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 متکين کرد) کارگرانمزد کاهش دست(دولت به خواست کارفرمايان
 هبرام دزکی

 )٨۵،مهر ٢،مشاره نقل از نشريه راه آينده(
يکـی دو مـاه آخـر       در   ، شورای عالی کار    گذشته یها سالبه روال   

 در ايـن خصـوص اعرتاضـات        .شد  مزدها   خواستار افزايش دست   ٨٤سال  
برخـوردار  تـري     شدت بيش  ، از  به ويژه در دو سال گذشته      ،آارگري

 خواسـتار   رو آارگران ايران خـود    ٨٤آه در پايان سال       چنان .بود
 عملـي شـدن ايـن       ایپاداش بيشرتي نسبت به سال قبل شـدند و بـر          

 و از آــار آشــيدنددر چنــد قســمت از کارخانــه دســت  اتمطالبــ
 به ايـن خواسـت      که قول داد کارخانه  مديريت   .پيمايی کردند  راه

با بازگشت کارگران به سر کـار        البته   .ثر دهد آارگران ترتيب ا  
 بلکـه تعـدادی از کـارگران        ،نه تنها پاداش را اضافه نکردنـد      

 .  کردندخراجهای خمتلف ا معرتض را به هبانه
و هـا  مـزد در اآثـر آارخانـه    پايني بودن دستبه اعرتاض نسبت  

 امـا  ؛ گونـاگون وجـود داشـته و دارد        هـای  شـيوه ها بـه      آارگاه
تـر شـده     ن وسـيع  آی   دامنـه  سالپايان  آه اشاره شد در      طوري مهان
عيد  و ده و وعضمن  سال گذشته به دنبال اعرتاضات کارگران و        . بود

باالخره مبلـغ   ها،  مبنی بر جلوگيری از افزايش قيمت      ،دولت جديد 
قـرارداد موقـت     حداقل حقوق کـارگران      عنوانبه  تومان   ٠٠٠/١٨٠

لغ برای تأمين رفـاه يـک       اين مب اين در حايل است آه      . تعيين شد 
و تا سـطح تـورم هـم خيلـي فاصـله            نيست  آارگري آايف    ی خانواده

 دولـت    بـه تبليغـات     نيـز  در اين رابطه خبشي از آارگران     . دارد
هـای   که اين خبش نيز با روبرو شدن با واقعيـت          م شده بودند  متوّه

 . تلخ گرانی تا حدودی به ماهيت اين تبليغات پی بردند
بـه  هايی زمزمه نگذشته بود آه ٨٥هي از سال يك مااما هنوز  

نسبت بـه افـزايش     و کارفرمايان   ها     آه صاحبان آارگاه   گوش رسيد 
و انـد   کـرده  معرتض هستند، و شروع به اخراج آـارگران          هامزد دست
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 :نوشـت دراين رابطه   ها    يكي از روزنامه  شد    آمارهايي نيز منتشر  
. »ده اسـت   هـزار آـارگر شـ      ٥٠ باعـث اخـراج      مـزد  دسـت افزايش  «

واقعيـت  . آردنـد   خربي منتشر مـي   هر روز   ها در اين مورد       روزنامه
 ايرانـی و    انهاسـت کـه از کـارگر       داران سال اين است که سرمايه   

 مصوب شورای عالی کـار      ِِ تر از حقوق حداقل    ی کم مزد دستافغانی با   
امـا اينـک بـه دليـل افـزايش حقـوق، بسـيار              . کنندکشی می هبره

 پايان قرارداد کارگران را     ی هکنند و به هبان   یتر عمل م  گستاخانه
يعنـی   ، آـار  ی ارتش ذخريه به دليل   کنند و از سوی ديگر      اخراج می 

 ،براي زنده ماندن  ، کارگران شاغل و خواهان کار       کار کارگران بی 
 مـزد  دسـت حيت زيـر    (جمبورند به آارهاي شاق و آن هم با حقوق آم           

رايط بسيار بـدي را حتمـل       شايران  آارگران  . دهندتن  ) تعيني شده 
 و   آـارگران عموميـت دارد     ی عدم امنيت شغلي براي آليـه     .آنند  مي

 امـا ايـن خشـم       .پوشی کنند  چشم خود حقوق   جمبورند از بسياری از   
و نبود آزادي   ، ترس از اخراج     سرآوببه خاطر   فروخورده آارگران   

 امـا پتانسـيل نيـروی معـرتض         ،يابـد منی ان شدن  مناي ی تشكل اجازه 
 دولت را به وحشت انداخته کـه        پردازان نظريه مديران و    ،گریکار

  .پردازيم در ادامه به آن می
از  نفـر  ٥٤٠تعـداد  ی بسـيار  هـا  چـيين   زمينـه  ازباالخره پـس  

عـدالت اداري شـكايت بردنـد و خواسـتار          کارفرمايان به ديوان    
 . ها شدندمزد دستآاهش 

دا قـرار شـد    ابت.داران متكني آرد دولت نيز به خواست سرمايه 
 آـارگران و    (!)ها با توافق     هزار توماني در آارگاه    ١٥٠ مزد دست

بـرای  هـا مهـه       البته معلوم بود آه اين     .تعيين شود آارفرمايان  
 ی ه در آليـ   هـا مزد دسـت آاهش   ،فريب کارگران است و بعد از مدتی      

بـه اجـرا    ) خـودرو ايران از مجله (ها    آارخانهمهچنين  ها و     آارگاه
. نظر هيچ کـارگری را جويـا نشـدند        ر حايل است آه     داين  . درآمد

هـا بـيش از يـک       که مديران رده دوم و سـوم در کارخانـه          ضمن آن 
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 . گيرندميليون تومان حقوق می
شـدند هـيچ   ها اخـراج مـی  که هزاران کارگر از کارگاه  هنگامی

برای اين کار جموز بگيرد و دولت را        تا  ديد   منی یکارفرمايی دليل 
امـا کـارگر    . لت نيز فقـط متاشـاگر مـاجرا بـود         قانع کند و دو   

خواسـت کـه بـه گلولـه بسـته شـد؟ مگـر              آبادی مگر چه می   خاتون
 راج زندانی نشدند؟ مگر به خواسـته      کارگران قزوينی معرتض به اخ    

های کارگران گيالنی و مازندرانی که بارها برای مطالبـات خـود            
هـاي    پرونـده که  ست  ها سالجلوی استانداری جتمع کردند توجهی شد؟       

بـه  دولت  ويل  . خورد  آارگران شاآي در ديوان عدالت اداري خاك مي       
مـی  داران رسـيدگي      به شكايت سرمايه  و به سرعت    طور ويژه و خاص     

  . عجيب بود،اگر غير از اين بود. دنآ
 قبل از    و است (ILO) عضو سازمان جهاني آار      درحالی که ايران  

 ٨شــده اســت  اينكــه بــه عضــويت ايــن ســازمان درآيــد، ملــزم 
دو تـا از ايـن      . را بپذيرد  ILO نامه مقاوله ١٨٥ از   نامه مقاوله
طبـق ايـن    . مربوط به آزادي تشكل اسـت     ) ٨٧،   ٩٨(ها    نامهمقاوله
تواننـد آزادانـه تشـكل        مـي حق دارند و    آارگران  ها  نامهمقاوله

ممانعـت  متناسب با منافع خود را اجياد آنند و دولت حق دخالت و             
 از آزادي   کـه سـت   ها سـال امـا   .  نـدارد  ها را تشكل ايندر اجياد   

 .شود هاي آارگري جلوگريي مي آارگران در اجياد تشكل
ما ضمن اين که نسبت به سازمان جهانی کار توهم نداريم، از  

باشـد، بـرای     آزادی تشکل که حمصول مبارزات جهانی کـارگران مـی         
زادی ،  اما به خاطر نبود آ    . کنيم ايجاد تشکل کارگری مبارزه می    

کـارگران   ايـن جاسـت کـه     . ی کارگری نياز به آگـاهی دارد       بدنه
 بـا شـرکت در مبـارزات، نوشـنت           بايـد  پيشرو و فعـاالن کـارگری     

ايـن  . های آموزشی جهت باال بردن آگاهی کارگران کمک کننـد          جزوه
توانـد ُبراتـر باشـد کـه         ی جاری زمانی مـی     مبارزات خودانگيخته 

 .آگاهانه باشد
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آارگران . داند زم به دفاع از آارفرمايان ميخود را مل  دولت
 را  کارفرمايـان توانند    با تكيه به نريوي تشكيالت آارگري خود مي       

  و نـد نمطالبات خـود را عملـي آ      وادار کنند و حتقق     نشيين    به عقب 
 یهـا آـار     بـراي آن   کارفرمايان  دولت و   تا  آه منتظر باشند     اين

داران زمـاني     هسـرماي .  تـوهم و ناآگـاهي اسـت        ناشـی از   ،آنند
 در مقابـل خـود      ان را آنند آه نـريوي متشـكل آـارگر         نشيين مي   عقب

نشـينی وادار   و اگر زمانی نتوانند کارگران را بـه عقـب         ببيند  
هـا داده   مزد دسـت دولت حکم به کاهش     . گريند  از دولت آمك مي   کنند  

براي درهم شكسنت اعتصاب آارگران شرآت      است و مهين اواخر بود که       
به زور اعتصـابيون را     ن آمد و با توسل      کارفرماياک  به کم واحد  

. آـارگران در تعدادشـان اسـت      قـدرت   اما  کرد؛  دستگري و زنداني    
 تـوان    و خاطر ناآگاهي به نريو    به   ،هرچند هنوز کارگران بسياری   

بعضـی از    و    سـرمايه صـاحبان   در حـايل آـه      . خود واقـف نيسـتند    
  از جلوگريي برای   اند و ه به اين نيرو پی برده     سرمايانديشمندان  

بـه سـخنان چنـد تـن        . اند  جويي افتاده   به چاره » خيزش آارگران «
آاري  هبمن بي «: گويد   مي  وزير کار  ،جهرمي. پردازمي  اين افراد مي  از

ی کارگران نيسـت زيـرا      کار بی البته جهرمی نگران     .»در راه است  
آارگران را از آـار     ی بارها ريزش کرده و بسياری از        کار بیهبمن  

 ايشـان .گر ساکت ماجرا بوده است     و ايشان نظاره   ار آرده است  آ بي
 آارگران نيست بلكه نگران جنبش اجتماعي       کاری بینگران اخراج و    

 در  ،بانيـان خانـه کـارگر       از  علی ربيعـی يکـی      . کارگران است 
ی مـردم بـه     اابتدا حتليلی از ر   )  تير ٤(گفتگو با روزنامه شرق     

ی ی مـردم را   ار«: کنـد  ه می ينژاد به اين مضمون ارا    خامتی و امحدی  
درصد مردم با قـدرت     ١٣ الی   ١٢وخواهی بود و    تغييرخواهی و ن   به

مراسـم اول مـاه     رانان   او که از سخن   » .سياسی حاکم مهراه هستند   
با اعرتاض آـارگران و تـرس از        و   در خيابان طالقاني بود      ٨٥مه  
ه دست آارگران بيفتـد سـخنراني خـود را نامتـام            آه بلندگو ب   آن
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بينی کـردم و    من از پيش اين آژير خطر را پيش       «: گويد می ،گذاشت
ای چون سنديکاها   دستان، هنادهای واسطه  برای جلوگيری از خيزش هتی    

قدرت «کنم که در زمان حبران      های کارگری را پيشنهاد می    و احتاديه 
از دوسـتانش در دولـت      نـين او    مهچ» .را از دست ندهيم   » زنیچانه

ه هايش توجـ   طور آه بايسته و شايسته است به حرف         گله دارد آه آن   
ــی ــدمن ــه . کنن ــر از ۵۴٠البت ــه  نف ــگ احتادي ــان آلن  ی آارفرماي

 سرمايه براي دفـاع     ؟گوش شنوا از اين هبرت    . آارفرمايان را زدند  
. ندآ  می استفاده    و دولت خود  از متام امكانات مايل       خود  از منافع 

آه   قبل از آن   ها سال. اند   شده براي خود ست آه   ها سالداران    سرمايه
از  ،دن ببند لهسرا سنگي به گلو     را در آاروان   ١چيت آارگران جهان 

شان از هيچ      درآمده بودند و براي حفظ منافع طبقاتي       خود در حالت
 .آردند عملي فروگذار مني

 آـه  است،نارضايتی عمومی کارگران نگراني ربيعي مقابله با  
 او بـه جتربـه      .هـاي اقتصـادي دارنـد        خواست ات او عمد  ی به گفته 
 اسـتاديوم   ،٨٤ مـاه مـه      ات اول به ويژه اعرتاضـ    - است   هدريافت

 آــه حنــاي خانــه آــارگر پــيش -  خيابــان طالقــاني٨٥آزادي و 
و اين تشكل  دوليت براي مقابلـه بـا جنـبش             رنگ باخته آارگران  

ما بايد مثـل    «: گويد  او مي . استاش متام شده      آارگري تاريخ مصرف  
  در ايـن     .هـاي آـارگري داشـته باشـيم         ي تشـكل  يآشورهاي اروپا 

 د البته باي  ».ها پايدارند   آشورها با وجود خيزش اجتماعي سيستم     
 چنـين تشـکل   به ربيعي گفت شورش پاريس آژير خطر آارساز نبودن          

 با خيزش اجتماعي طبقه آارگر در     های مهسو با سرمايه در مقابله       
 .اروپا را به صدا درآورد

 نيـز تأييـد     ILOاز سـوي     آـار اسالمی  از سوي ديگر شوراهاي     
خواهد با يك تري به       ربيعي با پيشنهاد اجياد سنديكا مي     . اند  نشده

                                                 
 تيـر   ١٣۵٣چيـت در سـال      ناد کودکی کارگری که در محله به کارگران جهان        ب 1

 .هايی از آن روز خونين در بدن داشت فوت کردخورده بود در حالی که ترکش
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هم و    را به وجود آورد    ILOهم سنديكاي مورد پسند     . دو هدف بزند  
 »اي  هناد واسـطه  «تشكلي اجياد آند آه در زمان حبران        که   اينتر   مهم

 آـارگر   ی  به زبان ديگر حاال آه خانه      .زني داشته باشد    براي چانه 
 آارآيي خود را از دست      ان،براي مقابله با جنبش اجتماعي آارگر     

 ربيعی در حالی نسخه     .داند   سنديكا را هبرتين گزينه مي     ،داده است 
ILO   گونه سنديکاها امتحان خود را پـس        کند که اين   را پيشنهاد می

 زمان جنگ ويتنام با مواضع ناسيوناليستی خود بـه          در. اندداده
ران برخاستند و در بسيج سـربازان آمريکـايی         دادفاع از سرمايه  

داری آمريکا بودنـد     جنگ در ويتنام حامی دولت سرمايه      ی هبه جبه 
کردنـد  و از ورود سربازان مهاجر به درون سنديکاها جلوگيری می         

-سويی سنديکا با سرمايه   وارد خللی در مه   که مبادا کارگران تازه   

مريكا به جاي محايـت     آ در   ILOپخت     دست یسنديكا. داران ايجاد کند  
داران مهبســتگی بــا منــافع ســرمايهمكزيكــي کــارگران معــدن از 

 بـا   ILOاز مهسـويی سـنديکاهای مـدل        . آمريکايی را ترجيح دادند   
حفـظ منـافع     او بـرای     .تـوان آورد   سرمايه جهانی صدها مثال می    

ران سنديكا را هبرتين گزينه براي ايـن منظـور دانسـته            دا  سرمايه
داران    سـرمايه  سازکه دست ابه سازماني   ث نيز به م   ILOالبته  . است

  کـه  آـرد    پيش اين موضوع را به ايران گوشـزد مـي          ها سالاست از   
يكـي  تـا     ILO. هاي اجياد سنديكا را در ايران فراهم آنند         زمينه

 يافتـه   م وبيش جـرح وتعـديل     آ» شوراهاي اسالمي «دو سال پيش با     
ويل با شدت يـافنت جنـبش آـارگري از سـنديكا دفـاع              . موافق بود 

 از سنديكا ILOرود، دفاع      هر چه جنبش آارگري به پيش مي        و کند می
 .شود تر مي نيز بيش

طور پراآنـده ويل گسـرتده   ه بی اخير ها سالدر آارگران ايران  
مـا بـه دليـل      ا ،نـد ه ا بـود مبـارزه   گير  دربرای مطالبات خود    

 آـم،   مـزد  دسـت  آارگري براي مقابله بـا        پراآندگي و نبود تشكل   
امنيت شغلي، تعويق حقوق آارگران، مبارزه براي فروش نـريوي           عدم



 ٧

  نشـاندن  آار، يا به سخن ديگر مبارزه براي زنده ماندن در عقب          
 .نده اداران موفق نبود سرمايه

ی و محايـت  تکيه به قـدرت مـاد  داران با سرمايهدر حال حاضر  
هـا حقـوق کـارگران را کـاهش         در بسياری از کارخانه   شان ،  عوامل
 رگران ايران خـودرو ديـزل مـی        کا يکی از اين موارد،   . اندداده
 ٦٥ که در مقابله با اين هجوم به حقوق کارگران و کاهش             ،دنباش

 دو تـن از     .هـا دسـت بـه اعتصـاب زدنـد             مـزد  دستهزارتومانی  
ز اين کاهش دست به خودکشـی زدنـد کـه           کارگران حتت فشار ناشی ا    

 هـا،  تبا نگاهی بـه ايـن واقعيـ       . خبتانه از مرگ جنات يافتند     خوش
کنند و بر   داران به اين کارخانه و آن کارخانه بسنده منی        سرمايه
  که ايـن روزهـا حبـث روز مـی          ،»اصالح قانون کار  «اند با   آن شده 

تشـکل  . باشد، امنيت شغلی کارگران را مـورد محلـه قـرار دهنـد            
حقـوقی،   برای مقابله بـا بـی      انهای کارگر کارگری يکی از خواست   

 برای اعتصاب    و  ضمن اعرتاض  درکه  اخراج و عدم امنيت شغلی است،       
  .آيند وجود می بهاين مطالبات 

متشكل آردن جنـبش آـارگري   ن کارگری نيز نتوانستند در  فعاال
تمـاعي  گـر جنـبش اج       تنها از دور نظـاره      و داشته باشند کارايی  

دهي جنبش اجتماعي     راه مناسيب براي سازمان   و   آارگر هستند    ی طبقه
جنـبش اجتمـاعي و مكانيسـم آن        از درون    ،دنـ طبقه آـارگر ندار   

آار زيادي را   که  اين خود از معضالت آارگري است       . شناخيت ندارند 
 .آند طلب مي

داران ايـران اسـت    چه مطلوب سرمايه جهاني و سـرمايه  اما آن 
ارهايي است آه ربيعي طرح آـرده اسـت آـه هـم منـافع               آ  مهان راه 

 .آند مني مياداري داخلي را ت سرمايه جهاني و هم سرمايه
 ايران هم چون ديگر آارگران نه امكان مـادي و نـه    انآارگر

د بـه   ند  و در صورتي مي توان      ن محايت آن  ها آه از آن  دارند  دوليت  
بـراي متشـكل     .دند آه متشكل باشـ    ن اقدام آن   مقابله با سرمايه  
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هـاي آـارگري را       آار مناسيب داشت آه بتواند تـوده        راه دشدن باي 
 در حال حاضر با وجود مبارزات آارگري پيونـدي          .دهي آند   سازمان

   بـا  ن آـارگري اسـت آـه       بر فعـاال   .بني اين مبارزات وجود ندارد    
هاي خمتلف جنـبش اجتمـاعي اسـرتاتژي مناسـيب را             وحتليل جنبه   جتزيه

سراســري آــارگران دهــي آــارگران و اجيــاد تشــكل  بــراي ســازمان
ن آـارگري و     و اين در حايل است آـه بـني فعـاال           ريزي آنند  برنامه

اي ارگانيـك وجـود       رهربان بالقوه و بالفعل جنبش آارگري رابطـه       
ن  ارگانيـك بـني فعـاال      ی بررسي اين شـكاف و عـدم رابطـه        . ندارد

آـه  . گري است هاي جنبش آار    آارگري و جنبش اجتماعي يكي از معضل      
ن فعـاال . آنـد   نپرداخنت به آن اين جـدايي را بيشـرت و بيشـرت مـي             

 آـارگر   ی آارگري در حال حاضر بـر سـاحل جنـبش اجتمـاعي طبقـه             
هاي خمتلف جنبش اجتماعي طبقه آارگر پراآنـده و           خبش. اند  ايستاده

 . گر اين جنبش هستندهن آارگري نظاراما گسرتده است، ويل فعاال
١٨/٤/١٣٨٥ 


