس ــر  . منتظرش ــن تغيي ــا اي ــه ب مقابل

هم آهنـگ نبـوده، و ايـن بـه جنگـی            هاساختار
فرسايشی منجر شده و در اين جنگ ايـن کـارگر           

وقتـی مبـارزه طـوالنی      . است که شکست می خورد    
شد، بيمـه ی بـی کـاری متـام مـی شـود ولـی،                

 مـی   کارفرما زمين اش و دارايی اش گـران تـر         
کارگر در طوالنی مدت توانايی ايـستادگی       . شود

ش را مهيـا    ندارد مگر اين که قبال ساز و کـار        
بـسيار مهـم اسـت کـه کـارگران          . کرده باشـد  

صندوقي داشته باشند تا بتوانند با اتکاي به        
مسأله ي مـايل    . آن به نريوي خودشان تکيه کنند     

وقيت که بيمه ي  بـي       . خيلي مسأله ي مهمي است    
متام مي شود، ناچار بايد برونـد دنبـال         کاري  

ــه    ــر و در نتيج ــاي ديگ ــا کاره ــشي ي مسافرک
هم چنني استفاده از مـشاوره ي       . پراکنده شوند 

کـارگراني  . حقوقي نياز به امکانات مايل دارد     
که درگري مسايل کارگري هستند بـه ترفنـدها و          
آيني نامه ها و   خبش نامه ها مـسلط نيـستند،             

بل آن قدر وکيـل دارد کـه        در حايل که طرف مقا    
به اين راحيت مشا مني توانيد حقـوق تـان را از            

من فکر مي کنم کـه بايـد از         . دست شان بگرييد  
مهان ها درس گرفت يعين مهه ي آن چيزهايي که آن           
ها دارند، کارگران هم بايد داشته باشند تـا         

مشا خيلي کارخانه   . بتوانند از خود دفاع کنند    
 آن هـا کـارگران مـي        ها را مي بينيد کـه در      

توانستند حداقل بـه شـکل هبـرتي بازخريـد يـا            
در اين گري و دار خصوصي سازي       . بازنشسته شوند 

و بي کار سازي بيش تـرين آسـيب نـصيب زنـان             
کارگر مي شـود، در شـرايطي کـه کـه جوانـان             

کـارگر زن   . متخصص به سخيت کار پيدا مي کننـد       
 او  بي کار شده اي که ختصصي ندارد و سين هم از          
به . گذشته چه طور   مي تواند کاري پيدا کند         



دليل شرايط اجتماعي به دنبـال مـشاغلي نظـري          
. مسافرکشي و دست فروشي هم منـي توانـد بـرود          

اگر خيلي خوش شانس باشد در کارگـاهي خـانگي          
با حقوق ناچيز مشغول مي شود، بازنشستگي پيش        
از موعد که ظاهرًا يـک قـانون رفـاهي اسـت و             

ياري بوده امروز به دليل مهني تغـيري        زماني اخت 
ي کـه    زنـ  ساختار عمال اجباري شده و يا کارگرِ      

مانند هم کار مـرد خـود بيمـه ي بازنشـستگي            
پرداخت مي کند، اگر فـوت کنـد حقـوق اش بـه             

ضروري است فعاالن زنـان     . فرزندش تعلق مني گريد   
به مسايل زنان کارگر کـه در ايـن گـري و دار             

 .شوند بيش تر بپردازندخصوصي سازي خرد مي 
مشــا خودتــان هبــرت مــي دانيــد کــه خبــش زيــادي از   •

کارگرهايي که به خصوص در    کارگـاه هـاي کوچـک              
کارگاه هاي پوشاک، توليد    . کار مي کنند زن هستند    

يعين وقيت که قـوانيين     ... اسباب بازي، جوراب بايف و    
مانند قراردادهاي موقـت کـار، ماننـد طرحـي کـه            

تصويب مي شود اتفاقا فشار بيش تر       پارسال دادند،   
روي اين خبش از نريوي کار است که زن هـم هـستند و              
مهد کودک ندارند، زير پوشش قانون کار نيـستند و          

مـسأله ي   . نـان آور هـم هـستند      . مشکل بچه دارند  
معيشت و مشکالت ديگر جنسييت هم که سر     راه شان              

جـاي  اتفاقا به نظر من حرف تان درست است و          . است
سوال بعدي را من از آقاي وطن خـواه         . اش مهني جاست  

مشا وضعيت کنوني طبقه ي کـارگر و جنـبش          . مي پرسم 
 کارگري را چه گونه مي بينيد؟

 ضــمن تــشکر از مــسئوالن و دســت :وطــن خــواه
هـا  ميليون      مياِن  . اندرکاران جمله نقد نو   

کارگري که مهه شان هم پر از دردند ما سه نفر           
هستيم که دردهاي مـان را واگويـه        از اين جا    

 .کنيم
شـروع  دوست دارم که با قطعه يي شـعر حبـث را            

!/ داغ نفرين خـورده برخيـز     / گفت برخيز : کنم
» امـا «ويل يک هزار  / آري! داغ نفرين خورده ام   

بـر  / خفته انـد  / خفته اند / »اگر«و يکصد تا    
 .خفته اند/ شانه هاي ام

رگر بـد   براي درک هبرت وضعيت کنوني طبقه ي کـا        
مني دامن که گريزي بزنيم و حـد و تـوان قبلـي             

براي اين بررسـي، کتـابي      . خودمان را بدانيم  
که  احتاديه هاي کارگري   اسنادي از هست به نام    



 اســناد را مجــع 1332 تــا 1321دقيقــًا از ســال 
اين کتاب يادگاري اجبـاري نـشريه يـي         . کرده

انديشه است که روي کردي کارگري داشت به نام         
، در اين رابطه مشخصًا توافق نامه يي        معهي جا 

هست که آن را براي تان مي خوامن، اين توافـق           
 کاويـاني  و   شيخ زاده ، دکرت    فداکار بني آقايان 

از طرف وزارت پيشه و هنر است که براي خـودش           
هم آيني نامه يي دارد که به جاي قـانون کـار            

من اين جا فقط مي خواهم قضيه يي را که          . است
در صفحه ي   .  دست مزد است، مطرح کنم     مربوط به 

کارخاجنات بايـد   . 1« :  اين کتاب آمده است    44
 سـري و بـه   10 سـال  18به هر کارگر کم تـر از        

 سـري، و زن از  20 سال به باال    18کارگر مرد از    
 سري نان در روز جمانًا بدهند،   15 سال به باال     18

و در صورت تعذر به هتيه ي نان موظف اند هبـاي            
. به نرخ روز به کارگر پرداخـت مناينـد        آن را   

 سال  14حداقل مزد کارگران کودک کم تر از        . 2
 ريـال و    10 ريال، زن هـا      15 ريال، بزرگ ها     8

 ». ساعت خواهد بود8مدت کار 
 ما رمسًا جنبش کـارگري دارمي، يعـين       1320از سال   

 فشار جنبش کارگري باعـث      1325در سال   .  سال 65
د و قـانون کـار      شد که وزارت کار تـشکيل شـو       

 يعـين سـال    1325حتـا اگـر از سـال        . نوشته شد 
 سـال   60تدوين قانون کار حساب کنيم، باز ما        

است که مشخصًا قانون کار دارمي ويل وقيت خواسته         
 می بينيم ،  ی کارگران آن زمان را می خوانيم      ها

ن مـِن    مهان خواسته هايي سـت کـه اال        خواسته ها 
وقـيت  . رممنـي آو   کارگر مي خواهم، و بـه دسـت       

 بـا  1385خواسته هاي من کارگر فعلـي در سـال         
 1325 -1330خواسته هاي کارگران در سـال هـاي         

ــشان    ــز را ن ــه چي ــن چ ــت، اي ــوده اس ــي ب        يک
بل از هر چيز عقب گـردي       مي دهد؟ به نظر من ق     

 مي دهد که به رغم ايـن مهـه رشـد در             را نشان 
 - ما حـاال پرتوشـيمي و خودروسـازي دارمي         -صنعت
عـرف ايـن    . ايه توانسته بر ما حتميل کنـد      سرم

 نيـازش    هـای  است هرکس که کار مي کند حـداقل       
.  است برآورده شود، اما در جامعه ي من برعکس       



منـي    اگـر کـار     . من کار مي کنم و گرسنه ام      
مـن خـودم    . کردم انگار مي خواستم صدقه بگريم     

بر ثروت مي افزامي، من ثـروت سـازترين طبقـه           
داليل اش را بايد    . رسنه ترم هستم اما از مهه گ    

دوســتاني کــه داراي آگــاهي هــاي اقتــصادي و 
حقوقي هستند و اين جا تشريف دارند و مـا در           
خدمت شان هستيم، موشکافانه بگويند کـه چـرا         
حسن نان دارد و حسني ندارد چه گونه شـده کـه            
فالن  َکسک داراي مال و ثروت و فـالن الـسلطنه            

ايـن  .  مـي شـود    مي شود، فالن َکـسک گـدا علـي        
حاکميت تا زماني که خنواهد تن بدهد به قوانني         
بني املللي و منشورهاي جهـاني کـه در راسـتاي           
قوانني کار اسـت، مـن وضـعيت ام از ايـن هبـرت              

جسارت به بقيه نشود ناداني ما در       . خنواهد شد 
اين است که مـا تنـها چيـزي کـه مـي دانـيم               
 دردهاست، راهکار درمان را منـي دانـيم و بـه          
نوعي وظيفه ندارمي بدانيم، شايد دارمي تالش مي        

من بـه عنـوان     . کنيم که راهکارها را بپرسيم    
يک کارگر اصال وقت ندارم تـا بيـامي و دنبـال            
راهکارش بروم  چون دارند عـصاره ي مـرا مـي            
کشند آخر سر هم تفاله ام را برمي دارنـد  و            

بعضي از اقتصاددانان مثـل     . مي اندازند بريون  
 گوينـد کـارگراني کـه شـاغل         ميين نژاد   غدکرت  
 تنبل ترين کارگران انـد، سـوال مـن از           اند،

اقتصاددان هاييکه از ليربال ها دفاع مي کنند        
 مهني قـرن    چه طور در مهني موقعيت در     اين است که    

 مي کـنم فالنـي مـي رود          که من دارم زندگي    21
مي کند، آن هم کـار غـري توليـدي            ژاپن کار   

مرده ها ويل بعـد از دو سـال         مانند سوزاندن     
که برمي گـردد خانـه، ويـال و ماشـيين هـم در              

  اسـت  علت اش چيست؟ علت اش اين     ! اختيار دارد 
کند مزدش را مـي گـريد،       که آن جا وقيت کار مي       

ويل من اين جا کـار مـي        .  را مي برد   سهم خودش 
 هزار تومـان حقـوق مـي        180. کنم و گرسنه ام   

مـوجي از   . گرينـد دهند، بعد الحيه اش را پس مي        
 هـزار   150اخراج ها پـيش مـي آيـد بـا مهـان             

 در موضع توافـق     ،توافق کنم جمبورم  من  . تومان
در موضعي هستم که مي خواهم لقمه يـي         . نيستم



در ايـن موضـع مـن       . نان را ِبَکنم و بربم خانه     
اين ضعف مـن چنـدين و چنـد دليـل           . ضعف دارم 

يک دليل اش اين است که  خـود سـرمايه           . دارد
واسته من ضعيف باشم چون منـافع اش در ايـن           خ

 است که من ضعيف باشم، چه از نظر دارايي چـه          
از نظر آگاهي و حتا از نظـر توانـايي جـسمي            
چون من اگر آگـاه باشـم و بـا آگـاهي احتـاد              

جز احتـاد   . آگاهانه پيدا کنم مسلمًا مي ايستم     
آگاهانه چه چيز بود که دانشجو و کارگر حتـا          

ــتاني را وا ــت  دبريس ــر دول ــرد در براب دار ک
فرانسه بايستد که مصوبه ي خودش را خط بزنـد          
و بگويد آقا ببخـشيد تعرضـي بـه منـافع مشـا             

ويل اين جا من احتاد ندارم چـون        . خنواهيم داشت 
ايــن جــا ســرمايه از مهــه ي راهکارهــاي خــشن 

مي گومي آقا هيچ مني خـواهم،       . استفاده مي کند  
 سـال اسـت     حقوق عقب افتاده ام را بدهيد، دو      

. به من حقوق نداده اند آن هم لـوي خودشـان          
نگفتـه ام کـه آي از آن          به هيچ احدالناسي    

برعکِس بسياري از   . طرف دنيا بيا مرا جنات بده     
روشنفکران ما که فکر مي کنند اگر از آمريکا         
بيايند ما را جنات خواهند داد، ما چنني چيـزي          

لـسر  کارگرهاي مـا در باب    . در ذهن مان ندارمي   
با زن و بچه فقط خواهان اين بودند که حقـوق           
عقب افتاده شان را بگريند ويل نصيب شان چه مي          

نريوي انتظامي را مقابل مـا مـي        . شود؟ باتوم 
ايستانند کما اين که خود او هنـوز حقـوق اش           

در خاتون آباد کارگرهاي ما     . را نگرفته باشد  
ما در خاتون آباد    . چه خواستند، بودِن سِر کار    

مي خواستيم سر کارمان بايـستيم، گفتـيم مـا          
. اين جا کار کرده امي، بايد از ما کار بکشيد         

 مـي زدمي    طلبانه دنبال سرمايه دار داد    ما دوا 
مي گفتيم جـان مـادرت بيـا مـا را ايـن جـا               
استثمار کن، به دليل فقر، به دليل ايـن کـه           

دسـت  . بايد يک لقمه نان از گلو بـرود پـايني         
تکه ي کوچکي است    / اداش نيست پ/ مزد َاجر نيست  

ش  کـه بـه جـان مـي پـَزنَ          /!از کيِک بزرگ ارزش   
 .کارگران



من اين سوال را از جناب دکرت اسکويي دارم که          
سواِل دل من است، من در دوراني که دانش آموز          
بودم حسرت اين را مي خـوردم کـه بتـوانيم و            
پدر امکانات اش را داشته باشـد تـا مـا هـم             

هنـدس شـومي، چـون بـراي مـا          برومي دانشجو و م   
االن نگـاه کنيـد     . مهندسي يعين ضـمانت زنـدگي     
خود من نان و آب      ! سرمايه با من چه کار کرده     

. مني خورم تا بچه ام برود مهندسي اش را بگريد         
مي رود مهندسي اش را مي گريد و مـي آيـد چـه              
. کار مي کند؟ مي شود جز خيل عظيم بي کـاران          

رگر داراي آگـاهي    سرمايه دار مي خواهد که کا     
هايي باشد، ٌاپراتور بشود و آگاه باشد کـدام         
دکمه را بزند و کدام برنامـه را بدهـد مـثال            

من االن بچه ی خودم دقيقًا دارد       . CNCدستگاه  
منتـها بچـه ی مـن       . بازتوليد خودم مـی شـود     

باسوادتر است، اگر بابای من سواد نداشت کـه         
دارم و   مثال الف و ب را هم خبواند مـن ديـپلم            

وادار شـده ام    . فرزند من ليسانس خواهد گرفت    
با پول خودم هزينه های کمرشکن دانشگاه بدهم        
. که فرزند من هم بعد بشود منونـه يـی از مـن            

اگـر مـا منـی      . اين فالکتی است که موجود اسـت      
توانيم به طور آکادميـک مـسايل را موشـکافی          
کنيم، به اين دليل است که ما چنان کـار مـی            

ه ما را می فشارد و جـايی بـرای نفـس            کنيم ک 
چرا به من کتاب منی دهنـد، چـرا         . کشيدن نيست 

يک نشريه يا يک تريبون نـدارم؟ ايـن خواسـِت           
 .سرمايه است

با سپاس از آقای وطـن خـواه و حبـث خـوب و نگـاه                 •
ويژه دهه  تاريخی شان به وضعيت کارگران ايران به        

. سـم ، حاال مهين پرسش را از آقای خباز مـی پر          20ی  
مشا وضعيت طبقـه ی کـارگر و جنـبش کـارگری را در              

 ايران چه گونه می بينيد؟
با تشکر از دوستانی که اين جـا حـضور          : خباز

امـروز چهـارم    . دارند و دست اندرکاران جملـه     
هبمن است، سال گرد کشتار خاتون آباد، و نيـز          
جا دارد يادی شود از حرکت کارگران صنعت نفت         

پيمايی شان در خيابـان      و راه    75در هبمن سال    
ما کارگران يادمـان منـی رود،       . طالقانی هتران 



آن تغييراتی که در باال رفنت دست مزدهـا بعـد           
از جنگ صـورت گرفـت، بـه يمـِن مبـارزه هـای              

هتاجم سرمايه داری در    . کارگران صنعت نفت بود   
ايران با توجه به وجود نيـروی کـار ارزان و           

ل بـارزی در    مشکالت عديده ی قانون کار به شـک       
که اصالحاتی ها ايـن مهـه       کمالی  دوره ی وزارت    

سنگ اش را به سينه می زنند شـروع و در دوره            
ايـن را بـه     .  ساله ی اصالحات کامل تر شد      8ی  

خاطر اين عرض می کنم که ما نـسبت بـه آقـای             
اصالح طلب يا حمافظه کار توهم نداشته باشـيم،         
به نظر من ايـن هـا هـيچ اختالفـی ندارنـد و              

جملس ششم معافيت   . تفاقًا مشرتکات زيادی دارند   ا
 نفـر را از     10 نفر و سـپس      5کارگاه های زير    

 300 بعـد    .مشول قانون کار بـه تـصويب رسـاند        
هزار کارگر قالی باف را از مشول قـانون کـار           

و به اين ترتيب مـا بعـدها شـاهد          . خارج کرد 
تصويب قانون نوسازی صنايع نـساجی، و اخيـرًا         

 قـانون کـار،     2 و   1حيه هـای    پيش نـويس اصـال    
 سـال   65زمزمه ی باال بردن سن بازنشستگی بـه         

در کنار اين هتاجم سرکوب ها هم چنـان         . هستيم
برقرار بوده اسـت، از صـدها منونـه ی آن مـی             
توان به سرکوب حرکت مستقل و متشکل سـنديکای         

ايـن هـا    . کارگران شـرکت واحـد اشـاره کـرد        
هنـد، کـه   مـی خوا  کارگران مطيع و سر به راه

فقط با پايين ترين دستمزد برای شـان توليـد          
آن هايی که توی کارگاه ها و کارخانه        .  کنند

ها دارند جان می کنند حرف مرا هبرت می فهمند،          
اين ها مهواره، هر روز و هـر سـاعت بـه فکـر              
چپاول سفره ی خالی کارگران هـستند، آن وقـت          
از مِن کارگر انتظار دارند کـه مقولـه ی سـه            

دولت دسـت اش تـو      . به گرايی را باور کنم    جان
دست کارفرماهاست، دولت به کارفرمـا مـصونيت        
مطلق می دهد، من کارفرمايان را جدا از دولت         

کارگران بـه هـيچ وجـه سـه جانبـه           . منی بينم 
گرايی را باور ندارند، برای اين که اين هـا          

دارند توی روز روشن اين قوانين را در نبـود                 
ستقل کارگری، در نبـود مناينـدگان       تشکل های م  

کارگران در شورای عـالی کـار، شـورای         واقعی  



دستمزد و شورای عالی تأمين اجتماعی گسرتش می        
روزی نيست کـه در ايـن مملکـت اعرتاضـی           . دهند

نباشد، کارگرانی که جاده می بندند، جتمع يـا         
 در شرايط بی پـشتوانه و بـدون         .حتصن می کنند  

 اين حرکت ها خـود      .نندتشکل اين کار را می ک     
به خودی است و منی شود بـه آن هـا دل بـست و               
اگر خبواهيم دل ببنديم ما هم چنان خاکريزهای        
متعددی را در اين مسير از دست خواهيم داد و          
من اين جا صحبت ام را با ضرورت وجـود تـشکل            

 .های مستقل کارگری متام می کنم
 بـه   با تشکر از آقای خباز، آقای اسکويی دوسـتان         •

وضعيت طبقه ی کـارگر اشـاره کردنـد و مهـه متفـق              
القول بودند که وضعيت کنونی طبقه ی کارگر نـسبت          
به گذشته بدتر شده، هم از جهـت اشـتغال، هـم از             
نظر معيشت و هم تشکل يابی، با نبود تـشکل و بـا             

 مهه جانبه يی که به کارگران شده، ضرورت         ماين هتاج 
اره کنيد که تـا     دارد که اين جا به اين مسأله اش       

چه حد و به چه حنو عامل سياست گذاری های اقتصادی           
دولت و ساختارهای کـالن اقتـصادی را، بـر وضـعيت            

 کنونی طبقه ی کارگر موثر می دانيد؟
من هم تشکر می کنم از اين کـه مـرا           : اسکويی

 کرديد، منی دامن کـه اصـال         دعوت به اين ميزگرد  
 شـرکت   چه قدر شايستگی دارم در ايـن ميزگـرد        

مهـين  . حبث هايی که شد خيلـی آمـوختم       از  . کنم
  اسـت  روش کار من ايـن    . طور يادداشت هم کردم   

سه عامـل باعـث     . که از کالن به خرد حرکت کنم      
يکم  کار، دوم    . توسعه ی هر جامعه يی می شود      

دون کار، سوم هم کار، يعنی هيچ جامعه يـی بـ          
 بـر روی     ارزش گـذاری   وجود نيروی کار و بدون    

حبـث نـوليربال    . کار توسعه پيدا منی کند    نيروی  
ها را که اين جا کردند خيلی جالب اسـت، مـی            
گويند يکی از مزيت های توليـد در کـشور مـا            

دقت کنيد اين   . هزينه ی پايين نيروی کار است     
يعنی اول تـوهين بـه نيـروی کـار، دوم نفـی             

به خـاطر   . سياست ها و برنامه ريزی خود دولت      
يم هزينه ی نيروی کـار      اين که وقتی من می گو     

پايين است يعنی اين که من برای نيـروی کـار           
ارزش قايل نيستم يعنی نيروی کار من فقيـر و          
گرسنه است، مريض است، امنيت شغلی ندارد، به        



خاطر مهين حاضر است با هر رقمی کـه ايـن جـا             
آيا مشا   شنيده ايد ژاپنی       . مطرح شد کار کند   

 سـوئدی هـا     ها، آملانی ها، آمريکايی هـا يـا       
بگويند که مزيت ما در توليد هزينه ی پـايين          
نيروی کار است؟ چرا ؟ چون آن جا برای نيروی          

 .کار ارزش قائل اند
 نـه هزينـه ی      هبره وری مسأله را حل مـی کنـد        

اين که چـه قـدر بتـوانيم        . پايين نيروی کار  
برای نيروی کار ارزش قايل شـويم، آمـوزش اش          

. را حفـظ بکنـيم    بدهيم، سـالمتی و هبداشـت اش        
امنيت شغلی اش را برقرار کنيم تا او بتواند         

بنـابراين  . می کند توليد بکند، مسأله را حل      
دقت بفرماييد اصال ديد نظام به نيروی کار يک         

 .ديد عقب مانده ی نظام سرمايه داری است
با تشکر از دکرت اسکويی، آقای دکرت شـريف مشـا بـه              •

قـوق آن خبـش از      خصوص با پرونده ی سقز، دفاع از ح       
کارگرانی را که به هر حال برای حقوق خـود مـورد            

دو پرسش از مشـا     . غضب واقع شدند، به عهده گرفتيد     
داريم يکی اين که موانع حقوقی پيش روی کـارگران          

بـا  : برای ايجاد تشکل کارگری چيست؟ دوم اين کـه        
توجه به ساختار حقوقی و قوانين کـار موجـود، از           

دارد کـدام مـانع را بـرای        بين موانعی که وجـود      
رسيدن کارگران به حقوق انسانی خود جـدی تـر مـی            

 بينيد؟
ضمن ابراز شعف که در بين مشـا هـستم و           : شريف

در رابطه با پرسـش     . تشکر که مرا دعوت کرديد    
هايی که مطرح شد و صـحبت هـايی کـه دوسـتان             
مطرح کردند، بايد بگويم کـه وضـعيت معيـشتی          

ه نـان در خانـه      فعلی من به گونه يی اسـت کـ        
دارم تا خبورم، در واقع قادر نيستم فاجعه يی         
را که کـارگران در حمـيط کـار بـا آن مواجـه              

آن کسی کـه در     . هستند به طور ملموس درک کنم     
در . حميط کار هـست درک عينـی از کـارگر دارد          

واقع کارگر وضعيت اش به گونه ايی است که می          
ه گويد  لطفًا يکی مرا استثمار کنـد تـا زنـد           

االن اين واقعيتی است که در جامعه ی ما         . مبامن
مشکلی که بايـد اشـاره کـنم بـا          . وجود دارد 

توجه به جتربه يی که از حيث حنوه ی برخورد با           
طيـــف هـــای خمتلـــف کـــارگران، کارمنـــدان، 



دانشجويان، فعاالن سياسـی و غيـره دارم ايـن          
است که مادام که انسان با مشکل برخورد عينی         

آن . قادر بـه درک مـسأله نيـست       نداشته باشد   
چيزی که من می تـوامن اشـاره بکـنم درک ايـن             
مسأله است که فاصله ی طبقاتی بـسيار بـسيار          
فاجعــه بــاری در جامعــه ی مــا وجــود دارد و 

مسأله ی  . معضالت اجتماعی بزرگی به مهراه دارد     
فروش دخرتان توسط خـانواده هـا و   مـسأله ی             

ن و فاجعه يی    فروش اعضای بدن برای زنده ماند     
که به ويژه در منـاطق جنـوبی بـا آن مواجـه             

 بـه نـام جـرم       شدم، يعنی پديده ی وحـشتناکی     
 به   اين ها خيلی مسأله ی وحشتناکی است،       ،َخری

اين ترتيب که يک عده يی که عمومـًا کـارگران           
ا به عهده می گيرند  که       اخراجی هستند، جرم ر   

  مال من است و بعد به نسبت جـرم يـا           اين کاال 
زندانی که ممکن به آن ها تعلق بگيرد، پول می          
گيرند و می دهند به خانواده هاشان تـا خـرج           
کنند و خودشان می روند  زنـدان، و ايـن بـه             
خاطر اين است که لشکر بی کـاران و گرسـنگان           
بسيار بسيار عظيم و حنوه ی زندگی شان بـسيار          

بنـده هـم مـی گـويم        . بسيار فاجعه بار اسـت    
ه ی کـارگران    ه به عنوان منايند   صالحيت ندارم ک  

اين ها که   .  نگاه کنم  از آن ديدگاه به قضايا    
ايـن  . می گويم از دور دستی بر آتش داشنت است        

حنوه ی معيشت، حنوه ی زنـدگی اسـت کـه متـايالت             
من اين مقدمه را گفتم     . انسان را شکل می دهد    

که خدمت تان عرض کنم جتربيات من نشان می دهد          
اين است که در کشور مـا آن        که يک معضل بزرگ     

کسی که درک عينی از فاجعه دارد در رأس جنبش          
اين جتربه عينی اسـت کـه       . کارگری قرار ندارد  

 تـازگی هـم نـدارد       .من خدمت تان عرض می کنم     
عمومًا مثال روشنفکران اين را به عهده گرفتـه         

اند و گاه بـرای اجنـام دادن رسـالت خودشـان             
فـی هـم پرداختـه      هزينه های بسيار بسيار گزا    

 هزينـه هـای     با اين حال به رغم پرداخت     . اند
زياد جتربه ی من حکم می کند که بگـويم بـزرگ            
ترين معضل اين است که آن کسی که در حميط کار           
حــضور دارد و درک عينــی از کــارگر دارد، آن 



کسی که به خاطر اين کـه زنـده مبانـد دنبـال             
های  حرکت   گر می گردد، او در رأِس مهين      استثمار

کوچِک کارگری که من با آن ها مواجه بـوده ام           
نيست و خوب اين خود يک مشکل عظيم ايجاد مـی           

در کنار اين، با يک سلسله مـسايل خـاص          . کند
که باز هم يک مـوردش را       . در کشور مواجه ايم   

اخيرًا در وزارت کار دنبال اش بوديم که گفتم         
حل منی شود و آن هم عبارت است از اين که مـا             

مقداری کارگر داريم که مواد اوليه را از        يک  
کارفرما می گيرند، می روند در خانـه تبـديل          

اين ها  . به کاال می کنند و بعد مزد می گيرند        
اصال حتت مشول قانون کـار در ايـران قـرار منـی             

گيرند، به مهين دليل از آن امتيازاتی که مثال          
قانون کار به کارگران می دهد، بـه شـدت بـی            

 هـزار   30اشاره شـد بـه مزدهـای        . ستندهبره ه 
 هزار تومان در سخت تـرين مـشاغل         40تومان و   

يـی کـه پـس از خـروج         کارگری با اين فاجعـه      
 نفـر از    10کارگاه های زير پنج نفر و پس از         

مشول قانون کار ايجاد شد، باز هـم بنـده بـا            
اين قضيه برخورد ملمـوس داشـته ام کـه ايـن            

فـرض  . د آورد قانون چه فاجعه يی را بـه وجـو        
 هـزار   70بفرماييد که کارفرما می گويـد مـن         

. تومان بيش تر منی دهم حاضری کار کنی يا نـه          
اگر حاضر نيستی کار کنـی راه ات را بگيـر و            
برو و به هر حال يا بايد زنده ماند يا ايـن            
که رفت و کليه را فروخت يا کارهای ديگر کرد          

ن بله م .  هزار تومان ساخت   70يا به ناچار با     
هم با مشا موافق ام که فقـدان تـشکل کـارگری            

  هـای  درد بسيار عظيمـی اسـت و ايجـاد تـشکل          
کارگری عامل بسيار بسيار تعيـين کننـده يـی          

 .است
 دسـت    کارگری بديهی است تا به حال رهربی تشکل      

 من حتـا بـا ايـن کـه يـک            .خود کارگر نبوده  
روشنفکر پاک هم در رأس قـرار بگيـرد مـسأله           

در . مکـان احنـراف درش هـست      چون ايـن ا   . دارم
واقع ايـن مـسأله فقـدان تـشکل هـای مـستقل             

يک منونه ی ملمـوس در      . کارگری درد عظيمی است   
اين رابطه مسأله ی حميط بانـان سـازمان حمـيط           



زيست بود که اين ها در طی چنـد سـال گذشـته             
فـرض  .  نفرشان به قتـل رسـيدند      100نزديک به   

دارد بفرماييد که بچه ی پول داری يـک تفنـگ           
می رود توی کوه و دشت، چون می داند که حمـيط            

بان دنبـال اش مـی رود کـه اگـر شـکار کـرد                     
 می زند و او را می       بازداشت اش کند به راحتی    

و هيچ محايتی از اين    حميط بانـان منـی             . کشد
اين ها واقعيـت هـای ملموسـی اسـت کـه            . شود

فجايع اجتماعی را به بار مـی آورد، کـه مـا            
تـشکل هـای مـستقل کـارگری در         . هستيمشاهدش  

کشورهای توسعه يافته ی صنعتی نقش پر امهيتـی         
دارند مثل مورد احتاديه ی بين املللی کارگران        

من در پرونـده    . در فرانسه ) ICFTU(آزاد اروپا 
های ام به کرات شاهد بودم که آن ها بـه چـه             
ترتيب مسايل ايران را پی گيری می کنند، بـه          

د که کارگران بايد ختصص هـای       نکته يی اشاره ش   
خمتلف کارشناسی را به خدمت بگيرند، بـاز هـم          
از آن جا عرض می کنم، آن ها مـوقعی کـه مـی              
فهمند در ايران يک پرونده وجود دارد دنبـال         
اين می گردند کـه آيـا بـرای ايـن کـه ايـن               
پرونده در مسير درستی بيفتد نيـاز بـه پـول           

 ايـن   هست يا نه؟ اين را تعقيـب مـی کننـد و           
نشان مـی دهـد کـه از قـضيه چـه درک درسـتی               

پولی که آن ها دارنـد از حـق عـضويت           . دارند
 اعضا درست می شود يعنی طيف زيادی عضو دارند        
و مهه کارگرند و يک حق عضويتی می دهند و يـک            
توان مالی بسيار زيادی از اين حق عضويت های         
بسيار ناچيز ايجاد می شود که نـه تنـها مـی            
توانند در مقابل وکيلی که کارفرما می گيـرد         
وکيل بگيرند، بلکه در کشورهايی مثـل ايـران         
هم توجه شان به ايـن قـضيه هـست و مـشکل را              

کنند که چه گونه ايـن را بـه         جهانی نگاه می    
 توسـط   بـه خـدمت گـرفنت ختـصص       . خدمت  بگيرنـد   

  بلندگوی کارگران به اين معنی نيست که متخصص      
 باشد، ختصص بنده اين است که حـرف هـای           کارگر

پراکنده يی را که مشا می زنيد، می تـوامن بـه            
نجيده با انـشای مـثال مناسـب        صورت مجله های س   

حتويل تان بـدهم و      و مانعی در بياورم و       جامع



مـی خـواهم ايـن      . بگويم مشا اين را می گوييد     
نتيجه را بگيرم کـه بـا شـکل گيـری هرگونـه             

اين هم بـه هـر      . ليسی می شود  تشکلی برخورد پ  
قز در مـورد سـ    .  جتربه يی است که من دارم      حال

ايـن    اهتـام هـای    خدمت تان عرض کـنم يکـی از       
پرونده ايجاد شورای مهاهنگی و برگزاری مراسم       

مــی گفتنــد شــورای . روز جهــانی کــارگر بــود
مهاهنگی يعنی موضوع ماده ی فالن قانون جمـازات         
اسالمی، اين ها يک سـازمان درسـت کـرده انـد            
. برای اين که امنيت ملی را دچار خماطره کنند        

ولی به هر حال اين جا آن چه مورد نظر قـرار            
گرفت اهتام ايجاد يک تشکل بـرای بـر هـم زدن            

 عنوان شورای مهـاهنگی برگـزاری       امنيت ملی حتت  
اين مـسأله يـی     . مراسم روز جهانی کارگر بود    

نيست که از ديد کسانی که از اين مسأله خـوف           
دارند پوشيده مباند و به هر حال توجـه کامـل           

بدون ترديد مادام که    . هم به اين قضيه دارند    
کسانی که در حميط کار هـستند و درک عينـی از            

ل مواجـه هـستند کـه       کارگر دارند با اين معض    
. انيمبياييد ما را استثمار کنيد تا زنده مبـ        

حميط های کوچک رهـربی      مادام که اين ها در مهان     
ايـن يـک    . می شوند، امکان احنراف وجـود دارد      

واقعيتی اسـت و اشخاصـی مثـل بنـده کـه بـا              
دانشجو، فعال کارگری، فعال سياسـی و کـارگر         

اجازه در ارتباط اند حنوه ی معيشتی ام به من          
منی دهد که خبواهم در يک تشکل کارگری خودم را          

نقش من مهان نقش متخصص بايد باشـد        . جای بدهم 
که کارگران بتوانند اگر تشکل ايجاد می کنند        
من را به خدمت بگيرند و از ختصص من اسـتفاده           
کنند، به مهان ترتيبی که کارفرمـا و سـرمايه          

بـيش  . دار ممکن است از ختصص من استفاده بکنند       
تر از اين معيشت عادی من اجازه منی دهـد کـه            

 .نقش بيش تری برای خودم قايل باشم
دور دوم حبث را با اين سوال از آقای خبـاز شـروع              •

چه چشم انـداز و راهکـاری بـرای فعـاالن           . می کنم 
تشکل های کارگری به منظور اثرگـذاری بـر سياسـت           
های دولت يا تغيير و تعديل قوانين به نفع طبقـه           

کارگر مد نظر مشاست؟ حاال به طـور خـاص هـم مـی              ی  



توانيد به قراردادهای موقت يا تغيير قانون کـار         
 .اشاره کنيد

من خيلی کوتاه الزم می دامن رجعتـی بـه          : خباز
گذشته داشته باشم، از سـال هـا پـيش فعـاالن            
کارگری در قالب برگزاری مراسم اول ماه مه و         

 پيمـايی   البته در خفا، جتمع های خانگی و کوه       
اين حرکت ها ادامه داشـته      . برگزار می کردند  

 که ايـن مباحـث بـروز بيرونـی و           83تا مقطع   
عريان تری نسبت به قبل پيدا کـرد و متعاقـب           

اجنمـن فرهنگـی محـايتی      « آن ما شـاهد تـشکيل       
کميته ی پی گيـری ايجـاد تـشکل         « ،  »کارگران

کميتـه ی مهـاهنگی بـرای       «،»های آزاد کـارگری   
سنديکای کارگران شـرکت    «،»ارگریايجاد تشکل ک  

احتــاد کميتــه هــای «و» واحــد هتــران و حومــه
اما متأسفانه به دليل وجـود      . بوديم» کارگری

ف نتوانستيم شاهد تأثير عميق ايـن       موانع خمتل 
تشکل ها در بطن توده ی کـارگران باشـيم کـه            
البته بايد سنديکای شـرکت واحـد را از ايـن           

چـرا  . ا کـرد  عدم تأثيرگذاری تا حدودی مستثن    
تشکيل سنديکای شرکت واحد به عنوان اولين       که  

تشکل مـستقل کـارگری بعـد از دهـه ی شـصت و              
 هبمن اين کارگران به نظر من       8 دی و    4اعتصاب  

اعتماد به نفس عميقـی را در زنـدگی تـوده ی            
امـا بـه    . کارگران و فعاالن کارگری جاری کرد     

هر حال با وجود ضربه های پی در پـی کـه بـر              
 سنديکا وارد آمد مـا نتوانـستيم شـاهد          پيکر

رشد و تداوم روند مثب اش، آن چيزی کـه ايـن            
مــن در . دوســتان دنبــال مــی کردنــد، باشــيم

ارتباط با اين تشکل ها در عين حال بايد بـه           
موانعی اشاره کنم که به نظر من موانع بسيار         

نبود تشکل هـای مـستقل کـارگری        . مهمی هستند 
نيـست در برابـر     ترديـدی   . معضل بزرگـی اسـت    

کارفرمای متشکل، کـارگر متـشکل بايـد وجـود          
داشته باشد، امروز با کوچک ترين نشانه هـای         
شکل گيری تشکل کارگری برخورد پليسی و قضايی        

اين يکی از پارامرتهـای مهمـی       . صورت می گيرد  
 ايـن تـشکل      بـرد  است که مانعی در برابر پيش     

ها، پی گيری و حمقق شدن خواست هـای شـان مـی             



بنابراين با وجـود اختنـاق و سـرکوب و          . شود
استبداد سياسی سرمايه که کوچـک تـرين حرکـت          
اعرتاضی و مستقل را برمنی تابد و با متام نيرو          
و قوای اش سعی دارد هر حرکـت اعرتاضـی را در            
نطفه خفه کند، ما بـا سـرمايه داری تـا بـِن             
دندان مسلح و متشکل و با کارفرمايانی سـر و          

ه در کنار دولـت در يـک جبهـه ی           کار داريم ک  
سراسری حضور دارند، ده هـا و صـدها وکيـل و            

اقتصادی دارند و بسيار سنجيده عمـل       کارشناس  
می کنند و کوچک ترين حرکـت کـارگری از چـشم            

من کارفرمايی را ديدم کـه      . شان دور منی ماند   
وقتی کارگران در حميط کارشان، به مناسبت اول        

ند حاضـر نبـود از      ماه مه شيرينی پخش می کرد     
 . اين مسأله بگذرد

مانع دوم مانع ذهنی خود کارگران است، ما در         
 ی کارگر متـشتت و پراکنـده،        اين سو با طبقه   

با جنبش خود به خودی که گويا بعـضی هـا بـه             
. غلط به آن دل بسته اند    رو به رو هـستيم             

فعاالن کارگری با مشکالت و موانع ذهنی متعددی        
فکـری و نظـری، تنـگ نظـری،         از مجله مناقشات    

احنطار طلبی و فرقه گرايـی رو بـه رو هـستند             
که متأسفانه هم چنان در اين جنبش جان سـختی          
می کند، اما با وجود حقايق تلخی کـه بـه آن            
اشاره شد، ما اخيـرًا شـاهد حرکـت مثبتـی در            
. جنبش کارگری هستيم که بـسيار ارزمشنـد اسـت         

د مثبتـی را    تشکل های خمتلف فعاالن کارگری رون     
کرده اند، اين ها ضرورتًا بـه مـسأله ی    آغاز

احتاد عمل کارگری پرداخته انـد و بـه آن هبـا            
من اميدوارم اين احتـاد عملـی کـه         . داده اند 

االن صحبت اش هست شکل بگيـرد و مـا در جنـبش             
کارگری چنان که گفته مـی شـود، شـاهد تولـد            

امـا آن   . شورای هم کاری فعاالن کارگری باشيم     
ی که امروز به عنوان راهکار به نظـر مـی           چيز

 اول، کـار روی خـود تـوده ی          رسد، در وهله ی   
 و بدنه ی کارگری و فرهنگ سازی در امر          کارگر
پذيری و سازمان يابی کارگران و ارتباط       تشکل  

. تنگاتنگ توده ی کارگر و فعاالن کارگری اسـت        
اگر چنين روندی در پيش گرفته شود، بـه نظـر           



 مدت، بلکه در دراز مدت شاهد       من نه در کوتاه   
 سراسری کـارگران خـواهيم       های شکل گيری تشکل  

بود و اين مسأله البتـه بـه تـوازن قـوا در             
در ايـن جـا         . جنبش کارگری بـستگی تـام دارد      

می خواهم به چه گونگی تأثيرگـذاری کـارگران         
بر قوانين و سياست هـايی کـه عليـه طبقـه ی             

عرض من ايـن    . کارگر اعمال می شود اشاره کنم     
است که بند اول اين ماجرا در حال کامل شـدن           
است و آن شکل گيری احتاد عمل کارگری است کـه           
اين دوستان و اين تشکل ها عمدتًا به طور جدی          
به آن پرداخته اند و دارند اين کار را اجنام          

اين اجنمن های و کميته هـای موجـود         . می دهند 
نـد  با حضور فعـاالن شـان در جامعـه مـی توان           

تأثير عميقی در اعرتاض به اين يـا آن قـانون           
ضد کارگری داشته باشند، اين تأثيرگذاری مـی        
تواند با حضور فعال در جتمـع هـا، در مقابـل            
کارخانه ها و در مناسبت هايی مثـل اول مـاه           

 آگاهی خبـش     کار مه ممکن شود، يعنی ما در کنار      
با طبقه ی کارگر برای ايـن کـه بتـوانيم در            

ن پـشتوانه   ی حرف ها و حرکت های ما      آينده برا 
ی تــوده يــی داشــته باشــيم، بايــد در کنــار 
. کارگران در جتمع های شان حضور داشته باشـيم        

رکن ديگر اين مسأله ارتباط با طبقه ی کارگر         
ما بايد انتظار داشته باشيم کـه       . جهانی است 

کارگران بنگالدش، پاکستان، ترکيه و دسـت کـم         
يط زيست ما هستند يـا      آن هايی که در مهين شرا     

. هم جوار کشور ما هستند، از ما محايـت کننـد          
متقابال آن ها هم بايد انتظار داشـته باشـند          
که ما هم از آن ها محايـت بکنـيم، ايـن جـزو              
حقوق بديهی و شناخته شده ی کارگران در جهان         

هـم چنـان کـه اسـتناد بـه          . است و حق ماسـت    
ًا دسـت   مقاوله نامه های جمامع جهانی که اتفاق      
دولت . آورد مبارزه های کارگری است، حق ماست      

.  را امضا کرده اسـت  98 و   87مقاوله نامه های    
اين ها چند سال پيش پای امضای ايـن مقاولـه           

بنابراين مـا حـق داريـم در        . نامه ها رفتند  
. ارتباط با منافع طبقاتی مـان اعـرتاض کنـيم         

اين شورش نيست، بلکه مبارزه يـی سـنجيده، و          



مبارزه ی طبقاتی که ما داريـم       . ه است آگاهان
پی مـی گيـريم از منـافع امـروز و مطالبـات             

 گرفتــه تــا مباحــث و  کــارگرامــروز طبقــه ی
مطالبات اسرتاتژيک را بيان می کند و اين حـق          

از نظـر   . کارگر اسـت کـه جتمـع داشـته باشـد          
مقاوله نامه هـا کـارگران حـق دارنـد بـدون            

م آيی داشته   اجازه ی کسی يا ادی جتمع و گرده       
باشــند، در ارتبــاط بــا سياســت گــذاری هــای 
سياسی، اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی واکـنش         
نشان بدهند، مبارزه با جنگ داشـته باشـند و          
به قوانينی که به منافع زندگی انـسان هـا و           
مزدبگيران ديگر در هر جای ديگـر مربـوط مـی           

اين را اين جا عـرض      . شود، واکنش نشان بدهند   
ه ی اين که ديده شده بعضی از         واسط می کنم به  

دوستان حبث مطالبات صرفًا صـنفی را مطـرح مـی           
کنند که مربوط به دوران پيـشا سـرمايه داری          

در واقع ما بايد نيم نگاهی به جتربـه ی          . است
آن جـايی   . طبقه ی کارگر جهانی داشته باشـيم      

که صحبت از مبارزه با جنـگ مـی شـود، تـشکل             
ه ی سياست گذاری هـا      کارگری می تواند به کلي    

 کـارگران مربـوط مـی شـود،          مـا  که به زندگی  
واکنش نشان دهد، حق دارد در حمل کار خود جتمع          
داشته باشد، حق دارد نشريه داشته باشد و از         
آزادی هـــای دمکراتيـــک برخـــوردار باشـــد، 
بنابراين حبث ديوار چين کشيدن بـين مطالبـات         
صنفی و سياسی به نظر مـن معقـول و راديکـال            

 .نيست
در مورد لزوم ارتباط کارگران چه با       : مهايونی

کارگران داخل کشور، چه با کارگرهای کشورهای       
ديگر می دانيم که مسأله ی تغيير ساختار فقط         

عوارض اش دامن خيلی    . مربوط به کشور ما نيست    
از کارگرهای ديگر را هم گرفتـه ماننـد بـاال           
بردن سن بازنشستگی در کشورهای ديگـر، نبـود         

 ... منيت شغلی وا
بيمه های هبداشتی نشان می دهد که چه قدر درد          

به رغم ايـن در     . کارگران در مهه جا مشرتک است     
اروپا به خاطر مبـارزه هـايی کـه قـبال شـده             
امتيازهايی گرفته اند، يعنی اگر مهـه ی ايـن          



مسايل هست حداقل کارگر سر هفته حقـوق اش را          
منی فروشد  می گيرد يا به قول آقای شريف کليه         

زمينه هـای عينـی لـزوم ايـن         . و جرم منی خرد   
مثال من اين جا کـسانی را       . ارتباط وجود دارد  

می شناسم که منی بينند حتا يـک روز هـم ممکـن             
است بازنشسته شود اما در آن جا تکنوکرات ها         
يا مثال متخصصان عالوه بـر يـک حـد معمـول از             
پرداخت ها حـق بيمـه پرداخـت مـی کننـد تـا              

شستگی خوبی داشـته باشـند در غيـر ايـن           بازن
صورت شايد به بازنشستگی فکر نکنند يـا اگـر          

ايـن  . فکر بکنند، ميزان اش بسيار پايين است      
ها هم مهان زمينه های ارتباط و دردهای مـشرتک          
کارگرهاست که در متام دنيا يکی است و يک سری          
تفاوت هايی است که متأسـفانه ايـن جـا مهـان            

 .داريمحداقل ها را هم ن
من می خواستم در تکميل صحبت های مشـا اشـاره           
کنم به نياز طبقه ی کارگر ايـران بـه تـشکل            
هايی که از اين حداقل حقـوق شـان در مقابـل            

 به يـک حنـوی      ضربه هايی که نصيب شان می شود،      
دفاع کند و در کنار چيزهايی که مطرح شد کـه           
فعاالن کارگری بايد تنگ نظری ها را بگذارنـد         

می خواستم اضافه کنـنم اگـر ايـن هـا           کنار،  
بتوانند نيازهای واقعی را بشناسند و آن هـا         

اگـر  . را مطرح کنند می توانند سراسری بشوند      
کارگر احساس کند االن اين جا مـسأله ی خـودش           
دارد از اين جريان کارگری شنيده می شـود آن          
. وقت احساس می کند که اين محايت واقعـی اسـت          

 يک شکل خاصی و نه اسـم        من فکر می کنم که نه     
خاصی بلکه  هـر تـشکلی کـه وابـسته نباشـد،             
فرمايشی نباشد، مستقل باشـد و واقعـًا دل اش          
بسوزد و مسايل واقعی کارگر را مسأله ی خودش         

در ايـن دوران    . بداند، می تواند مفيد باشـد     
خــصوصی ســازی ديــديم کــه چــه طــور کــارگران 
و متهيداتی نچيدند، چرا که يک دفعـه بـا آن ر          

 .به رو شدند و ضربات سختی هم خوردند
فکر می کـنم کـارگران خـانگی کـه          : وطن خواه 

عمدتًا زنان و کودکان هستند مجعيت خيلی زيادی        
 .را تشکيل می دهند



 بله اين را هم بگويم که آن ها ديگر          :مهايونی
مطلقًا بيمه نيستند که خبواهند به بازنشـستگی        

کارگـاه  و بيمه ی بی کاری فکر بکند در ايـن           
های کوچک که هزينه ی بيمه ی پرداخت منی شود،          

پرداخـت منـی شـود      ... هزينه ی اياب و ذهاب و     
خوب اين صرفه جويی خيلـی بزرگـی اسـت بـرای            
کارفرما، و در پايين نگه داشنت نرخ دست مـزد          

 .هم خيلی تأثير دارد
تا چه حد وضعيت کنونی اقتصاد ايران را متأثر از           •

سازی   نو ليربال می دانيـد        رشد سياست های جهانی     
و در آينده از اين منظـر چـه تـأثيراتی بـر روی              

 و سطح مبارزه های طبقاتی      نيروی کار و سطح معيشت    
 د؟قايل اي
حبث من اين است که اگـر مـی خـواهيم           : اسکويی

نظام سرمايه داری تکامل پيدا کند و از ايـن          
عقب ماندگی خالص شويم، چاره يی نيست جز ايـن          

وز با  آرمان های سوسياليستی حرکت       که از امر  
تنها آرمان های سوسياليـستی اسـت کـه              . کنيم

می تواند جامعه ی توسـعه نيافتـه را توسـعه           
در انقالب اکترب اين بود که مـی        لنين  حبث  . دهد

گفت چون بورژوازی روسيه نقش تاريخی خودش را        
پس . اجنام نداده نتوانسته کشور را صنعتی کند      

ر بايد انقالب و نقش بورژوازی را       طبقه ی کارگ  
مـن اعتقـاد دارم     . در صنعتی کردن بازی کنـد     

بورژوازی اروپايی نقـش کالسـيک خـودش را حتـت           
فشار جنبش کـارگری و سوسياليـستی بـه اجنـام           

بـدون جنـبش    . رسانده، نه به دل خـواه خـودش       
کارگری ناسيوناليسم بورژوازی اروپـای غربـی       

.  مايـل نبـود    هم قادر به اين کار نبود يعنی      
چون نظام سـرمايه داری ذاتـًا يـک نظـام ضـد             

مشـا بـی خامنـان هـای فرانـسه،          . انسانی اسـت  
آمريکا، انگلستان و آملان را نگاه کنيـد بـا          
. آن ثــروت عظيمــی کــه ايــن کــشورها دارنــد 

بنــابراين قــانون کــار، قــانون بيمــه هــای  
 ساعت کار، هر قـانونی کـه        8اجتماعی، قانون   

تصويب رسيده حتت فشار جنبش     در کشور ما هم به      
اگر امروز متوجـه شـده      . کارگری به دست آمده   

ايم که طبقه ی کـارگر مـا دايـم بايـد عقـب              



عقب مانـده ی     نشينی کند و حتت فشار سرمايه ی      
ايران است، دليل اش ايـن اسـت کـه نيروهـای            
جنبش کـارگری و نيروهـای سوسياليـست ايـران          

بش در نبـود مناينـدگان جنـ      . سرکوب شـده انـد    
کارگری و سوسياليستی مسلمًا طبقه ی کارگر حتت        
ــرکوب    ــابراين س ــرد، بن ــی گي ــرار م ــشار ق ف
منايندگان جنبش کارگری و جنبش سوسياليستی در       
هر کشور باعث توسعه نيافتگی آن کشور نيز می         

به ما نشانه و آدرس عوضی می دهند و می          . شود
گويند مشـا شـوروی و اروپـای شـرقی را نگـاه             

. ارم از موضع خودم اعالم مـی کـنم        من د . کنيد
من شوروی و اروپـای شـرقی را هـيچ وقـت بـه              
عنوان يک کشور سوسياليستی منی شناخته ام، به        
عنوان کـشورهايی کـه          مـی خواسـتند                  
سوسياليسم را جتربه کنند و آرمان هـای اش را          
داشتند قبول دارم، ولی به عنوان سوسياليـست        

مال جداست حتا پيشرفت    اصال، اين دو مقوله ی کا     
ــروژ،   ــوئد، ن ــل س ــکانديناوی مث ــشورهای اس ک
فنالند، و هم چنين بلژيک، دامنارک و هلنـد از          
دســت آوردهــای جنــبش هــای کــارگری و جنــبش  

هر وقت که مشا جنبش کـارگری       . سوسياليستی است 
و سوسياليستی را سرکوب کنيد، بدون شک کـشور         

م نکته يـی کـه مـی خـواه        . توسعه خنواهد يافت  
بگويم اين است که ما ارزش نيروی کار را بـا           

 چيـست؟   ايـن مفهـوم اش    . نگرش مدرن درک کنيم   
 اين اسـت کـه مـا بايـد يـک تـشکل              مفهوم اش 

مهان طوری که اين    . کارگری مستقل داشته باشيم   
جا گفته شد، اين تشکل کـارگری مـستقل کـارش           
. چيست؟ کارش اين است کـه دردهـا را بگوينـد          

ان جهان مشرتک است، يـک جـا        دردهای متام کارگر  
بنابراين، حبـث بـر سـر       . کم تر يک جا بيش تر     

راهکارهاست البته راهکارها هم شـفای دردهـا        
درست . بايد روی فرهنگ جامعه کار بشود     . نيست

مهان طور که ما اقتـصاددان هـايی داريـم کـه            
جتربه ی خودشان را در خدمت سرمايه قرار داده         

 دان هــايی انــد، در جامعــه ی خودمــان حقــوق
داريم که خودشان را در خـدمت سـرمايه قـرار           
داده اند، مهان طور هم اقتصاددان ها و حقـوق          



دان ها و مهندسـانی داريـم کـه مـی خواهنـد             
ــرار   ــارگر ق ــه ی ک ــدمت طبق ــان را در خ خودش

 . بدهند
 که راهکار دادن برای اين که سرمايه        مهان طور 

دن از حبران بيرون بيايد ختصصی است، راهکار دا       
برای اين که طبقه ی کارگر از حبران هايی کـه           

 ايجاد می    اش نظام         سرمايه داری برای           
مـا مـدل هـای      . کند بيرون بيايد ختصـصی اسـت      

بايد مهان طـور کـه سـرمايه        . گوناگونی داريم 
افرادی را استخدام می کند که راه حل بدهند،         
نيروی کار هم آن قدر قدرت مالی داشته باشـد          

بنـابراين نگـرش    . ی را استخدام کند   که افراد 
. مدرن به مسأله ی نيروی کـار ادسـازی اسـت          
.  ادسازی هم بدون وجود اد امکان پذير نيست       

آن سه جانبه گرايی که مطرح کرديد جـواب گـو           
چــون هــيچ کــدام از آن هــا اســتقالل  . نيــست
وقتی می تواند جواب بدهد که ما يـک         . ندارند

ه باشيم و بعد ما يک      تشکل کارگری مستقل داشت   
احتاديه ی کارفرمايی مستقل داشته باشـيم کـه         

ضــابطه ی تــشکل . مــستقل از دولــت عمــل کنــد
آن در مراکـز    کارگری مستقل، حضور مناينـدگان      

. تصميم گيری های اقتصادی، سياسی کـشور اسـت        
مثال  در جملس کسانی به منايندگی از اين طبقـه           

رف جديـدی   من اصال حـ   . بايد حضور داشته باشند   
نزدم  بلکه جتربه يی که در ديگر کشورها سـال           

نکتـه ی   .  هاست اجنـام شـده را تکـرار کـردم         
ديگری که می خواهم تأکيد کنم اين است که مِن          
اقتصاددان اگر با آگاهی که دارم مشاوره يـی         
به جنبش کارگری دادم، اين بـه عنـوان صـدقه           

کار من اين است که مـشاوره       . نبايد تلقی شود  
ــم  ی ا ــولی ه ــل آن پ ــدهم، در مقاب ــصادی ب قت

اگر يک حقوق دان برای جنـبش       . دريافت می کنم  
کارگری کار می کند، جنبش کارگری حقوق اش را         

اين نبايد صـدقه تلقـی شـود        . پرداخت می کند  
چون اعتقاد دارم که صدقه بزرگ تـرين تـوهين          

خيلی ها فکر مـی کننـد       . به شرافت انسان است   
ره دادند بايـد حقـوق      که اگر به سرمايه مشاو    

دريافت کنند ولی به طبقه ی کارگر صـدقه مـی           



دهند، اين باز توهين به شرافت طبقه ی کارگر         
 .است

آقای دکرت شريف، برای ما فعاالن کارگری اين پرسـش           •
مهمی است که چه راهکارهايی به نظرتان می رسد که          
به فعاالن کارگری کمک کند تـا از نظـر قـانونی و             

 هبــرت بــه مــسأله ی تــشکل يــابی  حقــوقی بتواننــد
 بپردازند؟

به درستی اشاره شد که هر حرکتی که به         : شريف
طرف تشکل گرايش دارد با آن برخورد پليسی می         

آيا اين خودش هبرتين دليل نيـست کـه مـا           . شود
بايد به طرف آن تـشکل هـا بـرويم؟ در واقـع             
برای پاسخ دادن به اين پرسش من نظام حقـوقی          

اعالميه ی جهانی   . شرح می دهم  را    برای تان       
يـک  . حقوق بشر مشتمل بر دو سری از مواد است        

سلسله مشتمل است بر حقوق مدنی و سياسی مثـل          
حــق آزادی بيــان، منــع شــکنجه و ايــن قبيــل 
قضايا، و يک سلسله مواد هست که مـرتبط اسـت           
ــده دارد و   ــت برعه ــه دول ــاليفی ک ــا آن تک ب

ثبـاتی و   اصطالحًا اين تکاليف را می گوينـد  ا        
در رابطـه بـا     . قبلی ها را می گوينـد سـلبی       

مسايل اثباتی، اعالميه ی جهانی حقوق بشر ضمن         
هر کس حق دارد    .  يک حکم مشخص دارد    25ماده ی   

سطح زندگی و سالمت خـود و خـانواده اش را از            
حيث خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خـدمات          

شی به مهين دليل در خب    . الزم اجتماعی تأمين کند   
که مرتبط است با شورای عالی کار دقيقـًا بـه           
اين مسأله پرداختـه و شـورای عـالی کـار را            
موظف کرده  که وقتی می خواهد حداقل دست مزد          
را تعيين بکنـد بـه ايـن بپـردازد  کـه يـک               
خانواده ی معمولی کارگری چه مقدار پول نياز        
دارد تــا نيازهــای اساســی را کــه اعالميــه ی 

ه آن هـا اشـاره مـی کنـد،          جهانی حقوق بشر ب   
هم چنين سند ديگـری هـم در ايـن          . تأمين کند 

رابطه قابل اشاره اسـت آن هـم ميثـاق حقـوق            
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که يکـی از          
دو ميثاق ملحق شده به اعالميه ی جهانی حقـوق          

اين ميثاق يک معاهده اسـت و کـشور         . بشر است 
ين خبـشی   ما هم به اين معاهده پيوسته، بنابرا      



از نظام حقوقی ملی ما حمسوب می شـود  کـه در             
متـامی مـردم ايـران از مجلـه         . حکم قانون است  

طبقه ی کارگر می توانند به عنوان قانون بـه          
در عين حـال هـم در       . اين ماده استناد بکنند   

أله تـشکل هـای     اعالميه و هم در ميثاق به مـس       
کارگری پرداخته شده به عبارت ديگر هـر وقـت          

ون کار ما در خصوص تشکل هـای کـارگری          به قان 
بالفاصـله مـی رونـد  سـراغ         . استناد می شـود   

  که تشکل های کـارگری را    131 ماده   4تبصره ی   
حمصور کرده و می گويد کارگرهای يک واحد فقـط          
می توانند يکی از سه مورد شورای اسالمی کار،         
اجنمن صنفی، يا منايندگان کـارگران را داشـته         

 می گويند بـه اسـتناد ايـن         باشند و در واقع   
ماده کارگران حق تشکيل سنديکا يا تشکل هـای         

دقت بفرماييـد   . مستقل غير از اين را ندارند     
که اعالميه ی جهانی حقوق بشر و ميثـاق حقـوق           
اقتصادی اين را نفـی مـی کنـد و آن هـم يـک               

 در زمره ی تعهدهای  بين املللی        قانون است که  
 تعهدهای بـين    ما حمسوب می شود و کشورها بايد      

 به نظام حقوق ملی خودشـان تـرجيح         املللی را   
 . دهند

تقدند کـه   صاحب نظران نظام حقوق بين امللل مع      
 بـين املللـی کـار       مقاوله نامه هـای سـازمان     

 را در   ايـن مقاولـه نامـه     (قاعده ی آمره است   
زمره ی مقاوله نامه های بنيادين دسته بنـدی         

ری حـق   قاعده ی آمره يعنی هيچ کشو     ). می کنند 
ندارد ضمن نظام حقوقی ملـی اش خـالف آن عمـل            
بکنــد و کــشورها موظــف هــستند ايــن را عمــل 
بکنند، ضمن اين کـه تعهـدات مشخـصی از حيـث            

ما . پيوسنت به اين مقاوله نامه ها وجود دارد       
بين املللی کار هستيم    صرف اين که عضو سازمان      

مهين کفايت   می کند که کارگران ايـن حـق را             
د کـه تـشکل هـای مـستقل ايجـاد           نداشته باشـ  

بنابراين، ايـن هـا مهـه ايـن حـق را            . بکنند
نتوانند به  ... ايجاد می کند که وزارت کار و      

منتـها  .  استناد بکننـد  131 ماده ی    4تبصره ی   
آن توضيحی که من می خواهم اين جا خدمت تـان           
عرض بکنم و خيلی مهم است، اين است که قانون          



حقوق بشر و مقاوله    را و به مهان ترتيب اسناد       
. نامــه هــا و مهــه را روی کاغــذ مــی نويــسند

استحضار داريد که در کشور ما قانون از حرمت         
آن چيزی که مهم اسـت      . چندانی برخوردار نيست  

مبنای اجتماعی اين قضيه است، مبنای اجتماعی       
هر وقت فراهم بشود خودش را به هر صورت حتميل          

اندم ماده  مهين موادی که برای تان خو     . می کند 
ی فالن و قانون فالن، اين ها مشکل انـد، ايـن            
ها صورت اند آن چيزی که تعيين کننده اسـت و           
خودش را حتميل می کند و هر مانعی را از بـين            

آن . می بـرد آن مبنـای اجتمـاعی قـضيه اسـت           
آن خواستی است    مبنای اجتماعی،     شکل گيری       

 که کارگران دارند و بدخبتی و فجايع اش را با         
حتـولی بايـد    . گوشت و خون شان ملـس مـی کننـد         

اتفاق بيفتد آن حتول عبارت از اين است که آن          
مـا را اسـتثمار کنيـد تـا زنـده           « خواسته ی 

، تبــديل بــشود بــه ايــن کــه مــا را »مبــانيم
ر پرتـو   وحشيانه استثمار نکنيـد و آن فقـط د        

  کـارگری   تـشکل هـای    اين قرار مـی گيـرد کـه       
ول خودشان، تـشکل    بتوانند در يک نظم قابل قب     

های کارگری را بر تشکل های کارفرمايی حتميـل         
در اين حالت اين خواسته های حـداقلی        . بکنند

به اين پرسش بايـد بينديـشيم       . فراهم می شود  
مـوقعی کـه     چرا در کشورهايی مثل کشور ما        که

پليس مثال به جتمع کارگری يا جتمعات و تظاهرات         
 کتـک مـی     محله می کند، روشنفکر تـوی خيابـان       

من برمی گردم به مهان نتيجه گيری قسمت        . خورد
اول عرايض ام، آن هم ايـن اسـت کـه در نـوک              

من منـی تـوامن از      . جريان کارگری، کارگر نيست   
زندگی و معيشت مادی ام     . طرف کارگر صحبت کنم   

اين اجازه را به من منی دهد بنابراين در جای          
هـر وقـت در جـای       . گاه خودم قرار نگرفته ام    

اه خود قرار نگرفته باشم بديهی است بـا آن          گ
يکی که او هم در جای گاه خودم قرار نگرفتـه           
حبث های اسکوالسـتيکی بيهـوده و پراکنـده بـه           

 . وجود می آيد
واقعا حبث های مفيدی بود که خيلی به        . خيلی متشکر  •

ديگر ظاهرا وقـت مـا      . درد فعاالن کارگری می خورد    



ور دوم حبث را ببنـديم      متام شده منتها منی توانيم د     
 .بدون اين که آقای وطن خواه صحبتی بکند

جدًا حسن می کنم که بـه خـاطر دور          : وطن خواه 
اول حبث به جناب دکرت شريف تشکر بدهکار هستم،         
به اين دليل که ترس و لرز من را که با نگاه            
امنيتی و حاکميتی می بينم، ايشان به عنـوان         

مطرح کردند و   يک حقوق دان از زاويه ديد خود        
بعد باز برای دور دوم از ايشان تشکر می کنم          
چون سوال مبنايی من را در مورد مقاوله نامه         
. ها و غيره به طور مبسوط و کامل جواب دادند         

 که بتـوامن آن را   استاسلحه يی اين آگاهی من
اما در رابطه   . انتقال بدهم و به بقيه برسامن     

انيـد، در   با سوال دوم مشا مهان طور کـه مـی د          
کار تصويب شد، من يک تکـه يـی را        قانون   1325

می خواهم از کتابی که خدمت تـان عـرض کـردم            
شورای مرکزی اعالميه يی می دهـد       : انتخاب کنم 

 کـارگران و زمحـت       بـه  به نام کنگره ی خيانـت     
کنگره يـی   . کشان که من چند سطرش را می خوامن       

که وزارت کار برای کارگران تـشکيل مـی دهـد           
به جز کنگره ی خيانت به کارگران و زمحت         نامی  

آيا در کشوری که هرگونـه آزادی       . کشان ندارد 
عمل از سازمان های واقعی طبقه ی کارگر سـلب          
شده و متام افراد وابسته به اين سـازمان هـا           
مورد حبس، تبعيد و سـتم کـاری هـای فـراوان            

 دل خـواه  اند، احتاديه هايی که به گرفتهقرار
ت رسيده به اين کنگره ننگين      وزارت کار به ثب   

مناينده خواهند فرستاد؟ هبانـه ی تـشکيل ايـن          
کنگره انتخاب مناينده ی کارگران برای شـورای        

بله مهه مـی دانـيم کـه وزارت         . عالی کار است  
کار از اين گونه صحنه سازی های مبتـذل هـيچ           
هدفی به جـز تـضييع هـر چـه بـيش تـر حقـوق                

قـول معـروف    کارگران و زمحت کشان ندارد و به        
خود وزارت کار ناقض اصلی قانون کـار اسـت و           

اين تکه کـه آمـد در       . جتاوز به حقوق کارگران   
 جزو اعالميه بوده، اعالميه ی جريـان        8/11/1329

االن بعد از اين مهه سال از روزنامـه         . کارگری
، نقـل قـول     16/10/1385شـنبه   کار و کارگر،    ی  

 دارم  مهين حرف ها را من خودم هم      . مشاهبی دارم 



اما من دارای حاشيه ی امنيتی نيستم اگر مهين         
، اقدام  حرف را من می زدم تشويش اذهان عمومی       

 و هـزار و يـک       عليه امنيت ملـی کـرده بـودم       
اين تکـه را هـم گـوش کنيـد،          . مسأله ی ديگر  

رييس سابق کانون عالی شوراها می گويد امکان        
برگزاری انتخابات قانونی و سـامل تـا پايـان          

 وجود ندارد و فکر می کنم که وزارت         ماه جاری 
کار قصد دارد تشکيالتی فرمايـشی را روی کـار          
آورده و مناينــدگان خــود را در کــانون عــالی 

انتخابات مـورد نظـر وزارت      . شوراها برگزيند 
کار غير قانونی است و با هوشياری کانون های         
استانی نقشه های وزارت کار نقش بر آب خواهد         

 نکرده، بـه خـاطر مهـين       1329هيچ فرقی با    . شد
است که می گويم وقتـی خواسـته هـای مـن بـا              
خواسته های باالتر از نيم قـرن گذشـته فرقـی           

نـشانه ی   . ندارد نشانه ی پس رفتگی مـن اسـت        
 . واقعيت تلخ موجود در اين جامعه است

ا اما در باب چشم انداز من معتقدم که با اجر         
 نشدن مقاوله نامه ها چه طور ميتـوانيم چـشم         
ــصادی و    ــسايل اقت ــذاری در م ــداز تأثيرگ ان

مهه ی ما کارگرها خواهـان      . حاکميت را ببينيم  
توسعه هستيم و توسعه هم مهين طوری ايجاد منـی          

ما ثروت سازيم، ثروت ها را توليـد مـی          . شود
کنيم، هرگز خواهان اين نيـستيم کـه فقـر را           

. اين را روی دوش ما می اندازند      . تقسيم کنيم 
ايم که ثروتی را که ايجاد مـی        ما خواهان آن    

در باره ی تشکل ها نظر من       . کنيم تقسيم کنيم  
اين است که آن ديدگاهی کـه مشخـصًا بـه هـيچ             
شکلی از تشکل تأکيد مشخصی منی کند، مـن ايـن           
را گريز يا تقبل يک ماهيت ژالتينی برای تشکل         
منی بينم، من اين را مبنی بر اين می دامن کـه            

 کارگری کاربردهای خمتلف    اشکال خمتلف تشکل های   
 و مکان های خاصی برای به کارگيری، پس         دارند

دهم در اين مکـان     اين من ام که بايد تشخيص ب      
 تـشکل هـای کـارگری،       کدام يـک از شـکل هـای       

  مـی  را... سنديکا، شورا، احتاديـه، کميتـه و      
 .توامن استفاده کنم



مهه ی اين مسايل در گروی آگاهی و احتاد طبقـه           
 تا بتواند به قول ايشان آن بسرت        ی کارگر است  

فـشار طبقـه ی     . ذهنی را به بسرت عينی برساند     
کارگر را وادار می کند که پـس بنـشيند و آن            

قطعـه  . ها خبشی از نان ما را به ما می دهنـد          
 :يی دارم به نام زياده خواه

/ دولت بـه حاکميـت    / سرمايه به سود  !/ بيچاره
 ی  خانـه /      حزب مـشارکت بـه اجنمـن صـنفی        

سازمان بين املللی کار به      ILO/ کارگر به شورا  
کــارگر ./ اکرندقــانع و راضــی و شــ/ ســنديکا

دسـت  /  تـأمين اجتمـاعی،    بيمه و / کار،/ اما،
از مهه  / منع کار کودکان،  / مزد مناسب و برابر   

 مهـه را مـی      ، آزادی اعتـصاب و انتخـاب      /بدتر
 .خواهد

ه در پايان آن چه می توان مطرح کرد اين است که مه            •
ی دوستان تأکيد کردند که طبقه ی کارگر برای اين          
که بتواند از منافع خودش دفاع کند، بايـد حقـوق           

نی برای خود داشته    دان، اقتصاددان و جامعه شناسا    
باشــد، مهــان طــور کــه کارفرمايــان، حقــوق دان و 

ايـن مـسأله کـم       .اقتصاددان خودشان را دارنـد    
ری در   اش اين است که گفتمان کارگ      سنترين ح 

جامعه را پر رنگ تر می کند و غير مـستقيم           
ديگـر  . بر وضعيت کارگرها تأثير می گـذارد      

 کارگرهـا   ری بـيش تـر    يـ اين کـه از آسـيب پـذ       
جلوگيری می کند، ولی فکر می کنم نکته يی که اين           
جا بايد تأکيد بشود اين است که به هر حال جنـبش            
کارگری مثل هر پديده يی احتياج به آسيب شناسی و          
کالبد شکافی دارد، اميدوارم اين حبث کمکی در اين         
جهت باشد، چون هيچ کـدام از مـا مناينـدگی جنـبش             
کارگری را نداريم و کسانی هم که ايـن جـا حاضـر             
شده اند يک چنين رسالتی در خودشان منـی بيننـد و            
 .هم چنين اين جا هـم مهـه ی جنـبش کـارگری نيـست              

کالت تنها خواستيم گوشه هايی از مسايل و مش       
 .موجود را منعکس کنيم

 


