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دانيد   میطور که مهان  به دوستان عزیز، آمدگویی ضمن خوش:ثقفی 
به جملس از طرف وزارت کار ويس جديد قانون کارن پيش

 های بسياری  حبثدر روزهای اخير موردواست  يشنهاد شده 
که را  مهان حداقل حقوقی در آنکه   استقرار گرفته

 در حقيقت مورد هتاجم در قانون فعلی دارند،کارگران 
که   جز اينيست آن حداقل حقوق چيزی ن.قرار داده است

 اين حق را داشت که ،شد وقعی که کارگری اخراج  میم
 که دارد،را   حقوق ديگری سنوات و برود شکايت کند و

ترسيد   اين بود که کارفرما می،اين حداقل حقوق .بگيرد
يا وجهی  يک چيزی وبه کارگر اگر اخراج کند جمبور است 

تعيين   کارگر وزرات کار يک چيزی برای.بپردازد
که کارفرما  قانون کار جديد آمده نويس پيش در .کند می

در قانون کار  .به داليل خمتلف حق اخراج کارگر را دارد
که شد  اطالق میی يها  اهـارگــ کبههای کوچک    ارگاهقبلی ک

ول قانون کارمعاف ـــاز مشکارگر داشتند و  نفر ۵زير 
اين اختيار به وزير کار  نویس اما در اين پيش. ندشد می

داند تعریف   که کارگاه کوچک را هرطور که صالح میداده شده
خواهند مهه چيزهايی که تا به  يعنی به طورکلی می. کند

  با(کارفرما ممکن بود  وره به نفع کارگر بودهذحال يک 
باشد که اگر خبواهد    اين وحشت را داشته)رهذآن يک 

 مهه ؛حقوقی بدهد  بايد يک حق و، کنداخراجکارگر را 
اصل سوال من اين . گيرد میدارد از کارگر  اها ر اين

 چنين   ايناند چرا در چنين شرايطی جمبور شده: است که 
 هم کســانی که   آن؟قـــانونی را پيشنهاد کنند

 اين .دانند ه و میدانست  می را کــــارپذير کـــارگر 
 در آن زمان . کردندپيش مطرح سال ٢٠ راکارپذيراصطالح 
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 اين مهه سال دوباره شده که بعد از هچحاال  ،پيش نرفت
قدری کنم اگر  مهان کارپذير را مطرح کنند؟ من فکر می

شرايط فعلی جامعه که له بپردازيم ابه اصل اين مس
که حتا مهان ؟ست؟ شرايط فعلی اقتصادی ما چه هستيچ

، مساله خواهند لغو کنند قراردادهای موقت را هم می
 . تر خواهد شد روشن

 نظـــر من اول صــــورت مســاله را به:  حکيمی
خواهند اصالح  ی که مینويس پيشتوضيح دهيــم که اين 

کنيد که چه  چيست، بعد برسيم به صحبتی که مشا می کنند،
  را خواهند قانون کار هايی باعث شده است که می ضرورت

توامن اشاره   مورد اين اصالحيه می۵من به .  کنند"اصالح"
تر به کارگران  حقوقی بيش جهت حتميل بیکنم که مهگی در 

 .است
دارد وتبصره و دی کاراست   درمورد خامته٢١ی  ماده

 .شود گويد در چه شرايطی قرارداد کار فسخ می میکه 
 : بگذاريد مواردش را از روی قانون کار خبوامن

قـــرارداد کـــــار به يکی از طـــرق زير   « 
 ـوت کـــــارگر    فــــ)الف: يابد  خــــامته می

 )دازکارافتادگی کارگر  )ج بازنشستگی کـــارگر  )ب
انقضاء مدت قرارداد کار يا مدت موقت وعدم تاييد 

پايان کار در قراردادهايی که ) هصريح يا ضمنی آن   
 ».استعفای کارگر)     ومربوط به کار معين است

است که دراين موارد قرارداد  جا آمده  مورد در اين۶
ای که قرار است تصويب شود دو   در اصالحيه.يابد مته میخا

در صورت کاهش توليد : يکی : اند مورد را اضافه کرده
 يعنی اگر توليد کاهش .وتغييرات ساختاری درکارگاه

 ،شود که قرارداد فسخ شود  اين هم موجب می،پيدا کند
توان جسمی کارگر کاهش پيدا : مورد دوم اين است که 

 ٨يعنی االن . ی که باعث رکود توليد شودکند، به طور
 اين دو مورد ،شود که قرارداد فسخ شود مورد سبب می

. کامٌال مشخص است که به نفع کارفرماست وبه ضرر کارگر
 است که در واقع حبث اخراج است ٢٧ی  مورد ديگرماده

های انضباطی را رعايت  نامه گويد اگرکارگری آيين ومی
د در ابتدا به او اخطار کتبی توان  کارفرما می،نکند

گويد   که االن هست می٢٧ی   ماده.بدهد وبعد اخراج کند
يعنی اخراج را مشروط . با نظر مثبت شورای اسالمی کار

 .کند به اين که شورای اسالمی کارهم موافق باشد می
 اين است که ،است بکند تغييری که اين ماده قرار 

 اصالح اين ماده ."اربا اطالع شورای اسالمی ک: "گويد می
اند طوری که گويا  بزرگ کرده... ها و ی کارگری را خانه

است قانونی  تا کنون اخراج قانونی نبوده وحاال قرار 
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هست   کنون هم حالی که در مهين قانون کار که ادر. شود
 با نظر مثبت ، منتهاتواند اخراج کند کارفرما می

ــورای اسالمی ولی اصالحيه، شـ. شورای اســــالمی کار
 يعنی ،گويد فقط اطالع داده شود کار را کنار زده و می

ولی به هرحال . دارد مانعی را از سرراه خودش برمی
در . تغيير اساسی در اين ماده اتفاق نيافتاده است

تری در اين اصالحيه هست که زير  واقع مواد خيلی مهم
ه طور ک  مهان.١٩١مثال ماده ی . اند ی اين رفته سايه

های زير ده نفر   تعريف کارگاه١٩١ی  ماده اشاره کردند، 
توانند از مشول قانون کار خارج  را که بنا به مصلحت می

 فقط نقش شورای ٢٧ی  ببينيد اين جا در ماده.  شوند
، وزير ١٩١شود، ولی در ماده ی  رنگ می اسالمی کار کم

 ٢٠های زير  تواند بگويد که به نظر من کارگاه کار می
 کل ،های کوچک هستند، يعنی با يک نظر فر کارگاهن

 نفر را از مشول قانون کار خارج ٢٠های زير  کارگاه
 طبق اصالح اين .١١٩و٩۶ : ی ديگر هم هست  ماده٢. کند

 .شود که خيلی مهم است مواد، دو سازمان جمزا درست می
ی اشتغال داريم  ببينيد االن ما در وزارت کار يک اداره

ها سر  طبق اين دوماده آن.  بازرسی کاری ويک اداره
دوتا سازمان عريض و طويل به نام . شان هستند جای

ه سازمان بازرسی کار و سازمان اشتغال و کارآفرينی ب
ی اين دو سازمان  حاال مشا حساب کنيد هزينه. آيد وجود می

 در حالی که دردی را هم از ،از کجا بايد تامين شود
ی کار  ر اشتغال است که آن ادارهاگ. کنند کارگر دوا منی

ی  ی بازرسی است که اداره واشتغال است، اگر اداره
ی  های عريض وطويل هزينه اين سازمان. رسی هم هستزبا

گذارد، اتفاقا منبع آن  زيادی را بردوش کارگر می
ای است که کارگر توليد  هزينه هم مهان ارزش اضافی

 .کند می
مواردی هستند که  ماده در واقع ۵ببينيد اين   

.  مشخص وآشکار برضد کارگر وبه سود کارفرماستکامال
ی راست درون ها  مورد ديگر هم هست که جريان٢حاال 

 که گويا اين اصالحيه اند حاکميت آن را خيلی بزرگ کرده
يکی اين که قراردادهای موقت کار .به نفع کارگر است

رگر  روز کتبی شود ويکی اين که سنوات به کا٣٠باالی 
واقع دو تبصره به  در. قراردادی هم تعلق بگيرد

 که درآن آمده ۴١ی   يکی هم ماده.شود  اضافه می٧ی ماده
می يتر از کارگر دا درصد بيش١٠حقوق کارگر قراردادی 

اين موارد در واقع ويرتين است، ويرتينی که در . است
ولی . خواهند اين اصالحيه را با آن تزيين کنند واقع می
بينيم که هيچ خاصيتی  ه بطن اين قضيه برويم میوقتی ب
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مزد به  درصد افزايش دست١٠يعنی در واقع اين  .ندارند
درصد که ١٠ به خاطر مهين .معنای ترويج کار موقت است

 هزارتومان، کارگرممکن ١۶۵شود  هزار تومان می١۵٠از 
البته االن ما جز . (دهد   قرارداد موقت را ترجيحاست

 ، ولی خود اين) قرارداد ديگری نداريمقرارداد موقت، 
 ،گويند خوب است ها می قانونی کردن آن مساله است بعضی

 در حالی که به نظر من تاثير .اند درصد اضافه کرده١٠
چندانی در زندگی کارگر ندارد و فقط کار موقت را 

 يا مثًال آن يکی .دهد می وبه آن مشروعيت کند قانونی می
واقعيت اين  . روز بايد کتبی شود ٣٠که قرارداد باالی 

بينيم که دربسياری   می،کنيم است که ما وقتی نگاه می
 که من فقط :گويد  کارفرما می،ها خصوص شهرستان ه ب،جاها

خواهی کار   می،خواهی کار کن  می،دهم اين قدر به تو می
 ها هزارتومانی در شهرستان۶٠ تا ۵٠ما االن کار . نکن

دهم  من اين قدر می: گويد  میيعنی کارفرما . داريم
 واين کارگر اتفاقا .خواهی خنواه ، منی خواهی خبواه می
دهد واين طور نيست که گويا  خواست کارفرما تن می به

اصالح اين ماده کارفرما را موظف کند به اين که 
کارفرما اصال . کند روز را کتبی ٣٠قرارداد باالی 

 ذارد که من باگ آيد قرارداد سفيد جلوی کارگر می می
 چيزی در عمق جامعه وجود .کنم اين شرايط استخدام می

تراز  های قانونی ناتوان حلدارد که اين به اصطالح راه 
  آن چنان کاری بیيعنی . آن هستند که از پس آن برآيند

وحشتناک است که کارگر به هر چيزی هم که کارفرما 
فاده است وکارفرما هم از اين سوء دهد گويد تن می می
 چنان ،بنابراين در عمل اين موارد تزيينی. کند می

 انگشت بگذاريم وبگوييم که ها روی آن مانيستند که 
در جمموع اين اصالحاتی که . کننده هستند  تعيينها اين

قرار است صورت بگيرد کامال به ضرر کارگر است وبه سود 
اوضاع : علت آن هم به نظر من کامال مشخص است. کارفرما

صادی حبرانی است وتنها راه حل اين حبران در چارچوب اقت
تر به کارگر  حقوقی بيش داری حتميل بی مناسبات سرمايه

جوهر اين اصالحيه مهين . برای تشديد استثمار او است
تر برای تشديد استثمار کارگران  حقوقی بيش حتميل بی

 .است
ابتدا به ساکن، تولد نشريه را به مشا تربيک :خواه   وطن

گويم واميدوارم که ما نشريات متعدد ديگری را هم  می
ند به ی ديگر ببينيم که بتواها  وسوی وجهتها با رنگ

ی  انبار شده تل  هنفته وهرحال خبشی از دردهای واقعا
که   با توجه به اين.ی کارگری را بازتاب دهند جامعه
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 حبث خود را با يک شعر شروع ، کارگران مطرح استی مساله
 :کنم  می

 ياِب ممنوع                                        خواستم ازکم
 خواستم ازعشق بگويم

 بوی نان آمد 
 دويدم

 کوچه خالی بود از کس 
 در پی نان بو کشيدم 

 ام  من گرسنه
 من به ياقوت لب ياران نيز 
                                      .مثل گشنه به نان می نگرم

 اين که من هر قراردادی را       ،ام حقوق ين که من بی   ا
کنم بـه خـاطر احتيـاجی         امضا می  ،  گذارند که جلويم می  
 بـه   ،به خاطر اين که ابتدای بـه سـاکن        . است که دارم  

مـن ابتـدا    .  شکم گرسنه دين وايمان نـدارد      معروفقول  
 تا بعـد بتـوامن در مـورد هـر يـک از              ،بايد سير باشم  

 اگـر چنـان     . بدهم  ديگر فکر کنم ونظر    موضوعاتمسايل و 
 اگـر از بـاد و بـاران و غيـره ايمـن              ،چه زنده باشم  

وقتی که من هيچ راهی      .توامن اين کار را بکنم     می ،باشم
 مسلما حتا هبرتيـن قـوانين را        . نان من گرو است    ،ندارم

ه   مقاوله مثال   ،هم که مشا پياده کنيد     از آن   ،٩٨و ٨٧ی   نام
 ،ل نان هسـتم   که من ابتــدای به ســاکن به دنبا       جايی

  .هيچ تاثير ندارد
ی  خانـه  بـرای کـارگر نسـخه بنويسـد؟       خواهد   میچه کسی   

ارگری يش   ک ن پ ه ای م ب ا ه د و   ه راض دارن ویس اعت ــن  ن ــی از اي ــا يک دقيق
 در ايـن    . را ٢٧ی    فقط مـاده   .دنکن  ها را اصالح می    قانون
شـده  را اعـالم    شـورای اسـالمی     کاری   بید ر حقيقت     ماده
د  پس می . است بر عليه کارگرهـا شـده      اصالحيه   که اين    گوین

کنيم که فالن    کنيم وما هرروز هم اعالم می      میوما اعتصاب   
هـا اعـالم     که به آن    مهين جا با وجود اين     .کنيم کاررا می 

کنـيم کـه آقايـان مناينـدگان کـارگر، فـی الواقـع               می
ــده  ــان مناين ــد خودش ــا باي ــند کارگره ــان باش . ی خودش

که کارگران يا زبـان گويـا       متاسفانه شرايط طوری است     
يا  به    و.. .شان بدتر از من است     ندارند يا اکثر زبان   

شوند وبر   ی ما سوار می     کسان ديگری بر گرده    ،قول معروف 
مثل اين آقايانی که در     ... زنند های قرمز تکيه می    کرسی

مهـين آقايـانی کـه ناراحـت         .در جملس هسـتند    حال حاضر 
... .ژنـو نرفتنـد و    هستند از اين که چرا خودشان بـه         

 کـارگران تـا     ،ی کارگری باشند   توانند مناينده  ها منی  اين
  تا زمانی که بـه قـول معـروف         ،زمانی که احتاد ندارند   

کشـيدن  ديگر نرسند، هـيچ راهـی بـرای نفـس            به داد هم  
  انفجـار  تبديل به ممکن است   بعدها   اين وضعيت  .ندارند

نويس  پيشمن   .دليل فشار مضاعفی که وجود دارد     به   ،شود 
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و نـه    ،ی آقای جهرمـی    را نه ناشی از سليقه     قانون کار 
 بلکـه آن را ناشـی از موقعيـت فعلـی        ؛دامن  می مردان دولت

هـای    جهت خروج از حبـران      که دامن  جهانی می  ی نظام سرمايه 
  ٩٨توسط سازمان جهانی در نشسـت کپنـهاک         ،  موجود خودش 

ين  و هـــم  خبـــش عظيمـــی ، ٩۶در ســـنگاپور در ســـال چن
سـازمان  ( ILOی بـه عهـده   های روابط کـار را       مسئوليتاز

  سـازمانی را به عنـوان  ILO گذارد و می)  املللی کار بين
کار بدهد، فضـای کـار را       ه  که بتواند حداقل آرامشی ب    

هـای متعـددی کـه در        امتياز .شناسد  به رمسيت می  ،آرام کند 
توانسته بودند بر اثر مبارزات     کارگران   ،جهان دوقطبی 

 فشــارهای آن چنــانی را بــرای  وســت آورنــدد ه بــخــود
ن .شد  کمی ختفيف دهند،بايد بـازپس گرفتـه مـی        شان   سرکوب  ای

 هم حداقل به    آنالبته  .  داده شده است   ILOماموريت به   
توانيم تا حدی    می. عنوان اتوبوسی برای رسيدن بد نيست     

 ILO کـارگران از مسير را با آن بـرويم وگرنـه آمـال            
داننـد   یکارگرها اصال منـ   اکثر  نم  ک می فکر   ، نه من  .نيست

ILO    يعنی چه؟ILO    اين  آمال ما هم     .برند ی را به کار من
خـواهيم کـه آن را       می نانی   ی  ما لقمه  . نيستند ها سازمان
مـا داريـم    . گيريم ی به هيچ وجه صدقه من     .گيريم یصدقه من 

کنـيم وارزش    مـی ازای چيزی که توليـد        در .کنيم میکار  
 مـا سـهم خودمـان را        ،برنـد  یمـ هـا    ای کـه آن    افزوده

 .خواهيم سهم خودمان را افزايش دهيم می .بريم می
 نه در حالت تدافعی، بلکه ، مایکــارگرجنش االن 

 ، يعنی به قول معروف.بدتر از حالت تدافعـــی است
، داريم کــار اول ما بايد ثابت کنيم که هستيم

 توليد ناخالص ملی در اثر .کنيم کنيم، توليد می می
اول بايد اين را ثابت  . زمحت وتالش کارگران است،کار

 اين قانون ،بعد تازه دفاع کنيم که آقا واهللا،کنيم 
 محايتی بود، به خاطر شرايط انقالب، ی از آنکار که خبش

 به جامعه ها  در ان سالبه خاطر شرايط موجود در جهان
بورژوازی  خرده  بورژوازی وها وقوس  که مهين کش؛حتميل شد

  کارگرانکن لقمه نان  است که ول دوران رسيده به ازهت
بورژوازی دارای فرهنگ خودش است، ولی . نيستند

 زهرمار .کند ول منی  رسد، میبورژوازی وقتی به نان  خرده
 يعنی .خواهد  مهه را کــــامل برای خــودش می!خبورد

گذارند  گذارد برای نفس کشيدن من، چيــزی منی چيــزی منی
که ی فعلی،  ترين خبش جامعه  بزرگ، برایديگران برای

که تان وعراق هم پاکسمشا به . کارگران ايران هستند
 و تشکل سازمان، کارگران خيلی چيزها دارند،برويد
به  حاال ،کند میکار  حزب کمونيست عراق دارد. دارند

چيزی  اما کارگران ايران .اش کار ندارم درست وغلط
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خواهيد روی  میی ما که مشا  امعه به هر حال در ج.ندارند
 ؟ چه کار بايد بکنيم، صحبت کنيدآن قانون کارنويس پيش

 از پرسيد ؟ این بخشی   رامیاش   چرايی،وجود آمدنشه دليل ب
دولت را موظف کرده که به   داده وILOشرايطی است که 

 اين تن دادن به . تن بدهدها نامه مقاوله
  از اين  ناشیها نه در برخی از زمي،ها نامه مقاوله

  پيوسنتحال ما در )که اگر فراموش نکرده باشيم(شود  می
 . شديم WTOعضو ناظر هستيم وبه سازمان جتارت جهانی

ی جهانی ها زمينه ما پيش بايد بودن يعنی WTO عضو ناظر
 ،سازی جهانی را چيزی جز ها اين. شدن را درست کنيم

 سازی جهانیاگر خبواهند به  دوستان .ديدنبايد
کنند  میکنم اصل مبحث را گم  می من فکر ،نپردازند

 به قول ايشان مشکل ما در .شود میوناخواسته خلط مبحث 
 ولی اصل قضايا اين است . نداشنت تشکل استها  زمينهی مهه

واقعيت اين . انديشد میکه بايد بدانيم سرمايه به سود 
 .است

شی متقابال ما بايد در شرايط فعلی جهان سهم يا خب
 حاال با هر تشکل .چنگ بياوريم از سهم خودمان را به

خواهيم   برای من اصال نام تشکلی که می.نام وبا هر
 ، مهم، هر نامی هم که داشته باشد. امهيت ندارد،بزنيم

 بتواند که واين تشکل است آنطبقاتی نگاه کردن 
  بعدیتا در شرايط. ی کارگر را اخذ کند طبقه گی مناينده

 .آيد چه پيش میببينيم 
                                                           

ی  من هم به سهم خودم تولد نشريه: لهی لافرج 
 اميدوارم در اين راهی که ،گويم میآينده را تربيک  راه

 بدون مقدمه وارد حبث .انتخاب کرده ايد، موفق باشيد
 .شويم می

 مهان ی  به نظر من ادامه،ی قانون کار که حبث شد اصالحيه
ی آن فضاالزم است  . است۶٩قانون کار سابق مصوب سال 

 که ۶٩ از سال  و را  در ذهن خودمان مرور کنيمها سال
 ما . دو سال به عقب برگرديم،قانون کار تصويب شده
 بين ده تا دوازده .نداشتيم کار بعد از انقالب قانون

شکلی مهر جا به . قانونی کامل حاکم بود سال بی
 يا به قول ،خوردند به مهان قانون کار گذشته میبر

 ، شرايط بعد ازجنگ.کردند میستناد  ا، شاهی معروف ستم
 ،ی پس از جنگها  الزام بازسازی کشور وخرابیی مساله

 در کشور ما به .کرد میامنيتی را برای سرمايه ايجاب 
ی ها خاطر بعضی از باورهايی که هنوز هم مردم به گفته

 که مستضعف پناهی ،مسئوالن در اوايل انقالب داشتند
 ٨در و از سوی ديگر  ،ندکرد میوکارگرپناهی را مطرح 
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ه ي اراو ها  در جبههحضور کارگران به خاطر ،سا ل جنگ
 باز به اجبار اندک ،  ها بههجدر پشت خدمات جنگی 

 ،کردند میشد وکارگران فکر  میهبايی به کارگران داده 
 در ،شان قدرتی برای اعمال نظرات حرفی برای گفنت و

 .شان دارند محايت از منافع
ر به عنوان تنها تشکل رمسی فکر  کارگی خانه

کار را در اختيار دارد هدايت نيروی و  نظارت ،کرد می
خواهد با کارگران  میتواند مهواره هر طوری که دلش  میو

يک جوری کارگران را به عنوان سياهی . رفتار منايد
لشگر پشت خود داشته باشد ومنافع وتصورات خودش را 

 .ن اين حبث را باز کنمخواهم اال یمن.  عمل بپوشاندهجام
ی  خصوص سرمايه به ی خصوصی و در اين فضا خبش سرمايه

 ،اگر جايی.  در صحنه سياسی کشور حضور نداشتند،صنعتی
ی   انگار يک جزيره،ای متعلق به خبش خصوصی بود کارخانه

 خبش خصوصی ما در صنعت به زيرا ،ای بود افتاده دور
نعتی اصال حرفی برای داری ص عنوان منايندگان رمسی سرمايه

کارگران هم فاقد . ند نداشت اعرابگفنت يا حملی از
 مهان طور که ، در اين شرايط.هرگونه تشکل واقعی بودند

 .کنند میآيند قانون کار را تصويب  می ، گفتنددوستان
 قانون کاری که مهه چيز ،ابتدا قانون کار اجير وموجر

 ولی .شود ح می طر،خواهد به باب فقهی اجاره بربد میرا 
های اوليه مسئوالن  به خاطر باورهای کارگران به وعده

های کارگر مواجه  اين قانون کار با خمالفت وسيع توده
حتا  .ی عمل بپوشد يا تصويب شود تواند جامه شود و منی می

اما به هر حال بعد از . شايد در جملس هم مطرح نشد
ور نظمی به  يک ج،شوند میهای زياد وقتی جمبور  وقوس کش

 اگر .امنيتی را ايجاد کنند قوانين کار بدهند و
گذاری خبش  اش لزوم سرمايه ها، مهه  آن سالدريادمان باشد 

 شد و این که میگذاری خارجی مطرح  خصوصی ولزوم سرمايه
وارد بايد ی عمرانی ها صنعت وپروژه  خصوصی دری سرمايه

ی تصويب بينيم درآن دوران چنين قانون می ما .صحنه شود
وآمد بين شورای   اين قانون بعد از چند بار رفت.شود می

 باالخره در جممع تشخيص مصلحت نظام در ،نگهبان وجملس
 در غياب هر نوع تشکل ،غياب منايندگان واقعی کارگر

 مورد ،واقعی وحتا در غياب منايندگان بورژوازی صنعتی
طر  به خا، بورژوازی صنعتی خصوصی.گيرد میرسيدگی قرار 

 امتيازات حداقلی به ،باورها ورسوبات گذشته جمبورند
کارگرها بدهند وجاهايی به خاطر هجوم سرمايه و به 

 منافع کارگران ،گذاری خاطر ايجاد امنيت برای سرمايه
 به طور ،در اين قانون کار. گذارند می زير پا تر کمرا 

از مهان . مشخص فصل دوم آن، حبث قراردادهای کار است
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 .قانونی حاکم است  بی،قراردادهای کاردر مورد ابتدا 
. هم قرارداد موقت داشتيم۶٩،  در سال ،جا يعنی در مهان

در مهان جا هم مشخص نشد که قرارداد موقت برای کارهای 
دايمی تا چه مدت جماز است يا قرارداد موقت اصوال بر 

مهه . شود، در اهبام کامل است میای تعريف  چه پايه
دانند که قانون بايد شفاف  میگذاران هم  نوندانند قا می

و صريح بيان شود که احتياج به تفسير و توضيح نداشته 
ی خمتلف ها منافع گروهبا  چون قانون زمانی که .باشد

ی خمتلف اجتماعی و ها کنند و گروه میاجتماعی تداخل 
 برای تقسيم ،شوند میطبقات دچار تناقض و تعارض 

اما اگر . د قانون حکميت کندشو میشان، الزم  منافع
استفاده و   اين قانون فقط برای سوء،هم باشدبقانون م

در فصل . ی ديگر استها اندازی به منافع گروه برای دست
ی کارگری و کارفرمايی ها ششم اين قانون به تشکل

شود و بسيار ضد کارگر و خالف موازين  میپرداخته 
للی که به قول امل  موازين بين.کند میاملللی عمل  بين

يی است که ما جمبوريم به آن دست ها مان حداقل دوست
فصل هنم اين قانون کار به مراجع حل اختالف  .بياويزيم

کارفرما به  يعنی وقتی اختالفی بين کارگر و. پردازد می
خواهند به حل اين اختالفات  آيد، چه کسانی می وجود می
 باز هم ،در فصل هنم وفصل هفتم اين قانون. بپردازند

آن در  ،حتا .اجحاف شده است بسياردر حق کارگران 
در فصل ششم   که در قانون کار،های فرمايشی هم تشکل
کدام يک از اين منايندگان به مشخص نيست بينی شده،  پيش

در کدام يک از مراجع حل  عنوان منايندگان کارگر و
 شورای عالی  جايی هم که آن در. شرکت کنندبايد اختالف 

 هم معلوم بازهای اساسی بگيرد،  خواهد تصميم ر میکا
نيست که منايندگان کارگران چه کسانی هستند و فقط به 

که اصال  شود هبا داده می برگزيدگان شوراهای اسالمی
. منطبق با شرايط يک تشکل صنفی کارگری نيستند

که در آن جا به وزير کار  بدتر از مهه اين بدخبتانه و
 منايندگان کارگران را ، در شرايطیدهد که اختيار می

 يا در شورای عالی کار املللی بينبرای شرکت در جمامع 
 .منتسب کند... و

شاغل در  های بزرگ و بين کارگران شاغل در کارگاه
شوند و به   نفره تبعيض قايل می۵ نفره و١٠های  کارگاه

حاال اين که چرا . شوند شامل قانون کار منیها  آنقول مشا 
توان گفت بسيار  شود؟ می میی قانون کار مطرح  حيهاصال

ی  سرمايه نقاط ضعفی که سرمايه و. هومشندانه عمل کردند
ديد، بايد اين   می۶٩جهانی در آن قانون کار مصوب سال 

 بايد به .....ی يم اصالحيهيگو وقتی می. شد جا اصالح می
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برای  اين سوال پاسخ دهيم که اصالحيه توسط چه کسانی و
 کامال به نفع است اين اصالح ، اصالحی ؟افع چه کسانیمن

  متاسفانه مهين بقايا و.به ضرر کارگر سرمايه و
در چند سال گذشته که  ،حمافل کارگری ها و جزييات تشکل

 مطرح  راهم نقاط ضعف قانون کارو گاهی حضور داشتند، 
 انتظار داشتند که در اين ،بين ای خوش  عده،کردند می

ی  ها پرداخته شود، درست نقطه  برخی از آناصالحيه به
شود، يعنی قراردادهای موقت کار با  عکسش جواب داده می

قراردادهای زير . شود تری در قانون مطرح می صراحت بيش
خواهيد با  اصال قابل ندارد و هر کاری میکه  روزه ٣٠
طور که گفتيم در اين وانفسای  مهان. ها بکنيد آن
ر است که بيايد مدعی شود که اين  کدام کارگ،کاری بی

 وقتی به قول آقای حکيمی .قانون کار بايد رعايت شود
تواند   چه کسی می،هزار تومانی است ٨٠صحبت از حقوق 

 شغل را پيدا کند، ديگر حبث آن  حقوق را بگيرد وآن
 اين است که من .تواند مطرح باشد قانون کار اين جا منی

 دراين ،را خالصه کنمکنم اگر خبواهم حبثم  فکر می
 به نفع سرمايه و مندانه و  بسيار هوش،نويس پيش

مهان طور که گفتم بنا به  ی جهانی عمل شده و سرمايه
 سکوت . رفتار شده است،داری  سرمايهسازی جهانیمقتضيات 

که چرا اين  و اينحمافل کارگری که حاال حبث بعدی ماست 
 . بعد باشد برای!؟هست و چه کسانی مقصرندسکوت 

نويس با اندکی پس و پيش با يک  متاسفانه اين پيش
 .مقدار سکوت ممکن است تصويب شود

خوانندگان گرامی و    با سالم خدمت دوستان و       :مددی  
و فرصـتی کـه در        راه آينـده     ی گزاری از ماهنامـه    سپاس

 در رابطـه بـا مسـايل کـار و           .اختيار ما قرار گرفـت    
ارد، تصور من ايـن      کارگری حادی که در کشور ما وجود د       

ای تـر بـه مسـايل کـار و کـارگری             است که هر چه ريشه    
 راه هبــرت و ،رداختــه شــود، شــايد کــه نتــايج حاصــلهپ

. تـری را در اختيـار فعـاالن کـارگری قـرار دهـد              روشن
از جانــب  طرحــی ٢١داننــد از شــروع قــرن  دوســتان مــی

 ی طـرح توسـعه   " متحد به نـام      در سازمان ملل   ،گران تالش
هـای عضـو سـازمان       مطرح شده است که اکثر دولت      "هزاره

 دربينی شده     شرايط پيش  ٢٠١۵های   ملل متحد بايد تا سال    
تصـويب   به صورت قوانين داخلـی       ها دولتاين برنامه را    

 ی توسـعه "يکی از اهداف    .  را اجنام دهند   ها و آن . منايند
رانی خـوب    در حکم . است  نام گرفته  رانی خوب   حکم "هزاره

بينـی شـده اجـرای اصـول سـه           هـای پـيش    سـت يکی از سيا  
 کارگران بـه    ،که ظاهرا در اين سياست     گرايی است  جانبه

 در  حـق دارنـد   ای اساسی اجتمـاع     ه ه عنوان يکی از پاي   
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.. . فراگيـر و   ،مسـتقل سـنديکايی   ای   هـ   و تشکل   سازمان
 تـا در سـپهر گـردش اجتمـاعی          ،خودشان فعاليـت کننـد    

مـاعی دريافـت     اجت ثـروت هـای   د سهم خود را از      نبتوان
 فرصـت هـای    اند کـه     بر مهين اساس کشورها پذيرفته    .کنند

ی ها از مجله سازمان  . دمناين اجراگرايی را    جانبه اصول سه 
 وظايفی را بـه عهـده       " هزاره ی طرح توسعه "مهمی که در    

دولت مجهوری اسالمی   . استگرفته است، سازمان جهانی کار      
و آن چنـان    . پذيرفته است  گرايی را   اصول سه جانبه   نيز

 ، اعالم شـده   ١٠١ی  چهارم در ماده   ی  توسعه ی که در برنامه  
پذيرفته است که ايران هـم بـا پـذيرش اسـتانداردهای            

 ٩٨ و   ٨٧ای  هـ  نامـه   از مجله مقاوله   ،  ق بنيادين کار  وحق
حقــوق کــارگران را مطــابق بــا عــرف و اســتانداردهای 

تـا آن جـايی کـه در اسـناد          .  رعايـت کنـد    ،یلاملل بين
بايد به عنوان    وزارت کار می   ده است، م چهارم آ  ی مهابرن
ای کـه برعهـده دارد، شـرايط ايجـاد           تـرين وظيفـه    مربم

 طبـق  دموکراتيک و فراگير کـارگری را        ،ی مستقل ها تشکل
 ، از طريق تصويب قـانون در جملـس        ،جهانیستانداردهای  ا

. که متاسفانه هنوز اجنام نشـده اسـت       . به اجرا درآورد  
 ١٢ کـارگر ايـران دارای بـيش از          ی هدر حالی کـه طبقـ     

 از حقوق تشـکيل سـنديکاهای کـارگری         .استميليون عضو   
درپی   و اين موضوع به صورت تذکرات پی       بودهمستقل حمروم   

تـذکر   بـه دولـت ايـران         کار املللی  بين  از طرف سازمان  
قيصـه را برطـرف     ن هر چه زودتر ايـن        تا داده شده است  

ه اسـت کـه بـا رعايـت         آقای وزير کار اعالم کرد    . کنند
گرايی طرح تغيير قانون کار را به سـود          اصول سه جانبه  

امــا اگــر خــوب موشــکافی . انــد کــارگران اجنــام داده
شويم که برخالف ادعای اصالح قانون کار به         شود،متوجه می 

د که اين اصالح در واقع ختريـب        وش سود کارگران معلوم می   
نون کـار   بندی اسـت کـه در قـا        حقوق بسيار اندک و نيم    

مسـلما چنـان چـه اگـر ايـن          .برای کارگران وجود دارد   
تغييرات پيشنهادی از طرف وزارت کار به صـورت قـانون           

کارگران در واقـع در     ،  ی جملس تصويب شود    مصوب به وسيله  
 از آن چـه کـه هـم اکنـون وجـود             ،شرايط بسيار بدتری  
آقای وزير کار ادعا کرده است کـه        . دارد، خواهند بود  

رگران  به اصطالح توسـط مناينـدگان کـا        ،ن کار اصالح قانو 
کارگران ايران اين سوال    . وکارفرمايان تاييد شده است   
 مستقل کـارگری مطـابق      های را دارند در صورتی که تشکل     

 املللـی  بـين ها و تذکراتی که سـازمان        ها و اعرتاض   گزارش
 در ايـران وجـود نـدارد،        ،کار به  ايـران داده اسـت       

 اين اولين    !؟گرايی گفت  سه جانبه شود سخن از     چگونه می 
. وارد کـرد  به ادعای وزير کار     توان   میايرادی است که    
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دانان که جانب عدالت      و به نظر اکثريت حقوق     منبه نظر   
 بشری در نظـر     ی اجتماعی را به عنوان نياز اصلی جامعه      

ق مجعـی   ودارند، اولين اقدام بايد در جهـت اجـرای حقـ          
اند،   حقوق کار مطرح کرده     آن چنان که اساتيد    ،کارگران

توان گفـت کـه      می اين شرايط    حتققو بعد از     .حتقق پذيرد 
 . تصميماتی گرفته شود   ،شود برای تغييرات قانون کار     می
ايش بسته  ه  کارگری ايران دست   ی  در شرايطی که جامعه    الاو

عنوان قانون کـار و روابـط کـار          است، هر چيزی که به    
 گرفتـه   ،غيبت کارگران مطرح و تصويب شود، در واقع در        

 حقوق آنان   گران کار بدون حضور دانند که    شده و مهگان می   
 .شود ازپيش ناديده گرفته می بيش

 ايـن   ،من به عنوان يک فعال سنديکايی کـارگری        هناد پيش  
 منشـور حقـوق      طبـق  ه زودتـر در کشـور مـا       چـ است هـر    

 شـرايط   ،املللـی کـار    هـای بـين    نامه سنديکايی و مقاوله  
 مسـتقل سـنديکايی کـارگری بـه صـورت           های لپيدايش تشک 

سراسری در کشور بايد صورت بگيرد تا بتوان بعدا وارد          
 .وگوهای اجتماعی شرکای اجتماعی شد گفت

 
 هـا   اين حبث   تکميل در.  از دوستان     تشکر   با :ثقفی
اله    الزم می  نم     دانم به مس اره ک را ای   مصوبه ٨۴سال  انتهای  در   .ای اش

قراردادهـای  اقل حقـوق بـرای      در آن حـد   کـه   گذراندند  
 ١۵٠قراردادهـای ثابـت     بـرای    هزار تومـان و      ١٨٠موقت

درصـد  ٢٠يعنی کـارگران موقـت در حقيقـت         . هزار تومان 
د  بيشرت از کارگران ثابت بايد می      که اين مصـوبه     بعد .گرفتن
ارگری شد،      منجر به تشنج و مسايلی درحميط        جمبـور شـدند    های ک

  کـه  اعالم کردند  کار    وزير .به نوعی آن را تعديل کنند     
سـپس از آن    . ر تومان ا هز ١٨٠ تا   ١۵٠ بين   حداقل حقوق   

د                هم عقب  ذار نمودن ا واگ ارگر و کارفرم اين يـک   .نشينی کرده و آن رابه توافق بين ک
گيـری امتيـازات     بـازپس درکشورهای ديگر هم    . منونه است 

 ۶۵سن بازنشستگی در اروپا به      .  .کارگران ادامه دارد  
 و يـا بـاالتر هـم        ۶٧کنند کـه بـه       حبت می سال و االن ص   

رفاه اجتماعی درامريکا تقريبا دارد به پـايين        . برسد
 .کند ترين سطح پس از جنگ دوم جهانی سقوط می

که در کنار ايـن     اما سوال ما در اين خبش اين است         
ارگران     مسايل، گفته می   نبايد در مسايل سياسی دخالت     شودکه ک

در .نفی خـود بپردازنـد    کنند و بايد به مهان مسـايل صـ        
ين حداقل            حالی که متام اين تقليل دسـت       ت، وتعي ا، قراردادهای موق مزده

. شود ی نيروی کار می    گذاری در باره   سياستحقوق و غيره مربوط به      
 هـای  تدر سياسـ   اساسا چگونه است کـه کـارگران نبايـد        

ی کشـورها، احـزاب      در مهه .مربوط به خودشان دخالت کنند    
گذاری مربوط به نيروی کـار       ی در سياست  های کارگر  وگروه
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کننـد و حتـی شـعارهای مربـوط بـه آن را در               دخالت می 
کـه   کننـد؛ چگونـه اسـت      مبارزات انتخاباتی مطـرح مـی     

شـوند و    جا از دخالت در سياست منـع مـی         کارگران دراين 
  ديگران اين حق را داشـته باشـند هـر سياسـتی را بـه              

 .کارگران حتميل کنند
در خبش قبـل صـورت مسـاله را بـاز           فقط    من :حکيمی

مـن هـم    هايی که حبـث شـد        در زمينه اجازه بدهيد   . کردم
 .توضيحاتی داشته باشم

د گويـد انسـان نبايـ      قانون اساسی مجهوری اسالمی می    
 قانون ۴٣ از اصل    ۴ بند   . انسان ديگر را استثمار کند    

مبتنـی  زيـر   ارکـان   اقتصاد ايـران بر   : گويد   می اساسی
ن که انسان در ايـن اقتصـاد اسـتثمار           از مجله اي   ،است
بينيد کـه منظـورش از       کنيد می  وقتی بازش می  اما. شود منی

استثمار اين است که مشا يکی ديگـر را جمبـور بـه کـار               
گويد اسـتثمار ممنـوع اسـت و         يعنی می . برای خودت بکنی  

 ديگری را جمبور به کار معـين بـرای خـودش            ،نبايد کسی 
 ما نگاه   ی ی اقتصادی جامعه  اه اقعيتو به    اگر االن. بکند

بينيد که کارفرما کارگر را به ايـن معنـايی           میکنيد،  
کند که بـرايش کـار       یمن جمبور   ،که در قانون اساسی آمده    

آن را  خـواه     که به درستی آقـای وطـن       ،چيز ديگری . کند
يعنـی  .  تن دهد  استثمارکند به     جمبورش می  نامد،   نان می 

ی که ايـن جـا توضـيح         که با اجبار قانون    ،اجباری هست 
 نکـن، خيلـی      کـار  گويد او را جمبور به آن       می که مده می

اين چيزی که در مـنت و عمـق جامعـه هسـت             . تفاوت دارد 
 ندهـد بـه آ     نياز آن کارگر برای نان است کـه تـن مـی           

 مـرا  بيـا    :گويـد  اصال خـودش داوطلبانـه مـی      . راستثما
ه مهين حبثی کـ    .ماستثمار کن تا يک لقمه نان گير بياور       

 هـزار   ۶٠ من به مشا     :گويد میکارفرما  االن اشاره شد که     
 هـزار   ١۵٠ قـانون کـار گفتـه        ،  دهـم  تر منـی   تومان بيش 
 علـت   .خواهم می :گويد  می  کارگر خواهی يا نه؟   تومان، می 

ا  در عمــق جامعــهآن چيــزی کــهايــن چيســت؟   ، هســتی م
 . وجـود دارد   ست که بـين انسـان و انسـان          مناسباتی ا 

 در واقع به دليل حمروم بودن        را ک انسان که ي  مناسباتی
: جمبور به تن دادن به استثمار می کند       از وسايل توليد    
وم و داوطلبانه خـودم     ر واقع می    در  ،من که حمروم هستم   

 نيـروی  کـارم      ،سپارم  می را به دست صاحب وسايل توليد     
فروشــم، ذهــنم، بــازويم و تــوامن را در  را بــه او مــی
ای مـدت معـين کـه او از آن          گـذارم بـر    اختيار او مـی   

 فروشـم،  عنی من وقتی نيروی کارم را مـی       ي. کشی کند  هبره
 نيـروی کـار را بـه        نحق مصـرف ايـ     طبق قانون مبادله  

 اين در اصل قـانون مبادلـه        .کنم واگذار می آن  خريدار  
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در واقع حق مصرف آن را       ،خرم  را می  چيزیوقتی من   . است
 نيـروی کـار     رماصرف نظر از اين که کارف     . ام  ريدههم خ 

مصـرف   که چگونه آن را   را نيز خرد، حق اين     می کارگر را 
.. . ساعت باشد يا در يک مـاه و        ٨ در. خريده است  کند،

.  ما حبرانی است   ی  اين رابطه در جامعه    خوب،. کند فرق منی 
استثمارش را تشديد کند تا     سرمايه بايد يعنی چه؟ يعنی    

مـن در جهـت     صالحات به نظر    ااين  . بتواند سرپا بايستد  
الف ايـن حبـث     خمـ مـن   . قانونی کردن تشديد استثمار است    

اسـالمی   هايی که از بـاال بـه مجهـوری         سازی و ضرورت   جهانی
را آمـاده   سرمايه گذاری خـارجی     شود تا زمينه     حتميل می 

را اين اصـالحيه     ولی بسرت عينی و واقعی       .  نيستم  ،کند
. ای آن بينم و نياز سرمايه بر      ايران می  ی در خود جامعه  

 جهـانی   ی سـرمايه   ايران بـا   ی اين درست است که سرمايه    
 مـا يـک     ،هم تنيده است،  ولی اگر ايـن را نبينـيم           در

ــيم  ــی ده ــاله م ــه مس ــالتی ب ــران ح ــا در اي ــه گوي  ک
ــرمايه ــدارد س ــود ن ــع. داری وج ــرفا در واق ــار ص   انگ

 جهانی است کـه چنـين چيـزی را طلـب            ی نيازهای سرمايه 
هـايی    ما هم کارگـاه    ی ود جامعه به نظر من در خ    . کند می

هستند که کارفرما به شديدترين وجه کارگر را استثمار         
 . کند حقوقی را حتميل می  و به او بیکند می

 فراموش نکنيم که    کهخواهم اين حبث را بگويم       من می 
 ايـران خريـد و      ی مناسبات انسان با انسـان در جامعـه       

 ، ت ابقـا  در جهـ  اصالح قانون کـار   . فروش نيروی کار است   
 در واقـع    . اسـت   تقويت اين مناسـبات     و  حتکيم ،استحکام

د آن خريدار نيروی کار اين جا با دست بـازتر           نخواه می
 ،و بعـد   .تری با نيروی کار روبرو شـود       و با توان بيش   

ی  سـرمايه اسـت کـه بـه       هـم    اين   شطبيعی است که معناي   
 مـا   کـه  . که آقا مشا هم بفرما     ،زند  چشمک می  جهانی نيز 

توانيد از نيروی کار     قانون کاری داريم مشا هم می      چنين
 . خوش آمديد. حقوق استفاده کنيد ارزان و بی

صـالحات  است که زمينه و بسـرت اصـلی ايـن           احبث اين    
. فروش نيروی کار است    و بقای مناسبات خريد   يم و کبرای حت 

ی خـودش     وظيفـه  ،اين دولت به مثابه حافظ ايـن رابطـه        
طبيعـی   .روی کار را تقويـت کنـد      داند که خريدار ني    می

خريـدار را   وقتـی   است در يک مبادله و خريـد و فـروش           
 .  نيروی کار اسـت    ی تقويت کنيم به معنی تضعيف فروشنده     

 .فروشد در واقـع بازنـده اسـت        که نيروی کارش را می     آن
 سـازی   ی جهـانی  ها ضمن اين که حبث   . اين را فراموش نکنيم   

 طور   ومهين .ه جای خودهم ب ، هايی که گفته شد و ضرورت
WTO و ايــن کــه ايــران بايــد خــودش را بــا نيازهــای
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 هتـی   ی ولی ايران را جامعـه    .  جهانی منطبق کند   ی سرمايه
 . از سرمايه فرض نکنيم

 ی آقـای فـرج اللـهی       ها ای به صحبت     اشاره  فقط الزم است  
هايشان گفتند در قانون کـاری       ايشان در صحبت  . کنمهم ب 

 شـرکت    بـورژوازی صـنعتی    اب شد، حت   تصوي ۶٩که در سال    
توانـد    اقتصاد ايران مهين است و جز اين هم منـی          .نداشت
درواقع ما در اين جا دنبال آن نگرديم که  مثال           . باشد

 ،نـه .  پيـدا کنـيم    ١٩يک بورژوازی صنعتی کالسيک قرن      
 . روی کـار اسـت    يـ  ن ی جا سرزمين اسـتثمار وحشـيانه      اين

. وری ريختـه شـده اسـت      جـ   اين سرمايه  يعنی اين جا آب     
 در  .نيروی کار ارزان درسـت شـده      برای استثمار   اساسا  
ايـن کـه ايـن جـا        . حقوقی جزء ذات آن اسـت       بی   نتيجه
 ، دموکراسی وجـود نـدارد     ،ی سياسی وجود ندارد   ها آزادی

 کـه  يعنـی ايـن   . داری ايـران اسـت     جزء الينفـک سـرمايه    
 در مقابــل ايــن   راداری مرتقــی آلرتنــاتيو ســرمايه 

 فرسـتادن   هبگذاريم  در واقع پی خنود سـيا       داری   ايهسرم
 ايـران   ی جامعـه . اين آدرس غلط دادن اسـت     . کارگر است 

خواهد ايـن جامعـه را        می  نيرويی اگر. مهين است که هست   
کـه  ،  تواند باشد   کارگر منی  ی  جز طبقه  نيرو دهد اين    تاجن

. د کنـ  بلنـد  سوسياليسم و لغو کار مزدی را     پرچم  بايد  
مزدی  ت مهه در جهت تضمين و بقای استثمار کار        اين اصالحا 

 .است
 ما يک مثل خوبی داريم که آمد ابـرو را           :خواه وطن
 يا خودم کردم که لعنـت       .زد چشمش را کور کرد    ،  بردارد

های ملموس ما اين است کـه        يکی از واقعيت  . برخودم باد 
ن الچون خودم را جزء فعـا     (من به عنوان يک کارگر فعال       

 کـارگری بـا کـارگر       لبشخور فعـا  آچون  . مندا کارگری منی 
نم ما خودمان به حنـوی از       ک فکر می . ) فعال متفاوت است  

نتوانسـتيم   قانون کار    ۶ به دليل بسته بودن فصل       ،احنا
 دربسيار تالش کرديم و زمحت کشيديم که        .  خوب عمل کنيم  

بايد فصل ششـم قـانون کـار        که   شود   حبث کارگری   ی جامعه
ان   دمناين هم مقيد شده بود به حضور      فصل ششم . تعديل شود  گ

ر  ارگری و   غي  ی  مناينـده  اتغيير در جممع و در عـين حـال حتـ          ک
خواهان ايـن بـوديم     ما   اين اساس    بر. غيره کارفرما و 

های موجود   گرهبرای  اصالحاتی  . که قانون کار  اصالح شود     
 اين اصالح قانون کـار از       ، به حنوی از احنا    .ما کارگران 

به اين دليـل    . اما مچاقی شد بر سر ما      ؛زبان ما برآمد  
خواستيم در راسـتای تـنفس و فضـای          که ما اصالحی را می    

 . ولی قضيه معکوس شد    ،   ايجاد فضا برای خودمان    ،تر بيش
 قانون کار را بـه عنـوان        ختريبالن  ابه قول آقای مددی     

قانون کار به دليل اين که      . دهند اصالح دارند به ما می    
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مصوب شدن آن هـم چنـدين        جود آمد و  و  هدر شرايط خاصی ب   
الزاما به دليـل ايـن      اين قانون کار ،   . سال طول کشيد  

 و  ند شـير نفـت را بسـت       درابتدای انقـالب کـارگران    که  
هـای   ، ناچارا خبش  ندهای سلطنت شاهنشاهی را لغزاند     پايه

 آن  ، با پوست کندن با منقـاش      حاال. و داشت  محايتی دارد 
  وقتـی شـورای نگهبـان      .کننـد  قوانين محايتی را کم مـی     

 معـروف داد،     اصالح بازسازی صنايع را به اصطالحِ      ی   اليحه
 . اش را هم داد و نوشت بالفاصله اصالحيه

.  اولين قربانيان ما کارگران نساجی بودنـد       : گويند می
بازخريـد  کـه     ايـن  آوردند برای  ان نساجی هجوم می   رکارگ
 ،خب من کارگر که تا به حال پـول نديـده بـودم            . شوند

 يـا دهـم بـه اکربآقـا         می ، ميليون به من بدهند    ۵وقتی  
ريـزی   چون من در برنامـه    . دحسين آقا که برايم کار کن     

 در مقابـل    رامـ .  چه کار کنم   ،   پول دارم  ،  نبودم االن 
 يک  ، در  اين هم پولت   ،خواهم  منی ت را   نيروی کار اين که   

 مشـا   ی آن موج را حتما مهه    . قرار دادند حالت آمپاس خاص    
 ، دنـ د کارگری را بازخريد کن    ناالن اگر خبواه  . ايد  هشنيد

 در دوران ، ولــی در آن زمــان. کنــد کــارگر قبــول منــی
صـنعت مـورد هجـوم      فروپاشی صـنعت نسـاجی کـه اولـين          

 خـود   کشيدند که زودتـر    ، کارگران صف می   سازی بود  خصوصی
ــد ــد کنن ــی. را بازخري ــر در ده روز اول  م ــد اگ گفتن

م بعـد نـه تومـان       يخـر  مین  اتوم ميليون    ده   ،  بياييد
ورديـم کـه بازخريـد      آ  هجوم مـی   ما هم   .  تومان ٨وبعد  
دانستيم که در چه وضعيتی      به دليل ناآگاهی و منی    . شويم

 ٨داند بـا     ولی کارگر فعلی می   . خواهيم قرار بگيريم   می
 ميليون تومان هم اگر بازخريد شـود، هـيچ کـاری            ٩يا  

ار رمسی چيزی حدود    منهای اين که طبق آم    . تواند بکند  یمن
مـا خودمـان    . درصد کارگران ما االن قراردادی هستند      ۶۵
مـن  ماه  اما ميان   . خواستيم که قانون کار اصالح شود      می

و من در   .  تفاوت از زمين تا آمسان است      ،  تا ماه گردون  
 نـه در راسـتای منـافع        ،خواستم راستای منافع خودم می   
 . کاری های پيمان سرمايه و حتکيم بنگاه

  کـارگران بـه      کاری ومتهم شدنِ   اما در مورد سياست   
 من احساسم اين اسـت کـه بـا توجـه بـه فضـای                .سياست

 ، ما در طول تاريخ حاکم بـوده       ی استبدادی که در جامعه   
 حاکميـت   ،به مهين دليل الزاما و اجبارا بعد از انقالب        

ای بـا نگـاه امنيتـی        به هر پديده  برای نگهداری خودش    
ای نگـاه امنيتـی       نگاه به هر پديده    وقتی. کند نگاه می 

 ،افتم که هان حـزب فـالن       باشد، بالفاصله من ياد اين می     
ها بودند که کـارگران مـا        سازمان فالن، گروه فالن، اين    

يا فـالن   . شد اگر آهنا نبودند کارگر منی    . را بدخبت کردند  



 ١٧

 سياست را در مـورد کـارگر        ی  وقتی واژه  .شد منی چنان   کس
خواهنـد    الزامـا و مشخصـا مـی       ،  برند  به کار می   امشخص

 ی جتربهبا  و    سازمان هبراسانند  ،  کارگر را از تشکل حزب    
 چـون   کنند  از اين استفاده می    ،ريخی ذهنی که داشتند   ات

  از ايـن بـار      و  دارند عانیها برای خودشان بار م     ژهوا
 ، اننيروهای امنيتی در راسـتای منـافع خودشـ         ،  معانی

بينند   می ز را با نگاه امنيتی    د و مهه چي   نکن میاستفاده  
 بـه قـول     ،  دانيد میمن هم که     .دنهراسان  هم می  و مرا   

روی  .کـنم   باد سينه هپلو می    ک  يبا   و   يمقبا معروف يک ال  
 خـودم را سانسـور      ،نمکـ  وجور مـی   اين اساس خودم را مجع    

.  و خواهد بود    استبدادی  اين بوده    ی  در جامعه  . کنم می
  ی  مسـاله  ، ايـن فشـارها    درواقعيت قضيه اين اسـت کـه        

 .  چيسـت  دخالـت نکـردن کـارگر در سياسـت          و ریکا یسياس
در سياست کـه    : ای را به يادم آورد که درآن آمده        قطعه

/ شناسـيد اگـر غربـالی      مـی / ايم ما از مشا      تادهجدا اف 
  .مان هم از سياست مشا نان/ بدهيد تا که جدا سازيم ما 

 عجـين شـده     خواهم بگيرم بـا سياسـت      میمن نان که    
فروشـد،   مـی مشا خودتان وقتی بدانيد اکربآقا پنير       . است

 پول مشا و با     به اندازه خريد که    دقيقا آن پنيری را می    
هـر  . کنيـد  بـه نـوعی انتخـاب مـی       . هبرتين کيفيت باشـد   

 يا بايـد قبـول کـنم حـرف          . انتخابی نوعی سياست است   
 چيـزی  که سياست پدر و مادر نـدارد و          ،   را ها انگليسی

  مهان نگاه امنيتـی    ،خواهند حقنه کنند   می ها  خود اين  که
 به من هم داده شود  و منهای اين که من پليس             است که   

که آيـا پلـيس     .  پليس پليس خودم هم باشم     ،  خودم هستم 
 نگـاه   ؟  يـا نـه   خـودم   کند برای پلـيس      می خوب کار    نم

به قول   .امنيتی داشنت خبشی از هراس هنفته در درون ماست        
 آقای حکيمـی   مهان طور که     ،  آيم می کوتاه هم    معروف اگر 

 دقيقا به خاطر يک لقمـه نـانی اسـت کـه کوتـاه               ،گفت
د نان خبورم تا بتوامن     ياول با . خواهم میمن نان   . يمآ می

 برشـته يـا     ،  حرف بزمن و بگويم که نـانش سـوخته بـود          
گويند  می ،راسانندهب  مرا به خاطر اين که   . خشخاشی نبود 

 کـارگر   ی  خانهدقيقا در ارتباط با      .کاری است  یکه سياس 
 کـارگر   ی  به دليل برخورداری خانـه     . است  شده  گفته اين

هـای    بن ،   االن به عنوان يک کارگر     .از سوبسيدهای مشخص  
بـه خـاطر    .  کاغـذ پـاره    اند  ماه است که شده    ٧ات ۶من  

ای   امکـان، هـيچ تعـاونی      ی  کار و احتاديه   ی دعوای اداره 
هست در سطح    بنا. کند بديل منی اين کاغذها را به چيزی ت     

ها معتقدند کـه     آن. رتومان کارتی وهومشند کنند   ا هز ١٢٠
 در رابطـه بـا بـن         ميليارد تومان  ۴ ميليون يا    ۴٠ ،۴

 ،انـد  کـرده ميل   و ی کارگر اختالس کرده، خورده، حيف      خانه
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ديگر هستند وايـن دعواهـا هـيچ          هم  با باالخره در دعوا  
اری را از دوش مـن      هـيچ بـ   .  نـدارد  منفعتی بـرای مـن    

 د کارگرهـای مـا    نـ گوي مـی  وقتی نياز باشـد   . دارد منیبر
خواهد بگويد لولو    می .خواهند آن هم فرانسوی    سنديکا می 

 وقتی نياز   .اش سنديکا آن هم از نوع فرانسوی      .را ببين 
 نکـارگرا  آورنـد کـه سـر    سر من می نباشد مهان باليی را

 به عنوان   ان خودش عمال وعلنا و بعد   . نددشرکت واحد آور  
هـا   ايـن . منايندگان کارگران ايران از ژنو سردرآوردند     

 مـا  ی  و گزنده و عبوس حاکم بـر جامعـه         خهای تل  واقعيت
 . هستند
شـايد  . توضـيحی بـدهم    ابتدا بايد در  :لهیلا فرج 

مطلبی را بد بيان کردم و دوستان برداشت نادرسـتی از           
ب شـد   قانون کار در شرايطی تصـوي     . های من داشتند   صحبت

در شرايطی  .  کارگری اصال وجود نداشت     واقعی های که تشکل 
 ٧کـه در دوران انقـالب هبمـن و          را  آوردهايی   که آن دست  

به يا  و  بدهند    کارگر ی  جنگ جمبور بودند به طبقه     ی ساله
بـرای رعايـت    .  آهنا را پس بگيرنـد      و بعد  آن تن بدهند  

 جهانی کـه در ايـران هـم بـود و در             ی الزامات سرمايه 
رايطی که منايندگان سياسی بورژوازی صنعتی هـم غايـب          ش

 دگرانديش ديگری هـم     .....هراضافه اين که    ه  ب. بودند
وجـود   هکـه بـ   بدون خمالف   يعنی در يک ميدان     . غايب بود 

که .  تصويب شد  ای شکسته  قانون کار دست و پا      بود، دهمآ
نيم نه منافع کارگر در آن حلـاظ شـده          ک االن که نگاه می   

منظور من  . داران  منافع کارفرمايان و سرمايه    بود و نه  
 وجه مثبـت ويـا     اين بود  وگر نه من هيچ رسالتی وهيچ        

انسان گرايی برای سرمايه چه نوع سرمايه داخلی و چـه           
آن و يا صنعتی     جتاری   ی  خارجی و چه سرمايه    ی نوع سرمايه 
داری   علـت غيبـت سـرمايه       به  فقط گفتم که   .قايل نيستم 
 هـای   هم که دولت   یهاي مهان حداقل  وصی ما ش خص صنعتی در خب  

رنــد در داری بــرای اســتمرار استثمارشــان جمبو ســرمايه
ثمارشان را استمرار دهند و     جامعه  رعايت کنند که است     
 کارگر را استثمار    ی تری طبقه  بتوانند در مدت زمان بيش    

ــد آ ــد نکنن ــده گرفتن ــران نادي ــم در اي ــ.  را ه  را چ
؟ دهـد  مـی  سـنديکا ها و  تشکل تن به حضور     یان جه ی سرمايه

ر کـه   ومهـان طـ    .دهـد  املللی تـن مـی     چرا به قوانين بين   
هـا را    کند و آن حداقل    اندازی می  دانيد االن دارد دست    می

هايی که   منظور من فقط اين بوده مهان حداقل      . گيرد پس می 
 کارگر قايـل    ی ی جهانی در جاهای ديگربرای طبقه      سرمايه

و در آن قانون کار بـرای        در آن شرايط     .بود در ايران  
 ايـن کـه     ی کارگران قايل نشدند و بعد هم که در پروسه        

د و در آن شـرايط      وايی که از دسـت رفتـه وبـ        ه آن خصلت 
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انـدازی کننـد بـه آن        تـر از آن دسـت      توانستند بـيش   یمن
 در اول    کـه   را هـا  مهـان  االن دارند . آوردهای ناچيز  دست

يروهای کـار    فصلی را که ن    ۶به طور مشخص    . صحبتم گفتم 
هـا   ی کارگر وحمافـل کـارگری بـه آن           ن طبقه اويا مدافع 

 ، برد ها منافع کارگر را از بين می       ناعرتاض داشتند که آ   
تر و در جهـت منـافع سـرمايه          ا را عميق  هندارند جمددا آ  

در يل صـنفی    مسـا  سياست و    ی حبث ديگر رابطه  .برند پيش می 
 . ی صنفی کارگری استها تشکل

 ايران مهه   ی خصوص جامعه  هداری و ب   ايه سرم ی در جامعه 
آيد و معلـم بـه       وقتی اتوبوسی دير می   . چيز سياسی است  

 بـه   ، اسـت  اين که امتحان سـخت     سر کالسش دير ميرسد يا    
 پـس   .شـود    کشيده می    ارکان حکومتی  ی ای سياسی و مهه   ه حبث

ای کـارگری   ه گويد که تشکل   خود وزير کار هم که دارد می      
کنم منظـور ديگـری دارد        من فکرمی  ،نبايد سياسی باشند  

 جـا  مساله اين .  کارگر است  ی که خبشی از آن منظور خانه     
ای هـ   کار در فصل ششـم کـه بـه تشـکل            در قانون   ،ستا

ايـن  ديد هم   ج ی  در مهين اصالحيه   اپردازد و حت   کارگری می 
 اولـين تشـکل کـارگری        به عنـوان   ه است دقضيه تکرار ش  

 فشکنـد و در توصـي      مـی اجنمن اسالمی کـارگران را مطـرح        
يـا چيزهـای    هـای انقـالب و       گويد برای تبليغ سياسـت     می

 و   کـارگری  هـای   تشـکل  ی ببينيم که رابطه    خب حال    .ديگر
هـای   هـای کـارگری تشـکل      رم از تشکل  و چيست؟ منظ  سياست  

آوردن منـافع صـنفی      دسـت  هصنفی کارگران است که برای ب     
 گفـت کـه      حرفم خواهم  ی من در ادامه  .  کارگر است  ی طبقه

 ريـال  منافع صنفی فقط حمدود به مسايل  اقتصـادی و دو          
 یرو منظـ  چـه های صـنفی بـرای       تشکل .شود اضافه حقوق منی  

 .آيند وجود می هب
های کارگری    اولين تشکل  ، آن ی در قانون کار و اصالحيه      

شـان تبليـغ     های اسالمی کار است که فقـط وظيفـه         و اجنمن 
 آقای وزير کـار کـه       .مسايل سياسی حاکم در جامعه است     

ند و به عنـوان اولـين تشـکل         ک اين اصالحيه را مطرح می    
 ، های سياسی را در جهت محايـت از حکومـت           اجنمن ،  کارگری

آيـد کـارگران را از       کند، اما در آن قضيه مـی       مطرح می 
اين تناقضی اسـت کـه مـن        . کند دخالت در سياست نفی می    

تقـدم کـه    مـن مع  . کنم خودشان هم به آن واقفند      فکر می 
تواننـد بـه دور از سياسـت         یای صنفی کارگران منـ    ه تشکل

 مها در متـا    باشند چرا که در مقاطع انتخابات متام دولت       
چرا . جذب کنند  خواهند میآيند رای کارگران را      دنيا می 

خواهند قانون تصويب شود و محايـت کـارگران          وقتی که می  
ينـد  آ مـی . خواهند وبه دنبال سياهی لشگر هسـتند       را می 
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گوينـد کـه      اما اين جـا مـی      .کنند کارگران را مطرح می   
 سياست  ی  تنها بايد ما رابطه    ! ؟نباشندسياسی  کارگران  

يعنـی  . های کـارگری ببينـيم     و مسايل صنفی را در تشکل     
ببينيم چه فرقی بين تشـکل صـنفی و يـک تشـکل سياسـی               

ان ت های صنفی مهان طور که خدمت      تشکل. کارگری وجود دارد  
. توانند از مسايل سياسی بـه دور باشـند         م، منی عرض کرد 

ابتـدا بـه    . ای صنفی هدف کسب قدرت نيست     ه اما در تشکل  
آوردن  دسـت  هآوردن منافع صنفی اسـت و بـ        ساکن هدف بدست  
 داشـنت   ،  يکی از حقوق صـنفی کـارگران      . حقوق صنفی است  

هـای مسـتقل و      تشکلبرای اين که    . های کارگری است   تشکل
 ، بايد قانون را عوض کنند     ،ند باشند واقعا آزاد بتوان  

در مهين اولين قـدم بـرای       . چون اولين مانع قانون است    
گذاريم پس ايـن      سياست می  ی  پا در عرصه   ،  گرفنت حق صنفی  

وقتی که کارگر صحبت از اضـافه حقـوق         . کار سياسی است  
ای بسيار ابتدايی است و      گويد که اين مساله     و می  کند می

ه مسايل اقتصادی حاکم بـر جامعـه        گردد ب  بالفاصله برمی 
مهـين جاسـت    . فالن قدره و هبمان قدره     ،که تورم اينقدره  

هـا از هـم اصـال        پس ايـن  . شود که مسايل سياست مطرح می    
فقط مساله اين جاست که ايـن       ...تفکيک ناپذير هستند و   

تفکيک را قايل باشيم که اگر بـرای سـالمت و در واقـع              
 ،  قايـل هسـتيم    و امهيتی های کارگری ارزش     پايداری تشکل 
ای هـ  تشـکل .  را بايد از هم تفکيک کنـيم       اين دو مساله  

  و هـا  کـارگر . به دنبال کسب قدرت نيستند    الزاما  صنفی  
برخی  از افراد جامعه برای کسب قدرت سياسـی و بـرای             

ا ديگـری   هـ   تشـکل   احـزاب و    به دنبـال    اجتماعی   مسايل
ار هـم   ها به جای خود امهيت دارنـد و بسـي          هستند که آن  

هـای صـنفی حقـوق       امـا در تشـکل    . حضورشان ضروری اسـت   
حقوق صنفی من کـارگر ايـن       . کنند شان را دنبال می    صنفی

. است که فرزندم بتواند بدون تبعيض وارد دانشگاه شود        
ترين صدمه را    کند بيش  میها افزايش پيدا     وقتی که شهريه  
 ی و منظـور از طبقـه      .بيننـد   کارگر مـی   ی فرزندان طبقه 

 کـه دسـت و      یگر فقـط کـارگران صـنعتی و کـارگران         کار
 کارگر  ،جزءی حقوق بگيران      مهه . نيست باشدشان کثيف    بال

ی  بـرای ادامـه    بگيـران  فرزندان حقوق . آيند به حساب می  
 برای گرفنت پـول بـه طـرف  پدرومادرشـان           شان حتصيل دست 
 مسايل صنفی پدر و مادرشان است کـه دخالـت           .دراز است 

تواند حتصيل بکند يا نه و اگر خبـواهم          یمند که آيا    ک می
 کسب منـافع    ی  صنفی از زاويه   های خالصه کنم اين که تشکل    

شـان    اجتمـاعی   و  کـه شـامل حقـوق مـادی        صـنفی و حقوق   
شان کسب   اما هدف   جمبورند در سياست دخالت کنند     ،شوند می

 اين جناح يا    هقدرت سياسی نيست، ممکن است در مقاطعی ب       
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دا يا آن کانديدا رای بدهنـد يـا          اين کاندي  ،آن جناح 
  عمـل های سياسی برای کسب قدرت سياسـی         لندهند اما تشک  

می کنند                                            
نگرش   از فردای انقالب نيروهايی با     متاسفانه بعد :ددیم
 از  ،زده  به انسان وغافل يـا خـود را بـه غفلـت            ارتسا

 کـارگری جهـانی از مجلـه        ی  جامعـه  ی آوردهای مبارزه  دست
کارگران ايران پيشنهاداتی را به عنوان قانون کار با         

 کـه چيـزی در حـدود        ند فقهی در جامعه مطرح کرد     پوشش  
آن حرکت ضد کارگری و نيروهـای       . ابی شد يداری ارز  برده

خواستار آن به دليل شرايط خاص اول انقالب از جايگـاه           
سب به اين طرز    کرده و حتی وزير کار منت      نشينی خود عقب 

اما با گذشت زمان اين نيـرو       . فکر جمبور به استعفا شد    
الی روابــط اجتمــاعی خــود را حفــظ کــرده و در  هدر البــ

بـرد نيـات و      وجوی پيدايش شرايط مطلوب بـرای پـيش        جست
ته اهداف و نيات خودش را دنبال       هس آ ،اغراض خود آهسته  

ای  دولـت  آقـ     ی اعالم محايت وزيرکـار اول دوره      با. کرد
 جملـس شـورای     ی موسوی که هم اکنون بـه عنـوان مناينـده         

 از ايـن تغييـرات      کنـد  اسالمی در جملس ايران فعاليت می     
پيشنهادی وزارت کار و  اعـالم محايـت دبيرکـل سـازمان             

دهد که آن نيروهايی که حـداقل        اتاق بازرگانی نشان می   
ر ابتدای انقالب در قانون کار      درعايت حقوق کارگری را     

امـروز آهسـته آهسـته در شـرايطی کـه           . آوردند یتاب من 
 ی حضورندارند رای کارگ ه سنديکاهای کارگری و ديگر تشکل    

ما اميدوار هسـتيم    . برند پيش می  اهداف ونيات خود را     
با افـزايش آگـاهی و آمـوزش و فعاليـت پـيش از پـيش                

ی بـه شـدت     هـا  ايـران ايـن سياسـت     گری    کـار   ی هعجامدر
 عمـل بـه خـود       ی مهانسانی جا  ناعادالنه و نامرتقی و ضد    

از مجله تناقضاتی که در قانون کار فعلی وجـود          . نگيرد
  ی  ايــن آتــش بــيش از مهــه بــه چشــم جامعــه دوددارد و

مهچنان کـه حـداقل دسـتمزد کـارگری         . کارگری رفته است  
مطابق آمار و ارقام منتشر شده نصف خط فقر اعالم شـده            

نشـان   کارگری   ی ای اجتماعی در جامعه   ه است و گسرتش آسيب   
شرايط سختی را    دهد که عدم حضور تشکلهای کارگری چه       می

 قانون شوراهای   ١۵ ی درماده. زند برای کارگران  رقم می    
 که تالش شده است شورای اسالمی       ٣٠/١٠/۶۶اسالمی کارمصوب   

ی هـا  در روابط کار جايگـاه مناينـدگان واقعـی و تشـکل           
 موظـف   ١۵ ی مربوط را بگيرد و وزرات کار مطـابق مـاده         

 نفر شاغل دايم دارنـد      ٣۵است در واحدهايی که بيش از       
از طـرف   . به تشکيل شوراهای اسالمی کـار اقـدام منايـد         

 ٢۶گويد در اجرای اصل         می ١٣١ ی ديگر در فصل ششم ماده    
قانون اساسی مجهوری اسالمی ايران و به منظور حفظ حقوق          
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 و مشروع و قانونی و هببـود وضـع اقتصـادی کـارگران و             
، باشـد  که خود متضمن حفظ منافع جامعه مـی         کارفرمايان

کارگران مشمول قانون کار و کارگران و کارفرمايان يک         
هـای   توانند مبادرت به تشکيل اجنمن      يا يک صنعت می    هحرف

 مهين  ۴ ی آور آن است که در تبصره      ت اما حير . صنفی منايند 
د شود که کارگران يک واحد يعنی يـک واحـ          ماده اعالم می  
سـالمی  اوانند يکی از سه مـورد شـورای         ت میکارگری فقط   

. داشته باشـد    کارگران را  ی مناينده  اجنمن صنفی يا   ،کار
ورز به اين تناقضات موجود در قـانون کـار           ناظر عدالت 

ی فقيرنشـين   هـا  سـرتش حملـه   گ آن را در     ی رسد و نتيجـه    می
 ی اطراف شـهرهای بـزرگ وگسـرتش فقـر و فسـاد و فاصـله              

 کننـد  ه از شعار دادن آن مرتبا خـودداری مـی         طبقاتی ک 
جاسـت   شـوند سـوال ايـن      متوجه اين نواقص و تناقضات می     

گونه است که با اين شرايطی که در اين قانون وجـود             هچ
موظف است در واحدهايی کـه بـيش        دارد که هم وزارت کار    

 نفر شاغل دايـم دارنـد شـورای اسـالمی کـار را              ٣۵از  
ــاده  ــم درم ــد و ه ــکيل بدهن ــار ١٧٨ ی تش ــانون ک  در ق

گويدهر کس شخص يـا اشخاصـی را بـا اجبـار و هتديـد                می
ای کارگری و کارفرمـايی     ه وادار به قبول عضويت درتشکل    
ای مذکور گردد   ه ها درتشکل  منايد و يا مانع از عضويت آن      

ای قانونی و اجنام وظايف     ه تشکل و نيز چنانچه از ايجاد    
 بـه شـرايط و      توجـه   بـا  ،ها جلوگيری منايـد    قانونی آن 

 ايـن   ی ايی که در ادامه   ه  به جريمه  ،امکانات مراتب جرم  
ايـن چنـين قـانون      . ده است حمکـوم خواهـد شـد       مماده آ 

 سـال   ٢٨پرتناقض و پر از عيب وايرادی را کارگران طی          
 طبقاتی و شـرايط     ی  آن فاصله  ی گذشته حتمل کرده و نتيجه    

 کـارگری ايـران حـاکم       ی سختی است که امروز بر جامعـه      
توانسـت   میی  ربه نظر من حضور هنادهای واقعی کارگ      . است

بسياری از  از  در قدرت اجرای حقوق ور عايت حقوق آنان         
يی که در ايـن قـانون هسـت         ها عدالتی اين تناقضات و بی   

اين تناقضاتی کـه     جاست که متام   جالب اين . جلوگيری کند 
 کــارگران خبــش صــنايع ،در مــواد قــانونی وجــود دارد

صنايع جنبی ديگری که در صنعت  نفت وجـود          ساختمانی و   
ی گـازی   هـا  تصفيه خانه  ای نفتی يا  ه  مهچون پايانه  ،دارد

ای هـ  تاسيسات بزرگ عسلويه از داشنت حداقل مهين تشکل        تا
باشند و مـا     حمروم می  بند و فاقد استانداردهای الزم     نيم

شــاهد هســتيم کــه در ايــن شــرايط  از طــرف يکــی از  
هـای   حتوالتی کـه در کارخانـه     :   شده منايندگان جملس اعالم  

 نفـر از    ٢٠٠ سـبب خودکشـی   صنعت کفش ملی ايجـاد شـده        
 ١۵جمتمع بزرگ صنعتی که زمانی حدود       . شده است کارگران  

هزار کارگر داشته است، آن قـدر فشـارها و ناماليمـات            
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 کـارگری   ی  مورد خودکشی را اين مناينده       ٢٠٠ ،زياد شود 
ضعيت زندگی کارگران ايـن     اعالم کرده واز حبرانی بودن و     

کـارگران شـرکت واحـد اتوبـوس        . کارخانه خرب داده است   
رانی هتران به عنوان دفاع از حقوق صنفی خود بنابراصل          

 ور جهانی حقوق بشـر و منشـ       ی  قانون اساسی و اعالميه    ٢۶
ای سـنديکايی   هـ   تشـکل  ی ديکايی و سـابقه   سنجهانی حقوق   

 ۴د در سه يـا      نکرد کارگری که در شرکت واحد فعاليت می      
. سال اخير اقدام به بازگشـايی سـنديکای خـود منودنـد           

 ،ها و فشارهای بسياری از قبيل زنـدان        ا و مرارت  ه سختی
، حتمـل رعـب و وحشـت         تبعيض ،کاری بی،   مکرر ایه یبازجوي

هـا نشـان     ی ايـن   مهه.  نصيب آنان شده است    ،بسيار پليسی 
 را  دهد که يک بار ديگر بايد اين صحبت درسـت علمـی            می

.  رجنـربان وحـدت و تشـکيالت اسـت         ی بيان کـرد کـه چـاره      
                                           .متشکرم

 
گـرد   ی عزيزانی که در اين ميز      تشکر از مهه    با  :ثقفی

کـه کـارگران ايـران       شرکت کردنـد و بـا اميـد بـه آن          
وجود آورده از حقوق     های مستقل خود را به     بتوانند تشکل 

 ديگـری را    سـوال امـا   .بقاتی خود دفاع کنند     صنفی و ط  
رد      می  مـا بـا سـاير جوامـع         ی  که تفاوت جامعـه    شود مطرح ک

اطراف از مجله ترکيه، پاکستان و يا حتا اردن در چيست           
ها و سـنديکاهای کـارگری       و چرا در اين کشورها احتاديه     

چنـين در    هـم . مستقل حداقل وضعيت هبرتی  از مـا دارنـد         
داری جهـانی در کشـورهای       رمايهمورد ايـن کـه چـرا سـ        

ی تشکيل احتاديـه     تر و يا کشورهای مرتوپل اجازه      پيشرفته
چنـين در    دهـد و هـم     های کارگری را می    و سنديکا و تشکل   

های کارگری در آن بسـيار       کشوری مثل فرانسه که فعاليت    
های مستقل را دارند     تر است، کارگران امکان تشکل     گسرتده

   اری از تشـکل کـارگران دفـاع        د و حتا خبشـی از سـرمايه      
می کند ، اما در کشورما در حالی که درهـای اقتصـادی             

ی جهانی  باز شده وقراردادهـايی مهاننـد          روی سرمايه  به
ILO          شـود امـا      و يا قراردادهای نفتی بـزرگ بسـته مـی

پرداخنت بـه   . نيروی کار از داشنت تشکل مستقل حمروم است       
 که به علـت طـوالنی       اين سئوال ها دور سوم ميزگرد است      

 .شدن آن در مشاره ی بعدی به چاپ خواهد رسيد
 از صــاحب نظــران نيــز در ايــن زمينــه      راه آينــده

.                  می خواهد که مطالب خود را برای ما بفرستند
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