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قطعنامه تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری 
به مناسبت اول ماه مه 2015 – 11 اردیبهشت 1394

زنــده بــاد اتحــاد و همبســتگی جهانــی کارگــران، همبســته تر  بــاد 
اتحــاد کارگــران، معلمــان، پرســتاران و نهادها و تشــکلهای مســتقل 
ــرای  ــه و سراســری ب ــش بســوی اعتراضــات متحدان ــری، پی کارگ
ــا تشــکل ها و  ــن فراخــوان م ــه ســتم معیشــتی .  ای ــان دادن ب پای
نهادهــای مســتقل کارگــری بــه مناســبت اول مــاه مــه بــه عمــوم 

مــردم زحمتکــش ایــران اســت.   
ــت در  ــر دس ــی کارگ ــبت روز جهان ــه مناس ــی ب ــروز در حال ــا ام م
دســت هــم نهــاده ایــم کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری، جنبــش 
ــر  ــتاران و دیگ ــان، پرس ــران، معلم ــه ای از کارگ ــم و یکپارچ عظی
تــوده هــای زحمتکــش مــردم ایــران بــر ســر معیشــت و پایــان دادن 

بــه فقــر و فالکــت در حــال شــکل گیــری اســت. 
وقــوع ده هــا اعتصــاب کارگــری در جــای جــای کشــور، تجمعات بی 
وقفــه معلمــان، اعتراضــات متحدانــه پرســتاران و گســترش مبارزات 
کارگــران از همراهــی خانــواده هــای کارگــری در اعتراضــات 
ــس و وزارت  ــل مجل ــع در مقاب ــی و تجم ــار نویس ــا طوم ــه ت گرفت
ــع پتروشــیمی  ــع کلیــدی همچــون صنای کار و اعتراضــات در صنای
و معــادن و خــودرو ســازی ها کــه بــه طــور روزمــره ای در جریــان 
ــش  ــن جنب ــی ای ــروز عین ــا گوشــه هایی از ب هســتند، همگــی  تنه
ــا خلــق صحنــه هــای قدرتمنــدی  اجتماعــی اســت کــه مــی رود ب
ــی حقوقــی  ــل ب ــه و سراســری، بســاط تحمی از اعتراضــات متحدان
ــه  ــری را ب ــوده کارگ ــا خان ــر میلیون ه ــتی ب ــتم معیش ــق و س مطل

چالشــی تعییــن کننــده بکشــاند.  

ــه خــود  ــاد گســترده تری ب ــر روزه ابع ــش در شــرایطی ه ــن جنب ای
ــرق در  ــان غ ــران، چن ــر ای ــم ب ــرمایه داری حاک ــه س ــرد ک میگی
ــر ســر ســهم خواهی از غــارت دســترنج  چپاولگــری و کشــمکش ب
مــا کارگــران و زحمتکشــان اســت کــه نــه می توانــد و نــه 
می خواهــد نقطــه پایانــی بــر وضعیــت مشــقت بــار موجــود بگــذارد. 
بــه همیــن دلیــل نیــز هســت کــه بــا تصویــب حداقــل مــزد 712 
ــرمانه  ــی ش ــزی را ب ــزد تحقیرآمی ــن م ــن چنی ــی، تعیی ــزار تومان ه
ــدم  ــا ع ــبعانه تر از آن، ب ــد و س ــك می گوین ــران تبری ــا کارگ ــه م ب
پرداخــت بــه موقــع همیــن مــزد، تــداوم قطــع سوبســیدها، افزایــش 
ــد  ــال 9 درص ــان و اعم ــت ن ــازی قیم ــا، آزاد س ــر روزه قیمت ه ه
ــاول  ــارت و چپ ــه غ ــی، دســت ب ــاج زندگ ــر مایحت ــزوده ب ارزش اف
ــا  ــد و ب ــار می زنن ــت ب ــز و خف ــن دســتمزد ناچی ــه ای از ای بی رحمان
ســرکوب برحق تریــن اعتراضــات کارگــری، محاکمــه دســته جمعی 
کارگــران معتــرض و محکــوم کــردن آنــان بــه شــالق و زندان هــای 
طویــل المــدت در صــدد بــه تمکیــن واداشــتن طبقــه کارگــر ایــران 

ــر از ایــن هســتند.  ــه وضعیــت موجــود و شــرایطی مصیبــت بارت ب
ــا  ــر میلیون ه ــزون ب ــت روز اف ــر و فالک ــل فق ــد تحمی ــدون تردی ب
خانــواده کارگــری و سیاســت تشــدید ســرکوب اعتراضــات کارگــری، 
ــد  ــران نخواه ــر ای ــم ب ــرمایه داری حاک ــرای س ــری ب ــا مف ــه تنه ن
داشــت بلکــه مــا کارگــران و عمــوم مــردم زحمتکــش ایــران را بــه 
مصافــی تعیین کننــده بــا وضعیــت موجــود خواهــد کشــاند و دیــری 
ــردم  ــران و م ــا کارگ ــوران م ــال ف ــه خشــم در ح ــد ک ــد پائی نخواه
زحمتکــش ایــران از ایــن همــه بــی حقوقــی، ســرکوب و اســتیصال و 
درماندگــی بــرای گــذران زندگــی، زمیــن را بــر زیــر پــای عاملیــن و 
مســببین چنیــن وضعیتــی داغ خواهــد کــرد. لــذا مــا امضا کننــدگان 
ایــن قطعنامــه بــا هشــدار نســبت بــه تــداوم سیاســت تحمیــل فقــر و 
فالکــت و تشــدید کم ســابقه ســرکوب اعتراضــات کارگــری و اعــالم 
ــه  ــود را ب ــت های خ ــت هایی، خواس ــن سیاس ــداوم چنی ــار از ت انزج

شــرح زیــر اعــالم و مصرانــه بــر تحقــق آنهــا پــای مــی فشــاریم.
1- مــا بــا محکــوم کــردن تعییــن حداقــل مــزد 712 هــزار تومانــی 
نماینــده هــای  کارفرمایــان،  دولــت،  بــا خیمه شــب بازی  کــه 
دست ســاز کارگــری و فضــا  ســازی ریاکارانــه رســانه هــای رســمی 
ــان  ــه خواه ــد، مصران ــل ش ــر تحمی ــه کارگ ــر طبق ــی ب و حکومت
تجدیــد نظــر فــوری در حداقــل مــزد مصــوب و افزایــش آن بــه ســه 
میلیــون تومــان بــر اســاس ســبد هزینــه ی مطابــق بــا اســتانداردهای 

ــروزی هســتیم. زندگــی ام

ــه  ــی وقف ــق و ب ــر ح ــات ب ــه از اعتراض ــت قاطعان ــا حمای ــا ب 2- م
معلمــان و پرســتاران، یگانــه راه حــل پایــان دادن بــه ســتم معیشــتی 
ــردم زحمتکــش  ــوم م ــارزات عم ــود را اتحــاد و یکپارچگــی مب موج
ایــران و بــروز بیــش از پیــش آن بــه مثابــه یــك جنبــش اجتماعــی 
ــات  ــه مطالب ــوری هم ــق ف ــان تحق ــم و خواه ــری می دانی و سراس

معلمــان و پرســتاران هســتیم
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3- مــا تالش هــای دولــت و خانــه کارگــر بــرای تحمیــل 
ــاال  ــه از ب ــران را ک ــر ای ــه کارگ ــر طبق ــی ب ــکل های فرمایش تش
ــای  ــاد انجمن ه ــق ایج ــده ای از طری ــازماندهی ش ــه شــکل س و ب
ــود  ــرده می ش ــش ب ــه پی ــاز ب ــت س ــای دس ــی و اتحادیه ه صنف
در  کارگــران  بــه  فراخــوان  بــا  و  می کنیــم  محکــوم  قویــا 
ــی ســندیکاها، شــوراها و تشــکل های  ــرای برپائ محیط هــای کار ب
مســتقل کارگــری، خواهــان پایــان دادن بــه هــر گونــه ممنوعیــت 
ــت و  ــت دول ــدون دخال ــکل ها ب ــن تش ــاد ای ــی در ایج و محدودیت

ــتیم  ــان هس کارفرمای
مردمــی،  و  کارگــری  اعتراضــات  مــا هرگونــه ســرکوب   -4
اعدام هــای گســترده، صــدور احــکام شــنیع شــالق و زندان هــای 
ــرایط  ــل ش ــرض و تحمی ــران معت ــه کارگ ــر علی ــدت ب ــل الم طوی
ــان را  ــر زندانی ــد و دیگ ــری دربن ــن کارگ ــر فعالی ــانی ب ــر انس غی
ــو  ــا، لغ ــوری اعدامه ــف ف ــان توق ــم و خواه ــا محکــوم می کنی قوی
مجــازات اعــدام و شــالق از قوانیــن قضائــی کشــور، آزادی فــوری 
و بــی قیــد و شــرط کلیــه کارگــران و زندانیــان سیاســی و توقــف 

ــان هســتیم. ــه آن ــر علی ــی ب ــای قضای پیگرده
راهپیمائــی،  اعتــراض،  اعتصــاب،  بی قیــد و شــرط  آزادی   -5
ــوان  ــه عن ــد ب ــات بای ــزاب و مطبوع ــان، اح ــه و بی ــع، اندیش تجم
حقــوق مســلم و خدشــه ناپذیر اجتماعــی کارگــران و عمــوم مــردم 

ــوند. ــناخته ش ــه رســمیت ش ــران ب ای
6- دســتمزدهای معوقــه کارگــران بایــد فــورا و بــی هیــچ عــذر و 
بهانــه ای پرداخــت و تاخیــر در پرداخــت مــزد بــه مثابــه یــك جــرم 
قابــل تعقیــب قضائــی بــه قانــون تبدیــل گــردد و خســارت ناشــی از 

آن بــه کارگــران پرداخــت شــود.
 7- مــا خواهــان تامیــن امنیــت شــغلی، بر چیــده شــدن قراردادهای 
ــن  ــرکت های تامی ــذف ش ــا، ح ــفید امض ــت و س ــار موق ــارت ب اس
نیــروی انســانی و پیمانــکاری، قــرار گرفتــن کلیــه کارگــران شــاغل 
ــا کارگــران مناطــق آزاد تحــت پوشــش  از کارگاه هــای کوچــك ت
ــاختمانی  ــران س ــه کارگ ــوری بیم ــرای ف ــون کار و اج ــل قان کام

هســتیم.
ــر  ــت ه ــری تح ــد کارگ ــن ض ــه قوانی ــر گون ــب ه ــا تصوی 8- م
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم و ب ــوم میکنی ــا محک ــه ای را قوی ــوان و مصوب عن
وجــود مــواد ضــد کارگــری در قانــون کار موجــود، خواهــان تغییــر 

ــران هســتیم. ــی کارگ ــای واقع ــده ه ــت نماین ــا دخال آن ب
ــوت و  ــه ف ــر ب ــغلی منج ــوانح ش ــزون س ــترش روز اف ــا گس 9- م
ــان و  ــی کارفرمای ــود جوئ ــی و س ــاده خواه ــی از زی ــرح را ناش ج
ــوق انســانی و  ــن حق نتیجــه ســرکوب و پایمــال شــدن بدیهی تری
اجتماعــی کارگــران می دانیــم و خواهــان اعمــال فــوری باالتریــن 

ــتیم.  ــای کار هس ــی در محیط ه ــتانداردهای ایمن اس
10- اخــراج و بیکارســازی کارگــران بــه هــر بهانــه ای بایــد متوقــف 

ــه ســن اشــتغال  ــا ب ــکار شــده و ی گــردد و تمامــی کســاني کــه بی
رســیده اند بایــد تــا زمــان اشــتغال بــه کار از بیمــه بیــکاری متناســب 
بــا یــك زندگــی مطابــق بــا اســتانداردهای امــروزی برخوردار شــوند.

ــو و  ــورا لغ ــان ف ــه زن ــبت ب ــز نس ــن تبعیض آمی ــه قوانی 11- کلی
برابــری کامــل و بی قیــد و شــرط  حقــوق زنــان و مــردان در تمامــی 
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی اجتماع ــای زندگ عرصه ه

ــه رســمیت شــناخته شــود. خانوادگــی بایــد ب
12- مــا خواهــان برخــورداری تمامــی بازنشســتگان از یــك زندگــی 
مرفــه و رفــع هــر گونــه تبعیــض و نابرابــری در پرداخــت مســتمری 
و حقــوق و مزایــای  بازنشســتگان هســتیم و بــا تاکیــد بــر اجــرای 
ــی  ــوق اساس ــی از حق ــوان یک ــه عن ــگان ب ــان رای ــت و درم بهداش
ــت، خواهــان  ــی دول ــه یکــی از وظایــف اصل ــه مثاب ــران ب مــردم ای
ــه  ــی در بیم ــن اجتماع ــدوق تامی ــام صن ــرح ادغ ــری ط ــاز پس گی ب
ســالمت همگانــی، محاکمــه علنــی و فــوری غارتگــران ایــن 
ــب  ــای منتخ ــت نماینده ه ــه دس ــار آن ب ــپردن اختی ــدوق و س صن
ــه  ــدون هــر گون مجامــع عمومــی کارگــران  شــاغل و بازنشســته ب

ــان هســتیم. ــت و کارفرمای ــوذی از ســوی دول ــال نف اعم
ــد از  ــان می بای ــو و آن ــد لغ ــا بای ــودکان مطلق ــه کار ک 13- هرگون
ــتی  ــی و بهداش ــی رفاه ــات آموزش ــل، امکان ــی کام ــن اجتماع تامی
یکســان و رایــگان جــدا از جنســیت، موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــوردار  ــی برخ ــژادی و مذهب ــی، ن   ــای مل ــتگی ه ــی و وابس خانوادگ

شــوند.
14- مــا خواهــان رفــع هرگونــه تبعیــض از کارگــران مهاجــر افغانــی 
ــان و اعطــای  ــران، توقــف فــوری اخــراج آن و ســایر ملیت هــا در ای
ــه ای هــای خــود  ــن دســته از هــم طبق ــه ای ــوق شــهروندی ب حق

هســتیم.
15- مــا بــا تاکیــد بــر ماهیــت اســتثمارگرایانه نظــام ســرمایه داری 
ــازمان های  ــی س ــت تمام ــی از حمای ــا و قدردان ــای دنی ــه ج در هم
کارگــری جهــان از مبــارزات کارگــران ایــران، پشــتیبانی خــود را از 
ــر  ــم  و ب ــالم می داری ــان اع ــر جه ــری در سرتاس ــات کارگ اعتراض

همبســتگی بیــن المللــی کارگــران تاکیــد مــی کنیــم.
16- مــا بــا محکــوم کــردن جنــگ و جنایــت و گســترش هــر روزه 
ــاک   ــت هولن ــن وضعی ــدن ای ــش آم ــه، پی ــه خاورمیان آن در منطق
ــت  ــت وحش ــتی و سیاس ــات تروریس ــابقه جریان ــی س ــروج ب و ع
آفرینــی در کشــورهای ایــن منطقــه را حاصــل بــن بســت مناســبات 
ــت های  ــروز و سیاس ــر ام ــای بش ــه نیازه ــخ ب ــرمایه داری در پاس س
ــه  ــوان  ب ــا فراخ ــم و ب ــه میدانی ــرب و منطق ــانی دول غ ــد انس ض
کارگــران و مــردم آزادیخــواه در سرتاســر جهــان بــرای اعتــراض بــه 
جنــگ و ویرانگــری در منطقــه خاورمیانــه، خواهــان توقــف فــوری 

ــتیم. آن هس
17- اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر بایــد تعطیــل رســمی اعــالم 
ــن روز  ــم ای ــزاری مراس ــت برگ ــت و محدودی ــه ممنوعی ــر گون و ه

ملغــی گــردد.
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باز هم در ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگران
ایجاد مانع در جهت همبستگی کارگران تنها یك راه ندارد

علیرضا ثقفی

قبــل از ورود بــه بحث هــای انتقــادی در مــورد تشــکل سراســری 
الزم می دانــم بــه برخــی مباحــث مطــرح شــده در جلســات 
فعــاالن کارگــری در مــورد ســاز و کار تشــکل سراســری بپــردازم . 
زیــرا در نقدهــا متوجــه شــده ام کــه بــرای برخــی ابهاماتــی و جــود 
دارد کــه ناشــی از آن اســت کــه در جریــان مطالــب مطــرح شــده 

نبوده انــد . 
در دومیــن جلســه از جلســات فعــاالن کارگــری شــیوه همــکاری 
در جهــت ایجــاد تشــکل سراســری مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه 

خالصــه آن چنیــن اســت . 
ــق  ــخص تعل ــته مش ــه دو دس ــر ی ب ــود کارگ ــکل های موج تش

ــد .  دارن
ــد و  ــکل گرفته ان ــط کار ش ــه در محی ــتند ک ــکل هائی هس 1- تش
بــه گونــه ای  روشــن تشــکالت صنفــی کارگران هســتند  کــه از آن 
نمونــه می تــوان بــه ســندیکای شــرکت واحــد و ســندیکای نیشــکر 
هفــت تپــه  یــا انجمــن صنفــی خبــازان ســنندج  یــا تشــکل های 

شــکل گرفتــه در پتروشــیمی ها و غیــره اشــاره کــرد .
ــا از  ــه تنه ــری ک ــاالن کارگ ــه از فع 2- تشــکل های شــکل گرفت
ــا دارای  ــتند ام ــخص نیس ــف مش ــك صن ــا از ی ــته و ی ــك رش ی
منشــور و یــا اساســنامه ای  هســتند کــه از حقــوق ومنافــع کارگــران 
دفــاع میکنــد و ایــن دفــاع تنهــا از معیشــت و زندگــی اقتصــادی 
کارگــران و حقوق بگیــران نیســت بلکــه شــامل حقــوق اجتماعــی 

ــود. ــز می ش ــان نی ــران و زحمتکش ــانی کارگ و انس
تشــکل های دســته اول می تواننــد در اتحادیه هــای سراســری و یــا 
صنفــی هــم رده خــود و در انتهــا در فدراســیون ها و کنفدراســیون ها 

متشــکل شــوند و تشــکل های سراســری آنــان امــری کالســیك و 
شــناخته شــده اســت کــه تجربیــات فراوانــی در جنبــش کارگــری 
ــوع دوم  ــکل های ن ــه تش ــن زمین ــود دارد و در ای ــاره آن و ج در ب
تنهــا می تواننــد نقــش حمایتــی و پشــتیبانی را داشــته باشــند، هــم 
ــکل ها  ــن تش ــکل گیری ای ــه ش ــون در زمین ــا کن ــه ت ــان ک چن
نقــش حامــی و پشــتیبانی خــود را بــه خوبــی ایفــا کرده انــد و هیــچ 
ــکل گیری  ــه ش ــوع دوم ب ــکل های ن ــك تش ــورد کم ــس در م ک

ــدارد. ــدی ن ــته تردی ــال های گذش ــو ع اول در س ــکل های ن تش
امــا : ایــن کمك هــا یعنــی کمــك تشــکل های فعــاالن کارگــری 
ــورت  ــه ص ــه ب ــر گاه ک ــی ه ــکل های صنف ــری تش ــکل گی در ش
ــار  ــه ب ــی ب ــج بســیار خوب ــوده اســت نتای ــه ب ــگ و همدالن هماهن
ــکیل  ــورد تش ــوص در م ــه خص ــای آن را ب ــت ونمونه ه اورده اس
ــا  ــم، ام ــاهده کرده ای ــد مش ــرکت واح ــه و ش ــت تپ ــندیکای هف س
ــه  ــای فرقه گرایان ــا جنبه ه ــا و حمایت ه ــن همکاری ه ــرگاه ای ه
بــه خــود گرفتــه بیــش از آنکــه کمکــی بــه ایــن تشــکل ها باشــد 

ــن تشــکل ها شــده اســت.  ــه و شــکاف در ای موجــب تفرق
در نتیجــه بحــث تشــکل سراســری در ایــن مــورد خالصــه 

پاراگــراف کــه : ایــن  می شــود در 
ــن دســته )دســته  ــه ای ــوط ب ــری و تشــکل های مرب ــاالن کارگ فع
ــه از  ــران ک ــری کارگ ــکل سراس ــر تش ــد در ام ــر بخواهن دوم (اگ
دل مبــارزات آنــان بیــرون می آیــد و در عالــی تریــن شــکل 
ــش  ــت، نق ــری اس ــین های کارگ ــیون ها و کنفدراس ــود فدراس خ
مثبتــی ایفــا کننــد، در درجــه اول بایــد بتوانــد در میــان خــود یــك 
ــوای  ــه محت ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــی و همنوائ ــم دل ــی و ه هماهنگ
ــر باشــد و شــکل آن  ــه کارگ ــد تشــکل سراســری طبق آن می توان
بســتگی بــه پیشــرفت امــور ایــن تشــکل و هــم چنیــن جریانــات 
جــاری اجتماعــی دارد . نمونــه ایــن چنیــن تشــکل هائی را هــم در 
ــان در دهه هــای گذشــته شــاهد  ــران کشــور خودم ــارزات کارگ مب
ــا، اســپانیا  ــد ایتالی ــم و هــم در کشــورهای دیگــری همانن ــوده ای ب
و آفریقــای جنوبــی و صحبــت از جایگزینــی تشــکل نــوع دوم بــه 

ــد . ــرح باش ــد مط ــوع اول نمی توان ــکل ن ــای تش ج
امــا یــك موضــوع دیگــر کــه در ایــن زمینــه مطــرح و در بــاره آن 
بحــث شــد، نــوع همــکاری و هــم جهتــی ایــن دو نــوع تشــکل در 

ــه  ــده قطعنام ــا کنن ــری امض ــای کارگ ــکل ها و نهاده ــامی تش اس
ــه ترتیــب حــروف الفبــا: ب

1- اتحادیه آزاد کارگران ایران
2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

3- سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
4- سندیکای کارگران نقاش استان البرز

5- کانون مدافعان حقوق کارگر
6- کمیتــه هماهنگــی بــرای کمــك بــه ایجــاد تشــکل های 

ــری کارگ
7- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری 
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ــود. شــك نیســت کــه ایــن دو  ــارزات طبقــه کارگــر ب ــان مب جری
نــوع تشــکل )تشــکل سراســری کارگــران بــه صــورت فدراســیون 
و کنفدراســیون و تشــکل سراســری فعــاالن کارگــری بــه صــورت 
ــترکی  ــوه مش ــوارد وج ــیاری م ــازمانی( در بس ــا س ــه ای   ی جبه
ــکل های  ــورد آزادی تش ــوان در م ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک دارن
ــن  ــا باالرفت ــی  ی ــای اجتماع ــال آن آزادی ه ــه دنب ــری و ب کارگ
اســتانداردهای زندگــی کارگــران و مــزد وحقــوق بگیــران  یــا دفــاع 
ــد روز  ــمی مانن ــن مراس ــردان وهمچنی ــان و م ــر زن ــوق براب از حق
کارگــر و بیــان مطالبــات اجتماعــی کارگــران یــا مــواردی هماننــد 
خصوصــی ســازی ها و تامیــن اجتماعــی و همچنیــن مســئله 
ــك و  ــای نزدی ــابه ، همکاری ه ــوارد مش ــکاری و م ــتغال و بی اش
ــه در  ــا همچنانک ــن همکاری ه ــه ای ــند ک ــته باش ــی داش هماهنگ
ــده  ــاهده ش ــه آن مش ــای اولی ــته نطفه ه ــوارد در گذش ــی م برخ
ــه طــور  ــد. در نتیجــه ب ــه یاب ــر ادام اســت ، در ســطحی وســیع ت
مشــخص مــا دو نــوع همــکاری و هماهنگــی در جنبــش کارگــری 
ــکل های  ــان تش ــوع اول در می ــکاری ن ــتیم . هم ــاهد هس را ش
فعــاالن کارگــری کــه در زمینــه خواســته های اجتماعــی و طبقاتــی 
ــرا ن اســت کــه در  کارگــران و زحمتکشــان و مــزد و حقــوق بگی
ایــن زمینــه فعالیت هــای عمومــی و آزادیهــای اجتماعــی وحقــوق 
ــا  ــه زمینه ه ــردان و اقلیت هــای اجتماعــی در هم ــان و م ــر زن براب
ــی  ــترک و همدل ــای مش ــرورت برنامه ه ــرد و ض ــر می گی را در ب
ــای تشــکیالتی  ــاز و کاره ــول س ــان را ح ــتر آن ــی بیش و هماهنگ

ــراء در آورد . ــه اج ــد ب می توان
ــکل های  ــکل ها و تش ــن تش ــان ای ــه می ــوع دوم ک ــکاری ن و هم
ــا آزادی  ــاط ب ــران در ارتب ــوق بگی ــزد و حق ــران و م ــی کارگ صنف
تشــکل ها و ایجــاد فدراســیون ها وکنفدراســیون های کارگــری 

و صنفــی اســت . 
اکنون برخی موانع در این زمینه :

نظــام ســرمایه داری بــرای مقابلــه بــا مبــارزات کارگــران و جنبــش 
ــا در راه  ــد ت ــتفاده می کن ــود اس ــای خ ــام توانائی ه ــری از تم کارگ
هــر گونــه ایجــاد تشــکلی ســد و مانعــی ایجــاد کنــد . ایــن ســد ها 
و موانــع در اقلیم هــا و کشــور ها و در میــان مــردم مختلــف 
ــا ترفند هــای رنکارنــگ .  متفــاوت اســت . از ســرکوب مســتقیم ت
اگــر ســرکوب مســتقیم جــواب نــداد بــه تخریــب فعــاالن کارگــری 
می پردازنــد و جــو اتهــام زنــی و بدبینــی را رواج می دهنــد و تمــام 
تالششــان را در جهــت بــه جــان هــم انداختــن فعــاالن کارگــری 
بــه کار می برنــد و در ایــن میــان عناصــر نفــوذی خــود را بــه درو 
ن جنبــش کارگــری می فرســتند تــا بــه هــر ترتیــب جلــو حرکــت 
ــخ  ــراوان در طــول تاری ــه تجربه هــای ف ــن زمین ــد و در ای را بگیرن
دویســت ســاله گذشــته وجــود دارد . از کمــون پاریــس تــا انقــالب 
اکتبــر و تــا بــه مبــارزات کارگــران در عصر حاضــر  و آخریــن نمونه 
آن در برخــورد بــا مســئله ایجــاد تشــکل سراســری کارگــران اســت  

کــه از هــر اتهــام و دشــنامی نســبت بــه فعــاالن فــرو گــذار نکردند 
ــا نهاد هــای  . کســانی کــه خــود ســابقه درخشــانی در همــکاری ب
ــدون  ــری را ب ــاالن کارگ ــد ، فع ــرمایه داری دارن ــه س ــته ب وابس
ــای  ــا نهاد ه ــه ب ــتن رابط ــه داش ــم ب ــی مته ــل و مدرک ــچ دلی هی
ــر  ــته ه ــال گذش ــج س ــی و پن ــد س ــد و همانن ــرمایه داری کردن س
مخالــف ضــد ســرمایه داری را وابســته بــه آمریــکا دانســتند  و هــر 
ــا  ــان چیســت ب ــل و مدرکت ــد دلی ــری می گوین ــاالن کارگ ــه فع چ
ــام  ــرار اته ــه تک ــا ب ــزدوران تنه ــوص م ــرمی مخص ــال بی ش کم
ــه  ــانی ک ــه کس ــتیم ک ــه می دانس ــه تجرب ــا ب ــد. م ــنده می کنن بس
خــود گــرد و خــاک بــه راه می اندازنــد و هیاهــو می کننــد، ریگــی 
ــه  ــاید ب ــا ش ــد . ام ــم کنن ــد رد گ ــد و می خواهن ــش دارن در کف
ــون مــدرک  ــه و ســمینار همیلت ــر کی جــز شــر کــت در ســمینار ت
دیگــری نداشــتیم . امــا امــروزه مــدرک دیگــری وجــود دارد کــه 
ــا  ایــن جریــان پــر هیاهــو و تــو خالــی خــود اولیــن تماس هــارا ب
مرکــز همبســتگی آمریــکا و یــا همــان ســولیداریته ســنتر گرفتــه 
اســت . اکنــون مشــخص شــده اســت کــه جریانــی کــه در کــوران 
میــارزات کارگــری و تشــکیل ســندیکای نیشــکر هفــت تپــه دســت 
بــه تفرقه افکنــی در میــان فعــاالن کارگــری زد ، خــود از پیشــتازان 

ارتبــاط بــا مرکــز امریکائــی ســولیداریته ســنتر بــوده اســت . 
ــاالن  ــت . فع ــرده اس ــی ک ــال ها آن را مخف ــن س ــام ای و در تم
ــا   ــد ت ــراوان تــالش می کنن ــا مشــقات ف ــار ب کارگــری کــه هــر ب
ــه وجــود  ــد هماهنگــی و همبســتگی در جنبــش کارگــری ب بتوانن
ــن  ــان تفرقه افک ــك جری ــه ی ــوند ک ــه می ش ــون متوج ــد اکن آورن
ــی و  ــن هماهنگ ــا  از ای ــرد ت ــه کار می ب ــود را ب ــالش خ ــام ت تم
همدلــی در میــان فعــاالن کارگــری جلوگیــری کنــد . آنهــا در ایــن 
مقطــع اخیــر تــالش فراوانــی کردنــد تــا بــا ســرک کشــیدن حتــی 
ــال  ــر م ــان ب ــالح خودش ــه اصط ــراد و ب ــی اف ــی خصوص در زندگ
کــردن مســائل خصوصــی و خانوادگــی افــراد بــه هــر ترتیــب کــه 
شــده جلــو فعالیــت کوشــندگان بــرای ایجــاد تشــکل سراســری را 
بگیرنــد . آنــان کــه خــود را قهرمانــان مبــارزه بــا ســولیداریته ســنتر 
ــن  ــد کــه در تمــام ای ــد پاســخ دهن ــون بای ــد اکن معرفــی می کردن
ســال ها چــه ســرو ســری بــا آن نهــاد داشــته انــد. بــر مــال شــدن 
اولیــن نشســت نماینــدگان انــان بــا نماینــدگان ســو لیداریت ســنتر 

در هتــل »وســت ایــن پرنــس« در کانــادا ،
https://www.google.ca/maps/place/The+Westin+Prince
1s!3m1!4m2  !=79.349517,15z/data-,43.756361@/,+Toronto

 0x0:0x9a7edeaa0e0938c1
کــه حتــی می تــوان در آن نــام افــراد شــرکت کننــده از دو طــرف 
و شــماره اتــاق را هــم ذکــر کــرد، تمــام فریــب کاری هــای ایــن 
ــر آب  گــروه را در ایجــاد تفرقــه میــان فعــاالن کارگــری نقــش ب
ــس  ــا هیچ ک ــه ب ــن زمین ــه در ای ــم ک ــواره گفته ای ــا هم ــرد. م ک
تعــارف نداریــم . ایــن کــه چــرا تــا کنــون ایــن گــروه ایــن نشســت 
را از دیــد فعــاالن کارگــری مخفــی کــرده انــد مطلبــی اســت کــه 
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ایــن گــروه تفرقه افکــن بایــد پاســخ دهــد امــا آنچــه بــه مــا مربــوط 
ــالش  ــود ت ــام وج ــا تم ــه ب ــن ک ــروه تفرقه افک ــن گ ــود ای می ش
می کنــد در برابــر وحــدت و همبســتگی در جلــو فعــاالن کارگــری 
ــی  ــاالن داخل ــرای فع ــی ب ــش رنگ ــر حنای ــتد دیگ ــل بایس در داخ
ــن  ــداران ای ــه شــرکت طرف ــون مشــخص می شــود ک ــدارد . اکن ن
گــروه در ســمینار همیلتــون در کنــار ســولیداریته ســنتر و تشــویق 
ــه در  ــمینار ترکی ــارکت در س ــه مش ــل ب ــری داخ ــاالن کارگ فع
داشــتن ســرو ســری بــا ایــن نهــاد وابســته بــه ســرمایه داری بــوده 
ــاالن  ــویق فع ــروه و تش ــن گ ــت ای ــر ک ــه ش ــی ک ــت )هنگام اس
کارگــری بــه مشــارکت در ســمینار ترکیــه از جانــب کانــون افشــا 
شــد ایــن گــروه بــا یــك اســتدالل عجیــب کــه مــا رفتــه بودیــم 
ــو  ــد . ت ــی کن ــه را ماســت مال ــرای افشــاگری می خواســتند قضی ب
گوئــی بــرای افشــاگری امریــکا بایــد بــه دعــوت کنگــره آمریــکا در 

ــه ســخنرانی پرداخــت(.  آن کنگــره ب
حــرف اصلــی مــا در ایــن مــورد مشــخص اســت و از آنجــا عــزم 
ــزم  ــر ج ــه کارگ ــری طبق ــکل سراس ــاد تش ــرای ایج ــود را ب خ
ــه ای   ــا از هــر پیش آمــدی تجرب ــم کــرد ت ــم تــالش خواهی کرده ای
ســاخته و بــه جنبــش کارگــری ارائــه دهیــم . ایــن فرهنــگ بایــد 
در میــان فعــاالن کارگــری نهادینــه شــود و از همــگان بخواهیــم 

ــد.  ــت کنن آن را رعای

اتهام هــای بــی دلیــل و مــدرک از هــر کــس و هــر جــا   -1
ــن  ــه آن ت ــد ب ــت و نبای ــردود اس ــد م ــه باش ــس ک ــر ک ــه ه و  ب
ــد،  ــام می زنن ــی اته ــا جریان ــخص ی ــه ش ــده ای  ب ــی ع داد. وقت
ــل  ــان دلی ــرای اتهامش ــد ب ــه بای ــتند ک ــدگان هس ــام زنن ــن اته ای
ــرمایه داری  ــات س ــیوه های تبلیغ ــفانه ش ــد . متاس ــدرک بیاورن و م

و پروپــا گاندهــای مهندســی شــده، در بخشــی از فعــاالن کارگــری 
جــا خــوش کــرده اســت کــه بایــد بــا آن مقابلــه کــرد . زیــرا کــه 
ــی  ــت . وقت ــرمایه داری اس ــام س ــخصه نظ ــار مش ــوع رفت ــن ن ای
ــر  ــا تخریــب اشــخاص موث ــد ب ــو حرکتــی را بگیرن ــد جل می خواهن
ــاد  ــزل ایج ــت تزل ــروان حرک ــا در دل ره ــد ت ــالش می کنن آن ت
ــا در  ــه و ی ــو حرکــت را گرفت ــال خــود جل ــه خی ــا آنکــه ب ــد ت کنن
ــك هجمــه ســازمان دهی شــده  ــد. ی ــد آن اخــالل ایجــاد کنن رون
علیــه شــخص یــا اشــخاصی بــه راه می اندازنــد کــه تــازه کاران را 
بــه خیــال خــود در تردیــد فــرو برنــد. بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن 
امــور بــا اخــالق کارگــری برخــورد کــرد و در برابــر اتهام هــای بــی 

ــرد. ــاوم ایجــاد ک ــای شــخصی ســدی مق ــل و برخورده دلی
اســاس تشــکل سراســری بــر ایجــاد جــو ســالم و انســانی   -2
بــر مناســبات مبــارزان و انقالبیــون اســت. هرزگــی و بــه کار بــردن 
الفــاظ توهین آمیــز بایــد از میــان فعــاالن کارگــری رخــت بــر بنــدد 
ــر  ــود . ه ــن ش ــالق جایگزی ــه و خ ــد صادقان ــای آن نق ــه ج و ب
کــس بــه هرزگــی قلــم و زبــان گشــود بایــد جلــو آن گرفتــه شــود 
ــراد  ــش اف ــد ، نق ــر باش ــر فراگی ــوص اگ ــه خص ــکل، ب ــك تش . ی
ــرای  ــی ب ــن صــورت جائ ــس در ای ــد. پ ــل می رس ــه حداق در آن ب
بــر خورد هــای شــخصی نیســت. تشــکل دارای اساســنامه و آئیــن 
نامــه در هــر زمینــه اســت و افــراد تابع آن هســتند و قــدرت تصمیم 
ــد در آن  ــرد نمی توان ــت. ف ــع اس ــار جم ــت در اختی ــری و حرک گی
تاثیــر فوق العــاده ای  داشــته باشــد . تشــکل سراســری محفــل چنــد 
نفــره نیســت کــه در آن رابطــه مریــد و مــرادی بــر قــرار باشــد و 
اســاس ایجــاد تشــکل سراســری بــر رد روابــط محفلــی اســت و از 

ــد . ــم دارن ــان از آن بی ــه محفل گرای ــن رو اســت ک همی
و  فرصت طلبــان  کــه  می دانســتیم  ابتــدا  از  مــا    -3
ــا  ــظ نظــام ســرمایه داری هســتند ب ــی حف رفرمیســت ها کــه در پ
ایــن حرکــت مخالفــت خواهنــد کــرد زیــرا کــه جنبــش سراســری 
طبقــه کارگــر در اســاس خــود رادیــکال اســت  و آنهــا نیــز در ایــن 
تشــکل سراســری کمتــر جائــی بــرای خــود مــی  یابنــد .وخیلــی زود 
ایــن امــر مشــخص شــده و آنــان جبهــه خــود را روشــن کردنــد .
امــا مــا بــا انتقــادات منطقــی و نقــد وبررســی های رفیقانــه 
ــیر  ــم در مس ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــب داش ــورد مناس ــتی برخ بایس
ــدون  ــم . ب ــر طــرف کنی حرکــت اشــتباهات و اشــکاالت خــودرا ب
ــچ و  ــر پی ــیر پ ــن مس ــوان در ای ــفقانه نمی ت ــازنده و مش ــدی س نق
خــم و ســنگالخ راه را گشــوده و مســیر را همــوار کــرد . بــه همیــن 
خاطــر بــا اگاهــی از ایــن مســئله از ابتــدا از همــگان خواســتیم تــا 
در ایــن مســیر مــارا یــاری کننــد وهــم اکنــون نیــز بــا آنکــه تــالش 
خواهیــم کــرد کــه بــر خــی ابهامــات را در اطالع رســانی بــر طــرف 
کنیــم بــاز هــم از همــگان می خواهیــم کــه مــا را در ارائــه نقــد و 
برســی حرکــت یــاری کننــد زیــرا کــه ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم 
ــدون نقــد و بررســی در هــرگام عملــی، راهــی پیمــوده نخواهــد  ب

شــد .
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ــان  ــب در نوشته هایش ــه اغل ــت ک ــده آن اس ــد وارد ش ــن نق اولی
گفتــه شــده ودر بســیاری از نوشــته ها مشــترک اســت ) کــه دیگــر 
بــرای جلــو گیــری از اطالــه کالم از آوردن نــام خــودداری می کنــم( 
عبــارت از ایــن اســت کــه : تشــکل سراســری بایــد از  دل مبــارزات 
ــده  ــن نوشــته آم ــب در چندی ــن مطل ــد . ای ــرو ن بیای ــران بی کارگ
اســت . شــك نیســت کــه ایــن مطلبــی درســت اســت . امــا از ایــن 
منتقدیــن می تــوان تنهــا ســوال کــرد: دل مبــارزات کارگــری کجــا 
اســت تــا مــا ســری بــه دلــش بزنیــم . آیــا مــکان و زمــان خاصــی 

دارد؟ آیــا مبــارزات خاصــی را بایــد دل مبــارزات دانســت؟
کســانی کــه امــروزه ضــرورت تشــکل سراســری کارگــری را مطرح 
مــی  کننــد نزدیــك بــه پنــچ دهــه اســت کــه در دل مبــارزات چــپ 
ــام  ــا تم ــری ب ــود کارگ ــد. تشــکل های موج ــرار دارن ــری ق و کارگ
مبارزاتــی کــه بــه هــر نحــو در پنجــاه ســال گذشــته وجــود داشــته 
اســت یــا مســتقیما در ارتبــاط بوده انــد و یــا بــا واســطه و از طریــق 
فعــاالن آن حرکــت کامــال در جریــان قــرار گرفتــه انــد. تجربــه آن 
را جمع بنــدی کرده انــد و تجــارب خودشــان را بــه فعــاالن منتقــل 

کرده انــد.
کســانی کــه امــروز در دل مبــارزات کارگــری و چــپ قــرار دارنــد 
ــا در  ــن فعالیت ه ــا ای ــاط ب ــال در ارتب ــال های س ــدام س ــر ک ه
ــدان  ــن دخمه هــای زن ــار مبارزی ــد، در کن ــه ســر برده ان ــا ب زندان ه
ــاز  ــرده و ب ــه در ب ــه روزگار جــان ســالم ب ــد و از حادث را پیمــوده ان
ــد و ســپس تشــکل های موجــود را  ــه داده ان ــت ادام ــه فعالی هــم ب
بــه ســازمان درآورده انــد. اگــر ایــن تشــکل ها کــه در دوران فشــار 
ــن  ــا ای ــارزات نیســتند لطف ــد در دل مب و ســرکوب شــکل گرفته ان
دوســتان بفرماینــد دل مبــارزات کجاســت تــا مــا هــم ســری بــه 
ــارزات  ــام مب ــم . تشــکل های موجــود کارگــری در تم ــا بزنی آن ج
ــرکت  ــندیکای ش ــته اند. از س ــارکت داش ــته مش ــال های گذش س
واحــد تــا ســندیکای نیشــکر هفــت تپــه و تــا بنــدر ماهشــهر و پتــر.

شــیمی تبریــز و مبــارزات کارگــران معــادن، کیــان تایــر، عســلویه، 
لوله ســازی صــدرا، مبــارزات صنفــی خبــازان،  پاالیشــگاه ها، 
ــد  ــام ببری ــه ن ــا ک ــت ری، ...... و هرج ــایپا، چی ــودرو، س ــران خ ای
ایــن فعــاالن یــا در درون آن بوده انــد و یــا بــا فعــاالن آن جریــان 
ــب  ــان را کس ــارب آن ــته اند و تج ــرار داش ــك ق ــی نزدی در ارتباط
ــاالن  ــه فع ــت ک ــوده اس ــی ب ــت مبارزات ــدام حرک ــد. ک ــرده ان ک
کارگــری بــا آن بیگانــه بوده انــد. حتــی در جریانــات خــاک ســفید، 
اســالم شــهر، اعتراضــات مشــهد، قزویــن، اعتراضــات دانشــجویی 
ــاالن  ــوارد فع ــن م ــام ای ــال 88 در تم ــات س ــال 78 و اعتراض س
کارگــری از نزدیــك همــه آنــان را مشــاهده کــرده و یــا بــا افــراد 
شــرکت کننــده در ایــن اعتراضــات از نزدیــك ارتبــاط برقــرار کــرده 
و یــا گزارش هــای دقیــق آن هــا را بررســی کــرده انــد. بســیاری از 
ــا دارای  ــن فعالیت ه ــای ای ــر پرونده ه ــالوه ب ــری ع ــاالن کارگ فع
ــتند و  ــال 1388 هس ــات س ــارکت در اعتراض ــی از مش پرونده های

ــه، دوران زندانشــان را ســپری  ــت گرفت ــان محکومی ــدادی از آن تع
ــد... اکنــون واقعــا ســوال ایــن اســت  ــده ان ــا معلــق مان کــرده و ی
کــه اگــر ایــن فعــاالن بــه ضــرورت تشــکل سراســری رســیده اند 
از آســمان بــه آن هــا وحــی نشــده، آن هــا در دل مبــارزات کارگــری 
ــر  ــم. اگ ــارزات کارگــری نیافتی ــرای مب ــا دل دیگــری ب ــد م بوده ان

ایــن دوســتان مــی  شناســند آن را بــه مــا نشــان دهنــد.
 در ایــن میــان هیــچ شــکی و جــود نــدارد کــه تشــکل های صنفــی 
کارگــران امــری اســت مربــوط بــه محیــط کار و فعــاالن کارگــری 
ــند و  ــته باش ــده را داش ــی و کمك کنن ــش حام ــد نق ــا می توانن تنه
ــه بخــش  ــات را از بخشــی ب ــه ای  تجربی ــوا ن تســمه نقال ــه عن ب
ــام  ــد و ن ــا کنــون انجــام داده ان دیگــر منتقــل کننــد. کاری کــه ت
ــرای کمــك  ــه هماهنگــی ب ــری )کمیت ــاالن کارگ تشــکل های فع
بــه ایجــاد تشــکل های کارگــری... کمیتــه پیگیــری بــرای ایجــاد 
ــر....( و  ــوق کارگ ــان حق ــون مدافع ــری ....کان ــکل های کارگ تش
ــر را می رســانده اســت. ــن ام ــون همی ــا کن ــان ت اساســنامه های آن

برخی نقد های مطرح شده دیگر
ــکل  ــاد تش ــرای ایج ــات ب ــن جلس ــه در ای ــد ک ــی می  گوین برخ
سراســری از همــه دعــوت نشــده بــود و چــرا از مــا دعــوت نکردند...
ــرای فراخــوان عمومــی همــگان، فراهــم  1-  اوال شــرایط ب
ــه  ــه خصــوص کــه اگــر فراخــوان عمومــی داده شــود ب نیســت. ب
ــم  ــا نمی توانی ــد و م ــد ش ــه خواه ــوی آن گرفت ــب جل ــر ترتی ه
ــر در  ــات حداکث ــه جلس ــرا ک ــم زی ــزار کنی ــیعی برگ ــات وس جلس

ــت... ــی اس ــه معمول ــك خان ــش ی گنجای
ــاز  ــد آغ ــد کاری جدی ــی  خواهی ــما م ــه ش ــی ک 2-  هنگام
ــر  ــم نظرت ــر و ه ــه همفکرت ــرادی را ک ــدا اف ــا در ابت ــد حتم کنی
ــن را  ــدم اول مخالفی ــان ق ــد و از هم ــوت می نمایی ــتند ،ا دع هس
ــل  ــن حــق مخالفــت قائ ــرای مخالفی ــد ب ــد هرچن دعــوت نمی کنی
هســتید امــا ایــن عاقالنــه نیســت کــه مثــال می خواهیــد بــه کــوه 
ــد  ــا می خواهی ــد و ی ــوت کنی ــوردی را دع ــن کوهن ــد مخالفی بروی
تشــکل سراســری را تشــکیل دهیــد در جلســه اول همــه مخالفیــن 
را دعــوت کنیــد- در ایــن صــورت کار از همــان اول عقیــم خواهــد 
ــود را  ــه خ ــی ک ــاالن داخل ــی از فع ــال یک ــوان مث ــه عن ــد- ب مان
جــزء مخالفیــن ایــن امــر مــی  دانــد مــی  گویــد کــه از مــا دعــوت 
نشــده. طبیعــی اســت کــه از شــما دعــوت نشــود... در هــر حــال مــا 
درب همــکاری را بــا کســی نبســته ایم مشــروط بــه آن کــه حســن 
نیــت داشــته باشــند..... بــه طــور مشــخص کســانی کــه در حمالت 
ــاروا بــه فعــاالن کارگــری مشــارکت داشــته اند  اخیــر و اتهامــات ن

ــند. ــد باش ــری مفی ــکل سراس ــاد تش ــه ایج ــد در پروس نمی توانن
3-  نقــدی دیگــر از فــردی در بــاره مقالــه خانــم نیکــوروان 
ارائــه شــده کــه البتــه دارای مطالــب خوبــی اســت و از آن جملــه 
دفــاع از کارگرانــی کــه بــا تعهــد بــه ســر کارشــان برگشــته اند کــه 
ایــن امــر را نبایــد بــه حســاب کنــار گــزاردن فعالیــت کارگــری بــه 

حســاب آورد.
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بــه نظــر مــن ایــن نقــد از ایــن زاویــه درســت اســت و مــوارد زیــر 
را بــرای توضیــح ارائــه مــی  دهــم

الــف: برداشــت مــن از مقالــه خانــم نیکــوروان آن نبــود کــه ایشــان 
ــد. بلکــه برداشــت  ــه کســی را دارن ــن ب ــا توهی ــر و ی قصــد تحقی
مــن آن بــود کــه ایشــان مــی  خواســتند وضعیــت نابســامان جنبش 
کارگــری را توصیــف کننــد و همــان وضعیــت منفعالنــه ای را کــه 
بــر برخــی از تشــکل های کارگــری حاکــم اســت، توضیــح دهنــد. 
ــن  ــه ممک ــد ک ــه کردن ــئله توج ــن مس ــه ای ــم ب ــد ه ــا منق اتفاق
ــی  ــت کل ــد. برداش ــته باش ــری داش ــن نظ ــنده چنی ــت نویس اس
ــه  ــت ک ــنده آن اس ــور نویس ــه منظ ــود ک ــن ب ــه چنی ــن از مقال م
بــا ایــن وضعیــت نابســامان و ضعــف حاکــم بــر جنبــش کارگــری، 
عــده ای  از فعــاالن کارگــری بــه نظرشــان رســیده اســت کــه بــا 
مطــرح کــردن تشــکل سراســری و ایجــاد وحــدت در میــان فعاالن 
کارگــری و همچنیــن وحــدت نظــر و وحــدت رویــه، کمــك جدیــد 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــود و راه ه ــری ش ــکل های کارگ ــاد تش ــه ایج ب
ــه  ــد. همــان گون ــه دســت آی ــن تشــکل ها ب بســط و گســترش ای
ــه در  ــد ک ــری بودن ــاالن کارگ ــن فع ــدا ای ــال 1382 ابت ــه در س ک
کمیتــه پیگیــری جمــع شــدند و ســپس ســندیکای شــرکت واحــد 
بــه وجــود آمــد . در حقیقــت ایشــان جوهــر کالمشــان ایــن بــوده 
ــه  ــا ارائ ــری ب ــاالن کارگ ــد فع ــن شــرایطی بای ــه در چنی اســت ک

ــد. ــتر وادارن ــه تحــرک بیش ــری را ب ــش کارگ ــی جنب برنامه های
ــون مدافعــان حقــوق کارگــر همــواره در بیانیه هــا  ب: نظــرات کان
و اطالعیه هــای ایــن کانــون منتشــر مــی  شــود و مقــاالت منتشــر 

شــده بــا امضــای افــراد لزومــا نظــر کانــون نیســت.
3 – برخوردهــای شــخصی در ایــن زمینــه چنــد مــورد دیگــر هــم 
ــد  ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــی ک ــه از آن تخریب هائ ــت ک ــوده اس ب
ــه  ــراد را ب ــی بعضــی از اف ــه فالن ــه آن ک ــاوت اســت. از جمل متف
ــم  ــی تصمی ــه جمع ــن ک ــا ای ــی داده اســت . طبیعت ــه راه نم جلس
بگیــرد فــردی را بــه جلســه ای  راه بدهــد و یــا راه ندهــد حــق آن 
جمــع اســت بــه خصــوص در شــرایط ســخت ســرکوب کــه ســوء 
ظن هــا زیــاد اســت و در مجمــوع مــی  تــوان گفــت تصمیم هایــی 
گرفتــه شــده در ایــن مــورد همــواره بــا نظــر جمــع بــوده و اگــر در 
ــن جمــع هســت  ــه باشــد ای ــه اشــتباهی صــورت گرفت ــن زمین ای

کــه بایــد از خــود انتقــاد کنــد.
 امــا ضــرورت ایــن امــر: در ســال های گذشــته همــکاری و 
هماهنگــی چنــد در میــان تشــکل های فعــاالن کارگــری و 
ــه  ــه از آن جمل ــت  ک ــته اس ــود داش ــری وج ــکل های کارگ تش
می تــوان بــه اوج ایــن هــم کاری هــا در اول مــاه مــه 1388 و هــم 
چنیــن همــکاری در روز کارگــر 1390 اشــاره کرد. در مورد تشــکیل 
ســندیکای نیشــکر هفــت تپــه کــه ایــن همــکاری و همدلــی خــود 
ــوارد  ــی م ــر در برخ ــای دیگ ــن گروه ه ــم چنی ــان داد. ه را نش
ــل  ــر حداق ــر س ــد. گاه ب ــته ان ــه ای  داش ــای دو جانب همکاری ه

ــان دو و  ــه هــم کاری هــا می ــوق معوق ــر ســر حق دســتمزد و گاه ب
ــات  ــن تجربی ــد گــروه و جــود داشــته اســت. از مجمــوع ای ــا چن ی
ــت  ــری اس ــاالن کارگ ــان فع ــه در می ــورت گرفت ــدی ص ــع بن جم
کــه عــده ای  بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن هماهنگی هــا و 
همکاری هــا بایــد دارای ســازو کار منظمــی شــود و در حقیقــت بــه 
نوعــی قانون منــد شــود کــه البتــه معنــی ایــن مطلــب همــان ایجــاد 
تشــکلی بــا ســازو کارهــای مناســب اســت کــه دارای اساســنامه و 
ــه  ــن ک ــال ای ــد. ح ــود باش ــاص خ ــای خ ــن نامه ه ــور و آئی منش
ایــن تشــکل جدیــد یــك جبهــه کارگــری باشــد و یــا بــه ســمت 
ــرود،  ــش ب ــران پی ــری کارگ ــازمان سراس ــك س ــال ی ــکیل مث تش
امــری مربــوط بــه آینــده اســت. در گذشــته هــر بــار کــه گروه هــای 
مختلــف بــا یکدیگــر هــم کاری می کردنــد نتایــج خــوب و ملمــوس 
می گرفتنــد. امــا بــا تمــام شــدن آن همــکاری کار روزمــره از ســر 
ــه  ــا نداشــت . ب ــی در همکاری ه ــر دراز مدت ــه می شــد و تاثی گرفت
طــوری کــه هــم کاری هــای جدیــد بایســتی دو بــاره از ابتــدا آغــاز 
شــود. زیــرا کــه هیــچ اصــو لــی بــرای هــم کاری تدویــن نشــده 
ــه همیــن جهــت اســت کــه عــده ای  از فعــاالن کارگــری  ــود. ب ب
بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه ایــن هــم کاری هــا بایــد دارای ســاز 
ــد.  ــران می گذارن ــری کارگ ــکل سراس ــام آن را تش ــد و ن و کار باش
ــه  ــده اســت ک ــم کاری بدســت ام ــل ه ــه از درون عم ــن نتیج ای
ایــن هــم کاری هــا  وحدت هــا و هــم گرائی هــا بایــد دارای منشــور 
ــه روز ایــن اتحاد هــا بیشــتر  ــا آنکــه روز ب و اساســنامه ای  باشــد ت
شــود. فعــاالن کارگــری و تشــکل های کارگــری در جریــان عمــل 
ــیار  ــروه بس ــد گ ــکاری چن ــه هم ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
بیشــتر از حمــع جبــری ان هــا اســت. ایــن تجمــع چنــد گــروه اگــر 
نظــام منــد باشــد یــك جمــع طبقاتــی مــی  شــود کــه پــژواک آن و 
حــوزه عملکــرد آن بســیا ربیشــتر از همیــن چنــد گــروه بــه صــورت 

پراکنــده اســت. 
ــی  ــه برخ ــا ب ــن ج ــر: در ای ــی دیگ ــا و رد و تایید هائ ــی نقد ه برخ
ــه  ــن زمین ــه در ای ــردازم ک ــای دیگــری می پ ــا و رد و تاییده نقد ه
ــه ابهامــات در  ــا آنجــا کــه ممکــن اســت ب ــه شــده اســت و ت ارائ

ایــن زمینــه پاســخ داده باشــم. 
ــه کار  ــدام ب ــازی اق ــای مج ــانه ها در فض ــی رس ــر خ ب  -1
جالبــی کــرده انــد . آنهــا یــك فایــل جــدا بــرای تمــام نوشــته هائی 
ــد . نظــرات  ــرده ان ــاز ک ــورد تشــکل سراســری اســت ب ــه در م ک
موافقیــن و مخالفیــن و نقدهــا را در آن گــذارده انــد ایــن امــر بــرای 
مــا راه ســاده ای  را پیــش رو مــی  گــذارد تــا آن کــه بــه نقدهــای 

ــیم . ــته باش ــی داش ــه دسترس ــن زمین ــف در ای مختل
برخــی از ایــن نقدهــا واقعــا از نقــد گذشــته اســت در یــك نوشــته 
ــون  ــت »کان ــده اس ــی آم ــان سیاس ــی از زندانی ــه یک ــب ب منتس
ــه در  ــنتر«. البت ــولیدارلیته س ــعبه س ــر ش ــوق کارگ ــان حق مدافع
انتســاب ایــن نوشــته بــه آن زندانــی شــك و تردیدهــای فراوانــی 
وجــود دارد زیــرا کــه بــا رفتــار و گفتــار دیگــر ایــن فــرد خوانایــی 
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ــی  ــن زندان ــده ای ــا پرون ــه اساس ــن ک ــر از ای ــرف نظ ــدارد و ص ن
ــان و دادگاه  ــده ایش ــان پرون ــال در جری ــن کام ــون م ــت )چ چیس
قــرار داشــتم( امــا واقعــا قاضــی مرتضــوی هــم چنیــن احکامــی 
ــه  ــك مقدم ــرای حکــم ی ــال ب ــه اق ــرا ک صــادر نکــرده اســت زی
ــب  ــب و غری ــی عجی ــاده قانون ــت و دو م ــر خواس ــك کیف و ی
می  آورنــد و حداقــل دو تــا بریــده روزنامــه را بــه آن ضمیمــه مــی  
ــری دســت  ــاالن کارگ ــه اصطــالح فع ــه برخــی ب ــا ک ــد واقع کنن
همــه را از پشــت بســته انــد. آیــا واقعــا اگــر ایــن نوشــته کار ایــن 
زندانــی باشــد او آنقــدر درک نــدارد کــه چنیــن حکم هایــی پرونــده 
ســازی بــرای فعالیــن کارگــری اســت . آیــا او خــود قربانــی همیــن 
ــن  ــه او ای ــود ک ــی  ش ــه م ــس چگون ــت پ ــات نیس ــیوه اتهام ش

ــد. ــرده باش ــئله را درک نک مس
ــال های  ــادان در س ــده ی ــی از زن ــا یک ــه روزی ب ــاد دارم ک ــه ی ب
قبــل از 60 مطلبــی را در تحلیــل اوضــاع تنظیــم مــی  کردیــم آن 
رفیــق بــه شــوخی گفــت چیــزی ننویســم کــه مــا را از جنبــش چپ 
اخــراج کننــد و خــودش در جــواب گفــت این جنبــش نا بســامان به 
گونــه ای اســت کــه اگــر راســت تریــن افــراد هــم بگوینــد کــه مــا 
ــری  ــش کارگ ــون جنب ــد. اکن ــد کاری بکن چــپ هســتیم، نمی توان
در مــواردی آن چنــان آشــفته اســت کــه هــر کســی ادعــای دفــاع 
از حقــوق کارگــران را مــی  کنــد. مــا تــالش مــی  کنیــم بــا ایجــاد 
ــم.  ــامان دهی ــن وضــع ســر و س ــه ای ــی ب تشــکل سراســری کم
ــف  ــك ک ــل ی ــم حداق ــا داری ــن تقاض ــتیم از مخالفی ــر توانس اگ
نامرتــب بــرای مــا بزننــد و اگــر نتوانســتیم مــا را بــه خیــر و شــما 
ــد آن  ــته هایی همانن ــم. نوش ــع نداری ــاده توق ــالمت، زی ــه س را ب
ــا  ــا یاداشــتی از ســایت گزارش گــران تقریب ــای ... و ی چــه کــه آق
هــر دو یــك مضمــون را داشــتند و آن هــم ایــن مطلــب بــود کــه 
ــد و  ــی  کنی ــخصی م ــل ش ــرا تحلی ــد چ ــی  گفتن ــن م ــه مخالفی ب
یــا شــخصی برخــورد مــی  کنیــد و بــه درســتی از مخالفیــن مــی  

خواســتند کــه تحلیــل نظــری ارائــه دهنــد.
ــه  ــه البت ــود ک ــری ب ــن کارگ ــی از فعالی ــام جمع ــه ن ــته ای  ب نوش
ــرا  ــر اســت زی ــك نف ــه ی ــق ب ــه متعل ــود ک ــن مشــخص ب در مت
ــود.  ــده ب ــتفاده ش ــخصی اس ــر ش ــورد از ضمی ــك م ــل در ی حداق
ــل نســبتا درســتی از ضــرورت ایجــاد  ــدا تحلی ــن نوشــته در ابت ای
تشــکل سراســری ارائــه داده بــود. امــا بــاز در انتهــا همــه چیــز را 

ــود. ــرده ب ــه برخــورد شــخصی موکــول ک ب
ــان  ــل می ــاد عم ــت اتح ــی و در حقیق ــکاری و هماهنگ ــك هم ی
گروه هــای کارگــری )فعــاالن کارگــری و کارگــران فعــال و 
ــل  ــن اتحــاد عم ــد. ای ــود آم ــه وج ــال 1388 ب ــندیکایی( در س س
ــم  ــاز ه ــا ب ــه در انته ــد ک ــش ش ــی چال ــار کم ــد دچ ــال بع در س
ــز ایــن همــکاری ادامــه  ــه توافــق انجامیــد و در ســال 1390 نی ب
ــه  ــا آن چ ــم ام ــا داری ــادی از آن همکاری ه ــات زی ــت. تجربی یاف
ــی  ــه ابتدای ــوان پای ــه عن ــا ب ــن اتحــاد عمل ه ــه باعــث شــد ای ک

در همــکاری بیشــتر گروه هــای کارگــری نتوانــد ادامــه پیــدا 
کنــد مشــارکت عــده ای  در ســمینار ســولیدارلیته ســنتر در ترکیــه 
ــش  ــارج جنب ــده ای  از خ ــه در آن ع ــی ک ــار عرب ــود، ســمینار به ب
کارگــری، برخــی فعــاالن داخلــی را تشــویق بــه شــرکت در ایــن 
ــولیداریته  ــی آن س ــده اصل ــه گردانن ــمیناری ک ــد. س ــمینار کردن س
ســنتر بــود. ایــن نمــی توانســت از نظــر عــده ای  دیگــر از فعــاالن 
داخلــی نادیــده گرفتــه شــود. خــوب، چــه ســاز و کاری بایــد باشــد 
ــر از  ــد. غی ــاق نیافت ــری اتف ــن ام ــای دیگــر چنی ــا در همکاری ه ت
آن کــه یــك آئیــن نامــه، یــك منشــور، یــك وحــدت نوشــته شــده 
ــن  ــد. ای ــه وجــود آی ــال ب ــران فع ــری و کارگ ــاالن کارگ ــان فع می
همــان ســاز و کار اولیــه تشــکل سراســری اســت کــه از جانــب مــا 
مطــرح شــده اســت حــال ایــن ســاز و کار بــه صــورت مرحلــه ای  
و همکاری هــای موقتــی باشــد یــا دائمــی. ایــن دیگــر بــه تدویــن 
ــنامه و  ــا اساس ــور ی ــر آن منش ــر س ــدگان ب ــدگان و توافق کنن کنن
ــتگی دارد .  ــم..... بس ــمش را بگذاری ــم اس ــه بخواهی ــه ک ــا هرچ ی
ممکــن اســت از یــك آئیــن نامــه توافــق اولیــه شــروع شــود و یــا 
همــان گونــه کــه تــا کنــون بــوده از یــك هــم نظــری اولیــه آغــاز 
شــود کــه ایــن هــم نظــری در ســه بیانیــه نشســت های ســه گانــه 
ــه یــك اساســنامه و  ــده ب ــد در آین اعــالم شــده اســت و مــی  توان
منشــور دائمــی منجــر شــود و یــا آن کــه در رونــد پیشــرفت خــود 
ــی نظــری مشــترک داشــته  ــد منشــور، اساســنامه و مبان ــی  توان م
ــاالن آن  ــری و فع ــش کارگ ــر جنب ــد کار را دیگ ــن رون ــد. ای باش

تعییــن مــی  کننــد.

امــا چــرا بایــد ایــن تشــکل سراســری بــا رفرمیســم و سکتاریســم 
مرزبنــدی داشــته باشــد. امــروز مــا شــاهد هســتیم کــه بــه رغــم 
آزادی،  راه  مبــارزان  جانفشــانی های  تمــام  و  تالش هــا  تمــام 
ــش از 70  ــپ، در بی ــای چ ــان و نیروه ــت کش ــران و زحم کارگ
ــازمان و  ــك س ــد ی ــون فاق ــا اکن ــان، ام ــور خودم ــال در کش س
تشــکیالت منظــم هســتیم تــا آن کــه بتوانــد مبــارزات پراکنــده و 
ــردم و زحمــت کشــان را نمایندگــی  ــور شــده م خواســته های متبل
ــابهی  ــورهای مش ــر از کش ــه کمت ــچ وج ــه هی ــا ب ــردم م ــد. م کن
هماننــد ترکیــه یــا مصــر و یــا حتــی تونــس و کشــورهایی نظیــر 
برزیــل، آرژانتیــن و یــا فیلیپیــن و تایــوان و غیــره، هزینــه مبــارزه 
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بــا دیکتاتــوری و ســرکوب را نپرداخته انــد. امــا در بســیاری از 
ایــن کشــورها ســازمان های بــزرگ سراســری و مبــارز وجــود دارد 
کــه مــی  توانــد نیروهــای مردمــی را حــول خواســته ها و مطلبــات 
هماهنــگ جمــع آوری کنــد و حداقــل یــك نیــروی چــپ رادیــکال 
ــود  ــران وج ــه حکومت گ ــی ب ــته های مردم ــل خواس ــرای تحمی ب
ــاده  ــترش زی ــر گس ــردم در براب ــه گاه م ــد تکی ــی  توان ــه م دارد ک
ــل مــی   خواهی هــای ســرمایه داران و نظــام حاکــم باشــد و حداق
ــی  ــی و ته ــوال عموم ــه ام ــت اندازی ها ب ــیاری دس ــد از بس توان
کــردن هرچــه بیشــتر ســفره کارگــران و زحمت کشــان جلوگیــری 
کنــد و تــا حــدودی جلــو فســاد بــه ایــن گســتردگی را بگیــرد. در 
ــارز  ــوی مب ــازمان های ق ــه س ــان ترکی ــه در هم ــم ک ــر بگیری نظ
ــورهای  ــا در کش ــد و ی ــه ان ــکل گرفت ــوری ش ــرایط دیکتات در ش
ــوی  ــبتا ق ــری نس ــای کارگ ــس اتحادیه ه ــن و تون ــد فیلیپی مانن
ــران و  ــن کارگ ــپ، مام ــزاب چ ــا اح ــری و ی ــکل های کارگ و تش
زحمــت کشــان بــرای جلوگیــری از اجحــاف و دســت انــدازی بــه 
ســفره تهــی آنــان هســتند. امــا چــرا در ایــران چنیــن ســازمان هایی 

ــم. نداری
ــه  ــدارد ک ــود ن ــکی وج ــتقل ش ــری مس ــاالن کارگ ــان فع در می
ــه وجــود رفرمیســم و ســازش کاری  ــوط ب بخشــی از مســئله مرب
ــی و  ــادی توده هــای مردم ــی اعتم ــوان بســتر ســازش و ب ــه عن ب
کارگــران و زحمــت کشــان بــه روشــن فکــران و پیشــروان طبقــه 
کارگــر بــوده اســت و ایــن مســئله نیــاز چندانــی بــه اثبــات نــدارد 
ــورد  ــی م ــواه و مردم ــاالن آزادی خ ــته های فع ــا در نوش و باره
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت امــا رفرمیســم همــواره بــا گســتردگی 
ــده و  ــای پراکن ــدن گروه ه ــود آم ــه وج ــرای ب ــتری را ب ــود بس خ
ــان سکتاریســم و یــا  ســرخورده فراهــم مــی  کنــد کــه از درون آن
ــوع تشــکل سراســری  ــرای ایجــاد هــر ن ــه آفتــی ب ــی ب فرقه گرای
تبدیــل مــی  شــود و ایــن امــر را مــا در فعالیت هــای ده ســاله اخیــر 
ــم از درون  ــم و سکتاریس ــت رفرمیس ــم . در حقیق ــوده ای ــاهد ب ش

ــد. ــل می کنن ــر را تکمی ــده و یکدیگ ــود آم ــه و ج ــر ب یکدیگ
 در پایان این بخش

در ایــن جــا می خواهــم یــك بحــث نظــری در بــاره ارتبــط 
ــا تشــکل های طبقاتــی داشــته باشــم . هــر  تشــکل های صنفــی ب
ــا  ــد ام ــراری باش ــث تک ــن بح ــی ای ــرای برخ ــاید ب ــه ش ــد ک چن
ــد  ــد مفی ــل جدی ــاالن نس ــی از فع ــرای برخ ــه ب ــان دارم ک اطمین
ــکل ها. ــان تش ــه می ــه رابط ــت ب ــوط اس ــود  و آن مرب ــد ب خواه

بســیاری از فعــاالن کارگــری کــه در تشــکل های فعــاالن عضــو 
هســتند ، افــرادی هســتند کــه در مبــارزات اجتماعــی  یــا صنفــی 
در چنــد دهــه اخیــر مشــارکت مســتقیم داشــته انــد یــا از کارگــران 
ــه هــر دلیــل از محــل  ــران اخراجــی هســتند کــه ب و حقــوق بگی
کار اخــراج شــده و بــه کارهــای ازاد رو آورده انــد  یــا متخصصینــی 
هســتند کــه در محیــط کار و فعالیــت دارای جایگاهــی متمایزنــد، 

امــا همچنــان دل در گــرو حقــوق کارگــران و مزدبگیــران دارنــد. 
ایــن بــن بســت نظــام ســرمایه داری اســت کــه حتــی بخش هــای 
زیــادی از اقشــار میانــی را چــه بــه لحــاظ معیشــتی و چــه بــه لحاظ 
ــا همــواره در  ــد و م ــه کارگــر می ران ــه صفــوف طبق اندیشــه ای  ب
مبــارزات اجتماعــی بایــد ایــن امــور را در نظــر داشــته باشــیم . بــه 
ــری و  ــی کارگ ــان تشــکل های صنف ــه می ــل اســت ک ــن دلی همی
ــوم و  ــه »عم ــك رابط ــواره ی ــری هم ــاالن کارگ ــکل های فع تش
خصــوص مــن وجــه » وجــود داشــته اســت. کادرهــای مشــترک 
میــان فعــاالن کارگــری و کارگــران فعــال در تشــکل های صنفــی 
همــواره وجــود داشــته اســت. در ایــن قســمت اگــر بخواهیــم بــه 
شــیوه اســتداللی برخــورد کنیــم یــك خــود و دیگــر خــود وجــود 
دارد. هــر یــك در دوره ای  خــود و در دوره ای  دیگر خود می  شــود . 
تشــکل فعــاالن کارگــری در نســبت بــه تشــکل های صنفــی یــك 
امــری دیگــر اســت یعنــی آن کــه نســبت بــه تشــکل های صنفــی 
ــبت  ــی نس ــکل های صنف ــن تش ــا ای ــت ام ــود اس ــر خ ــك دیگ ی
ــز اســتقالل خــاص خــود را  ــه تشــکل های فعــاالن کارگــری نی ب
دارد در نتیجــه زمانــی تشــکل فعــاالن کارگــری اصــل مــی  شــود 
و زمانــی تشــکل های کارگــری صنفــی و ایــن دو در عیــن جدایــی 
بــه نوعــی دنبالــه یکدیگرنــد. در دهــه گذشــته بســیاری از فعــاالن 
ــد  کارگــری در اتحادیه هــا و انجمن هــای صنفــی هــم عضــو بودن
ــاالن  ــکل فع ــای تش ــی، در فعالیت ه ــاالن صنف ــیاری از فع و بس
کارگــری مشــارکت غیرقابــل انــکار داشــتند و ایــن دو در ارتبــاط 
ــتند  ــدا نیس ــر ج ــد و از یکدیگ ــوده ان ــه ب ــن وج ــاص م ــام و خ ع
ضمــن آن کــه هــر یــك اســتقالل خــود را دارنــد . پــس تشــکل 
سراســری کارگــری مــی  توانــد فصــل مشــترک جنبــش کارگــری 
ــه دیگــری  ــك نســبت ب ــر ی ــواردی ه ــواردی و در م باشــد، در م

دارای اســتقالل باشــد.
در پاســخ بــه برخــی مطالــب مطــرح شــده دیگرمــی تــوان مســئله 
را بــه ایــن ترتیــب توضیــح داد کــه در جنبــش کارگــری تالطــم 
و جابــه جایــی زیــاد صــورت مــی  گیــرد بــه خصــوص آن کــه در 
کــوران حــوادث جایــگاه بســیاری از افــراد و همچنیــن تشــکل ها 
تغییــر مــی  کنــد.  ای  چــه بســا جریــان  یــا تشــکل مســتقلی کــه 
در ابتــدا بــا اســتقالل و رادیکالیســم شــکل گرفتــه ولــی در طــول 
زمــان و در کــوران حــوادث از مســیر اصلــی منحــرف مــی  شــود 
ــازند  ــد بس ــته ان ــان خواس ــه کارفرمای ــکلی ک ــا تش ــه بس و ای  چ
ــی در تالطم هــای اجتماعــی کارگــران آن را از آن خــود کــرده  ول
ــان  ــی را در جری ــر فعل ــه کارگ ــن خان ــه همی ــد آن ک ــد– همانن ان
مبــارزات علیــه شــاه کارگــران بــه عنــوان ســنگر مبــارزه تســخیر 
کردنــد  یــا برعکــس شــوراهای کارگــری تشــکیل شــده در اوایــل 
ــخیر  ــه تس ــران ب ــاره حکومت گ ــاه را دوب ــت ش ــرنگونی حکوم س
ــه  ــه ب ــارزی ک ــکال مب ــکل های رادی ــن تش ــد و همچنی درآوردن
دســت عوامــل سازشــکار تســخیر شــد و از مبــارزه بازایســتاد– ایــن 
امــور بســتگی بــه درجــه انکشــاف مبــارزات اجتماعــی دارد. یــك 
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بحــث مربــوط بــه تشــکیل انجمن هــای صنفــی پتروشــیمی ها در 
ماهشــهر و تبریــز اســت . ایــن دو نهــاد از درون مبــارزات کارگــران 
بیــرون آمدنــد و فعــاالن ایــن مبــارزات دارای پرونده هــای قضایــی 
ــس و  ــه حب ــران ب ــدگان کارگ ــورد نماین ــك م ــه در ی ــتند ک هس
ــکل های  ــر و تش ــه کارگ ــه خان ــن ک ــدند. ای ــوم ش ــالق محک ش
ــد مخصــوص آن هــا  ــا آن را تصاحــب کنن ــد ت ــالش می کنن زرد ت
نیســت. حتــی در مــورد تشــکل های شــرکت واحــد و هفــت تپــه 
ــر  ــا از آن خب ــرد کــه م ــی صــورت مــی  گی ــن تالش های ــز چنی نی
داریــم و نبایــد خــود را بــه بــی خبــری بزنیــم و گمــان کنیــم کــه 
گویــا یــك واکســن اســتقالل وجــود دارد. عرصــه تشــکل کارگری 
ــران  ــت . کارگ ــتگی اس ــتقالل و وابس ــان اس ــارزه می ــه مب عرص
مذهبــی و غیرمذهبــی و عوامــل کارفرمــا و نهادهــای دولتــی تمــام 
تــالش خــود را بــه کار مــی  برنــد تــا ایــن تشــکل ها را از جوهــر 
ــری  ــاالن کارگ ــکل های فع ــورد تش ــد. در م ــی کنن ــی ته مبارزات
هــم همیــن مســئله وجــود دارد امــا ایــن درجــات همــواره متفــاوت 
ــی و چــه اجتماعــی(  اســت. عرصــه تشــکل کارگــری )چــه صنف
عرصــه مبــارزه میــان اســتقالل و  وابســتگی اســت. اگــر مبــارزات 
ــا  ــتیبان آن ه ــز پش ــی نی ــارزات اجتماع ــرد و مب ــری اوج بگی کارگ
ــه اصطــالح زرد کارفرمــا  باشــد بســیاری از همیــن تشــکل های ب
ســاخته بــه دســت کارگــران تســخیر خواهــد شــد . اگــر در شــرایط 
ــره  ــا مذاک ــا کارفرم ــد ب ــندیکا برون ــاء س ــده ای  از اعض ــود ع رک
ــن  ــد ای ــرف کنن ــار .......... ص ــم در کن ــار را ه ــی ناه ــد و حت کنن
ســازش و تــرک مبــارزات کارگــری نیســت اگــر کارگــران بــه درب 
مجلــس برونــد و یــا بــه مقامــات نامــه بنویســند و یــا بــا مدیریــت 
بــه مذاکــره بنشــینند و یــا مذاکــرات هــم بــه نتیجــه برســد و یــا 

نرســد معنایــش سازشــکاری نیســت. 
ــرای  ــی ب ــارزه نمایندگان ــان مب ــه در جری ــر ک ــان تای ــران کی کارگ
ــه لحــاظ ماهــوی و عملکــرد تفاوتــی  ــد ب خــود انتخــاب کــرده ان
بــا اتحادیــه و ســندیکا ندارنــد کارگــران ماهشــهر و تبریــز هــم کــه 
نــام خودشــان را انجمــن صنفــی گــزارده انــد )هرچنــد بــه لحــاظ 
ــاوت اســت(  ــه متف ــا ســندیکا و اتحادی ــی انجمــن صنفــی ب حقوق
ــدان و  ــه زن ــی محکــوم ب کارگــران ماهشــهر کــه در حکــم قضای
ــارز  ــران مب ــا کارگ ــی ب ــه لحــاظ ماهــوی تفاوت شــالق شــده اند ب
دیگــر ندارنــد.  کارگــران معــدن بافــق کــه نماینــده آن هــا همــان 
ــدن  ــران مع ــن کارگ ــت همچنی ــالمی اس ــورای اس ــده ش نماین
ــالمی  ــورای اس ــان در ش ــم نمایندگانش ــا ه ــه آن ه ــنگرود ک س
ــه  ــی را ک ــارزات صنف ــه مب ــت ک ــی آن اس ــئله اصل ــتند. مس هس
ــوان در  ــی ت ــد نم ــران مشــارکت دارن ــت قاطــع کارگ در آن اکثری
چارچوب هــای نظــری و ایدئولوژیکــی خالصــه کــرد. ممکــن اســت 
خواســتگاه آن هــا متفــاوت باشــد امــا در رونــد کار هماهنگی هــا و 
ــا  ــا و همکاری ه ــن هماهنگی ه ــه ای ــود دارد ک ــی وج همکاری های
ــد  ــان خواه ــود را نش ــیون ها خ ــیون ها و کنفدراس ــاد فدراس در ایج

جناح هــای  کنفدراســیون ها  و  فدراســیون ها  همــان  در  و  داد 
ــد داشــت. ــارز و سازشــکار همــواره وجــود خواهن مب

ــز وجــود  ــن کارگــری نی ــورد تشــکل های فعالی ــر در م ــن ام همی
ــه هماهنگــی  ــا عناصــر متشــکله کمیت ــتگاه و ی ــر خواس دارد مگ
ــود.  ــز ب ــك چی ــه ی ــه آزاد...... هم ــون و اتحادی ــری و کان و پیگی
این هــا تشــکل هایی بودنــد کــه از خواســتگاه های مختلــف 
ــده  ــود آم ــه وج ــری ب ــپ و کارگ ــی و چ ــنفکری و مبارزات روش
بودنــد. در یکــی جنبه هــای روشــنفکری )روزنامــه نــگاران- 
ــارزات  ــود و در دیگــری مب نویســندگان - دانشــجویان( بیشــتر ب
ــم  ــتند و در بخشــی ه ــت بیشــتری داش ــا فعالی ــی و اقلیت ه قوم
ــا در  ــد. ام ــکیل داده بودن ــی را تش ــاکله اصل ــال ش ــران فع کارگ
هــر یــك از ایــن تشــکل ها عناصــر دیگــری هــم از بنیان هــای 
ــود  ــی وج ــران فعال ــون کارگ ــتند. در کان ــود داش ــی وج اجتماع
ــتند در  ــزایی داش ــه س ــهم ب ــکل گیری آن س ــه در ش ــتند ک داش
عیــن آن کــه عــده ای  روزنامــه نــگار و نویســنده نیــز کــه مدافــع 
حقــوق کارگــران بودنــد یــا فعــاالن قدیمــی چــپ آن را همراهــی 
ــك  ــد حــول ی ــد بتوانن ــن عناصــر بای ــام ای ــد. حــال تم ــرده ان ک
ــا یکدیگــر همــکاری کننــد  ــا منشــور ب ــا اساســنامه و ی برنامــه ی
ــران  ــبت کارگ ــا نس ــری و ی ــاالن کارگ ــبت فع ــه نس ــه آن ک چ
ــن صــورت ممکــن  ــاد شــود در ای ــم و زی ــك ک ــر ی ــال در ه فع
اســت تاویل هــا و تفســیرها بــه انــواع مختلــف باشــد امــا فعــاالن 
ــی و  ــه چندگانگ ــل را ب ــن عوام ــال ای ــران فع ــری و کارگ کارگ
مبــارزات مختلــف بخش هــای اجتماعــی در نظــام ســرمایه داری 
ــالش  ــف ت ــای مختل ــن گرایش ه ــان ای ــد و در می ــر می کنن تعبی
مــی  کننــد تــا بتواننــد تســمه نقالــه و یــا مبانــی مشــترکی بیابنــد 
ــدار  ــنفکران طرف ــد. از روش ــد دهن ــر پیون ــه یکدیگ ــان را ب ــا آن ت
و مدافــع طبقــه کارگــر تــا نویســندگان و شــاعران و وکال و 
دانشــگاهیان همچنیــن معلمــان و پرســتاران بــا کارگــران ایــران 
خــودرو و ســایپا و خــاور و کارگــران و حقــوق بگیــران در صنایــع و 
کارگاه هــا بــا هــر درجــه از ســطوح صنعتــی و خدماتــی و بســیاری 
ــی کــه کــه آســیب های نظــام  از زخــم خــوردگان و آزادی خواهان
ــك وجــه مشــترک  ــد ....همــه دارای ی ــده ان ســرمایه داری را دی
هســتند و ایــن وجــه مشــترک مقابلــه بــا نظــام ســرمایه داری بــه 
عنــوان نظامــی منحــط و در حــال زوال اســت تــالش مــا بــرای 

ــا ایــن نظــم اســت.  مقابلــه ب
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روز جهانی کارگر و ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگری
امیر حسین محمدی فرد

روز جهانــی کارگــر نمــاد اتحــاد و همبســتگی طبقــه کارگــر اســت. 
ــن  ــی ای ــدرت اجتماع ــه ق ــن اســت ک ــده ای ــن روز نشــان دهن ای
ــت،  ــه در کمی ــکیل دهنده جامع ــت تش ــوان اکثری ــه عن ــه ب طبق
یك پارچگــی و نقــش آن در مناســبات تولیــد نهفتــه اســت. قبــل 
ــم  ــد ه ــر ش ــی کارگ ــت روز جهان ــه ثب ــر ب ــه منج ــی ک از اتفاق
مبــارزه روزمــره مزدبگیــران در سراســر جهــان ســرمایه داری جریان 
ــات  ــت. مطالب ــد یاف ــه خواه ــز ادام ــد از آن نی ــت و بع ــته اس داش
ــرای  ــه ب ــران همیش ــتثمار مزدبگی ــداوم اس ــل ت ــه دلی ــران ب کارگ
نظــام ســرمایه داری مطــرح بــوده، همچنیــن فشــار و ارعــاب نیــز 
پاســخ همیشــگی کارگــران بــوده اســت. حقیقــت ایــن اســت کــه 
کارگــران ایــران در طــی ســالیان گذشــته، مقابــل نهادهــای دولتی، 
ــد و دســت  ــراض کردن محیط هــای کار و خیابان هــا، تجمــع و اعت
از کار کشــیدند. از ســوی دیگرمناســبات تولیــدی ســرمایه داری بــا 

ــر پراکندگــی طبقــه کارگــر در حــال بازتولیــد اســت.  تکیــه ب
ضــرورت متشــکل و متحــد شــدن طبقــه کارگــر از همیــن مبــارزه 
ــی  ــط جغرافیای ــر محی ــه در سراس ــود ک ــی می ش ــره ای ناش روزم
ســرمایه داری در جریــان اســت. سراســری شــدن مطالبــات 
ــه  ــارزه علی ــرط مب ــش ش ــی آن پی ــاد و آگاه ــر، اتح ــه کارگ طبق
ســرمایه داری اســت و تشــکل سراســری کارگــری کــه برخاســته از 

ــی اســت. ــی حیات ــز قدم ــروی کار باشــد، نی ــاری نی ــارزه ج مب

بــا توجــه بــه اینکــه نظــام ســرمایه داری حاکــم اســت و مناســبات 
ــو  ــرای لغ ــی ب ــرایط عین ــرمایه ش ــت س ــاس انباش ــد، براس تولی
مالکیــت خصوصــی و پایــان دادن بــه نظــام اســتثمار انســان کــه از 
انســان مهیــا اســت و بــا احتســاب اینکــه از طــرف دیگــر بحــران 
اقتصــادی ســرمایه داری در ایــران کــه هجــوم بــه ســفره کارگــران 
و زحمتکشــان پیامــد آن اســت، باعــث اعتراضــات متعــدد اعــم از 
اعتصــاب و تجمــع تــا خودکشــی ناشــی از اســتیصال شــده اســت 
ــرای تغییــر  ــودن شــرایط عینــی ب ــر فراهــم ب ــاز تاکیــدی ب کــه ب
ــن رو تشــکل  ــر اســت. از همی ــه کارگ ــع طبق ــه نف ــوا ب ــوازن ق ت
ــد افزایــش دســتمزد و  ــد کــه بتوان ــدا می کن ــوده ای ضــرورت پی ت
کاهــش ســاعت کار را بــه یــك خواســت سراســری طبقــه کارگــر 
تبدیــل کنــد. البتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه این تشــکل مســتقل 
ــر زیســت طیقــه کارگــر باشــد. حضــور  ــد مبتنــی ب ــوده ای بای و ت
ــه  ــر ب ــه کارگ ــری و سوسیالیســت های طبق ــاالن کارگ صــرف فع
ــه در  ــد، بلک ــه را نمی کن ــی از کل طبق ــت نمایندگ ــی کفای تنهای
ــل داده  ــران صیق ــی- اقتصــادی کارگ ــی اجتماع ــا زندگ ــاط ب ارتب
دارد  می شــود و چــون در جریــان حیــات کارگــران حضــور 

ــر  ــه ام ــران را ب ــت کارگ ــد خواس ــت می توان ــه از آن اس و برگرفت
ــکل یابی  ــر تش ــورت ام ــن ص ــر ای ــد. در غی ــل کن ــر تبدی همه گی
کارگــری کــه بی ربــط بــه ســوخت و ســاز نیــروی کار باشــد، امــری 

ــی و ســنتی غیرکارگــری اســت.  ذهن
در شــرایط کنونــی اقتصــاد ســرمایه داری ایــران، معیشــت کارگــران 
را هــدف قــرار داده، طبقــه کارگــر در محاســبات ســرمایه داری بیــش 
ــم  ــران اع ــروت ای ــان ث ــت. کل صاحب ــه اس ــت یافت ــش اهمی از پی
ــی  ــت روز جهان ــر گرامی داش ــه فک ــی ب ــی و ضدحکومت از حکومت
کارگــر هســتند و در ایــن روز طبقــه کارگــر را بــه ســوی خــود فــرا 
ــتند  ــك می فرس ــام تبری ــد، پی ــادر می کنن ــا ص ــد، بیانیه ه می خوانن
دیگــر  ســوی  از  می دهنــد.  ترتیــب  دولتــی  ســخنرانی های  و 
ــد.  ــا می زن ــران ج ــوق کارگ ــده ی حق ــود را نماین ــر خ ــه کارگ خان
»پاسداشــت  مقــام  در  ضدحکومتــی  ناسیونالیســت  راســت های 
ــوری  ــاخت امپراط ــان در س ــتگی آن ــد و همبس ــران« برمی آین کارگ
ــا  ــر دســت مزده ــا از طــرف دیگ ــد. ام ــران را »جشــن« می گیرن ای
نســبت بــه تــورم رو بــه کاهــش اســت و ســاعت کار بــدون پرداخــت 
اضافــه کاری رو بــه افزایــش. اعتراضــات کارگــری در "چادرملــو" بــا 
ــزل از  ارعــاب متوقــف می شــود وهیاتــی در قالــب نمایندگانــی متزل
ــر  ــت » تدبی ــه دول ــد« ب ــم »امی ــدی چش ــای تولی ــران واحده کارگ
ــران و  ــات کارگ ــه مطالب ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــدال« می دوزن و اعت
زحمت کشــان از ســوی هیــچ کانــال کارگــری مســتقل و سراســری 

پیگیــری نشــده اســت.

نبــود اتحــاد و همبســتگی طبقــه کارگــر در قالــب تشــکیالت توده ای 
ــن  ــت پیش گرفت ــث دس ــه، باع ــن طبق ــی ای ــوع زندگ ــی برن مبتن
ــذاری در  ــش و تاثیرگ ــای نق ــی ایف ــری و مدع ــنت های غیرکارگ س
جنبــش مــزد بگیــران شــده اســت. سندیکالیســم و ســنت ســندیکایی 
ــه  ــت ک ــری اس ــاز و کار غیرکارگ ــای س ــی از نمونه ه ــران یک در ای
ــك  ــر و هژمونی ــی همه گی ــوان جنبش ــه عن ــته ب ــچ گاه نتوانس هی
ــذار باشــد و  ــر تاثیرگ ــه کارگ ــی اجتماعــی- اقتصــادی طبق در زندگ
ــت و ســرانجام سندیکالیســم  ــی، نهای ــه طــور کل از ســوی دیگــر ب
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تعدیــل فشــار نظــام ســرمایه در همــان چارچــوب مناســبات موجــود 
ــه ای بهتــر در عرضــه  ــرای معامل ــزاری ب اســت. در کل ســندیکا اب
ــر  ــا فرات ــار پ ــروه فش ــد از گ ــندیکا نمی توان ــت. س ــروی کار اس نی
بگــذارد، زیــرا در بســیاری از مــوارد جــای چــك و چانــه زدن در این 
ــد واهــی  ــه امی ــازار مــکاره برده فروشــی، معیشــت کارگــران را ب ب
ــد ســرمایه داری  ــق اقتصــادی و چرخــش ویران گــر چــرخ تولی رون
می ســپارد تــا از انباشــت ســود حاصلــه درصــدی ناچیــز کارگــران 
ــز ذوب  ــرش نی ــن نگ ــی ای ــرون داد سیاس ــه ب ــود ک ــامل ش را ش
شــدن در بــازوان ســرمایه داری و دنبالــه روی از سیاســت های 
ــه  ــه هرگون ــت ک ــی اس ــد.البته بدیه ــدال« می باش ــت »اعت دول
تــالش بــرای مطــرح کــردن مطالبــات کارگــران و متحــد کــردن 
ــل سندیکالیســم  ــا تقاب ــرد ام ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــد م ــان بای آن
وتشــکل های  تــوده ای کارگــری از تقابــل دو نگــرش و افــق 
ــی از  ــم بازتاب ــرد. سندیکالیس ــمه می گی ــران سرچش ــرای کارگ ب

ــت. ــازش کارانه اس ــه و س ــالح طلبان ــگاه اص ن
ــه دلیــل ازهم گســیختگی میــان صفــوف طبقــه  از طــرف دیگــر ب
ــال های  ــان در س ــه آن ــده و ناپیگیران ــات پراکن ــر و اعتراض کارگ
اخیــر، کنش گــری سیاســی صــرف براینــد عینــی مبــارزات 
ــی شــدن  ــود. اجتماع ــی می ش ــران معرف ــی و معیشــتی کارگ صنف
ــی و  ــط زندگ ــه در محی ــن ک ــای ای ــه ج ــران را ب ــات کارگ مطالب
کار آن هــا جســت و جــو کننــد و روز جهانــی کارگــر را بــه عنــوان 
ــردن  ــا ب ــد ب ــی کنن ــران معرف ــاد آگاهــی و هــم بســتگی کارگ نم
ــدن آن  ــی ش ــال اجتماع ــه دنب ــان ب ــه خیاب ــری ب ــت کارگ خواس
ــه  ــت و ب ــی اس ــاز و کار مقطع ــن س ــه ای ــی ک ــتند. از آنجای هس
دلیــل مشــخصات حاکمیــت ســرمایه داری ایــران تــداوم نمی یابــد؛ 
نمی توانــد مســایلی محــوری و ریشــه ای چــون افزایــش دســتمزد 
و کاهــش ســاعت کار را  از طریــق کنــش گــری صــرف سیاســی 

ــد. ــه یــك امــر اجتماعــی تبدیــل کن ب
اتــکای نیــروی تعییــن کننــده  تشــکل تــوده ای تنهــا بــه 
ــا  ــران برپ ــود مزدبگی ــت خ ــه دس ــی و ب ــای اجتماع دگرگونی ه
خواهدشــد و قــدم بــر داشــتن در ایــن راه از ســوی فعالیــن 
ــوان  کارگــری و کارگــران پیــش رو الزم و ضــروری اســت. نمی ت
از کارگــران ایــران درخواســت حمایــت از عــده ای کارگــر در فــالن 
ــه  ــی ک ــدی در گوشــه ای از جهــان را داشــت در صورت واحــد تولی
هنــوز مســئله معیشــت کارگــران ایــران معضــل ایــن طبقــه اســت. 
نظــام ســرمایه داری در ایجــاد تفرقــه میــان صفــوف طبقــه کارگــر 
ــاب  ــا ارع ــی  ت ــه ای چــون تبعیــض جنســیتی و قومیت از هــر حرب
و خفقــان فروگــذار نخواهــد بــود تــا جایــی کــه حملــه بــه طبقــه 
کارگــر را در تمــام ســطوح زندگــی اجتماعــی – اقتصــادی گســترده 
می کنــد. مطالبــات صنفــی و معیشــتی بــه حــق مــزد بگیــران تنهــا 
ــوده ای  ــتقل و ت ــکل مس ــه تش ــکا ب ــردن آن و ات ــری ک ــا سراس ب

ــود. ــری ش ــداوم پیگی ــد، مت ــه می توان ــت ک ــری اس کارگ

حوادث کار
سعید منصوری

ــد و  ــور را می چرخانن ــاد کش ــرخ اقتص ــر روزه چ ــه ه ــی ک کارگران
بــرای حداقل هــا تــالش می کننــد تــا بتواننــد ماهانــه حداقــل 700 
هــزار تومــان درآمــد داشــته باشــند و بــرای ایــن  درآمــد ناچیــز کــه 
ــاال شــهر  ــج نفــری در رســتوران های ب ــوده پن کــه شــام یــك خان
می باشــد، حاضرنــد هــر کار خطرآفرینــی را انجــام دهنــد. کارهایــی 
ــه و  ــه تهی ــرای ســرعت در انجــام آن حاضــر ب ــان ب ــه کارفرمای ک
لــوازم ایمنــی و حتــی آمــوزش نحــوه اســتفاده ی آن بــه کارگــران 
ــداد  ــاه اول ســال 93 تع ــه در 9 م ــن اســت ک ــرای همی نیســتند. ب
ــی کشــته  ــار رســمی ســازمان پزشــکی قانون ــق آم ــر طب 1506 نف
ــته  ــران کش ــداد کارگ ــای تع ــداد منه ــن تع ــه ای ــه البت ــده اند ک ش

ــتند. ــا هس ــده در جاده ه ش
 زیــرا راننــدگان  یــا کارگرانــی کــه در زمــان حمــل نقل دچــار حادثه 
و آســیب یــا حتــی فــوت شــوند در زمــره حــوادث ناشــی از کار تلقی 
ــوان حــوادث رانندگــی شــناخته می شــود و  ــه عن نمی شــود بلکــه ب
ــران در محیط هــای کاری  ــه کارگ ــا بیماری هــای ناشــی از کار ک ی
ــز  ــود نی ــان می ش ــرگ آن ــه م ــر ب ــوند و منج ــال می ش ــه آن مبت ب
ــق  ــر طب ــن احــوال ب ــا ای ــن شــنارش لحــاظ نشــده اســت. ب در ای
ــن کار در  ــوادث حی ــی از ح ــوت ناش ــداد ف ــود تع ــای موج آمار ه
ــه 1994  ــال83 ب ــر در س ــی 92 از 697 نف ــال هایی 83ال ــن س مابی
ــدی   ــد 126.2درص ــه دارای رش ــت ک ــیده اس ــال92 رس ــر در س نف
بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه طبــق آمــار رســمی ســازمان 
بین المللــی کار، مــرگ و میــر ناشــی از کار در جهــان رونــد کاهشــی 
داشــته و از 345000 نفــر در ســال 1998 بــه 321000 نفــر در ســال 

2008 رســیده اســت.
 طــی ایــن مــدت نــرخ شــیوع حــوادث منجــر بــه مــرگ از 16.4 بــه 
10.7 نفــر بــه ازای هــر 100 هــزار کارگر رســیده اســت. بــه عبارتی، 
یــك ســوم کاهــش پیــدا کــرده اســت. حتــی در کشــورهایی چــون 
فنالنــد، ژاپــن و ســوئد تــا 62 درصــد کاهــش حــوادث در یــك دوره 

بیســت ســاله گزارش شــده اســت.
امــا کارگــران ســاختمانی کــه بیشــترین میــزان تلفــات را در بیــن 
خــود دارنــد کــه بــه دلیــل دائمــی نبــودن محــل کار اکثــرا حتــی 
دارای بیمــه خدمــات اجتماعــی هــم نیســتند. طبــق آمارهــای بیــن 
المللــی هــر ســاله 60 هــزار حادثــه منجــر بــه فــوت در کارگاه هــای 
ــاله  ــر س ــی ه ــه عبارت ــد. ب ــورها رخ می ده ــازی کش ساختمان س
17 درصــد حادثــه مرگبــار در کارگاه هــای ســاختمانی جهــان اتفــاق 
می افتــد کــه در ایــران ایــن میــزان بالــغ بــر 47 درصــد اســت کــه 

70 درصــد آن منجــر بــه مــرگ و میــر نیــروی کار شــده اســت. 
از دالیــل بــاال بــودن درصــد فــوت کارگــران ســاختمانی در ایــران 
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نصبــت بــه آمــار جهانــی  می تــوان بــه بــاال بــودن ســاخت ســاز ها 
در ایــران بــه دلیــل در حــال توســعه بــودن ایــن کشــور اشــاره کــرد 
و دلیــل اصلــی آن عــدم نظــارت دقیــق دســتگاه نظــارت از قبیــل 
ــر  ــی و مهم ت ــن اجتماع ــان اداره کار و تامی ــی و بازرس ــر اجرای ناظ
از همــه نبــود اجبــار بــرای راه انــدازی واحــد HSP  در پروژه هــای 

کوچــك نــام بــرد. 

ــد ســال بیشــترین مــرگ میر هــا در  ــن چن ــق آمار هــای ای ــر طب ب
اســتان تهــران و ســپس در اصفهــان می باشــد. دلیــل اصلــی ایــن 
ــتان ها  ــن اس ــاد ای ــت زی ــودن و جمعی ــی ب ــد صنعت ــر می توان ام

ــه دیگــر جاهایــی کشــور باشــد. نســبت ب

ــر  ــرگ می ــل م ــتر دلی ــال 92 و 93 بیش ــای س ــاس آمار ه ــر اس ب
کارگــران ســقوط از بلنــدی اســت برخــورد اجســام ســخت و بــرق 

ــرار دارند. ــوم ق ــای دوم و س گرفتگــی در رده ه
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در آزمونــی تاریــخ، در ســی و انــدی ســال پیــش و پــس از 
غوغاهــای بســیار، طبقــه ی کارگــر ایــران نتوانســت دریابــد کــه آن 
چــه بــرای ســرمایه در شــکل شــوراهای اســالمی کار در زیــر چتــر 
حمایت هــای سیاســی دولــت جمهــوری اســالمی مفیــد بــود، بــرای 
او نمی توانســت چیــزی جــز بردگــی بیشــتر، فقــر و فالکــت افزونتــر 

ــی خــود باشــد. و از هــم گســیختگی ســازمانی و طبقات
ــد و  ــار زن ــی افس ــی تاریخ ــن نادان ــر ای ــت ب ــی می توانس ــا زمان تنه
ــاور  کارگــر ایرانــی را بــه همــراه دیگــر هــم زنجیرانــش بــه ایــن ب
ــه ی  ــد هم ــود بای ــی خ ــرای رهای ــه ب ــاند ک ــی و تاریخــی برس قطع
ــا و  ــاخته و ارگان ه ــا س ــا را ره ــا و بی خردی ه ــوش باوری ه آن خ
ــه  ــا ســازد کــه توانایــی گــذار ب نهادهــای جدیــدی از قــدرت را برپ

فراســوی ســرمایه را دارا باشــد. 
ــد  ــب نمای ــی را کس ــی تاریخ ــن خودآگاه ــت ای ــد می توانس او بای
ــل  ــرای ح ــد و ب ــن مشــکل را دریاب ــت از ای ــرون رف ــای ب ــا راه ه ت
ــاکان  ــد کم ــه می بای ــر ن ــردارد وگ ــر ب ــی موث ــای عمل ــا گام ه آنه
ایــن تحقیــر و خفــت را بپذیــرد کــه ســرمایه گاه گاهــی بــه 
درخواســت های ملتمســانه در بــاب افزایــش دســتمزد و یــا  احتمــاال 
در  مقابــل تهدیدهــای محــدود او در مــورد خواســته هایش همراهــی 
ــه کــه  ــه ی خــود بیفزایــد. همــان گون ــغ اعان ــر مبل نشــان دهــد و ب
ــوده اســت و امــا اکنــون و پــس از ســال ها و از  ــا کنــون چنیــن ب ت
پــی بســیاری مبــارزات صنفــی و طبقاتــی و نیــز گــذران دوره هایــی 
ــم  ــر ه ــرادر و خواه ــا ب ــرای  او و میلیارده ــکون ب ــودی و س از م
زنجیــرش ، در سراســر جهــان اوضــاع در حــال تغییــر یافتــن اســت. 
بحران هــای جدیــدی جهــان ســرمایه را در برگرتفــه اســت کــه دیگر 
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ــون کامــال ســاختاری اند و اینــك  ــا ادواری نیســتند بلکــه اکن تنه
ــت.  ــدن اس ــدار ش ــال پدی ــرای او در ح ــودمندی ب ــانه های س نش
نیروهــای تــازه ای بــه اردوگاه او ملحــق شــده انــد و درحــال رشــد 
ــی  ــازمان های صنف ــدرس س ــه و من ــکال کهن ــه اش ــد ک یافتن ان
ــه جهــت  ــا ب ــات ســندیکاها و اتحادیه ه ــی او  در هی ــازه طبقات مب
فــوق العــاده غیرمنعطــف و متمرکزشــان فاقــد بهــره وری کافــی و 
بنابرایــن پاســخ های مناســبی بــرای آن نیســتند و ظــروف ناتوانــی 
بــرای شــکل دادن درخــور بــه کلیــت ایــن نیروهــا و انرژی هــای 

ــد.  ــم جدیدن ــوه و متراک ــد و انب ــاده نیرومن فوق الع
اینــك ایــن خواســته ها و پتانســیل ها از جداره هــای ضخیــم 
ــا شــده ی ایــن اشــکال قدیمــی  فضاهــای تنــگ وکوچــك و خنث
ــازه ای  ــای ت ــاد نهاده ــان ایج ــازند و خواه ــا می س ــود را ره خ
ــد در  ــای مول ــن نیروه ــد ای ــا رش ــب ب ــدی متناس ــکال جدی و اش
هیــات نیــاز بــه ارگان هــای غیرمــادی و مــادی طبقاتــی را آشــکار 
می ســازند و فشــارهای بی امانــی بــرای تــرک ایــن اشــکال 
کهنــه ســازمانی کــه ناتــوان از پاســخ گویی بــه ایــن فرارفت هــای 
ــب  ــه متناس ــی ک ــای نوین ــوی هیات ه ــه س ــوم ب ــد و هج جدیدن
ــش  ــد، افزای ــی تازه ان ــوای طبقات ــت ق ــازه و ماهی ــش ت ــا آرای ب

می یابــد. 
ــرایط  ــن ش ــد از ای ــا بتوان ــازد ت ــادر می س ــه او را ق ــی ک وضعیت
ــرط آن  ــه ش ــد. ب ــی را بنمای ــرداری تاریخ ــت بهره ب ــد نهای جدی
ــد و  ــود ننمای ــازه خ ــای ت ــن نیروه ــتی از ای ــتفاده نادرس ــه اس ک
ــه جــای برگزیــدن راه  ــد و ب انرژی هــای خــود را بــی ثمــر نگردان
ــد و  ــرودر نغلط ــه ف ــت روی های بی مای ــه راس ــه گژراه ــت ب درس
ــدگان  ــرای خــود و آین ــاک تاریخــی دیگــری را ب ــراژدی اندوهن ت

ــد. ــم نزن رق
او بایــد فعالیــن تــازه ای بــا توانایی هایــی از گونــه ی دیگــر متناســب 
بــا ایــن نیروهــای مولــد جدیــد پــرورش دهنــد. اســباب های نویــی 
را فراهــم آورد. قرارگاه هــای تــازه ای را ســازمان دهــد و انبــوه ایــن 
لشــگری را کــه اینــك در هیــات انبــوه خلــق در  اردوگاه او گــرد 
ــا یــك  ــد ت ــی گســیل نمای ــه ســوی آوردگاه هــای نهای ــد ب آمده ان
ــود و  ــت خ ــه سرنوش ــرای همیش ــاید ب ــار ش ــن ب ــر و ای ــار دیگ ب

جهــان را بــر پایــه ی عدالتــی نــو ســامان دهــد. 
نیروهــای طبقاتــی در هیــات  تشــکل های ســندیکایی و اتحادیه ای 
ــرجهان و  ــران در سراس ــارزه کارگ ــرن مب ــش از دو ق ــم بی علی رغ
ــا در نظــر داشــتن فرازهــای درخشــانی  در زیــر ایــن پرچم هــا و ب
ــا  ــتان ت ــت ها در انگلس ــتی، از چارتیس ــارزات تریونیس ــن مب در ای
اتحادیه گــران کمونــارد در فرانســه کــه همــه دوره هایــی درخشــان 
ــرای  ــرد ب ــی در نب ــن الملل ــر بی ــه ی کارگ ــای طبق از قهرمانی ه
ــت  ــی در نهای ــد. ول ــرمایه بودن ــوی س ــه فراس ــی ب رهیافت های
ــر  ــراه دیگ ــه هم ــر را ب ــه ی کارگ ــی طبق ــاع نهای ــتند اجم نتوانس
ــدم  ــت آورد. ع ــه دس ــم ب ــن پارادای ــر ای ــرای تغیی ــران ب رنجب

ــه ها  ــد و دسیس ــای مول ــن نیروه ــی ای ــی وکیف ــی کم ــد کاف رش
و خشــونت های ســرمایه بــه همــراه رهبری هــای ناالیــق در 
تندپیچ هــای تاریخــی آنــان را نــاکام گــذارد و در نهایــت در قیــد و 
بندهــای قانونــی دســتگاه حقوقــی در زد و خوردهــای صنفــی تبدیل 
نمــود و ناچــارا و بنابــر خصلــت و ماهیــت خــود حتــا رادیکال تریــن 
آنهــا تنهــا ارگان هایــی بــرای مصالحــه و داد و ســتد فــروش نیــروی 

ــازار مــکاره ی ســرمایه داری تبدیــل شــدند.  ــه ب کار ب
بــا رشــد غول آســای تکنولوژی هــای جدیــد تولیــد و تغییــر 
ــه  ســاختارهای بوروکراتیــك، آن کــه او خــود ســرمایه را مجبــور ب
ــه  ــاد اضاف ــه ایج ــرایط ب ــود. ش ــوده ب ــا نم ــن توانایی ه ــای ای ارتق
ــور  ــه در ط ــد ک ــدی ای انجامی ــی و تولی ــم مال ــت های عظی انباش
4 دهــه گذشــته آنهــا منجــر بــه دگرگونی هــای وســیع در سیســتم 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  در عرصه هــای  ســرمایه داری جهانــی 
ــدی از  ــای جدی ــادی، فرم ه ــکل اقتص ــه در ش ــد ک ــی آن ش سیاس
تولیــد را در هیــات تولیــد اقتصــادی اطالعاتــی رباتیــك، ارتباطــات و 
خدمــات در مرکــز تولیــد ســرمایه دارانــه قــرار داد و در عرصه هــای 
ــه  ــه ب ــك از مدرنیت ــذار پارادایماتی ــب گ ــی موج ــی و سیاس اجتماع
پســامدرنیته از امپریالیســم بــه امپراتــوری شــد و تحــوالت اساســی 
ــد  ــر گردانی ــی را ناگزی ــی را در اردوگاه کار جهان ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــری ب ــای کار فک ــم نیروه ــال عظی ــه ی اول آن انتق ــه مرحل ک
صفــوف کارگــران کار یــدی در مقیــاس تمــام ســیاره اســت. بــا کوچ 
غول آســای ایــن نیروهــا، در عرصــه ی ژئوگرافیــك اجتماعــی جهــان 
ــه ی  ــندیکایی طبق ــه ای و س ــه اتحادی ــی و کهن ــکل های قدیم تش
ــم  ــود او ه ــیك خ ــای کالس ــرای نیروه ــه ب ــی ک ــر صنعت کارگ
اینــك کاربردهــای عملیاتــی الزم و واقعــی خــود را از دســت د اده 
ــی  ــته های واقع ــرد خواس ــوان از پیش ب ــی نات ــه کل ــر ب ــد، دیگ بودن
ــد.  ــد گردیده ان ــده جدی ــتثمار ش ــای کار اس ــا نیروه ــن میلیارده ای
ایــن تحــوالت عظیــم جهانــی کــه آرایش هــای جدیــدی از 
ــدگان  ــرم استثمارش ــرده الج ــاد ک ــی را ایج ــی طبقات صف بندی های
جهــان را بــه اشــکال جدیــدی از نهادهــای قــدرت و ســازمان یابــی 
طبقاتــی خــود نیازمنــد کــرده اســت. آن اشــکال تشــکیالتی کهنــه، 
ــر  ــا دیگ ــن تقریب ــه ای ــازمان دادن ب ــرای س ــود ب ــای خ توانایی ه

ــام بشــریت را از دســت داده اســت. تم

ــه  ــی ب ــی واقع ــای عملیات ــا توانایی ه ــد، ب ــای جدی ــون نهاده اکن
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــیاره، ب ــن س ــوس ای ــت کل نف ــعت و ظرفی وس
تمامــی  قلت شــان  علی رغــم  امــا  کــه  اقلیت هــا  قلیل تریــن 
ثروت هــای جهــان و ابــزار تولیــد آن را در اختیــار دارنــد، الزم آمــده 

اســت.
ــد اســت.  ــن راه هــای جدی ــون انکشــاف ای ــه اکن ــن وظیف عاجل تری
جهــان تغییــر کــرده اســت. مــا نیــز مجبــور بــه تغییــر آرایــش قــوای 

خــود و نهادهــای ســازمانی آنیــم.
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ــیك و  ــوم کالس ــاد ، مفه ــازمان و نه ــتراتژی، س ــك و اس تاکتی
قدیمــی خــود را وانهــاده اســت و کاربردهــای عملیاتــی آن ناموثــر 

ــده اســت.  ــاکارا گردی و ن
فاصلــه میــان ســتادهای رهبــری بــا گردان هــا، هنگ هــا و 
ســپاه های عملیاتــی محــو شــده اســت. اشــکال جدیــدی از 
ــطه  ــی واس ــده و ب ــی ش ــرد درون ــور فرداف ــه ط ــه ب ــی ک آگاه
ــد،  ــوام یافتن ان ــال ق ــرده و در ح ــد ک ــد، رش ــی می گردن عملیات
اکنــون شــخصیت انســان جدیــد پســامدرن ، انســان اســتثمار شــده 
پســامدرنیته، از میــان تکنولوژی هــای عظیــم و غول آســای تولیــد 
ــد  ــای جدی ــك در هیات ه ــات  رباتی ــات و خدم ــی، ارتباط اطالعات
ــن  ــه ی ای ــرل هم ــرعت کنت ــه س ــازد و ب ــدا می س ــود را هوی خ
ــرد.  ــت می گی ــه دس ــك را ب ــات تکنولوژی ــد و خدم ــوط تولی خط
ــه شــدت  ــان ب ــت تکنیکی ش ــر ماهی ــه بناب ــد ک ــد جدی ــزار تولی اب
ــکال  ــد و اش ــان معاصرن ــی انس ــرد جمع ــام در خ ــه ادغ ــل ب مای
ــدت  ــه ش ــا آن ب ــد وب ــی را برنمی تابن ــت خصوص ــه ی مالکی کهن
ــکال  ــام اش ــل تم ــن دلی ــه همی ــد و ب ــردی درگیرن ــر کارب از نظ
ــان  ــر جه ــرمایه در سراس ــی س ــت خصوص ــلطه مالکی ــی س سیاس
اینــك مســتقیم توســط ایــن انســان جدیــد، بی واســطه در معــرض 

ــرار دارد.  ــی آن ق ــادی و عملیات ــك انتق ــم و پراتی تهاج
اکنــون ایــن کارگــران امــور فکــری، در عرصه هــای تولیــد 
اطالعاتــی و خدمــات و ارتباطاتنــد کــه بــه عظیم تریــن نیروهــای 
ــده اند.  ــدل ش ــی مب ــرد نهای ــرای نب ــخ ب ــه تاری ــردی محرک راهب
جهــان دگرگــون شــده اســت و طبقــه ی کارگــر جهانــی در هیــات 
ــود  ــون او خ ــردد چ ــون نگ ــد دگرگ ــی نمی توان ــق جهان ــوه خل انب
ــرات  ــن تغیی ــد ای ــود موج ــت و خ ــر داده اس ــان را تغیی ــن جه ای

اســت. 
می توان برای دستمزدها مبارزه کرد.

می توان برای حق اعتصاب مبارزه کرد. 
می توان برای لغو قراردادهای موقت کار مبارزه کرد.

و می تــوان بــرای بســیاری چیزهــای دیگــر کــه حقــوق مســلم و 
انکارناپذیــری اســت در چارچوبــه ی قوانیــن جامعــه کنونــی مبــازه 
ــه دســت آورد و  ــی هــم ب ــرای مدت ــا همــه ی آنهــا را ب کــرد و حت
بــه آنهــا شــکل قانونــی بــا تضمین هــای حقوقــی ســرمایه دارانــه 
ــت آوردهای  ــران و دس ــی کارگ ــارزات طبقات ــارب مب ــی تج داد. ول
ــان و  ــان و دولت هایش ــط کارفرمای ــان توس ــه شدن ش آن و پذیرفت
ــا تاکیــد بــر تضمیــن حقوقــی حتــا تحــت نظــر نهادهــای بیــن  ب
المللــی، نشــان داده اســت کــه در لحظــات حــاد تاریخــی ســرمایه 
همــه ی دســت آوردها و ارگان هــای پذیرفتــه شــده حقوقــی 
ــن خــود   ــر چکمه هــای آهنی ــران را در زی ــی و صنفــی کارگ طبقات
ــان  ــس و اوباش ــل های پلی ــا و مسلس ــری از تفنگ ه ــر چت و در زی
ــر را  ــه ی کارگ ــد و طبق ــه و ســرکوب می نمای ــس گرفت خــود، بازپ
مجبــور بــه تــرک مواضعــی می نمایــد کــه پیــش از آن در اختیــار 

داشــت و ســعی می کنــد نماینــدگان او را محــدود ســاخته ، بــه بنــد 
کشــیده، کشــتار کــرده و یــا بــه خدمــت خــود بازخــرد.

ــد  ــد تولی ــکال جدی ــت. اش ــه اس ــر یافت ــرایط تغیی ــون ش ــا اکن ام
ــم  ــان حج ــات، آن چن ــی و ارتباط ــد اطالعات ــاهراه های تولی در ش
ــم  ــی مله ــی وسیاس ــی طبقات ــی و آگاه ــی عموم ــی از آگاه عظیم
ــد  ــرار می ده ــدگان ق ــی استثمارش ــار اردوگاه جهان از آن را در اختی
ــه  ــطه در میان ــتقیم و بی واس ــا مس ــازد ت ــادر می س ــان را ق ــه آن ک
معرکــه نبردهــا وارد شــده و در اشــکال مختلــف و گروه هــای متنــوع 
ــطح  ــك س ــی در ی ــون گروه های ــم چ ــترده، ه ــا گس ــك ام و کوچ
پهنــاور از جغرافیــای اجتماعــی جهانــی در تمــام عرصه هــای ســیاره 
کــه بــدون هیــچ مرکزیتــی بــدون هیــچ تمرکــز ســازمانی ای، هــم 
چــون شــیوه های تولیــد کــه اکنــون انجــام می دهــد کــه کال فاقــد 
مدیریــت متمرکــز شــده اســت. در افــواج میلیونــی ســازمان یابــد و 
بــه ســوی کانون هــای متمرکــز آریستوکراســی ســرمایه بــه هجــوم 
ــارزه، از  ــه خاطــر اســتفاده از ایــن روش هــای جدیــد مب بپــردازد و ب
هــر گونــه ضربــه یــا پاتــك ســرمایه، بــا کمتریــن تلفــات و ضایعات، 
بازپــس نشســته ، موضــع عــوض نمــوده ، مصــون مانــده و دوبــاره 

بــه یــورش بپــردازد.
اکنــون زمــان توفان هــای مهیــب و مســتمر فرارســیده اســت. 
ــر  ــن کشــمکش ها، از بحران هــای عالمگی هجــوم ابرهــای ســیاه ای
ــای  ــروز طوفان ه ــانه های ب ــه نش ــه هم ــد ک ــت دارن ــی حکای جهان
بزرگ انــد. امــری کــه مــا را بایــد بــه تامــالت و تفکــرات بیشــتری 
ــاز دارد.  ــرد ب ــوخ نب ــه و منس ــیوه های کهن ــر ش ــرار ب وادارد و از اص

این سالح های قدیمی ، دیگر سالح هایی کارا نیستند.
اردوگاه کار جهانــی اکنــون جنگجویــان و رزمندگانــی را در مقیــاس 
صدهــا میلیــون نفــر در اختیــار دارد کــه بــه دانــش و تکنولوژی هــای 

جدیــد کامــال مســلط و مســلح ا نــد.
پــس طبیعــی اســت کــه در مقابــل توانایی هــای ارتقایافتــه ســرمایه، 
از ایــن توانایی هــای قدرتمنــد خــود، نهایــت بهره بــرداری را بنمایــد 
ــه  ــرد ک ــه کار گی ــد و ب ــداع نمای ــارزه ای را اب ــد مب ــکال جدی و اش
ــا را  ــت زیان ه ــمنانش نهای ــرای دش ــیب ها و ب ــل آس ــرای او حداق ب

ــاز آورد.  ب
فعالیــن و کنشــگران اردوگاه کار در عرصــه ی ملــی و داخلــی کشــور 
مــا، اکنــون نمی تواننــد از تاثیــرات بالواســطه و مســتقیم ایــن 
تحــوالت جهانــی بــی نصیــب بماننــد. زیــرا آنــان خــود بخشــی مهم 
ــد. باالخــص  از ایــن آرایــش قــوای طبقاتــی در ایــن نبــرد جهانی ان
ایــن کــه در کنــار تمــام مولفه هــای یــاد شــده، آنــان منشــا تحــوالت  
ــر حــوزه مبارزاتــی منطقــه خــود در ســطح  ــر گــذار ب فرهنگــی تاثی
ــل  ــد. درک کام ــامل می گردن ــر را ش ــون نف ــا میلی ــاس صده و مقی
نیازمنــدی بــه فهــم مولفه هــای گفتــه شــده بــا احســاس مســوولیت 
عملــی در مقابــل آن بی شــك وظیفــه ای فــوری بــرای هــر مبــارزه 

شایســته ایرانــی اســت. 
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کارگران و معضل اعتیاد در ایران
شهناز نیکوروان

یکـــی از کـــارگران غیرصـــنعتی در بحث های گروهی 
ــه  ــر هزین ــک نف ــط ی ــاد، فق ــر 40 معت ــت: "از ه گف
ــی آورد".  ــت م ــه دس ــواد ب ــروش م ــواد را از راه ف م
فروشـــندگان مـــواد، میـــزان درآمد خود را در روزهای 
کاری، بیــن 30 تــا 80 هــزار تومــان عنــوان کردنــد.« 

ــان  ــه در می ــکاران بلک ــان بی ــا در می ــه تنه ــران ن ــاد در ای اعتی
ــاد مشــکلی اســت  ــع اعتی ــی دارد، در واق ــار باالی ــز آم شــاغلین نی
کــه گریبــان تمامــی اقشــار جامعــه از جملــه دانشــجویان، کارگــران 
و  حکومتــی  رســانه های  اخبــار  مجموعــه  اســت.  گرفتــه  را 
ــارزه  ــتاد مب ــر کل س ــام دبی ــم مق ــی قائ ــا جزین ــات علیرض گزارش

ــا موادمخــدر تنهــا گوشــه ای  ب
ــد  از عمــق تباهــی نســل جدی
ــذارد. در  ــش می گ ــه نمای را ب
ــدر  ــر موادمخ ــا تاثی ــه ب رابط
کارتل هــای  سیاســت  و 
مافیایــی موادمخــدر وطنــی 
بــرای  زیــادی  تحقیقــات 
مبــارزه بــا موادمخــدر در یــك 
دهــه گذشــته صــورت گرفتــه 
اســت امــا بــا نگاهــی بــه 
و  اقتصــادی  آمارمشــکالت 

اجتماعــی مــردم ایــران بــه طــورکالن و انجــام ایــن بررســی ها در 
ــران  ــر رنگــی مشــکالت کارگ ــه حجــم و پ ــا توجــه ب اســتان ها ب
ــه  ــم ک ــاره کنی ــی اش ــه مناطق ــتر ب ــا بیش ــت ت ــر آن داش ــا را ب م
نیــروی کار بــا ایــن پدیــده درگیــر اســت و بــه اقشــاری بپردازیــم 

کــه بیشــترین آســیب را از ایــن پدیــده دیــده و می بیننــد.
ــدر  ــروش موادمخ ــاق و ف ــه قاچ ــت ک ــد گف ــر بای ــویی دیگ از س
ماننــد قاچــاق انســان و اســلحه  بــه خاطــر ســود فــراوان هــر روز 
ــری  ــش جدایی ناپذی ــز بخ ــر نی ــن ام ــد و ای ــعه می یاب ــتر توس بیش
از جوامــع طبقاتــی اســت. الزم اســت بــا توجــه بــه افزایــش ســود 
اقتصــادی و سیاســی آن بــه مســائل و مشــکالتی بــه طــور عمیــق 
پرداخــت کــه مصــرف ایــن مــواد افیونــی بــرای مــردم ایــران بــه 
ارمغــان مــی آورد کــه البتــه انجــام ایــن امــر مســتلزم نیــرو، بودجــه 
، زمــان بســیار ، آزادی تحقیــق و رفــت و آمــد در محیط هــای کار 

اســت کــه امــکان آن بــرای مــا نیســت. 
البتــه در ایــن مطلــب هــدف بررســی علمــی و جامعــه شناســانه ی 
اعتیــاد نیســت بلکــه اشــاره بــه عــوارض و تاثیــر مصــرف موادمخدر 

ــال  ــا کام ــران اســت. م ــر ای ــه کارگ ــان و طبق ــی محروم ــر زندگ ب
واقــف هســتیم بخشــی از ثروتمنــدان از زاویــه لــذت زودگــذر بــه 
موادمخــدر نــگاه می کننــد و در غــرب آزاد ســازی ماری جوانــا 
ــرای ســود  ــن راســتا می باشــد و نهادهــای ســرمایه داری ب در همی
خــود خواهــان آزادســازی موادمخــدر هســتند و شــهرزاد برومنــد در 

دفــاع از ایــن نظریــه در ایــران کار کــرده اســت.  
ــتاورد  ــیایی دس ــورهای آس ــب کش ــی در اغل ــاک و تریاک کش تری
اســتعمار اســت، بــا نــگاه بــه تاریخچــه جنگ هــای تریــاک چیــن  
ــا سیاســت های اســتعماری انگلیــس آشــنا می شــویم  ــی ب ــه خوب ب
ــه  ــادی ک ــع اقتص ــای مناف ــد منه ــان می ده ــوح نش ــه وض ــه ب ک
ــرای نظــام ســرمایه داری دارد  ــی ب ــواد افیون ــاده و ســایر م ــن م ای
درگیــر شــدن مــردم در دام اعتیــاد کار را بــرای برنامه هــای 
ــه تاریخچــه  ــا نگاهــی ب اســتعماری و اســتثماری ســهلتر می کند.ب
ــت انگلیــس را  ــت اســتعماری وق ــای دول ــز پ ــران نی ــاک در ای تری
ــران  ــن ای ــه در دوره حکومــت پادشــاهان خائ ــم کــه چگون می بینی
ــق  ــاورزان از طری ــن کش ــع انداخت ــه طم ــا ب ــدا ب ــاک را در ابت تری
خریــد تریــاک بــه قیمــت گــران و بازپــس گرفتــن ســوخته تریــاک 
ــول خــوب و  از آنهــا در ازای پ
همچنیــن منافــع بــاالی مالــی 
ــی آن  ــاک و فراوان ــت تری کش
کم کــم جامعــه را درگیــر ایــن 
ــه  ــد. گرچ ــی کردن ــاده افیون م
ایرانیــان و بــه خصــوص دربــار 
ایــران قبل تــر از ایــن نیــز 
ــتند  ــنایی داش ــاک آش ــا تری ب
ــالوه  ــدا ع ــع در ابت ــا در واق ام
ــروش  ــد و ف ــاک، خری ــر تری ب
ایــن  از  منتــج  محصــوالت 
مــاده توســط انگلیســی ها بــه عنــوان یــك تجــارت پرســود 
ــه  ــد ســایر تجارت هــا ب ــز مانن ــن تجــارت نی گســترش یافــت و ای

ــادی شــد. ــر و تحــول زی ــان دســتخوش تغیی ــرور زم م
ــت  ــن اس ــرد ای ــاره ک ــت و اش ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ــا آن چ ام
ــرای  ــادی آن ب ــع اقتص ــاظ مناف ــه لح ــدر، ب ــاق موادمخ ــه قاچ ک
سیســتم های بــازار، یکــی از ویژگی هــای نظــام ســرمایه داری 
اســت و بــه ایــن ترتیــب افــراد بســیاری از مبــارزات اجتماعــی دور 
مــی شــوند. در بحــث قاچــاق موادمخــدر ماننــد قاچــاق انســان بایــد 
بــه فرآینــدی اشــاره کــرد کــه پویاســت و بخشــی از اقتصــاد کالن 
و خــرد، نــه تنهــا ایــران کــه جهــان را شــامل می شــود. می تــوان 
ــان  ــرد: از قاچاقچی ــاره ک ــد اش ــن فرآین ــر در ای ــل درگی ــه عوام ب
عمــده و بین المللــی کــه مافیــای موادمخــدر را در جهــان تشــکیل 
ــه در  ــن چرخ ــادان. ای ــا و معت ــرده پ ــندگان خ ــا فروش ــد ت می دهن
ســیکلی دایمــی در حــال چرخیــدن اســت و در ایــن چرخــه نــه تنها 
ــا و  ــه جان ه ــود، بلک ــا می ش ــی جابه ج ــای کالن و عظیم پول ه
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ــی رود. ــدر م ــه ه ــز ب ــادی نی ــای زی خون ه
معــاون ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر کشــوردر مصاحبــه اش 
و  تصادفــات  از  ناشــی  ومیرهــای  مــرگ  از  می گوید:»بعــد 
ــی از  ــور ناش ــر در کش ــل مرگ ومی ــن عام ــاده ای دومی ــوانح ج س
ــی  ــار و ارقام ــاس آم ــد.«   براس ــدر می باش ــوء مصرف موادمخ س
ــی منتشــر می شــود  ــت و سیســتم دولت ــی از طــرف دول ــه گاه ک
ــه در  ــرد ک ــی ب ــران پ ــه ای ــم جامع ــت وخی ــه وضعی ــوان ب می ت
منجــالب موادمخــدری بــا اســامی متفــاوت و کیفیت هــای بســیار 
ــم  ــا درمی یابی ــن خبره ــالی ای ــد. از الب ــا می زن ــت وپ ــازل دس ن
ــی  ــد طبقات ــز بای کــه مــواد مخــدر و مصــرف آن در جامعــه  را نی

ــد.  دی
ــتان های  ــه اس ــدد ب ــل متع ــه دالی ــه ب ــتان هایی ک ــر اس ــالوه ب ع
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــب س ــاد از جان ــر اعتی ــرز خط ــا درم ــر ی پرخط
ــهرها  ــتان ها و ش ــی در اس ــوند،  مناطق ــی می ش ــدر معرف موادمخ
ــی  ــروی انتظام ــط نی ــر توس ــی پرخط ــوان مکان های ــه عن ــز ب نی
اعــالم می شــوند کــه ایــن مناطــق از مناطــق فقیرنشــین شــهرها 
و حاشــیه شــهرها هســتند )و ایــن همــه جــای بحــث دارد( امــا از 
ســوی دیگــر مــا بــا آمــاری از طــرف منابــع دولتــی مواجــه هســتیم 
کــه بیانگــر آمــار بــاالی اعتیــاد در میــان کارگــران نیــز می باشــد .

ــران  ــهر ته ــه اسالمش ــرا در منطق ــه اخی ــق ک ــك تحقی ــه ی نتیج
انجــام شــده در گزارشــی منتشــر شــده اســت:» 78 درصــد 
ــن  ــد. در ای ــاغل بوده ان ــه ش ــن منطق ــده ای ــادان دستگیرش معت
میــان بیشــترین ســهم از آن کارگــران مراکــز صنعتــی، کارگاهــی 
و تولیــدی اســت. 30 تــا 35 درصــد کارگــران ایــن مراکــز معتادنــد، 

ــر.« ــزار نف ــا 700 ه ــن 600 ت ــی بی ــی جمعیت یعن
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت کــه: »ســتاد 
ــاغل  ــراد ش ــه روی اف ــی ای ک ــی بررس ــدر ط ــا موادمخ ــارزه ب مب
ــه ایــن آمــار رســیده اســت کــه بیــش از 18  ــاد انجــام داده ب معت
درصــد ایــن افــراد کارگــر ماهــر و نزدیــك بــه 16 درصــد کارگــر 
ــن  ــهری و همی ــده ش ــان رانن ــت درصدش ــدود هش ــاده اند. ح س
ــاغل  ــد دارای مش ــش درص ــك ش ــتند. نزدی ــازه دار هس ــداد مغ تع
تخصصــی و 5 درصــد دارای مشــاغل غیررســمی اند. بیــش از 4/5 
ــایر  ــز س ــار درصــد نی ــك چه ــده برون شــهری و نزدی درصــد رانن
مشــاغل را دارنــد. براســاس ایــن آمــار 28 درصــد معتــادان بیــکار، 
قبــال شــاغل بــوده و بــه دلیــل اعتیــاد از محــل کارشــان اخــراج 

شــده انــد.«  
قائــم مقــام دبیــر ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر علیرضــا جزینــی در 
ــاد 20 درصــد کارگــران و  ــارس از اعتی ــا خبرگــزاری ف ــه ب مصاحب

حــوزه صنعــت بــه موادمخــدر خبــر داد. 
ــده اســت:  ــرداد1393 آم ــن 13 م ــر آنالی ــن در ســایت خب همچنی
ــاد  ــد. اعتی ــر کردن ــن گی ــور را زمی ــع کش ــاد صنای ــران معت کارگ
ــردی و خانوادگــی و اجتماعــی  ــر مشــکالت ف کارگــران عــالوه ب

صدمــات متعــدد و زیــادی بــر انســجام و آگاهــی کارگــران نســبت 
بــه حقــوق طبیعی شــان و آگاهــی طبقاتی شــان می زنــد و از ســویی 
دســت کارفرمــا و ســرمایه دار را در سوء اســتفاده و بهره بــرداری 
بیشــتر از کارگــران بــاز می گــذارد و کارگــران بــه بهانه هــای 
متعــددی از حــق وحقــوق خــود محــروم می شــوند و امــکان 
ــا  ــی ی ــه دایم ــدت ب ــاه م ــای کاری کوت ــل  قرارداده ــی تبدی حداقل
طوالنــی مــدت از بیــن مــی رود و کارگــران اخــراج شــده و کارگــران 
ــاد و  ــی معت ــوند و وقت ــران می ش ــن کارگ ــن ای ــس جایگری ــازه نف ت
شــیره جانشــان مکیــده شــده اخــراج و کارگــران جدیــد جایگزیــن 

ــوند. ــا می ش آنه
ایــن مشــکل کامــال آشــکاری اســت کــه کارگــر معتــاد قــادر بــه کار 
بــا بازدهــی بــاال نیســت و از طرفــی نســبت بــه حــق وحقــوق خــود 
نیــز کامــال آگاه نیســت و گرچــه بــا وجــود آگاه بــودن، بــه دالیــل 
مختلــف از جملــه اســیر مــواد افیونــی بــودن  مشــکل بســیار بزرگــی 

بــر ســر راه آگاهــی و مبــارزه طبقاتــی اش نیــز می باشــد.
امــا بررســی ودالیــل اعتیــاد کارگــران دارای اهمیــت بســیار 
ــانی ها  ــه خبررس ــن گون ــود . ای ــرح ش ــد مط ــه بای ــادی اســت ک زی
ــی کارخانه هــا  ــا تعطیل ــال مجــرم اســت ت ــه دنب و تیترهــا بیشــتر ب
ــزارش  ــن گ ــه همی ــی ک ــدازد. در حال ــران بین ــردن کارگ ــه  گ را ب
ــا تعــدادی از کارگــران معــدن بــه بخشــی از دالیــل  در مصاحبــه ب
ــردازد و می نویســد: "او کارگــر معــدن زغــال  ــاد کارگــران می پ اعتی
ــن  ــری زمی ــق 130 مت ــاعت در عم ــه 12 س ــت و روزان ــنگ اس س
ــنگ  ــال س ــدن زغ ــاید در مع ــه می گوید:»ش ــد، و در ادام کار می کن
ــاد باشــند، شــرایط  ــری معت ــل 15 نف ــر حداق ــر کارگ ــن 80 نف از بی
کار ســخت و اســترس بــاال اســت، مشــکالت اقتصــادی هــم امــان 
ــد  ــن کــه بتوان ــرای ای ــده و بعضــی از کارگــران هــم ب همــه را بری
ــه تریــاک  ــد ب ســرپا بماننــد و چنــد شــیفت کار کننــد پنــاه می آورن

ــواد.«  و م
ایــن گــزارش بــدون ایــن کــه مســتقیم بــه دالیــل اعتیــاد کارگــران 
اشــاره کنــد کــه همانــا نابه ســامانی وضعیــت اقتصــادی جامعه اســت 
ــران  ــژه مزد بگی ــه وی ــه ب ــف جامع ــار ضعی ــه اقش ــش از هم ــه بی ک
ــخت  ــیار س ــرایط بس ــه در ش ــت ک ــرده اس ــدر ک ــر موادمخ را درگی
ــق  ــی و دره عمی ــالف طبقات ــی اخت ــا قربان ــه تنه ــد و ن کار می کنن
ــه  ــتند، بلک ــان هس ــی کارگریش ــای زندگ ــد و هزینه ه ــن درآم بی
ــکالت  ــایر مش ــغلی و س ــت ش ــدم امنی ــی از ع ــترس های ناش اس
شــرایط کار آنهــا را بــه ســمت عملکردهــای غلــط بــرای مواجــه بــا 
مشــکالت شــغلی خــود می کنــد. ایــن ســایت همچنیــن در بخــش 

ــد: ــری می نویس دیگ
ــم 400  ــه حقوق ــت ک ــال اس ــه س ــابقه کار، س ــال س ــا 10 س »ب
هزارتومــان اســت و االن دوماهــی می شــود کــه شــرکت خصوصــی 
ــد  ــا را می ده ــا کارگره ــوق م ــی از حق ــا بخش ــدن تنه ــب مع صاح
ــن  ــاال رفت ــل ب ــه دلی ــه ب ــی و دوماه ــن یک ــم همی ــر را ه و 20 نف
ــت.  ــرده اس ــراج ک ــنگ اخ ــال س ــن زغ ــروش نرفت ــا و ف هزینه ه
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خــوب در ایــن شــرایط کار در معــدن؛ کارگــر یــك حــب تریــاک 
ــن.«  ــق زمی ــه عم ــی رود ب ــال م ــی خی ــد ب ــد و بع می زن

فرهــاد اقطــار مدیــرکل پیشــگیری و امور اعتیاد ســازمان بهزیســتی 
کشــوردر گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا بــا اشــاره بــه اســترس های 
ــد کــرد: در برخــی از  ــودن برخــی کارهــا تاکی شــغلی و ســنگین ب
ــط   ــراب، دوری از محی ــد اضط ــی مانن ــغلی خطرات ــای ش محیط ه
ــراد شــاغل در  ــه اف ــه طوری ک ــواده و …. مشــاهده می شــود ب خان
ــه مــدت یــك مــاه  ــد عســلویه ب برخــی از محیط هــای کاری مانن
ــا کار  ــتند، ی ــود دور هس ــه خ ــط خان ــج روز از محی ــل و پن ــا چه ت
کــردن در مناطــق فــوق کــه گرمســیری بــوده و داشــتن حــرارت 
و دمــای بــاال در آن مناطــق جنــس کار را بــه ســمت گرایــش بــه 
ــرر  ــای مک ــال حاضــر غیبت ه ــد. در ح ــك می کن موادمخــدر نزدی
ــان  ــدن انگشــت کارکن ــع ش ــاد، قط ــای ح ــان، بیماری ه در کارکن
ــت  ــدن کیفی ــن آم ــر دســتگاه ها، ســرقت در محــل کار، پایی در زی
اجنــاس و تولیــدات کارخانــه ای و … از معضــالت حاصــل از اعتیــاد 
ــای  ــه هزینه ه ــغلی اســت ک ــای ش ــایر محیط ه ــا و س در کارگاه ه

ــد.«  ــی گســترده ای را ایجــاد می کن ــی و اجتماع درمان

در بحــث اعتیــاد مربــوط بــه کارگــران و صنایــع و تولیــد تاکنــون 
ــاد  ــا اعتی ــه ب ــه در رابط ــده از جمل ــددی منتشــر ش ــات متع گزارش
ــت  ــی وضعی ــردم محل ــه م ــه گفت ــه ب ــلویه ک ــران در عس کارگ
ــردم  ــرای م ــادی ب ــای زی ــن نگرانی ه ــا معتادی ــاد ی ــران معت کارگ
ــد از  ــته اســت.اما آنچــه مســلم اســت بع ــراه داش ــه هم ــه ب منطق
ــدون  ــلویه ب ــت و گاز عس ــع نف ــرداری از مناب ــال 1377 بهره ب س
تهیــه هیچگونــه امکاناتــی ســیل کارگــران بــه عســلویه بــا شــرایط 
ــددی را  ــائل و مشــکالت متع ــه مس ــد ک ــروع ش ســخت کاری ش
ــرایط  ــل ش ــه حاص ــته و دارد ک ــراه داش ــه هم ــران ب ــرای کارگ ب
ــوا  ــدی آب وه ــل از ب ــکالت حاص ــائل و مش ــخت کاری ومس س

ــت.  ــه اس ــران در منطق ــی کارگ ــرایط زندگ وش
ســال  در  دانشــگاهی  جهــاد  اکادمیــك   مطالعــه  براســاس 
ــه شــرایط بســیار نامســاعدی کاری   ــن منطق ــران در ای 1386کارگ
مواجــه هســتند:»عوامل عمــده ذکــر شــده بــرای شــیوع 
اعتیــاد در کارگــران عبارتند از: ســاخت و ســاز ســریع 

و تـــراکم کارگــران، کار طاقت فرســا در شــرایط آب و 
ــوب، تراکــم جمعیــت و کاهــش امــکان  هوایــی نامطل
ــاد  ــواد، اعتی ــه م ــان ب ــی آس ــط، دسترس ــرل محی کنت
کارگــران حیــن ورود، بی توجهــی پیمانــکاران بــه 
ــات  ــود خدم ــران و کمب ــط کارگ ــواد توس ــرف م مص
ــاد در  ــدت اعتی ــیوع و ش ــی. شـ ــگیرانه و درمان پیش
ــاخت  ــرعت س ــه س ــا 1384 ک ــال های 1382 ت س
ــوده، افزایــش یافتـــه و از  وســاز در منطقــه بیشــتر ب
ســـال 1385 ســـرعت ســاخت وســاز و به دنبــال آن 
ــت و  ــه اس ــش یافت ــی، کاه ــران موقت ــت کارگ جمعی
محیــط قابلیــت کنتــرل بیشــتری پیــدا کــرده اســت.«
در بخش دیگری از این تحقیق اشــاره شده :»شـــیوع مـــصرف 
مـــواد در کارگــران پیمانــکاری و کارگــران بــا نــوع کار 
ســـخت، بـه خـصوص کار در ارتفاع و شـرایط تحمـل 
گرمـــای شـــدید بیـــشتر گـــزارش می شــود. به طور 
کلــی در مشــاغل زیــر میــزان مصــرف مــواد بیشــتری 
گــزارش گردیــد: جوشــکاری، آرماتوربنــدی، بتنریــزی، 
کار در ارتفــاع یــا روی داربســت، و رانندگــی. یکــی از 
اعضــای NA کـــه آلـــودگی را در میــان راننــدگان زیــاد 
ــک  ــا روزی ی ــوله راننده ه ــت: "در س ــت، گف می دانس

ــود.« ــواد آب می ش ــو م کیل
ــخت کاری، آب  ــرایط س ــر ش ــالوه ب ــن ع ــق همچی ــن تحقی ای
وهوایــی بــه عوامــل دیگــری در رابطــه بــا اعتیــاد کارگــران اشــاره 
می کند:»عوامــل مؤثــر بــر مصــرف مــواد: بــه طــور کلی، 
اعتقــاد بــر ایــن بود کـــه شــرایط ســخت کار و زندگی 
در منطقه موجـــب گـــرایش افـــراد بـــه مصــرف مواد 
ــد  ــخت، عبارتن ــرایط س ــن ش ــه ای ــود. از جمل می ش
از: بـــاال بــودن ســاعات کار روزانــه، انجـــام برخـــی 
کارهـــای ســـنگین، آب و هــوای نامناســب، تأخیــر در 
دریافــت حقـــوق و دوری از خـــانواده. در عیــن حــال، 
وفـــور مـواد و عـدم تفکیـــک فیزیکـی افـراد معتـاد و 
ــتی  ــدود حراسـ ــرل مح ــا، کنت ــاد در خوابگاه ه غیرمعت
و امنیتـــی، عـــدم نظــارت خانــواده و کمبــود تفریــح و 
ســرگرمی از عوامــل دیگــر موجــود ذکــر شــد. عمومــاً 
ــی  ــش کارآی ــب افزای ــتر موج ــاک را بیش ــرف تری مص
ــن  ــه همی ــتند. ب ــخت می دانس ــرایط س ــل ش و تحم
دلیـــل، در بـــسیاری از مــوارد، مصــرف تریــاک نه تنها 
تحمــل می شــود، بلکــه عــده ای معتقـــد بودنــد برخــی 
پیمانکاران بـــرای افـزایش کـارآیی، کـــارگران را بـه 
مصــرف مــواد تشــویق کــرده یــا حتــی برایشــان مــواد 

مـی کننـد.« تهیـه 
ــت  ــه الزم اس ــا آنچ ــرد ام ــر ک ــوان ذک ــددی را می ت ــل متع عوام
ــه  ــواد ب ــروش م ــی از ف ــد ناش ــود در آم ــژه ش ــاره وی ــه آن اش ب
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ــرده  ــاره ک ــه آن اش ــز ب ــق نی ــن تحقی ــه ای ــت ک ــران اس کارگ
است:»روشــهای تأمیــن هزینــه مصــرف مــواد در مــورد 
کارگــران، عمدتــاً از طریــق درآمــد قـــانونی آنهـــا، و 
نـــدرتاً از طریـق سـرقت و خریـــد و فروش مواد ذکر 
گردیــد. یــک راننــده مصــرف کننده تریـــاک عنـــوان 
کــرد: "معمــوالً یــک ســوم درآمــدم را خــرج مــوادم 
می کـــنم و مـــابقی آن را بــه خانــواده ام مـی دهـــم". 

***
ــه  ــه ب ــاری ک ــن بیم ــرم و ای ــه ج ــت ن ــاری اس ــك بیم ــاد ی اعتی
ــدد  ــل متع ــه دالی ــت ب ــرده اس ــدا ک ــیوع پی ــران ش ــدت در ای ش
ــدر  ــه موادمخ ــان ب ــی آس ــی و دسترس ــود. فراوان ــر می ش همه گی
ــه ســایر مایحتــاج ضــروری زندگــی  ، قیمــت پاییــن آن نســبت ب
مــردم، همــه نشــان دهنــده جامعــه ای اســت کــه از لحــاظ سیاســی 
واقتصــادی بــه شــدت بیماراســت و مشــکالت و معضــالت 
ــاق  ــی، قاچ ــر، تن فروش ــکاری، فق ــد بی ــددی مانن ــی متع اجتماع
انســان و موادمخــدر، دختــران فــراری و خودکشــی و ســقوط 

ــال دارد. ــه دنب ــره را ب ــانی وغی ــای انس ارزش ه
در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز مــا شــاهد فســاد دربــار و قاچــاق 
ــاه  ــر ش ــوی، خواه ــرف پهل ــه اش ــی ک ــا جای ــودم ت ــدر ب موادمخ
ــا  ــود. )مافی ــدر ب ــی موادمخ ــای بین الملل ــی از مافیاه ــابق یک س
ــام  ــون دارد( ن ــدرت و قان ــتیبانی ق ــت وپش ــد حمای ــدن نیازمن ش
اشــرف پهلــوی از ســال 1335 بعــد از تصویــب قانــون منــع کشــت 
خشــخاش در عرصــه قاچــاق موادمخــدر مطــرح شــد. بــا اجــرای 
ــر بهــداری  ــح، وزی ــر جهانشــاه صال ــه توســط دکت ــون ک ــن قان ای
کابینــه حســین عــال، تهیــه و بــه مجلــس پیشــنهاد گردیــد، ایــران 
ــه  ــرار داشــت، ب ــاک ق ــده تری ــه در شــمار کشــورهای صادرکنن ک

ــدل شــد.  ــدگان مهــم موادمخــدر مب ــه یکــی از واردکنن زودی ب
ــاد  ــن فس ــه ای ــه علی ــی ک ــد آزادی خواهان ــان بودن ــان زم در هم
مافیایــی مبــارزه می کردنــد ومشــهورترین جانباختــه ایــن راه مدیــر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــیرازی، اس ــور ش ــورش، کریم پ ــه ش روزنام
ــت و  ــه حاکمی ــاگری علی ــه افش ــت ب ــر روز دس ــگار ه روزنامه ن
وابســتگانش مــی زد. در زمــان دولــت دکتــر مصــدق و حتــی بعــد 
از کودتــا از پــای ننشســت و همچنــان بــه رســوا کــردن خانــدان 

ــت. ــوی پرداخ پهل
وی در مقالــه ای بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه فشــرده آن چنیــن 
ــام  ــه در تم ــق دارد ک ــه ح ــرف چ ــد اش ــردم می گوین ــت:  م اس
شــئون مملکــت دخالــت کــرده و بــا مقــدرات و حیثیــت یــك ملــت 
ــه  ــی را ک ــن پول های ــد ای ــردم می گوین ــد. م ــازی کن ــال ب کهن س
ــل،  ــور و کچ ــردم ک ــاهی از م ــازمان شاهنش ــام س ــه ن ــرف ب اش
ــه  تراخمــی و بی ســواد ایــن مملکــت فقیــر و بدبخــت می گیــرد ب
چــه مصرفــی می رســاند... مــردم می گوینــد چــرا خواهــر شــاه در 
امــور قضائیــه، مقننــه و اجرائــی ایــن مملکــت دخالــت نــا مشــروع 

ــرده و  ــار ک ــران را احض ــتان ته ــاه دادس ــر ش ــرا خواه ــد. چ می کن
ــه توقیــف ملــك افضلــی جنایتــکار و آدم کــش اعتــراض  نســبت ب

ــد.  ــرس را می ده ــض بازپ ــتور تعوی ــرده و دس ک
در مقاله دیگری می نویسد:

ــا  ــر آن هزاره ــه در زی ــم ک ــاال می زن ــی را ب ــن پرده های ــون م چ
ــه  ــی نهفت ــی و بیچارگ ــا بدبخت ــاد و هزاره ــا فس ــت، هزاره خیان
ــارزه ی سرســخت  ــن مب اســت ... مــن جــداً مصمــم هســتم کــه ای
ــه  ــرخ ک ــرافتمندانه ی س ــرگ ش ــرحد    م ــا س ــتی ناپذیر را ت و آش
ایــده آل و آرزوی دیریــن مــن اســت، دیوانــه وار دنبــال کنــم، مــن بــا 
وجــدان خــود قــرار و مدارهایــی گذاشــته ام، مــن وظیفــه دارم تمــام 
ــران  ــاک باشــد وی ــدر می خواهــد خطرن ــر چق ــور را ه ــای زنب النه ه
ــی  ــاًل در ط ــن کام ــازم. م ــان آگاه س ــر آن ــردم را از ش ــرده و م ک
انتشــار ایــن ســه شــماره ی شــورش خطــر را پیش بینــی و احســاس 

ــرده ام." ــود را ادا ک ــهادتین خ ــه، ش ــار در مقدم ــم و ناچ می کن
کریمپــور شــیرازی بعــد از ســی ام تیــر 1330 در روزنامــه ی شــورش 

معترضانــه نوشــت:
ــان  ــر از ج ــاه دیگ ــرادران ش ــران و ب ــادر و خواه ــم م ــن نمی دان " م
مــردم مفلــوک و گرســنه و بــی چیــز چــه می خواهنــد؟ ســی ســال 
تمــام خــون مــردم را ماننــد زالــو مکیدنــد، مــردم بیگنــاه و شــریف را 
در ســیاهچال های زنــدان انداختنــد، امــالک و امــوال مــردم را بــزور 
از آنــان گرفتنــد، نامــوس دختــران و زنــان ملــت را بــه زور لکــه دار 
ــای  ــه بانك ه ــت را ب ــول مل ــی و پ ــام دارای ــاختند، تم ــوده س و آل
ــاری و دزدان  ــری غف ــخ، پ ــعبان بی م ــاه، ش ــپردند. ش ــی س خارج

ــد؟  ــران چــه می خواهن ــردم محــروم و گرســنه ای دیگــر از م
در کتــاب "ایــن ســه زن" شــرح داده شــده اســت کــه اشــرف پهلــوی 
ــود  ــدان ب ــر زن ــان ســاقی در دفت همــراه ســرهنگ زیبایــی و گروهب
ــت  ــرف دریاف ــی از اش ــیلی محکم ــد. او س ــور را آوردن ــه کریم پ ک
ــم  ــا آن خان ــدان ب ــده زن ــاس ژولی ــد. در لب ــاز ش ــش ب ــرد. زبان ک
ــتحق  ــد و مس ــش زدن ــرد.او را آت ــه می ک ــیك معارض ــرزده و ش عط

ــه ندانســتند.  گلول
ــه  ــه خاطــر افشــاگری علی ــران ب ــم در ای ــه تای در ســال 1969 مجل
ــف  ــاک کش ــن تری ــدود 18/6 ت ــد. ح ــف ش ــوی  " توقی ــرف پهل اش
ــران کــه طبــق معاهــده بیــن المللــی 1961  ــت ای ــود و دول شــده ب
موظــف بــود میــزان دقیــق تریــاک مکشــوفه را بــه کمیســیون ویــژه 
ســازمان ملــل گــزارش دهــد، میــزان تریــاک مکشــوفه را فقــط نیــم 
ــاره از  ــن ب ــل در ای ــازمان مل ــژه س ــزارش داد. کمیســیون وی ــن گ ت
ــرد.  ــت نک ــخی دریاف ــی پاس ــت، ول ــح خواس ــران توضی ــده ای نماین
ــبانه  ــای ش ــی از کلوپ ه ــاه در یک ــی ش ــرادر ناتن ــا ب ــود رض محم
ــه  ــت ک ــت و گف ــوفه برداش ــای مکش ــرده از راز تریاک ه ــران پ ته
ــف  ــهربانی کش ــری و ش ــیله ژاندارم ــه وس ــه ب ــدری ک ــواد مخ م
ــوی حمــل می گــردد  ــر اشــرف پهل ــه مق ــی ب می شــود پــس از مدت

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــور ب ــارج کش ــا خ ــل ی ــپس در داخ و س
مــا می بینیــم در اوایــل ســال 1358-1357 همزمــان بــا قیــام 
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ــا کمــك مــردم  مردمــی، جامعــه بــه ســمتی حرکــت کــرد کــه ب
باندهــای قاچــاق وابســتگان و دســت در انــدرکاران حکومــت بــه 
ــری  ــا دی ــدند. ام ــود ش ــادی ناب ــیار زی ــد بس ــا ح ــردم ت ــت م دس
نپاییــد کــه در بــر همــان پاشــنه شــروع بــه چرخیــدن کــرد و مــواد 
ــل  ــدرت تبدی ــتگاه ق ــرای دس ــودآور ب ــیار س ــی بس ــه منبع مخدرب

شــد. 
ــی  ــش تخصص ــنبه در همای ــی« روز ش ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
روســای پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر، بــا اشــاره بــه دســتگیری 
بانــدی کــه طــی دو ســال دو هــزار میلیــارد تومــان گــردش مالــی 
داشــته، افــزود: فــردی کــه ایــن گــردش مالــی را انجــام داده، 35 

ســاله بــوده و پنــج کالس بیشــتر ســواد نداشــته اســت.
ــی وارد چرخــه اقتصــادی  ــن گــردش مال ــر چنی ــه داد: اگ وی ادام
شــود، اثــرات منفــی زیــادی دربرخواهــد داشــت، زیــرا اگــر گــردش 
ــزار  ــل 10 ه ــرف حداق ــوزه مص ــال در ح ــور را در س ــی کش مال
میلیــارد تومــان و معــادل ترانزیــت آن را 20 هــزار میلیــارد تومــان 

ــود. ــامل می ش ــی کشــور را ش ــه عمران ــم، دو ســوم بودج بدانی
ــوزه  ــه ح ــی ب ــن پول های ــه ورود چنی ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
ــا  ــن پول ه ــت: ای ــادی گف ــف اقتص ــات کثی ــطه گری و جریان واس
اگــر  و  وارد می شــود  نیــز  غیرقانونــی  واردات  و  در صــادرات 
ــادی دنیــا نیــز بیایــد، بــا وجــود  بزرگ تریــن فیلســوف اقتص
ــد. ــرل کن ــور را کنت ــاد کش ــد اقتص ــدر نمی توان ــاق و موادمخ قاچ

ــری، شــکاف و تبعیض هــا و  ــه نابراب ــا اشــاره ب ــی ب ــی فضل رحمان
ــول در حــوزه  ــن پ اعمــال نظــر در قدرت هــا گفــت: بخشــی از ای
ــه  ــره ب ــات و غی ــب انتخاب ــراد در قال ــود و اف ــت وارد می ش سیاس
ــود و  ــوده می ش ــدرت آل ــوزه ق ــن روی، ح ــد، از ای آن ورود می کنن
مــردم در قالــب دمکراســی، اختیــار خــود را بــه حاکمیتــی تحــت 

ــد. ــت می دهن ــا دول ــس ی ــوان مجل عن

ــا بیــان اینکــه پول هــای کثیــف در مســیر انتقــال قــدرت و  وی ب
ــزد  ــی نام ــال وقت ــوان مث ــه عن ــرد، گفــت: ب ــرار می گی سیاســت ق
ــی از او  ــد و وقت ــان خــرج می کن ــارد توم شــورای شــهری دو میلی
پرســیده می شــود ایــن پــول را از کجــا آوردی، می گوینــد دوســتان 
ــاق  ــف و قاچ ــای کثی ــن پول ه ــد پرســید ای ــد،  بای کمــك کرده ان

ــا در  ــن پول ه ــم ای ــن، می گویی ــرده؛ بنابرای ــوذ ک ــا نف ــه همانج ب
همــه جــا نفــوذ کــرده و تاثیــر خــود را گذاشــته اســت. 

ــام در  ــال انج ــده و در ح ــکل عم ــك مش ــدر ی ــاق موادمخ قاچ
ایــران اســت. ایــران یــك نقطــه  ترانزیتــی کلیــدی بــرای هروئین 
ــرز  ــتن م ــا داش ــران ب ــت. ای ــا اس ــه اروپ ــی ب ــیای جنوب غرب آس
ــا بزرگتریــن تولیدکننــده موادمخــدر،  مشــترک 975 کیلومتــری ب
کشــور افغانســتان، یــك مســیر زمینــی کوتــاه بــرای حمــل و نقــل 
موادمخــدر میــان افغانســتان و اروپــا اســت.  ایــران بــا 2.8 درصــد 
از جمعیــت معتــاد بــه مــواد مخــدر، دارای باالتریــن میــزان اعتیــاد 

بــه موادمخــدر در جهــان اســت.
ــران  ــودکان، ای ــان و ک ــد قاچــاق زن ــت همانن ــد گف متاســفانه بای

ــت. ــد موادمخدراس ــدا و مقص ــت، مب ترانزی
»ایــران بــه طــور مســتقیم در مســیر بزرگتریــن جریــان از هروئین 
در جهــان اســت. هروئیــن نیمــه تصفیــه شــده در قالــب مرفیــن 
ــال  ــود. در س ــران می ش ــتان  وارد ای ــام از افغانس ــاک خ ــا تری ی
ــه   ــد ک ــران ش ــور وارد ای ــواد مزب ــن از م ــدود 140  ت ــته ح گذش
ــط  ــف و ضب ــن از آن کش ــا   32 ت ــد ی ــدود 23 درص ــا در ح تنه
ــه  ــکان ب ــق بال ــه و از طری ــده  وارد ترکی ــت و باقی مان ــده اس ش
اروپــا منتقــل شــده اســت. در ســال 2008 نیمــی از هروییــن وارد 

ــران رخ داده اســت. ــا ای ــه ی شــده در جهــان از طریــق ترکی
ــا در  ــرف اروپ ــه ط ــزرگ ب ــواد ب ــه م ــن محمول ــه ای ــي ک مادام
ــتر از آن  ــه بیش ــن محمول ــادي از ای ــي زی ــت، بخش ــت اس حرک
ــود،  ــف می ش ــدر کش ــن موادمخ ــیر ای ــورهاي مس ــه در کش ک
در ایــران و ترکیــه ضبــط می شــود. در حقیقــت تحلیل هــای 
ــا  جهانــي نشــان مي دهــد کــه سیســتم قضائــي و مقابله کننــده ب
موادمخــدر در ایــن کشــورها بــه دلیــل فســاد در مقابلــه بــا ایــن 

ــوان اســت. مســاله نات
ــرز  ــران و م ــتان و ای ــرز افغانس ــن در م ــت هروئی ــاوت در قیم تف
ایــران و ترکیــه بــدان معنــی اســت کــه قاچاقچیــان ســالیانه بیش 
از 600-450 میلیــون دالر  ســود کســب می کننــد. ایــن گــزارش 
ــت  ــه جمعی ــتند ک ــی هس ــد : کردهــا قوم ــن می نویس همچنی
بســیاری از مناطــق مــرزی ایــران و ترکیــه را تشــکیل می دهنــد، 
ــدر در  ــل موادمخ ــل ونق ــدت در حم ــه ش ــود ب ــور می ش و تص
سراســر ایــن مــرز درگیــر می باشــند. آنهــا کنتــرل برخــی از ایــن 
محمولــه را درتمــام راه بــه اروپــا بــه عهــده دارنــد.«  توجــه بــه 
موقعیــت ویــژه کردســتان در ســه کشــور ایــران، ترکیــه و عــراق 
و مبــارزات مــردم کــرد، ایــن اطــالع رســانی بــه نوعــی مخــدوش 
کــردن مســایل اســت تــا توجــه مــردم را از مبــارزات مــردم کــرد 
علیــه بــی عدالتــی هــا و محرومیــت هــا دور کنــد. همیــن شــیوه 
ــه  کار  ــم ب ــن ه ــکای التی ــی امری ــای انقالب ــروه ه ــورد گ در م

ــود. ــرده می ش ب
امــا در یــك جامعــه ی طبقاتــی حتــا مصــرف مــواد هــم طبقاتــی 
ــح و  ــوان تفری ــه عن ــه ب ــار مرف ــه اقش ــوادی ک ــوع م ــت. ن اس
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ســرگرمی مصــرف مــی کننــد بــا اقشــار فرودســت جامعــه از لحــاظ 
کیفیــت و خلــوص متفــاوت اســت. 

 2013 اوت   17 در  دیگــری  مقالــه  در  اکونومیســت  نشــریه 
ــا افغانســتان، کــه بزرگتریــن تولیــد  ــی ب می نویســد: " مــرز طوالن
ــکل،  ــیدن ال ــت  نوش ــت وممنوعی ــان اس ــاک در جه ــده تری کنن
ــوی  ــتقات آن، ارزان، ق ــاک و مش ــه تری ــت ک ــن اس ــی اش ای معن
و بــه راحتــی در دســترس هســتند. نــرخ رســمی بیــکاری جوانــان 
ــال،  ــد در س ــرا در 42درص ــال اج ــورم در ح ــرخ ت ــد و ن 28 درص
ــا  ــکا و اروپ ــادی آمری ــای اقتص ــی از تحریم ه ــر دو ناش ــه ه ک
ــا  ــران ت ــدر در ای ــواد مخ ــدگان م ــد کنن ــویی تولی ــت، از س اس
ــرده  ــه گســترش موادمخــدر نامطبوع)ســخت( کمــك ک ــون ب کن
انــد. بــر اســاس آمــار ایــران، کــرک ، مشــتق بســیار اعتیــادآور و 
ــه طــور گســترده در  ــه فــرد در ایــران ب ارزان هروئیــن منحصــر ب
ــا  ــه ی ــود دارد. شیش ــران وج ــتان های ای ــر شهرس ــای فقی محله ه
کریســتال، نیــز وارد بازارشــده اســت و توســط بســیاری از مــردان 
ــه  ــورد عالق ــود و م ــتفاده می ش ــده اس ــر ش ــر و تحقی ــوان فقی ج
ــرای  ــان طبقــه متوســط نیــز هســت کــه تــالش ب بســیاری از زن
ــوب  ــیعی در جن ــه وس ــار منطق ــد. دروازه غ ــدن می کنن ــر مان الغ
ــادی در حــال  ــاد زی ــان معت تهــران اســت کــه دائمــا مــردان و زن

ــتند".  ــدر هس ــایر موادمخ ــتعمال  س ــن واس ــق هرویی تزری
ــن  ــا ت ــار ده ه ــه رفت ــك روانشــناس اســت ک ــان ی ــزل طلویی »غ
از معتــادان در یــك اردوگاه درمانــی را در یکــی از روســتاهای 
کوهســتانی شــمال غــرب تهــران بررســی کــرده ، می گویــد 
بیمارانــش بــه دو دســته تقســیم می شــوند: دانــش آموزانــی 
ــوند،" و  ــق ش ــگاه موف ــون ورودی دانش ــد در آزم ــه می خواهن "ک

ــد شــیفت  ــول بیشــتر در چن ــرای بدســت آوردن پ "افــرادی کــه ب
می کننــد." کار 

ــرای  ــروری ب ــاز پ ــر ب ــه در مرک ــانی اســت ک ــی از کس ــواد یک ج
ــار  ــره قط ــت مدی ــو هیئ ــد عض ــت او می گوی ــاد اس ــرک اعتی ت
ــا  ــرای درآمــد بیشــترباید شــب ت ــاه ب ــه مــدت شــش م ــوده و ب ب
صبــح بیــدار می مانــده و از موادمخــدر بــرای بیدارمانــدن اســتفاده 
ــن کار  ــك شــب در حی ــاد می شــود و ی ــد از آن معت ــرده وبع می ک

ــود.«  ــراج می ش ــد از آن اخ ــد و بع ــش می کن غ
»بیــژن آشــپز)تولید کننــده شیشــه، در اصطــالح گفتــه مــی شــود 
کــه شیشــه در آشــپزخانه تولیــد می شــود( و تاجــر شیشــه اســت. در 
بــازار موادمخــدر ایــران شیشــه بــه اصطــالح منفجــر شــده اســت و 
بــرای اولیــن بــار مصــرف ایــن مــاده ازهروئیــن پیشــی گرفتــه و به 
دومیــن موادمخــدر محبــوب کشــور تبدیــل شــده اســت )تریــاک 
ــه  ــا توجــه ب ــوز هــم در صــدر فهرســت موادمخــدر اســت(.  ب هن
مطالعــه ســال 2013 توســط دفتــر ســازمان ملــل متحــد در مــورد 
ــران در گزارشــی اطــالع داده کــه  ــت ای موادمخــدر و جرایــم، دول
ــار، شــش ســال پیــش مــواد شــیمیایی  کشــف و  ــرای اولیــن ب ب

ضبــط شــده انــد کــه مــواد اولیــه بــرای تولیــد موادمخــدر بوده انــد. 
ــده باالتریــن  ــران چهارمیــن کشــور مهــم وارد کنن ســال 2012 ای
ــاده ی شــیمیایی  ــوده اســت، م ــزان پســودوافدرین  در جهــان ب می
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــتال اس ــد کریس ــه  در تولی ــی ک ــاز اصل پیش س
تحقیقــات انجــام شــده توســط ســازمان بهزیســتی نشــان می دهــد 
کــه بیــش از نیــم میلیــون تهرانــی بیــن ســنین 15 و 45 حداقــل 

یــك بــار کریســتال اســتفاده کــرده انــد.
مــی 2013  روزنامــه 13  در  گاردیــن  نوایــی خبرنــگار  رامیتــا 
ــه  ــك نقط ــت. ی ــدر هس ــران موادمخ ــا ته ــه ج ــد" در هم مینویس
ــك  ــل ی ــا روی پ ــا ت ــف اتومبیل ه ــهر، ص ــمال ش ــوب در ش محب
ــه  ــدر ک ــندگان موادمخ ــه فروش ــی ک ــی ببین ــراه را می توان بزرگ
بســیار محتاطانــه  بــرای دســتگیر نشــدن در حــال فــروش هســتند 
ــتد  ــدر.  دالالن دادوس ــواد مخ ــرف م ــال مص ــتریان در ح و مش
می کننــد در محله هایــی کــه جــای اســتراحتگاه اســت و بــا چشــم 
انــدازی کــه اطــراف آنهــا امنیــت وجــود دارد. زمــان اوج خریــد و 
فــروش موادمخــدر 2:00 بعــد از ظهــر اســت و همــه جــور بســاط 
ــه یکــی از  ــن ب ــاندن. مصــرف کوکائی ــوراک رس ــرای خ هســت ب
ــران  ــر درته ــاکنان غنی ت ــی  از س ــم گروه های ــای منظ ویژگی ه
ــتانها  ــهرها و شهرس ــر ش ــان در سراس ــت. جوان ــده اس ــل ش تبدی
ــان  ــول خودش ــه ق ــه  ب ــرص خلس ــند و ق ــا می کش ــاری جوان م
می ترکاننــد. تریــاک مــاده مخــدری اســت کــه هنــوز هــم از لحــاظ 
ــت. در  ــول اس ــل قب ــر قاب ــراد پی ــرای  اف ــرف آن ب ــی مص فرهنگ
گوشــه از جنــوب تهــران،  معتــادان بــرای تزریــق هروئیــن جمــع 
ــی  ــا زمان ــد. ام ــام داده ان ــه انج ــا همیش ــه آنه ــوند، کاری ک می ش
کــه کریســتال بــه خیابان هــا هجــوم آورد ایــن تقســیم بندی 
اجتماعــی را مدیریــت کــرد و بــه ایــن ترتیــب در همــه جــای شــهر 

ــرد. ــدا ک ــوان آن را پی می ت
ــواری  ــی های دی ــان نقاش ــرف خیاب ــك ط ــران در ی ــز ته در مرک
ــك  ــی و ژاکــت چرمــی و ی ــا ایمــو emo موچین ــك نوجــوان ب ، ی
hoodie ژاکــت کاله دارخاکســتری در یــك راهــرو ایســتاده، 

ــتال  ــتیکی از کریس ــك پالس ــه های کوچ ــر از کیس ــش پ جیبهای
ــه فــروش می رســاند  ــود ، یــك گــرم کــه ب ــد ب ــود. نامــش پیون ب
ــار شــده  ــس گرفت ــا توســط پلی ــت. او باره ــی گرف حــدود 5 دالرم
اســت امــا همــواره در زنــدان بــه روش خــودش ادامــه داده اســت. 
او می گویــد: "هــر نــوع آدمــی مــواد را می خــرد. بســیاری از 
ــش  ــتند، دان ــن هس ــل م ــی مث ــن بچه های ــم م ــتریان منظ مش
آمــوزان، و یــا آنهایــی کــه شــغل دفتــری دارنــد امــا بچــه پولدارهــا 
هــم همچنیــن از مــواد اســتفاده می کننــد -.. مــن هــم آن را درب 
ــان  ــور اتومبیل هایش ــر ن ــا زی ــم، و ی ــل می ده ــان تحوی خانه هایش
ــر از  ــتال گران ت ــد. " کریس ــد ،" او می گوی ــاق می افت ــن کار اتف ای
هروئیــن اســت و جوانــان آن را بــه تقریبــا بــه عنــوان یــك داروی 
ــك  ــوان ی ــه عن ــتفاده از آن را ب ــد  و اس ــتفاده می کنن ــس اس لوک

ــد." ــیك می دانن ــز ش چی
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ــم  ــتری منظ ــك مش ــن ی ــه همچنی ــد  ک ــتان پیون ــی از دوس یک
اســت، هــر دو روز یــك بــار شیشــه می کشــد.  او می گوییــد "مــن 
شیشــه را دوســت دارم زیــرا بســیار قوی تــر از هروئیــن اســت، آن 
ــش از حــد آن  ــچ خطــری از اســتفاده بی ــد. هی ــر می دان ــن ت را ام
وجــود نــدارد، شیشــه فقــط یــك مــاده بــا عیــار  بــاال اســت." پیوند 
می گویــد: او شیشــه را در ســالن های ورزشــی محلــه خــودش بــه 
بدنســازان و ورزشــکارانی کــه بــرای انــرژی بــرای تمریــن اســتفاده 
می کننــد می فروشــد و بــه  تعــداد زیــادی  از زنــان جــوان کــه آن 

ــرای کاهــش وزن خریــداری می کننــد.«   را ب
ــور  ــدر در کش ــف موادمخ ــت کش ــه وضعی ــی ب ــت نگاه ــد نیس ب

ــیم . ــته باش ــورها داش ــی از کش ــا بعض ــران ب ای
 

قائــم مقــام دبیــرکل مبــارزه بــا موادمخدر گفــت: 85 درصــد تریاک 
جهــان و 35 در صــد هروییــن جهــان در ایــران کشــف می شــود. 
ســید امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی عضــو کمیســیون مجلــس 
در برنامــه مناظــره تلویزیونــی کــه بــا عنــوان »راهکارهــای مبــارزه 
ــه در  ــدری ک ــواد مخ ــد م ــرد : 17درص ــالم ک ــدر اع ــا موادمخ ب
ــرار  ــران مــورد مصــرف ق کشــور افغانســتان تولیــد می شــود در ای

می گیــرد. 
ــار  ــاس آم ــر اس ــت: ب ــاد گف ــگیری از اعتی ــناس پیش ــك کارش ی
ــوع 220  ــل از مجم ــازمان مل ــوی س ــده از س ــالم ش ــمی اع رس
میلیــون نفــر معتــاد در جهــان فقــط 9 تــا 12میلیــون نفــر تریــاک 
ــا در  ــر آنه ــون نف ــه حــدود2 میلی ــد ک ــن مصــرف می کنن و هروئی
ایــران هســتند بنابرایــن ایــران فقــط از نظــر تعــداد مصرف کنندگان 
ــادان  ــان کل معت ــار را دارد و در می ــترین آم ــاک بیش ــواده تری خان

ــت.  ــر اس ــران پایین ت ــگاه ای ــان جای جه
ــود روابــط حاکــم بــر نظــام ســرمایه داری  اعتیــاد وموادمخــدر مول
ــتند در  ــغله هس ــه ش ــا س ــه در ی ــی ک ــکا کارگران ــت. در امری اس
ــون کارگــر  ــر شــده اســت و14.8 میلی پنــج ســال گذشــته دو براب

ــتند. ــاد هس ــط کار معت ــکای در محی امری
کمتــر کســی اســت کــه در ســال های 57 زندگــی کــرده باشــد و 
فیلــم گوزن هــا کــه یکــی از فیلم هــای قــوی و اجتماعــی دهــه ی 
پنجــاه اســت کــه توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرد را بــه یاد 
نداشــته باشــد. فیلمــی کــه شــخصیت اول آن بــا اســم »رســول«، 
شــاید ماندگارتریــن پرداخــت از یــك شــخصیت معتــاد در ســینمای 
ایــران باشــد. قهرمانــی کــه در میانــه داســتان عمــل دوســتش را 
ــود و  ــول می ش ــارزش، متح ــت مب ــت دوس ــا صحب ــد و ب می بین
ــا  ــه ب ــرد ، بلک ــام می گی ــدر انتق ــده موادمخ ــا از توزیع کنن ــه  تنه ن
ــارغ از هــم  ــز همــراه می شــود. ف ــم شــاه نی ــف رژی چریــك مخال
ــاید  ــه ش ــتان دارد، )ک ــان داس ــا قهرم ــده ب ــه بینن ــداری ک ذات پن
آن گونــه کــه معمــواًل گفتــه می شــود مدیــون چنــد مــاه حضــور 
ــر  ــای بهت ــادان جهــت ایف ــان معت ــم در می بازیگــر نقــش اول فیل

نقــش باشــد(، وضعیــت زندگــی »رســول« نمونــه خوبــی از زندگــی 
یــك فــرد معتــاد بــه موادمخــدر اســت. فــردی کــه امــروزه دیگــر 
مجــرم نیســت، بلکــه محصــول ســودآوری نهادهــای مافیایــی کــه 
ــاد  ــن پروســه اعتی ــد گفــت در ای ــدرت نزدیــك هســتند و بای ــا ق ب
ــل بی توجهــی  ــه دلی ــال، شــاید ب ــن ح ــا ای ــار شــده اســت و ب بیم
ــه نظــر می رســد توجــه  ــادان، ب ــه معت ــی نفــرت( نســبت ب ــا حت )ی
ــه  ــیاری در جامع ــول های بس ــروز رس ــود. ام ــه او نمی ش ــی ب کاف
مــا وجــود دارنــد کــه نیــاز اســت کــه بــا آگاه گــری عدالتخوهانــه 
بــه مســیر زندگــی واعــی بازگرددنــد. گرچــه نهادهــای مافیــای هــر 
روز رســول های زیــادی را قربانــی سودپرســتی خــود میکننــد ولــی 
ــه هســتند و  ــراد از زحمتکشــان جامع ــن اف ــاق ای ــب باتف ــر قری اکث
مبــارزه بــرای زندگــی بهتــر را خواهــان هســتند و ایــن امــر نیــز جدا 
از تغییــر بنیــادی در جامعــه نیســت.  نمونــه ی تاثیــر ایــن تغییــرات 
ــد از  ــن بع ــاد را در چی ــدر و اعتی ــاله موادمخ ــل مس ــادی در ح بنی

ــرد.!  ــاهده ک ــوان مش ــالب می ت انق

 چرا افزایش حقوق و دستمزد 17درصدی؟!

طبقــه  ســلطه  هســتی  بــرای  اساســی  »شــرط 
اســت،  ســرمایه  افزایــش  و  تکویــن  بــورژوا 
اســت«.                                                                    دســتمزدی  کار  ســرمایه  شرط]هســتی[ 

مارکــس« »کارل 

ساناز الهیاری

ذهــن  در  گویــا  دارد،  کارگــر  طبقــه  کــه  شــرایط  ایــن  بــا 
ســرمایه داراین مــی گــذرد کــه کارگــران کار دارنــد حقــوق 
می خواهنــد بــرای چــه؟ در واقــع همیــن کــه کارگــران کار 
می کننــد و بیــکار نیســتند ایــن خــودش یــك حــق زندگــی اســت 
کــه مــا بــه آنهــا داده ایــم بیــش از ایــن دیگــر ناشــی از خیرخواهــی 
ــوالد و چــدن  ــران ف ــه کارگ ــت اســت ک ــن ذهنی ــا همی ماســت. ب
ــازی  ــور س ــرکت کنت ــران ش ــه و کارگ ــوق معوق ــاه حق دورود 5 م
ایــران ، کارگــران پــروژه قطارشــهری اهــواز  4 مــاه حقــوق معوقــه 
ــرکت  ــران ش ــن،  کارگ ــه قزوی ــه آبگین ــه شیش ــران کارخان و کارگ
ــه  ــن نمون ــد، ای ــه دارن ــوق معوق ــاه حق ــاوه 3م ــرو شهرســتان گن نی
کوچکــی اســت از هــزاران کارخانــه و شــرکت موجــود کــه بــا هــر 
طریقــی از تبدیــل قراردادهــای دائمــی بــه موقــت از طریــق نامعلــوم 
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ــروی کار  ــل نی ــق تعدی ــا از طری ــتغال و ی ــت اش ــراردادن وضعی ق
ــه  ــد ک ــادآوری کنن ــد ی ــه را می خواهن ــن نکت ــواره ای ــره هم و غی
زندگیتــان را از مــا داریــد، حــال حقیقــت دقیقــا عکــس ایــن اســت، 

ــد. ــا دارن ــی مجللشــان را از م ــان زندگ ــه آن ک

در ایــن شــرایط کــه اقتصــاد جهــان دچــار بحــران اســت و اقتصــاد 
ایــران نیــز از آن مســتثنی نیســت، دولــت در بخــش کالن اقتصــاد 
داخلــی بــرای حــل ایــن بحــران رکــودی تورمــی  سیاســت حمایت 
از تولیــد کننــده را پیــش گرفتــه اســت ودرراســتای همین سیاســت 
ــه تغییــر یك ســری از متغییرهــای اقتصــاد کالن از نــرخ  دســت ب
ــا نــرخ حقــوق و دســتمزد  ســود بانکــی وتعرفــه هــای گمرگــی ت
ــد  ــع می خواه ــرد در واق ــن عملک ــاذ ای ــا اتخ ــت ب ــت. دول زده اس
ــردش  درآورد  ــه گ ــازد، و ب ــال س ــد فع ــرمایه را در بخــش تولی س
ــی  ــی موضوع ــد ول ــی یاب ــاید از بحــران رهای ــن روش ش ــا از ای ت
کــه اینجــا مطــرح اســت، آیــا دولــت از طریــق کاهــش حقــوق و 
ــد و از  ــش ده ــکاری راکاه ــورم و بی ــد ت ــی می توان ــتمزد واقع دس
بیــن ببــرد و اقتصــاد را بــه نفــع اکثریــت جامعــه رونــق ببخشــد؟ 
ــد  ــای تولی ــرمایه داری کاهــش هزینه ه ــای اقتصــاد س در تئوری ه
منجــر بــه افزایــش تولیــد و افزایــش عرضــه کاال در نتیجــه کاهش 
قیمــت کاالهــای تولیــد شــده مــی شــود، و از ایــن طریــق تــورم 
ــد  ــی یاب ــش م ــد افزای ــن چــون تولی ــد و همچنی ــی یاب کاهــش م
بنابرایــن ســرمایه دار ســود بیشــتری نســیبش می گــردد در نتیجــه 
ــکاری  ــود و بی ــروی کارارزان می ش ــدد نی ــذب مج ــه ج ــب ب ترغی
کاهــش می یابــد ، یکــی از ایــن هزینه هــای تولیــد کــه در 
صورتهــای مالــی ســرمایه داری بــه عنــوان هزینه هــای عملیاتــی 
ــه  ــه حقــوق و دســتمزد می باشــد، کــه ب شناســایی می شــود هزین
ــد ارزش  ــی کــه- مول ــه کارگران ــر مســتقیم ب طــور مســتقیم و غی
اضافــی انــد- پرداخــت می شــود، و ایــن یــك تناقــض اســت کــه 
مولــد ارزش اضافــی نمــی توانــد هزینــه باشــد، چــون اگــر اینطــور 
ــران را  ــك کارگ ــك ت ــای ت ــین آالت ج ــال ماش ــه ح ــا ب ــود ت ب
مــی گرفتنــد و دقیقــا بخاطــر همیــن تناقــض اســت کــه هــرگاه 
را  سودشــان  می خواهنــد  خصوصــی  و  دولتــی  ســرمایه داران 
افزایــش بدهنــد مخصوصــا در شــرایط کــه در بحــران باشــند اقــدام 
بــه اســتثمار بیشــتر طبقــه کارگــر می کننــد، کــه ایــن امــر را بــه 
طــور مســتقیم از پاییــن آوردن ســطح معیشــتی کارگــران از طریــق 
عــدم پرداخــت دســتمزد نســبت بــه تــورم و یــا بــه صــورت غیــر 
مســتقیم از افزایــش ســاعت کاری و عــدم پرداخــت اضافــه کاری 

ــد.  ــام می دهن انج
ــق اقتصــاد ســرمایه داری  ــد کــه در جهــت رون ــن رون ــا ای ــا آی ام
اســت تنهــا بــه ســود وافزایــش ســرمایه طبقــه ســرمایه دار اســت و 
یــا بــه نفــع طبقــه کارگــر نیز اســت؟ طبقــه کارگــری که درشــرایط 
بحــران بــا شــیب تنــد کاهــش دســتمزدهای واقعــی روبــرو اســت 
ــا رفــاه و آســایش زندگــی می کنــد؟ ایــن  آیــا در شــرایط رونــق ب
ــان  ــران جه ــی کارگ ــرای تمام ــواب آن ب ــه ج ــت ک ــوالی اس س
روشــن اســت چــرا کــه زندگــی آنــان همیشــه در ســطح حداقــل 

معیشــتی آن جامعــه بــوده اســت یعنــی بانــدازه ای بــوده کــه بتوانــد 
نیــروی کارش را بازتولیــد نمایــد چــه آن زمــان کــه اقتصــاد ســرمایه 
داری در بحــران بــوده و چــه زمانــی کــه در رونــق بــوده اســت چــرا 
ــروی کار را  ــی کار نی ــر ارزش واقع ــد کــه اگ کــه ســرمایه دار می دان
بــه کارگــر پرداخــت کنــد هیــچ ســرمایه ای در کار نمــی بــود و پــول 

ــل نمی شــد. ــه ســرمایه تبدی ــز ب او هرگ

ــات،  ــی، خدم ــد، بازرگان ــِت تولی ــرخ صنع ــه چ ــا اینک ــرا ب ــا چ ام
ــه دســت کارگــران و کارمنــدان ایــن  آمــوزش، درمــان و عمــران ب
بخشــها مــی چرخــد ســرمایه داران بــه اعتــراض کارگــران نســبت به 
حقــوق و مطالبــات خــود بــا اخــراج و محکــوم کــردن آنــان برخــورد 
ــف هســتند  ــن موضــوع واق ــه ای ــال ب ــد؟ ســرمایه داران  کام می کنن
ــران و کارمندانشــان  ــاعت کارگ ــك س ــا ی ــر تنه ــه اگ ــد ک ومی دانن
ــد  ــزی خواه ــك ســکته مغ ــار ی دســت از کار بکشــند، اقتصــاد دچ
ــرمایه داران  ــه س ــا از آنجــا ک ــرد، ام ــد ک ــج خواه ــه آن رافل ــد ک ش
ــوع  ــن موض ــد از ای ــی دارن ــی و اجرای ــدرت مال ــون ق ــزاری چ اب
ــه  ــا شــالق زدن، کارگــران را مجــددا ب هراســی ندارنــد چــرا کــه ب
کار وا می دارنــد تــا چــرخ اقتصــاد را بــه ســمت منطق  اشــان یعنــی 
ســود و انباشــت ســرمایه بچرخاننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
تعییــن مــی کننــد کارگــر تنهــا یــك وعــده غذایــی برایــش کافــی 
اســت؟! و یکــی از دالیــل عــدم هــراس ســرمایه داران از ایــن نــوع 
برخــورد در واقــع نبــود تشــکل و ارگان کارگــری واقعــی اســت کــه 
بتوانــد از مطالبــات کارگــری حمایــت کنــد چــرا کــه خانــه کارگــر یــا 
شــورای عالــی کار بــا تاییــد افزایــش حقــوق و دســتمزد 17درصــدی 
وتحمیــل آن بــه طبقــه کارگــر، بــار دیگــر همچــون ســالهای قبــل 
ثابــت نمــوده اســت کــه نــه تنهــا در تغییــر نــرخ دســتمزد نســبت 
بــه تــورم بلکــه در عــدم کاهــش ســاعات کاری 44 ســاعت در هفتــه 
ــی کــه کارگــران اخــراج  ــکاری زمان ــن پرداخــت بیمــه بی و همچنی
می شــوند بــدون آوردن هــزار و یــك دلیــل و مســتند و کفــش پــاره 
ــه  کــردن و غیــره، تنهــا یــك ارگان کارگــری دولتــی اســت کــه ب

دروغ خــود را نماینــده طبقــه کارگــر قلمــداد کــرده اســت.
کارگــران بایــد تشــکل سراســری واقعــی خــود را داشــته باشــند کــه 
بــا قــدرت و وحــدت کارگــران در برابــر قانــون کاری کــه کارگــران 
ــد  ــته ان ــی نداش ــای آن نقش ــاده ه ــك از م ــچ ی ــب هی در تصوی

ــه خــود برســند. ــه مطالبــات معیشــتی روزان ــا ب بایســتند ت

ــودکان کار و  ــاع از ک ــت دف ــای جمعی ــر از اعض ــا دو نف ــه ب مصاحب
خیابــان و جنبــش لغــو کار کــودک، اکبــر یــزدی و حســین میربهاری 
در رابطــه بــا ارتبــاط جنبــش لغــو کار کــودک بــا جنبــش کارگــری

ــی  ــه توضیح ــرای مقدم ــا ب ــاری لطف ــر به ــای می -  آق
ــودک و  ــو کار ک ــش لغ ــاوت جنب ــه تف ــع ب ــد راج بدهی

ــودک  ــوق ک ــرش حق نگ
ــف کار  ــه مخال ــه جامع ــم ک ــا معتقدی ــاری: م ــین میربه حس
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کــودک اســت، امــا سیســتم مــی آیــد گــروگان مــی گیــرد، اجبــار 
ــه گــروگان مــی گیــرد کــه  ــواده را ب مــی آورد؛ یعنــی منافــع خان

ــه ســرکار بفرســتد.  ــدر راضــی شــود کــودک خــود را ب پ
در تحلیــل نهایــی مــا نمــی آییــم از فــرم موضــوع حرکــت کنیــم، 
ــواده  ــی دارد کــه خان ــوا سیســتم ابزارهای ــم در محت ــا مــی گویی م
ــد کــه  ــور مــی کن ــه خــودش مجب ــوان نهــاد وابســته ب ــه عن را ب
کــودک را ســرکار بفرســتد. تحلیــل فرمــی کــه مــا بــه اصطــالح 
ــی  ــد؟ م ــی گوی ــه م ــودک« چ ــوق ک ــش حق ــم »جنب ــی گویی م
گویــد مقصــر خانــواده و فرهنــگ جامعــه اســت. مــا خــالف ایــن 

را مــی گوییــم.

 بــه زعــم مــا مقصــر آن سیســتمی اســت کــه دارد ایــن رونــد را 
بازتولیــد مــی کنــد. خانــواده اســیر ایــن رونــد اســت و مجبــور. یك 
بــی حقــوق وجــود دارد کــه بــه جبــر وارد روبطــش مــی شــود و 
مجبــور اســت بــه آن تــن دهــد، چــاره ای جــز ایــن نــدارد. مگــر 
اینکــه جنبــش خیلــی غنــی باشــد، ســنبل و نمــادش همیــن غــرب 

بــه  کــه  اســت 
ســطح  واســطه 
مبــارزه طبقاتــی 
ــار  ــخصا فش و مش
اجتماعــی بــر ســر 
حقــوق و منافــع 
کــودکان، لغــو کار 
ــك  ــه ی ــودک ب ک
ــی  ــه عموم مطالب
شــده  تبدیــل 
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مــادری ببینــد کــه پــدر از کــودک خــود دارد ســوء اســتفاده مــی 
کنــد بــا آن مقابلــه کــرده بــدون اینکــه فکــر کنــد ایــن فرد همســر 
اوســت و برعکــس آن. ایــن بــه چــه دلیــل اســت؟ آنجــا خانــواده 
ــروز  ــرمایه ب ــف س ــه قطــب مخال ــارزات و چالشــی ک ــر مب ــر اث ب
داده خانــواده بــه نهــادی اجتماعــی بــدل شــده نــه نهــاد سیســتم. 
جامعــه ای کــه خواســتار نهادهــای بســته سیســتمی اســت. ایــن 
نهادهــا دارد مــی شــکند، از بیــن مــی رود و فــرم خانــواده تغییــر 

ــد.  ــی کن م
-   پس بــه زعــم شــما اینکــه مــی گوییــد جمعیــت 
دفــاع جزئــی از جنبــش لغــو کار کــودک اســت یعنــی 
بــرای آن لزومــا نهادهایــی کــه طرفــدار جنبــش لغــو 
ــش  ــاع و جنب ــت، اجتم ــم نیس ــت مه ــودک اس کار ک
اجتماعــی کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت اهمیــت 

دارد..

ــم  ــا اگــر ســراغ نهادهــا بروی ــا. م ــاد؛ دقیق ــده ب میربهــاری: زن
ــم  ــری کنی ــه گی ــل و نتیج ــه تحلی ــروع ب ــا ش ــی از نهاده یعن
تعریفــی سیســتم – لیبرالــی اســت کــه مــی گویــد ایــن ســازمانها 
هســتند کــه آمــده انــد جنبــش راه انداختــه انــد. مــا مــی گوییــم 
یــك جنبشــی وجــود دارد در بســتر کــه نهادهــا می آیند خودشــان 
را بــا آن تعریــف مــی کننــد. انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان 
ــود دارد  ــه وج ــه در جامع ــی ک ــش حقوق ــر از جنب ــد متاث ــی آی م
مــی رود بــر ســر حقــوق کــودکان بــا مجلــس و پارلمــان و غیــره 
ــد را  ــان تولی ــا آن نهــادی کــه دارد جری ــد، مــا ب گفتگــو مــی کن
ســاماندهی مــی کنــد و ابزارهــای تولیــد را تقســیم مــی کنــد کــه 
نیــروی کار را بــه مصــرف برســاند شــروع بــه حرکــت، تحلیــل، 
نقــد و نتیجــه گیــری مــی نماییــم و حــاال هــر نهــادی کــه بــه 
ایــن جمعیــت وابســته اســت و دارد نمایندگــی اش مــی کنــد بــا 

ــره.  ــوژی و غی ــا، ایدئول ــت، مدی ــد دول ــم مانن آن در جنگی
-   خــب انجمــن حمایــت و حقــوق کــودک هــم مــی 
ــی  ــا آن رایزن ــد بگویــد مجلســی هــم کــه مــا ب توان

میکنیــم بخشــی از همــان نهادهاســت..
میربهــاری: موضــوع 
بــه  اســت،  همیــن 
»شــما  رفیقــی  قــول 
ــی  ــه نف ــزی را ک آن چی
ــی  ــن م ــد تعیی ــی کنی م
ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک کن
ــات  ــد اثب ــی خواهی را م
کنیــد« مــا چیــزی را کــه 
ــان  ــم جری ــی کنی ــو م لغ
ــری« اســت، ایــن  »مزدب
ــا را  ــه آدمه ــتمی ک سیس
تبدیــل مــی کنــد بــه 
ــه و  ــر جامع ــروی مزدب نی
ــو  ــن لغ ــم ای ــی خواهی م
ــا  ــه اینکــه صرف بشــود ن
مناســبات  و  فــرم  در 
ــه!  ــام. ن ــوع و تم ــودک ممن ــه کار ک ــید ک ــی اش بنویس حقوق
ــردن  ــوی کار ک ــه جل ــند ک ــن باش ــه ای ــادر ب ــه ق ــی ک نهادهای

کــودک را بگیرنــد. 
ــه  ــاال ب ــود از ب ــی ش ــه نم ــد ک ــی گویی ــی م -   یعن
ــبات  ــه مناس ــی ک ــا زمان ــی ت ــید؟ یعن ــن رس پایی
ــن  ــودک ممک ــو کار ک ــد لغ ــر نکن ــادی تغیی اقتص

ــت؟  نیس
ــو  ــه لغ ــرای اینک ــرم ب ــا الج ــه نشــود، م ــه اینک ــاری: ن میربه
ــن.  ــه پایی ــم ب ــاال بیایی ــم از ب ــد مجبوری ــاق بیافت ــودک اتف کار ک
هرچنــد کــه نقطــه حرکــت و فشــارمان از پاییــن اســت. منظــورم 
ایــن اســت کــه اینطــور نیســت کــه شــما اول اقتصادتــان را تغییــر 
ــد.  ــر بدهی ــا آن تغیی ــب ب ــیتان را متناس ــرم سیاس ــد ف داده و بع
اینجــا آن نقطــه ای اســت کــه ایــن معادلــه برعکــس مــی شــود، 
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یعنــی شــما اول مــی رویــد کــه قــدرت سیاســی را بگیریــد، فــرم 
ــد  ــازه ندهی ــا آن اج ــب ب ــد و متناس ــم کنی ــان را حاک ــن ت و قوانی
کســی در جامعــه کار را بخــرد. آن انقــالب اجتماعــی کــه اســمش 
ــدرت را  ــد: ق ــن کار را بکن ــد همی ــی خواه ــت م ــیالیزم اس سوس
ــا فشــار ابزارهــای روبنایــی مناســبات را کــه  ــر اثــر و ب بگیــرد و ب
ــد را  ــزار تولی ــتانده و اب ــد س ــی کن ــد م ــزدی را بازتولی دارد کار م

ــد.  اجتماعــی کن
-   پــس بــاز ایــن ســوال باقیســت کــه اگــر جنبــش 
حقــوق کــودک هــم مــی گویــد ما ســر حقــوق کــودکان 
بــا قــوه مقننــه بحــث مــی کنیــم و پیــش مــی رویــم 
ــب  ــتباهی مرتک ــما کار اش ــف ش ــه تعری ــا ب ــب بن خ
نشــده انــد، آنهــا هــم برجایــی دســت گذاشــته انــد 

کــه ابتــدا مســاله سیاســی را پیــش ببرنــد و...
میربهــاری: یــك چیــزی در بســتر مناســبات اجتماعــی کــه االن 
وجــود دارد حکمفرماســت و آن هــم خصلــت هــای تولیــدی اســت، 
خصلــت تولیــدی نیــروی کار چیســت؟ اینکــه نیــروی کار خویــش 
ــرد، ســرمایه چــه  ــی گی ــش معیشــت م ــه ازای ــی فروشــد و ب را م
مــی کنــد؟ ســرمایه بــه ازای خریــد نیــروی کار، یــك پدیــده، یــك 
عنصــری را  تولیــد مــی کنــد بــه نــام »ارزش اضافــه«. اگــر قــرار 
ــف  ــن رابطــه )کار و ســرمایه( تعری ــام ذات ای ــه ن ــزی ب اســت چی
ــن چرخــه  ــام ای ــه تم ــه، ک ــن اســت: ارزش اضاف ــا همی شــود تنه
را دارد بازتولیــد مــی کنــد. یعنــی ســرمایه بــه اتــکا و بــه زور ابــزار 
تولیــدی کــه گــروگان گرفتــه از جامعــه، کــه چگونگــی ایــن گرفتن 
تعریــف دارد کــه در ایــن بحــث نمــی گنجــد، مــی آیــد همــه آن 
ــر  ــود را ب ــی ش ــد م ــه تولی ــم ارزش اضاف ــه اس ــه ب ــزی را ک چی
میــدارد بــرای خــودش و بــه بقیــه جامعــه یعنــی همــه آن کســانی 
کــه کار میکننــد چــه آنهایــی کــه ارزش اضافــه تولیــد مــی کننــد 
و چــه آنهایــی کــه دارنــد کمــك مــی کننــد ارزش اضافــه تولیــد 

شــود فقــط مــزد پرداخــت مــی کننــد.
ــه ای  ــتی مطالب ــودک براس ــو کار ک ــه لغ ــا مطالب -   آی

ــت؟ ــش اس ــک جنب ــد ی ــر و در ح ــی، فراگی اجتماع
اکبــر یــزدی: انســان هــا بــه دلیــل شــرایطی کــه در آن هســتند 
ــد در  ــد، شــرایط کاری کــه داشــته ان دوران کودکــی ای داشــته ان
ایــن قرنــی کــه مــا هســتیم اساســا بــا کار کــردن کــودکان مخالــف 
انــد. یعنــی ایــن مســاله بــه یــك »شــعور اجتماعــی« تبدیــل شــده. 
چگونــه مــی توانیــد بفهمیــد کــه بــه شــعور اجتماعــی تبدیل شــده؟ 
از آنجــا کــه آیتــم هایــی در جامعــه وجــود دارد کــه انعــکاس ایــن 
موضــوع اســت. مثــال جمهــوری اســالمی در عــرض 3 ســال مــی 
ــوق  ــه حق ــان نام ــا در پیم ــود دارد ی ــودک کار وج ــه ک ــرد ک پذی
کــودک بــه گونــه ای صحبــت مــی شــود کــه وجــود کار کــودک در 
جهــان پیــش فــرض اســت. بــه ایــن معنــا کــه وجــود خارجــی دارد. 
یعنــی دیگــر کســی وجــود آن را کتمــان نمــی کنــد. وقتــی اینهــا 
مــی پذیرنــد همانطــور کــه تاریخچــه کار کــودک را مــی خوانیــم 
مثــال در قــرن 19 ســرمایه دارهــا مــدام گزارشــگر هــای کاری خود 
را مــی فرســتند در محیــط هــای کار کــه گــزارش بدهنــد وضعیــت 

کــودکان در ایــن محیــط هــا چگونــه اســت، منتهــا دیــدن موضــوع 
از ایــن زاویــه انعــکاس مبارزاتــی ایــن مســاله را نشــان نمــی دهــد 
یعنــی مثــال از همیــن گــزارش هــا صرفــا آمارهایــی مــی بینیــم از 
ایــن دســت کــه انقــدر کــودک کار مــی کنــد، توصیــف شرایطشــان 

و غیــره.

 یــا در فرانســه قــرن 19 انــدازه قــد مشــموالن ســربازی می بایســت 
160 مــی بــود، ناگهــان در دوره ای متوجــه مــی شــوند کــه تعــداد 
خیلــی زیــادی از مشــموالن از 160 آمــده انــد پاییــن و ایــن شــاخص 
اثبــات مــی کنــد کــه نــرخ اســتثمار در دوران کودکــی بســیار شــدید 
بــوده اســت و موجــب کاهــش میانگیــن رشــد قــد کــودکان شــده 
تــا اینجــا و بنــا بــر ایــن آیتــم هــا همــه آن چیــزی کــه گفتــه شــد 
آن چیــزی اســت کــه ســرمایه در خدمــت خــودش دارد تعریــف مــی 

کنــد و بنابــر مقتضیــات خــود مــی گویــد اینهــا نبایــد باشــد.
 ولــی مــا در عرصــه اجتماعــی وقتــی ایــن مســایل اتفــاق مــی افتــد 
ــی  ــه م ــدی ای در جامع ــاق ج ــه اتف ــم چ ــی بینی ــیه اش م در حاش
افتــد، نمونــه اش ارتبــاط مبــارزات زنــان بــر ســر 8 ســاعت کار در 
آمریــکا بــا مســاله لغــو کار کــودک. ایــن همــان جنبــش اجتماعــی 
ــد  ــی توانن ــر نم ــا دیگ ــت ه ــی دارد و دول ــود خارج ــه وج ــت ک اس
ــه آن واکنــش نشــان دهنــد. و ســعی مــی کننــد مهــارش کــرده  ب
و بــه آن جهــت بدهنــد. حــاال اگــر شــما بــر اســاس تعریــف اینکــه 
جامعــه مصائبــی دارد و اجبــارا نســبت بــه مصائبــش عکــس العمــل 
نشــان مــی دهــد در واقــع یــك جامعــه زنــده را تعریــف مــی کنیــد، 
آنطــور کــه هســت و آنطــور کــه اتفــاق مــی افتــد. ولــی کاری کــه 
دولــت هــا و جنبــش حقــوق کــودک مــی کنــد بــا نادیــده گرفتــن 
ــه وجــود آمــدن پیمــان نامــه مطــرح شــدن  ــی و چگونگــی ب چرای
ــرات  ــا چرایــی و چگونگــی تغیی کار کــودک و حقــوق کــودکان و ی
ــش  ــزی )جنب ــن چی ــد چنی ــد بگوین ــی خواهن ــن م ــاال و پایی در ب
ــل نشســته  ــدارد، ســازمان مل اجتماعــی و فشــار از پاییــن( وجــود ن
ــد باشــد پــس  ــدی رســیده کــه کار کــودک نبای ــن جمــع بن ــه ای ب
اجبــارا دولــت مــا هــم مــی توانــد بــه ایــن جمــع بنــدی برســد کــه 
کار کــودک ممنــوع اســت. بحــث هــای زیــادی حــول ایــن نگــرش 
مطــرح اســت نمونــه دیگــر آن Global Marsh اســت، ایــن نگــرش 
ــد  ــورد global marsh معتقدن ــود در م ــث خ ــدگان آن در بح و نماین
هنگامــی کــه ایــن حرکــت آغــاز شــد و در طــی آن از آمــار بــاالی 
ــودکان  ــی از ک ــد خیل ــته ش ــرده برداش ــه پ ــودکان در کارخان کار ک
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بــرای پنهــان نــگاه داشــته شــدن ایــن امــر و در اثــر اخــراج مجبــور 
بــه کار در کارگاههــا شــدند کــه وضعیــت وخیــم تــری نســبت بــه 

کارخانــه هــا داشــت.
 دقــت مــی کنیــد اینهــا “مبــارزه را حــذف مــی کننــد و مصائــب 
مبــارزه را پیــش مــی کشــند” در نتیجــه دیگــران را بــرای مبــارزه 
و واکنــش اجتماعــی خلــع ســالح مــی کننــد. در جایــی آمــار مــی 
دهنــد کــه ســرمایه باعــث اســتثمار شــدید و کوتاهــی قــد جامعــه 
ــرد  ــوان ک ــی ت ــه کاری نم ــی آورد ک ــتدالل م ــا اس ــت و اینج اس
پــس بهتــر اســت اجــازه بدهیــم کــودکان را در محیــط هــای کاری 
رســمی تــر اســتثمار کننــد. یعنــی بــه صــورت اســتداللی مــا را بــه 
چالــش مــی کشــند، ولــی آیــا ایــن بحــث اســتداللی اســت؟ اگــر 
تاریــخ انقــالب هــای دنیــا را نــگاه کنیــم اســتداللی نیســت یــا اگــر  

بخواهیــم مثــال کوچکتــری بزنیــم جنبــش دانشــجویی اســت. 
جنبــش دانشــجویی تــا قضیــه کــوی دانشــگاه انعــکاس ملموســی 
ــد: »اصــال  ــدارد یعنــی جمعــی کــه در دانشــگاه اســت مــی گوی ن
دانشــجوها تــو ایــن فازهــا نیســتند« ولــی وقتــی کــوی دانشــگاه 
ــتگی  ــت وابس ــهید اس ــد ش ــال فرزن ــی اص ــد فالن ــی افت ــاق م اتف
شــدید دارد بــه سیســتم حاکــم ولــی جــزء کســانی اســت کــه آنجــا 
دارد جنــگ مــی کنــد، آنجاســت کــه نگاههــا برمــی گــردد و مــی 
گوینــد جنبــش دانشــجویی دارد نســبت بــه مســائل اجتماعــی اش 
واکنــش نشــان مــی دهــد. آنجــا واکنــش هــا دیگــر یــك انعــکاس 
ــی  ــش نشــان م ــه »مســاله« واکن اجتماعــی اســت دارد نســبت ب
دهــد. در زمینــه کار کــودک هــم همیــن اســت. دولــت و جنبــش 
حقــوق کــودک مــدام ســعی مــی کننــد کــه بگوینــد ایــن تــالش 
ــی  ــت« نم ــاق شماس ــن انف ــت ای ــی شماس ــت عال ــه »هم ــا ک ه
ــا و  ــت، نهاده ــی دول ــود دارد. یعن ــش وج ــد جنب ــد بگوین خواهن
یکســری افــراد خــاص دارنــد کارهایــی مــی کننــد، جامعــه مبــارزه 
و واکنشــی انــگار نــدارد. ایــن هــا آنقــدر جنبــش را گنگــش کــرده 

انــد کــه قــادر بــه دیدنــش نباشــیم.
ــو کار  ــش لغ ــپ و جنب ــن چ ــی فعالی ــن برخ ــی در بی - دیدگاه
کــودک وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه طبقــه کارگــر کــه مــدام دارد 
ــد  ــی کن ــارزه م ــتمزدش مب ــی دس ــب افتادگ ــزدش عق ــر م ــر س ب

ــما چیســت؟ ــودک اســت؟ پاســخ ش ــو کار ک ــان لغ کجــا خواه
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــد ب ــرش معتق ــوع نگ ــن ن ــن ای ــر م ــه نظ ب
ــس  ــه عک ــه ب ــازیم در حالیک ــی س ــا را م ــش ه ــن جنب ــا فعالی م
جنبــش هــا وجــود دارنــد مــا بــه آنهــا افــق مــی دهیــم و ظــرف 

ــتیم.  ــا هس ــازماندهی آنه س
ــزرگ  ــاال ب ــده و ح ــود ش ــش ناب ــرده، کودکی ــه کار ک ــری ک کارگ
ــا  ــد ت ــه اش را بفروش ــد کلی ــازه بای ــده و ت ــته ش ــده، بازنشس ش
جهیزیــه دختــرش را بدهــد مــی فهمــد کار کــودک یعنــی چــه. در 
پــروژه آموزشــی- حمایتــی کــودکان کار و خیابــان مــا بــا شــخصی 
ــام »مــش رجــب«، مــش  ــه ن از اهالــی محــل برخــورد داشــتیم ب
ــود و  ــده ب ــر ش ــاد داشــت، پی ــه اعتی ــوان کســی ک ــه عن رجــب ب
ــرای فعالیــت نداشــت کامــاًل فعالیــت مــا را مــی  اساســًا ذهنــی ب

فهمیــد. مثــاًل بــه مــا مــی گفت:»فکــر نکنیــد مــن نمــی فهمــم 
شــما چــی مــی گینــا، مــن بچــه کــه بــودم بــدون دمپایــی از آذری 
مــی رفتــم کشــتارگاه بــرای کار. یــه روز انقــدر زود رســیدم کــه از 
ســرما پشــگل هــا را زدم کنــار، رفتــم تــا گلــو تــو، تــا کشــتارگاه 

ــدم.«  ــرم کارم رو انجــام ب ــاز کنــه و ب ب
ــه  ــهر مصاحب ــوب ش ــودک در جن ــه کار ک ــع ب ــما راج ــی ش وقت
بگیریــد و در شــمال شــهر فــرض اینکــه کــودک نبایــد کار کنــد 
ــی  ــودک م ــرای کار ک ــتداللی ب ــه اس ــه چ ــت. اینک ــترک اس مش
آورد: فرهنــگ خانوادگــی یــا اقتصــادی و فقــر؛ ایــن چنــدان مهــم 
نیســت. از نقطــه نظــر جنبــش اجتماعــی بر ســر لغــو کار کــودک و 
ســازماندهی آن مهــم آن جائیســت کــه نمــی خواهــد کار کــودک 
ــد و در  ــر و سیســتم مــی دان ــن مقصــر را فق باشــد. حــاال در پایی

بــاال پــدر و مــادر را. 
در اســتدالل بــرای مثــال آقــای میربهــاری توضیــح مــی دهــد کــه 
ــاراً کار  ــرای کســب ســود بیشــتر اجب ســرمایه در رشــد خــودش ب
کــودک را مــی آفرینــد و روز بــه روز بازتولیــد مــی کنــد ولــی چــه 
بــر مبنــای ایــن اســتدالل یــا اســتدالل دیگــر ایــن پیــش فــرض 
جامعــه شــده کــه کــودک نبایــد کار کنــد. آن جنبــش اجتماعــی 

کــه از آن ســخن مــی گوییــم همیــن اســت. 
ــش  ــد جنب ــما معتقدی ــت؟ ش ــاد نیس ــن تض ــا ای - آی
لغــو کار کــودک بخشــی از جنبــش کارگریســت، امــا 
ــری  ــات کارگ ــاً مطالب ــط لزوم ــات متوس ــرای طبق ب
ــودک مطــرح  ــو کار ک ــا مســئله لغ مطــرح نیســت ام

ــرد؟ ــوان حــل ک ــی ت ــه م ــن را چگون اســت. ای
ــچ  ــح دادم، هی ــما توضی ــت ش ــن را خدم ــزدی: همی ــر ی اکب
انســانی از زاویــه منافــع مــادی و روزمــره اش نــگاه کنــد موافــق 
ــن  ــد. همی ــد کار کن ــد کــودک بای کار کــودک نیســت. نمــی گوی
کــه از باالشــهر بپرســید یــا از پاییــن شــهر پیــش فــرض جفتشــان 
ــح  ــال توضی ــن مث ــد. ای ــد کار کن ــودک نبای ــه ک ــت ک ــن اس ای
مســئله را مــی دهــد. و مــا مــی خواهیــم بگوییــم اتفاقــًا خیلــی هــا 
خواهــان لغــو کار کــودک هســتند چــون عــدم کار کــردن کــودک 
بــه یــك شــعور اجتماعــی تبدیــل شــده. یــك زمــان وجــود پــارک 
یــا فضــای ســبز در یــك شــهر فــرض نبــود، داشــتن بــرق فــرض 
نبــود، داشــتن اتــاق مســتقل بــرای کــودک فــرض نبــود، داشــتن 
کامپیوتــر و ماهــواره فــرض نبــود امــا االن فــرض جامعــه اســت و 
حاکمیــت اگــر بــا آنهــا مقابلــه کنــد بــه عقــب رانــده مــی شــود 
ــت.  ــه اس ــوق جامع ــوان حق ــه عن ــا ب ــرش آنه ــه پذی ــور ب و مجب
ــی  ــه وارد م ــه جامع ــودکان در رابط ــردن ک ــئله کار ک ــی مس وقت
شــود خیلــی هــا دارنــد بــا ایــن پدیــده برخــورد مــی کننــد، بحــث 
مــا هــم همیــن اســت؛ وقتــی راجــع بــه جنبــش هــا صحبــت مــی 

کنیــم بحثــی وجــود دارد:
آیــا مبــارزات در درون جامعــه فردیســت؟ یــك ســری آدم خّیــر یــا 
جریانــات خــاص پیــدا مــی شــوند مــی خواهنــد مبــارزات را پیــش 
ــگاه و اکــت  ــه آن ن ــارزه وجــود دارد و نســبت ب ــه مب ــا ن ــد ی ببرن

مــی کننــد؟ 
ــور  ــم موت ــی گویی ــا م ــت. م ــت اس ــورد دوم درس ــا م ــگاه م از ن
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ــی  ــف هــای ب ــی اســت. حــاال تعری ــگ طبقات ــخ جن حرکــت تاری
ــه  ــل اینک ــد مث ــته ان ــی گذاش ــارزه طبقات ــی روی مب ــاخ و دم ش
طبقــه بــه صــورت کلــی مبــارزه مــی کنــد! اگــر اینطــور باشــد کــه 
خــوب یعنــی هیــچ موقــع مبــارزه نمــی کنــد و یــا اصــاًل نکــرده 
تــا بــه حــال. بــه خصــوص امــروز بــه دلیــل شــرایطی کــه داریــم 
ــی  ــن یعن ــد. ای ــد جــدا جــدا کار مــی کنن ــه هــا دارن همــه کارخان
اینکــه طبقــه کارگــر مبــارزه نمــی کنــد؟! مبــارزه طبقاتــی یعنــی 
آن چیــزی کــه مــدام جریــان دارد در کشــاکش هــر روزه کارگــران 
بــا ســرمایه و جامعــه بــا دولــت و در دوره هــای مختلــف کیفیــت 
ــارزه  ــه از مب ــزه طلبان ــر آن نگــرش هــای من ــد. بناب ــدا مــی کن پی
طبقاتــی مثــاًل ســال 57  خیلــی از روشــنفکران دچــار یــأس بودنــد. 
در ایــن جــا قصــد نقــد ایــن جریــان را نــدارم، ناامیــد بودنــد، تــوی 
شــعرها و آثارشــان وجــود دارد. ایــن یــأس انــگار کــه هیــچ مبــارزه 
ــت  ــف در حرک ــا ضع ــاد ی ــت و انجم ــه نیس ــی در جامع و حرکت
جامعــه حاکــم اســت. خــوب شــما ایــن شــعرها را مقایســه کنیــد 
ــود. در ایــن ســال  ــا آنچــه کــه در حــال رخ دادن در ســال 57 ب ب
ــد مهــارش  آنقــدر حرکــت هــا جــدی مــی شــود کــه نمــی توانن

کننــد و یــك انقــالب بــه وقــوع مــی پیونــدد. 
حســین میربهــاری: اگــر اجــازه بدهیــد مــن مــی خواهــم در 
اینجــا آن پرسشــی را پاســخ دهــم کــه چــرا مــردم نســبت بــه کار 
کــودک واکنــش نشــان مــی دهنــد ولــی نســبت بــه کار مــزدی یــا 

مطالبــات کارگــری واکنــش نشــان نمــی دهنــد؟
ــه  ــت ک ــی اس ــودک و خصلت ــت کار ک ــن خصل ــًا ای ــد قاعدت ببینی
ــت  ــه اس ــم یافت ــه تعمی ــت ک ــی اس ــی دارد. خصلت دوران کودک
ــده و  ــا ش ــرض آنه ــش ف ــد پی ــر کنن ــه تفک ــدون اینک ــردم ب و م
ــه موضــوع  ــد. نســبت ب ــی دهن ــش نشــان م ــه آن واکن نســبت ب
ــد  ــد کــودک کار مــی کن ــه شــخصی مــی گویی کودکــی وقتــی ب
ــار  ــه ناهنج ــه کلم ــار )البت ــز ناهنج ــك چی ــا ی ــه ب ــد ک ــی فهم م
اصطــالح درســتی نیســت( ولــی مــی فهمــد کــه بــا یــك موضــوع 
ناهنجــار روبروســت. یــك وصلــه ای اســت کــه چســبیده شــده بــه 
ــرد  مــی شناســد. ممکــن اســت از کودکــی  آن رابطــه ای کــه ف
خــودش در مغــازه پــدرش کار کــرده باشــد یــا در مکانیکــی اش یــا 
در مزرعــه پدربزرگــش و یــا غیــره... امــا قاعدتــًا مــردم مــی داننــد 
ــط  ــا آن محی ــه ه ــای بچ ــت. ج ــا نیس ــا آنج ــه ه ــای بچ ــه ج ک
ــن  ــه ای ــد. درســت اســت ک ــی کنن ــه کودک ــرایطی اســت ک و ش
ــات و خواســته  ــد. آن امکان کــودک هــم تعاریفــش فــرق مــی کن
هایــی کــه بچــه هــا دارنــد بــه دلیــل شــرایط و جایگاههــا و حتــی 
جغرافیــای متفاوتــی کــه دارنــد تعریــف هــای متفاوتــی دارد ولــی 
ــی  ــه وقت ــت ک ــی ای اس ــت کودک ــت و آن خصل ــز هس ــك چی ی
شــخص بــا آن برخــورد مــی کنــد بــدون درنــگ مــی گویــد: »آره، 
بچــه نبایــد کار بکنــه.« و دقیقــًا بــر ایــن اســاس اســت کــه دنبــال 
یــك مقصــر مــی گــردد. خیلــی هــا عمیــق تــر و رادیــکال تــر بــه 

موضــوع نــگاه مــی کننــد و عمومــًا هــم ســطحی تــر. 
ــی پشــت  ــك علت ــردم نیســت ی ــاه م ــم گن ــر ه ــن ســطحی ت ای
آن وجــود دارد و مــی آیــد دنبــال بحــث بــی فرهنگــی جامعــه یــا 

خانــواده. مــی گویــد پــدر مــادرش بــی ســوادند، معتادنــد و غیــره. 
حــاال چــرا ســعی مــی کنــد علــت یابــی و یــا مقصــر یابــی کنــد؟ 
چــون ســوژه )کــودک کار( برایــش مهــم اســت مــی خواهــد ســوژه 
ــت  ــی را دم دس ــا علت ــر ی ــك مقص ــه ی ــد در نتیج ــر کن را تطهی
پیــدا کــرده و بــه شــما مــی گویــد. گفتیــم دیــدگاه رادیــکال ایــن 
ــا آن چیــزی کــه علــت  ــو ت ــد، انقــدر مــی رود جل کار را نمــی کن
و علــل اســت را بیابــد و طبعــًا در برابــرش صــف بنــدی مــی کنــد. 
منتهــا کار بزرگســاالن یــا کار کارگــران ناخــودآگاه در بــك گرانــد 
ذهــن آدم هــا در بــك گرانــد گــروه یــا قشــری در جامعــه پیــش 
فــرض گرفتــه شــده بــه ایــن معنــی کــه انــگار انســان زاده شــده 
تــا نیــروی کار خــود را بفروشــد! و بــه ازایــش مــزد بگیــرد. نتیجتــًا 
خیلــی برایــش حســاب بــاز نمــی کنــد و حــس نمــی کنــد کــه جزء 
وظایفــش اســت کــه بیایــد و حمایــت بکنــد گرچــه در بزنــگاه هــا 
آنجایــی کــه اوج تحــرکات و مطالبــات و خواســت هــای اجتماعــی 
اســت موضــوع فــرق مــی کنــد. مثــاًل کارگــران کیــان تایــر وقتــی 
اعتصــاب مــی کننــد، درب را مــی بندنــد و تجمــع مــی کننــد کمتــر 
آدم مــزد بگیــری را پیــدا مــی کنیــد کــه بگویــد کار احمقانــه ای 
کــرده انــد، مــی گویــد نــه، جانــش بــه لبــش رســیده و ایــن را مــی 
فهمــد. حتــی اگــر در اقشــار و طبقــات میانــی جامعــه باشــد ایــن را 
حــس مــی کنــد کــه کــم درآمــدی و عــدم دسترســی بــه مطالبــات 
ــد ســر شــخصیت  و خواســته هــای زندگــی چــه بالیــی مــی توان
ــی  ــی عل ــاورد. ول ــه بی ــواده و جامع ــردی آدم در خان ــی و ف اجتماع
العمــوم موضوعشــان ایــن نیســت کــه بخواهــد روزمــره واکنــش 

نشــان بدهــد. بــه چــه علــت؟ 
ــای  ــرمایه در دنی ــوی از س ــیار ق ــزار بس ــك اب ــل ی ــی از دالی یک
ــه اینکــه  ــه اســم رســانه؛ در رســانه هــا ن ــروز مــی شناســیم ب ام
ــد  ــد و رد کنن ــر کنن ــًا تکفی ــه صرف ــه اینک ــود، ن ــانتاژ ش ــط ش فق
ــا  ــت ب ــوب و مخالف ــه، آش ــه گران ــالح فتن ــه اصط ــات ب اعتراض
ــه اســت از آن ســو  ــره. ایــن یــك طــرف قضی ــی و غی امنیــت مل
آمــوزش مــی دهنــد بــه تبعیــت و ســر فــرود آوردن؛ فرودســتی و 
پذیــرش اینکــه آن کســی کــه باالســت، بــاال دســت اســت و هــر 
ــه  ــن چیزیســت ک ــود. ای ــت ش ــد اطاع ــد بای ــی فرمای ــه م ــه ک چ
روزمــره پیــش از تکفیــر دارد انجــام  مــی شــود. یعنــی در آمــوزه 
ــوزش  ــاالی 50 درصــد آن آم ــه وجــود دارد ب ــه در جامع ــی ک های
ــن اســت کــه  ــری و فرمــان پذیریســت و مابقــی آن ای حکــم پذی
ــت،  ــاوت هاس ــن تف ــد. ای ــد ش ــرکوب خواه ــت س ــه مخالف چگون
ــوی شــخصی مــی پرســید کــه کــودک کار مــی  ــی جل شــما وقت
کنــد، نظــر شــما چیســت؟ مــی گویــد»آره خــوب. کار ناشایســتی 
اســت، ناپســند اســت و غیــره« لطفــًا نظرتــان را در مــورد بحثــی 
ــی  ــارزه طبقات ــزدی در مــورد مفهــوم و چگونگــی مب ــای ی کــه آق

ــد: داشــتند هــم بفرمایی
میربهــاری: برخــی از جنبــش طبقــه کارگــر ایــن تصــور را دارنــد 
کــه انــگار یــك بســته آمــاده، تراشــیده، منظــم و مســلط داریــم که 
همگــی آنهــا هــر روز کــه از خــواب پــا مــی شــوند زیــپ کاپشــن 
ــد  ــی آین ــاال، مشــت هایشــان باالســت و م ــد ب خــود را مــی دهن
مــی گوینــد: »مــرگ بــر کار مــزدوری«. اینطــور نیســت؛ جنبــش 
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هــا بــاال و پاییــن دارنــد، جریانــات چــپ و راســت در آنهــا هســت 
و در حقیقــت اگــر ایــن تعریــف را بپذیریــم کــه جنبــش هــا متأثــر 
ــات  ــر مطالب ــر س ــا ب ــش ه ــش- واکن ــری کن ــات و پیگی از مطالب
اجتماعــی، صنفــی و سیاســی و ... صــورت مــی گیــرد بایــد ببینیــم 
کــه ایــن مطالبــات و یــا ایــن فــرم از تقاضاهــا و جســتجوی ایــن 
تقاضاهــا متفــاوت اســت بــا یکدیگــر. کمــا اینکــه در همیــن جنبش 
طبقــه کارگــر جنبــش ســندیکایی نیــز وجــود دارد. ایــن کــه مــی 
گوییــم جنبــش ســندیکایی هــم وجــود دارد نــه ایــن کــه جنبــش 
ذاتــی طبقــه کارگــر ایــن چنیــن اســت. ســندیکالیزم چیــزی اســت 
کــه بــه ایــن طبقــه تحمیــل مــی شــود و خــود کارگــر هــم مــی 
رود در صفشــان مــی ایســتد. بــرای مثــال 90 درصــد مبارزاتــی کــه 
االن در حــوزه کارگــری در غــرب انجــام مــی شــود سندیکالیســتی 
ــادآور  ــه را مــی خواهــم ی ــن نکت ــه ای اســت ولیکــن ای ــا اتحادی ی
ــت و  ــش یکدس ــام جنب ــه تم ــت ک ــور نیس ــًا اینط ــه الزام ــوم ک ش
خواســت و مطالبــه یکســان دارنــد. حــوزه هــا فــرق مــی کنــد یــك 
جــا ممکــن اســت ســر کــم کــردن ســاعت کار مبــارزه کننــد و یــك 

جــا بــر ســر گرفتــن دســتمزد عقــب افتــاده. 
ــه  ــی ب کارگــر در جای
دنبــال ایــن مطالبــات 
اســت و  در خیلــی 
ــان  ــل هم ــا مث جاه
انقــالب 57 کارگــر 
دنبــال  بــه  صرفــًا 
ــردن  ــم ک ــزد و ک م
نبــود؛  کار  ســاعت 
آمــده بــود کــه در 
جامعــه انقــالب راه 
بینــدازد. مــی خواهــم 
برگــردم  اینجــا  در 
بحــث  ایــن  ســر 
ــا  ــاد م ــه اعتق ــه ب ک
کار  لغــو  جنبــش 

ــی  ــأت م ــا نش ــری دارد و از آنج ــش کارگ ــه در جنب ــودک ریش ک
گیــرد و زاده مــی شــود. آن جنبــش کارگــری کــه علیــه کار مــزد 
ــو کار  ــش لغ ــه هدف ــی ک ــکال- انقالب ــش رادی ــت جنب در حقیق
مزدوریســت مــد نظــر ماســت. یعنــی موضوعــش صرفــًا صنفــی و 
اقتصــادی نیســت بلکــه امــر سیاســی اش نیــز بــوده و روزمــره دارد 
تــالش مــی کنــد، حــول آن تشــکل پیــدا مــی کنــد و ســازماندهی 
مــی کنــد کــه بیایــد آن نظــام و سیســتمی کــه دارد کار مــزدی را 
بازتولیــد مــی کنــد را از بیــن ببــرد. یعنــی غیــر از اینکــه در حــال 

انجــام یــك حرکــت روزمــره و تاریخــی ای 
مــی باشــد کــه بــه آن مبــارزه طبقاتــی مــی گوییــم ایــن مبارزاتــش 
را عمیــق تــر و ســازمان یافتــه تــر کــرده و مراجــع و قالــب هــای 
ــا  ــد. م ــی کن ــف م ــز تعری ــارزه را نی ــن مب ــی ای ــی و اجتماع سیاس

متأثــر از ایــن جنبــش هســتیم کــه در حقیقــت مخالــف رابطــه و 
ساختاریســت کــه کار مــزدی را بازتولیــد مــی کنــد. ایــن همــان 
ــری  ــش کارگ ــت جنب ــوان گف ــی ت ــم نم ــی گوی ــه م جائیســت ک
ــاعت  ــردن س ــم ک ــاًل ک ــال مث ــا دنب ــی ه ــت، خیل ــت اس یکدس
کارشــان هســتند و شــاید هــم االن امــر امــروزش ایــن نباشــد کــه 
ــن هــم فکــر  ــه ای ــا ســاختار سیاســی بجنگــد و اصــاًل شــاید ب ب
نکنــد کــه امــرش ایــن نیــز هســت کــه االن بیــاد کار کــودکان 
ــو کار مزدوریســت  ــال لغ ــه دنب ــی جنبشــی کــه ب ــد ول ــو کن را لغ
ــم کــه فقــط در طبقــه کارگــر ایــن خصلــت وجــود  ــا معتقدی و م
دارد نــه در طبقــات دیگــر جامعــه جنبــش لغــو کار کــودک از آنجــا 
ــت از  ــه در حقیق ــی ک ــش رادیکال ــك جنب ــرد. ی ــی گی ــأت م نش

آنجــا حرکــت مــی کنــد. 
ــش را  ــن دو جنب ــاط ای ــه ارتب ــما نقط ــی ش -   یعن
ــزدی  ــت کار م ــرار اس ــه ق ــد ک ــی بینی ــی م آنجای
لغــو شــود؟ یعنــی از ایــن زاویــه اســت کــه ایــن دو 

ــوند؟  ــی ش ــط م ــم مرتب ــه ه ــش ب جنب
میربهــاری: صرفــًا ایــن نیســت، ببینیــد در حقیقــت وقتــی کارگر 
ــادی و  ــه اقتص ــی چ ــه سیاس ــی چ ــه صنف ــارزه اش چ ــکل مب ش
گســترده  اجتماعــی 
می شــود در هــر کدام 
ــی  ــا وقت ــن فازه از ای
کســب  را  منافعــی 
مــی کنــد ایــن منافــع 
بــه کل جامعــه بازمــی 
گــردد و بــر عکس آن 
وقتــی طبقــه ســرمایه 
دار یــا سیســتم حاکــم 
کــه ســرمایه داریســت 
امتیــازی را از طبقــه 
گیــرد  مــی  کارگــر 
فشــاری  یــك  دارد 
جامعــه  کل  بــه  را 
کنــد  مــی  منتقــل 
پــس نتیجتــًا نــه تنهــا 
در فــرم و محتــوای ایــن مطالباتــی کــه طبقــه کارگــر دارد بلکــه 
در هــر حرکتــی کــه بــه ســمت بازپــس گیــری بــه اصطــالح حــق 
از سیســتم موجــود، سیســتمی کــه روابــط تولیــدی را دارد بازتولیــد 
ــی را  ــك منافع ــت دارد ی ــد در حقیق ــی کن ــی م ــد، حرکت ــی کن م

ــد.  ــی کن ــه کســب م ــرای خــودش و الجــرم جامع ب
-   آقــای یــزدی کار مــزدوری بایــد لغــو شــود تــا کار 

کــودک ملغــی گــردد؟
ــت  ــوع صحب ــن موض ــه ای ــع ب ــا راج ــا باره ــزدی: م ــر ی اکب
ــًا  ــم اساس ــگاه بکنی ــم ن ــر بیایی ــم. از لحــاظ تاریخــی اگ ــرده ای ک
ــرا  ــته چ ــر برخاس ــه کارگ ــودک از درون طبق ــه کار ک ــراض ب اعت
کــه 1- کار کــودک مختصاتــش را از ســرمایه مــی گیــرد، ســرمایه 
ــد و تقســیم کار ســاده شــده  ــزار تولی ــدر اب چــه ویژگــی دارد؟ آنق
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کــه نیــروی کار کــودک و زنــان بــه طــور مشــخص وارد عرصــه 
تولیــدی گشــته. ایــن قســمت ســخت افــزاری قضیــه اســت و 2- 
ــترش  ــرای گس ــت دارد ب ــرمایه دوس ــزاری آن، س ــرم اف ــد ن در بع
ــد  ســرمایه اش، ســود و ارزش اضافــه اش از نیرویــی اســتفاده کن
ــن  ــل ای ــور کام ــه ط ــودک ب ــروی کار ک ــد و نی ــه ارزان باش ک
ــازار مــا در ارتبــاط  ویژگــی را دارد. یعنــی اولیــن چیــزی کــه در ب
ــودکان«  ــروی کار ک ــودن نی ــم »ارزان ب ــی بینی ــودک م ــا کار ک ب
اســت؛ نــه بیمــه مــی خواهــد، نــه اعتــراض دارد، نــه اعتصــاب و 
غیــره. از لحــاظ تاریخــی واکنــش نســبت بــه ایــن قضیــه از طبقــه 
کارگــر شــروع مــی شــود ولــی آن چیــزی کــه اکنــون مــی بینیــم 
انســان قــرن فعلــی نمــی پذیــرد کــه یــك انســان »بــرده« باشــد. 
نمــی پذیــرد کــه یــك انســان از ســر اجبــار وارد کار شــود. یعنــی 
ــرد کــه یــك کــودک  اگــر یــك انســان ذینفــع نباشــد نمــی پذی
در ســن کودکــی بــا توجــه بــه رشــد جامعــه کــه حاصــل تضــاد و 
مبــارزات طبقاتــی اســت بــه جــای مدرســه، بــازی و غیــره ســرکار 
باشــد. امــروز ایــن نگــرش وســیع شــده همانطــور کــه گفتــم بــه 
یــك شــعور اجتماعــی تبدیــل شــده. بــه نظــرم نکتــه گــم بحــث 

مــا ایــن موضــوع اســت کــه بایــد روی آن بحــث کنیــم:
بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر جامعــه مــا نیــروی کار نــه تنهــا بایــد 
ــرمایه  ــا س ــم بشــود ت ــر ه ــدام ارزان ت ــد م ــه بای ــد بلک ارزان باش
جهانــی بتوانــد بحــران هایــش را بــه اینجــا انتقــال دهــد. درهمیــن 
ــورهایی  ــروی کار در کش ــف ارزش نی ــار یونیس ــق آم ــورد طب م
ــت  ــه 100 اس ــل 1ب ــورهای متروپ ــه کش ــبت ب ــا نس ــون م همچ
ــروی  ــد ارزش نی ــر 1 دالر باش ــش اگ ــی ارزش ــر ایران ــی کارگ یعن
ــی  ــا ایمن ــه آنج ــل ک ــن دلی ــه ای ــی 100 دالر اســت) ب کار اروپای
کار، تفریــح و .... بــرای کارگــر وجــود دارد( اگــر ایــن آمــار 1 بــه 2 
بــود نــرخ اســتثمار برابــر بــود بــا 100 درصــد  حــاال 1 بــه 100 را 

محاســبه کنیــد ببینــد جــه عــددی حاصــل مــی شــود!
ــودک در  ــه کار ک ــت ک ــن اس ــما ای ــور ش -    منظ
درون مناســبات موجــود قابــل لغــو اســت چــون یــک 

ــده؟ ــی ش ــه عموم مطالب
اکبــر یــزدی: اجــازه بدهیــد نمونــه ای بیــاورم؛ آقــای کایــالش 
ســاتراتی یــك فعــال لغــو کار کــودک در پاکســتان اســت. 1999 
ــو  ــا ژن یــك راهپیمایــی هشــتصد هــزار کیلومتــری از پاکســتان ت
راه مــی انــدازد و تمــام کشــورها بــر اثــر ایــن حرکــت ملــزم مــی 
ــه ای  ــد از آن قطعنام ــد و بع ــان دهن ــه آن نش ــی ب ــوند واکنش ش
صــادر مــی شــود کــه تأثیــر مــی گــذارد بــر مقاولــه نامــه هایــی 
کــه در ســازمان ملــل در ارتبــاط بــا کــودکان و شــرایط کار آنــان 
مطــرح مــی گــردد. ایــن حرکــت بــه عنــوان یــك حرکــت نمادیــن 
نشــان مــی دهــد کــه حرکــت از پاییــن حرکتــی اصولیســت نــه از 
بــاال. حرکــت از پاییــن جامعــه را مــورد خطــاب قــرار مــی دهــد. 
ــه ایــن توانایــی را دارد کــه جامعــه را مــورد خطــاب  چــرا و چگون
قــرار دهــد؟ چــون ایــن پدیــده )کار کــودک( وجــود خارجــی دارد 
چــون نســبت بــه ایــن پدیــده دارد واکنــش نشــان داده مــی شــود. 

-   شــما مــی گوییــد اینکــه اکنــون کار کــودک قابــل 
لغــو اســت بــه ایــن علــت بــوده کــه بــه یــک مطالبــه 
عمومــی تبدیــل شــده و از آن طــرف می گویید مســائل 

اقتصــادی علــت کار کــودک اســت... 
اکبــر یــزدی: نــه مــا در توضیــح مادّیــت یافتــن ایــن پدیــده و 
چرایــی موضوعیــت داشــتن کار کــودک بــرای طبقــه کارگــر ریشــه 
هــای اقتصــادی- تاریخــی ایــن قضیــه را توضیــح دادیــم و حــاال 
ــه  ــك مطالب ــرا ی ــه چ ــم ک ــی کنی ــن بحــث م ــر ای ــر س ــم ب داری
عمومیســت و جامعــه و دولــت چگونــه بــه آن واکنــش نشــان مــی 
دهنــد و اصــاًل چــرا مــی گوییــم بــه یــك جنبــش اجتماعــی تبدیل 
شــده کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت؟ مشــخصًا جامعــه مــا را 
نــگاه کنیــد در ارتبــاط بــا کار کــودک چگونــه برخــورد مــی کنــد؟ 
بعــد از اینکــه Global Marsh اتفــاق مــی افتــد در واکنــش بــه آن 
ــم،  ــا کــودک کار نداری ــد: »اصــاًل م جمهــوری اســالمی مــی گوی
ــار  ــالم آم ــد اع ــی آی ــد از آن م ــد؟« بع ــده ای ــا آم ــه اینج ــرا ب چ
ــور  ــرایطش در کش ــه ش ــن ک ــم ای ــد از آن علیرغ ــد و بع ــی کن م
ــی  ــورد م ــازی برخ ــا تشــکیالت س ــت ب ــًا دول ــا نیســت و اساس م
کنــد مــی پذیــرد کــه ایــن تشــکیالت بایــد وجــود داشــته باشــد؛ 
تشــکیالتی کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت. یعنــی مــدام دارد 
ــه  ــی دهــد ک ــا نشــان م ــم ه ــن آیت ــد. ای ــی کن ــب نشــینی م عق
جامعــه دارد واکنــش نشــان مــی دهــد. هیــچ وقــت دولــت نمــی 
آیــد مثــاًل بگویــد در روســتا هــر کــس از چــراغ قرمــز عبــور کــرد 
فــالن کار را بایــد بکنــد! بــه هــر جهــت بایــد مادّیــت وجــود داشــته 
ــم  ــا ه ــد. م ــش نشــان ده ــه آن واکن ــا اوضــاع نســبت ب باشــد ت
بــر اســاس همیــن مادّیــت مــی گوییــم کــه جنبــش اجتماعــی بــر 
ســر لغــو کار کــودک وجــود دارد. بیاییــد موضــوع را از زاویــه دیگــر 

بررســی کنیــم: در جایــی زلزلــه 
مــی شــود، جنــگ مــی شــود. اولیــن انعکاســاتی کــه مــردم نســبت 
بــه آن واکنــش نشــان مــی دهنــد بــه دلیــل ســطح فرهنگــی کــه 
ــد نمــی گوینــد ایــن کــودک مــال کــدام طبقــه اســت؟ مــی  دارن
ــن   ــد.  اولی ــرکت کن ــی ش ــائل نظام ــد در مس ــودک نبای ــد ک گوین
عکــس هایــی کــه در ارتبــاط بــا زلزلــه بیــرون می آیــد از کــودکان 
ــگ  ــردن جن ــرای محکــوم ک ــه ب ــی ک ــن عکــس های اســت. اولی
ــس  ــد عک ــی آی ــرون م ــی بی ــکار عموم ــر اف ــتن ب ــر گذاش و تأثی
کــودکان اســت. بــه طــور مشــخص در عــراق بعــد از اینکــه تحریم 
شــد انگشــت گذاشــتن بــر روی اینکــه پانصــد هــزار کــودک در اثــر 
بــی دارویــی جــان دادنــد. ایــن واکنــش جامعــه را نشــان مــی دهد. 
ــر ایــن اســاس مــی گوییــم کــه حــاال مســئله کــودکان بــه  مــا ب
یــك شــعور اجتماعــی تبدیــل شــده دیگــر در ســطح بحــث نیســت. 
یــك زمــان »آزادی خواهــی« یــا اینکــه یــك کشــور بــه کشــوری 
دیگــر حملــه نکنــد فقــط بحــث روشــنفکران بــود امــا حــاال هــر 
ــم  ــی گویی ــن م ــه ای ــاد دارد. ب ــا اعتق ــث ه ــن بح ــه ای ــانی ب انس
ســطح جامعــه، ســطح اتفاقاتــی کــه در جامعــه مــی افتــد. از ایــن 
ــه در  ــت ک ــت اس ــك مادّی ــر ی ــن دیگ ــم ای ــی گویی ــا م ــه م زاوی

ــف کار کــودک هســتند.  ــردم مخال ــی م ســطح عموم
اگر اجازه بدهید یك جمع بندی کوچك کنم:
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آنجــا کــه مــی خواهیــم تاریخــی توضیــح دهیــم وجــود ســرمایه و 
اینکــه چــرا از کار کــودک اســتفاده مــی کنــد از لحــاظ تاریخــی بــه 
صــورت عینــی )چیــزی نیســت کــه مــا بخواهیــم بگوییــم( نشــان 
مــی دهــد کــه در درون طبقــه کارگــر ایــن اتفــاق افتــاده و ایــن 
ــا در  ــته ه ــر دارد. خواس ــه کارگ ــه طبق ــی ب ــط نزدیک ــوع رب موض
ــرح   ــر مط ــه کارگ ــب طبق ــًا از جان ــودکان کار اساس ــا ک ــاط ب ارتب

مــی شــود. مــا ایــن قســمت موضــوع برایمــان مهــم اســت:
یــك مصائبــی در جامعــه اســت کــه مــا داریــم از آن زاویــه حرکــت 
مــی کنیــم. مثــل همیــن کار کــودک. در عرصــه ای کــه اکنــون 
در آن هســتیم یــك مطالبــه و خواســت عمومــی شــده. مــا نمــی 
گوییــم بــرای لغــو آن فقــط کارگــران بایــد باشــند یــا اینکــه کار 
ــرود. خــود جامعــه  ــا کار کــودک از بیــن ب ــرود ت مــزدی از بیــن ب
ــد کار  ــودک نبای ــه ک ــیدیم ک ــن درک رس ــه ای ــا ب ــد م ــی گوی م
بکنــد، مــا بگوییــم نــه، نرســیدیم؟! ســازمان ملــل مــی گویــد کار 
ــه حــال کــودک کار ســوخته؟!  ــا دلــش ب کــودک نبایــد باشــد! آی
دلــش نســوخته، اصــاًل موضوعــش کــودک نیســت، چــرا؟ مثــال 
هــای متعــددی وجــود دارد. بــرای نمونــه در پیمــان نامــه نوشــته 

مــی شــود کــه:

»شــرکت غیرقانونــی کــودکان در تــن فــروش جــرم اســت« کــه 
بعــداً اصالحیــه ای بــه ایــن بنــد مــی زننــد )بنــد 13، اگــر اشــتباه 
نکنــم( »غیرقانونــی را حــذف کــرده و اساســًا آن را ممنــوع اعــالم 
مــی کنــد«. ایــن واقعیــت هــا کــه ســازمان ملــل بنــدی را  مــی 
گذارنــد کــه آن همــه متخصــص، جامعــه شــناس و روان شــناس 
ــرض  ــش ف ــی برای ــتفاده جنس ــوء اس ــی در س ــودک را حت ــه ک ک
قانونــی و غیرقانونــی مــی گــذارد یعنــی مــی گویــد »قانــون فراتــر 
ــدارد.  ــادی ن ــه آن اصــاًل اعتق ــی ب ــودک اســت« یعن ــوق ک از حق
ــه آن،  ــد ب ــار بیای ــه فش ــا ک ــد؟ آنج ــی کن ــدا م ــاد پی ــا اعتق کج
آنجــا کــه احســاس مــی کنــد دیگــر نمــی توانــد ایــن موضــوع را 
مطــرح کنــد. اگــر بخواهیــم یــك مثــال تاریخــی مشــخص بزنیــم 
»دموکراســی« اســت. همــه فکــر مــی کننــد آزادی اونیــه کــه فکر 
ــکا  ــا اون نیســت، آن چیــزی کــه مثــال آمری ــا واقع ــد ام مــی کنن
مــی گویــد از دموکراســی، آن چیــزی کــه ســرمایه مــی گویــد از 
دموکراســی بــا آن چیــزی کــه آدمهــای جامعــه مــی گوینــد کامــال 

متفــاوت اســت. 
-   در صحبــت هایتــان اشــاره کردیــد بــه ایــن کــه در 

ــو کار کــودک باالخــره سیســتم  پیشــروی جنبــش لغ
عقــب نشــینی کــرده و فضایــی بــاز مــی شــود و یــک 
ســری تشــکل هــا بــه وجــود مــی آینــد، چیــزی کــه 
مــی خواهــم بپرســم ایــن اســت کــه نقــش NGOهــا 
ــه  ــور کل در جامع ــه ط ــودک و ب ــغ کار ک ــش ل در جنب

چیســت نســبت بــه پدیــده کار کــودک؟ 
اکبــر یــزدی: خــود جمعیــت دفــاع در واقــع از ایــن زاویــه وارد 
مــی شــود کــه اساســا بــرای اینکــه ایــن جنبــش اجتماعــی هرچنــد 
پراکنــده وجــود دارد، وجــود خارجــی دارد، عینیــت دارد و خواهــان 
ــه  ــش فرمول ــته های ــوز خواس ــی هن ــت، ول ــودک اس ــو کار ک لغ
ــدارد  ــودش را ن ــران خ ــده، رهب ــه نش ــش فرمول ــده، جایگاه نش
چــون بــه هــر جهــت وقتــی شــما مــی خواهیــد جنگــی کنیــد بایــد 
تشــکیالتی وجــود داشــته باشــد، روی آن موضــوع تبلیغــات کنــد 
و مهمترینــش آنهایــی را کــه خواهــان لغــو کار کــودک انــد بتوانــد 
ســازماندهی کــرده بــه ابــزاری تبدیــل کنــد کــه بتوانــد فشــار روی 
ــا کالم کــه نمــی شــود، آن جایــی دولــت  دولــت بیــاورد، چــون ب
ــدی را  ــی ج ــش اجتماع ــك جنب ــه ی ــد ک ــی کن ــینی م ــب نش عق
مقابــل خــودش ببینــد بــه طــور عملــی.  همچنانکــه بــرای مثــال 
مبــارزت معلمــان بــا دولــت در ارتبــاط بــا ســطح دستمزدشــان یــا 

ــا مســائل گوناگــون و غیــره.  مبــارزات کارگــران در ارتبــاط ب
ــه دلیــل شــرایطی کــه دارد همانطــور کــه اشــاره  ــی کــودک ب ول
ــارا بزرگترهــا  ــد، اجب ــد اعتصــاب و اعتــراض کن ــم نمــی توان کردی
ــه  ــزه ی ب ــن قســمت انگی ــع از ای ــوند، در واق ــل ش ــد وارد عم بای
وجــود آمــدن ایــن تشــکیالت بــه وجــود مــی آیــد. ولــی در همیــن 
ــی دامــن زده مــی شــود اجــازه  ــدگاه انحراف ــی دی ســطح هــم کل
ــد بحــث  ــرد، مانن ــال بگی ــر و ب ــن بحــث هــا پ داده مــی شــود ای

ــت ماســت.  ــه ای و ... کــه خــارج از صحب هــای خیری
-   آقــای میربهــاری جمــع بنــدی بحــث را بــه شــما 

واگــذار مــی کنیــم.
ــه  ــودک و مطالب ــوق ک ــات حق ــه مطالب ــی ک ــاری: جنبش میربه
کــودکان را در جامعــه مطــرح مــی کنــد ســمت و ســوهای متفاوتــی 
دارد ولــی آن چیــزی کــه دارد مطالبــه ی لغــو کار کــودک را مــی 
کنــد مبتنــی بــر آن بســتر اصلــی مطالباتــی اســت کــه در جامعــه 
ــائل و  ــول مس ــش ح ــه مبارزات ــا جامع ــم خصلت ــود دارد. گفتی وج
مباحــث طبقاتــی مــی گــردد و گفتیــم پرچمدار ایــن مبــارزه طبقاتی 
طبقــه کارگــر اســت، مــا در حقیقــت عتقــاد داریــم آن که مــی تواند 
مبــارزه ی طبقتــی را بــه ســرانجام برســاند طبقــه کارگــر اســت. آن 
جنبشــی کــه مقابــل طبقــه ســرمایه دار وجــود دارد در حقیقــت در 
خــط مقدمــش طبقــه ی کارگــر اســت و گفتیــم منظورمــان همــه 
ــه اصطــالح  ــر نیســت، آن ب ــه ی کارگ ــای طبق ــه ه اقشــار و الی
بخــش پیشــرو طبقــه ی کارگــر کــه مطالبــات صنفــی، سیاســی و 
ــن اســت  ــد و خواهــان ای ــد مــی زن ــا هــم پیون اجتماعــی اش را ب
کــه مناســبات تغییــر کنــد. آن در حقیقــت نیرویــی اســت کــه مــی 
توانــد ایــن شــرایط را پایــان دهــد و جامعــه را رهبــری و هدایــت 
کنــد بــه ســمت لغــو کار مــزدی و کنتــرل قــدرت توســط جامعــه.
ــد و آن ایــن مســئله اســت کــه بســتر  یــك نکتــه باقــی مــی مان
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ــارزه  ــان پیشــبرد مب ــه خواه ــك جنبشــی ک ــود دارد، ی ــی وج اصل
طبقاتــی تــا منتهــی درجــه اش اســت. متاثــر از آن جنبــش هــای 
دیگــری نیــز در جامعــه وجــود دارنــد کــه جنبــش لغــو کار کــودک 
ــا آن بســتر اصلــی از  یکــی از آن جنبــش هاســت کــه پیونــدش ب
ــا  ــد کــه خواهــان »لغــو« کار کــودک اســت و ضمن آنجــا مــی آی
ــط  ــا رب ــد ی ــی کن ــدا م ــط پی ــد رب ــی کن ــه مطــرح م ــی ک مطالبات
مســتقیم دارد بــه مطالباتــی کــه طبقــه کارگــر همیــن امــروز مطرح 
مــی کنــد، یعنــی مــا وقتــی صحبــت از حقــوق کــودک و مطالبــات 
کــودکان مــی کنیــم مــی گوییــم کــه  لغــو کار کــودک بــه معنــای 
صــرف و حقوقــی و بــر روی کاغــذ ممکــن نیســت بلکــه بایــد آن 
مایحتــاج و ملزوماتــی کــه نیــاز اســت تــا لغــو کار کــودک صــورت 
پذیــرد مــی بایســت تامیــن گــردد مثــل تامیــن اجتماعــی خانــواده، 
بیمــه بیــکاری بــرای والدیــن، حــق تحصیــل کــودک، بهداشــت و 

درمــان رایــگان، مــزد مناســب بــرای یــك زندگــی مرفــه و ...
ــی مــی  ــد یــك دولت ــال فــرض بگیری ــد نیســتیم کــه مث ــا معتق م
آیــد از ســر دلســوزی! مــی آیــد اعــالم مــی دارد کــه »خــب کار 
کــودکان ممنــوع دیگــه خودتــون مــی دونیــد، مــا گفتیــم ممنــوع 
ــام  ــی تم ــت یعن ــد. دول ــد ش ــن نخواه ــوری ممک ــره« اینج و غی
دســتگاهی کــه وابســته انــد بــه سیســتم تولیــدی و در حقیقــت بــه 
آن تحمیــل شــده و مــی پذیــرد لغــو کار کــودک را بــا همــه زمینــه 
ــل  ــق تحصی ــی ح ــاز دارد یعن ــه نی ــی ک ــرط های ــش ش ــا و پی ه
ــازی و تفریــح، تامیــن مســکن،  کــودکان، بیمــه کــودکان، حــق ب
ــی میســر خواهــد  ــا و عمــال زمان ــان و... کــه عین بهداشــت و درم
ــوردار باشــد،  ــی برخ ــت اجتماع ــاه و حمای ــواده از رف ــه خان شــد ک
ــوا  ــم روی ه ــی کنی ــه م ــی ک ــم بحث ــم بگوی ــی خواه ــا م نتیجت
نیســت. مــا معتقدیــم در همیــن شــرایط، در همیــن روابــط تولیــدی 
ــن  ــری کار را پایی ــت نی ــد قیم ــی کن ــالش م ــتم دارد ت ــه سیس ک
بیــاورد تــا بتوانــد ســود و ارزش اضافــه اش را تامیــن کنــد و بــاال 
ببــرد آنقــدر امــکان و آنقــدر ابــزار وجــود دارد، آنقــدر شــرایط آمــاده 
اســت کــه قــادر هســت در همیــن شــرایط از نیــروی کار کــودکان 
ــی مهــم اســت. حــاال چــه  ــد، ایــن موضــوع خیل صــرف نظــر کن
ــم:  ــه گفتی ــان ک ــد؟ هم ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــاز اســت ک ــزی نی چی
»ســازماندهی آن مطالبــه یــا آن جنبــش اجتماعــی کــه در حقیقــت 
قــرار اســت بــه عنــوان اهــرم فشــار بــه روی سیســتمی کــه دارد 
ــل آن  ــه  و مقاب ــرار گرفت ــد ق ــد مــی کن ــاز تولی ــن موضــوع را ب ای
بایســتد.« ماننــد جنبــش پیشــرو طبقــه کارگــر کــه مــی آیــد بــرای 
حقوقــش مبــارزه مــی کنــد و طبعــا فــرم هــا و قالــب هایــی کــه 
ایــن مبــارزات مــی گیــرد یــا آن ســازماندهی ای کــه قــرار اســت 
صــورت بگیــرد یــك فرمــش در شــرایط و اوضــاع و منطقــه ای که 
مــا در آن هســتیم همیــن ســازمان هــای غیردولتــی یــا NGOهــا 
هســتند کــه یــك فــرم از ایــن صــف بنــدی اســت، یــك فرمــی 
از ایــن ســازماندهی تــوده ای یــا اجتماعــی اســت کــه قــرار اســت 
اهــرم فشــار بشــود. و امــا اینکــه آیــا ایــن ســازمان هــا االن در ایــن 
ــه در  ــه بحــث دیگــری اســت ک ــا ن ــگاه و ســرخط هســتند ی جای
ایــن فرصــت نمــی گنجــد ولــی الزمــه ای اصلــی پیشــبرد مطالبــه 

ی جنبــش یــا ایــن مطالبــه اجتماعــی کــه گســترده اســت، ســازمان 
یــا آن ظــرف اجتماعــی اســت کــه قابلیــت الزم بــرای حمــل ایــن 

مطالبــه خواســته و هــدف را داشــته باشــد.
پیاده شده از مصاحبه رادیو جمعیت،

مصاحبه کنندگان: محمد لطفی، افسانه عظیم زاده

ضرورت پیوند جنبش زنان با مبارزات گارگری 
امیر حسین محمدی فرد

در نظــام ســرمایه داری، ســتیز اصلــی مبــارزه طبقاتــی 
اســت. 

ــه  ــردان جامع ــان و م ــت زن ــان ها اکثری ــی از انس ــه اقلیت ــی ک نظام
ــد و  ــد؛ ثمــره ی کار آن هــا را تصاحــب می کنن را اســتثمار مــی کنن
هســتی آنــان را بــه انقیــاد خــود در می آورنــد. مناســبات نظامــی کــه 
مالکیــت خصوصــی و انباشــت ســرمایه مشــخصه ی اصلــی آن باشــد، 
مناســباتی مبتنــی بــر ارزش آفرینــی و کســب ســود خواهــد بــود و در 
ــر  ایــن روابــط اجتماعــی تولیــد، آزادی انســان در قالــب نظــام نابراب
ــه عنــوان بخشــی  ــان نیــز ب مــورد هجــوم قــرار خواهــد گرفــت. زن
ــره – از  ــال و ذخی ــروی کار فع ــه – جمعیــت گســترده ای از نی از جامع
قواعــد ایــن مناســبات اســتوار بــر اســتثمار طبقاتــی مســتثنی نیســتند. 
ــی تمــام کارگــران اســت. و  ــان جــزو جــدا نشــدنی رهای ــی زن رهای
ــی  ــدم آزادی و ب ــتثمار زن و ع ــف اس ــکال مختل ــوان اش ــی ت نم
ــدا از  ــرد و ج ــورت مج ــه ص ــی ، ب ــه ی فعل ــی آن را در جامع حقوق
شــبکه ی گســترده ی روابــط طبقاتــی در نظــر گرفــت و جنبش هــای 

بورژوایــی را بســتری بــرای پیگیــری مطالبــات زنــان دانســت.

در نظــام ســودمحور مبتنــی بــر تقســیم کار تولیــد اجتماعــی ، 
جایــگاه طبقاتــی هــر فــرد – جــدا از مقولــه ی جنســیت اش – تعریــف 
ــن  ــوند. ای ــیم می ش ــم تقس ــاح متخاص ــراد در دو جن ــود و اف می ش
ــده ی دگرگونی هــای  ــی، بســتر تعییــن کنن ــارزه ی تاریخــی طبقات مب
ــه در  ــوده و جنبش هــای آزادی خواهان ــون ب اجتماعــی وسیاســی تاکن
ــن  ــد. بنابرای ــرده ان ــد ک ــه و رش ــد یافت ــی تول ــارزات طبقات ــن مب مت
ــق  ــز ریشــه در تعل ــان نی ــی زن ــرایط زندگ ــر ش ــذار ب ــل تاثیرگ عوام
ــان  ــانی زن ــت انس ــتره ی هوی ــوان گس ــد و نمی ت ــان دارن طبقاتی ش
ــرد  ــارزه ســوری زن و م ــای جنســیتی محــدود، و مب ــه تفاوت ه را ب
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را جایگزیــن مبــارزه ی طبقاتــی کنیــم. ســتم رواداشــته بــر زن در 
ــام  ــه تم ــرا ک ــرار دارد چ ــی ق ــتم طبقات ــن س ــخ در مت ــول تاری ط
ــوب  ــد محس ــرای تولی ــزاری ب ــرمایه داری اب ــر س ــان ها از نظ انس
ــزدی حضــور داشــته باشــند  می شــوند ، خــواه در عرصــه ی کار م
ــد  ــاز تولی ــرورش آن و ب ــوه و پ ــد کار بالق ــه تولی ــواده ب ــا در خان ی
نیــروی کار فعلــی مشــغول باشــند. در هــر حــال نــگاه بــورژوازی 
ــل  ــی از قبی ــت و تفاوت های ــزار کار اس ــه ی اب ــان از دریچ ــه انس ب
جنســیت و اختــالف ســن ، مهارت یــا دانــش تولیدی دلیــل ارزان تر 
یــا گران تــر خریــده شــدن نیــروی کار اســت. بــرای ســرمایه داران 
کــودک و زن بــودن افــراد فرقــی نــدارد ؛ همــه در نظــام تقســیم 

ــورژوا و پرولتــر تقســیم خواهنــد شــد. ــه ب کار اجتماعــی ب
البتــه بایــد یــاد آور شــد کــه بنابــر سیاســت های اقتصــادی راســت 
در نظــام مبتنــی بــر ســود آوری ، اشــکال دیگــری از اســتثمار زنان، 
مثــل کار خانگــی بــه وجــود می آیــد. در حقیقــت در نهــاد خانــواده 
اســت کــه زن مــورد ســتم مضاعــف قــرار می گیــرد، نهــادی کــه 
در آن قانــون تقســیم کار اجتماعــی، وظیفــه ی بازتولیــد نیــروی کار 
نظــام ســرمایه داری را بــر عهــده زنــان قــرار داده اســت. کارگرانــی 
کــه در قبــال کار خــود مــزدی دریافــت نمی کننــد. خانــواده 
ــرمایه داری  ــروی کار س ــوای نی ــد ق ــیوه ی بازتجدی ــن ش ارزان تری
اســت و درســت در ایــن جاســت کــه منافــع زن کارگــر در مقابــل 
ــیتی  ــی جنس ــارزه ی موهوم ــرد و مب ــرار می گی ــرمایه دار ق زن س
ــل  ــم مقاب ــه ی متخاص ــان ها در دو جبه ــود و انس ــا می ش بی معن
ــر و  ــرای زندگــی بهت ــی ب ــد. اکثریت ــی می کنن یکدیگــر صــف آرای

ــد. ــرای ســود آوری بیشــتر می جنگن ــی ب اقلیت
حتــی در جامعــه ای مثــل ایــران کــه شــرق زدگــی و زن ســتیزی، 
ســنت  و ســرکوب آزادی ، سیاســت دیرینه ی آن اســت، مشــکالت 
ــدم آزادی  ــاالری و ع ــل مردس ــام – مث ــور ع ــه ط ــران ب ــان ای زن
ــاالر  ــام مردس ــا نظ ــیتی ی ــای جنس ــی از تفاوت ه ــش – ناش پوش
صــرف نیســت، بلکــه ریشــه در مختصــات شــیوه ی تولیــد و 
سیاســت محافظــت و اداره ی نظــام ســرمایه داری ایــران دارد. 
ــی  ــگاه طبقات ــا آزادی پوشــش از ن ــق طــالق ی ــه ح ــا ک ــه بس چ
ــا یــك زن بــورژوا تفــاوت بســیاری دارد تــا  زن طبقــه ی کارگــر ب
جایــی کــه زنانــی بــه عنــوان ســرمایه گــذاران جــدی و کارفرمایان 
ــد.  ــی وســرکوب حضــور دارن ــدی و ارکان دولت در زمینه هــای تولی
تضــاد مــادی کار وســرمایه و منافــع مــادی اســت کــه افــراد را در 
ــتم و  ــیوه های س ــام ش ــد. تم ــیم می کن ــی تقس ــای واقع صف ه
تبعیــض علیــه زن در درون سیســتم ســرمایه داری نمــود می یابنــد. 
ــا  ــاط ب ــی و در ارتب ــارزات طبقات ــال مب ــه آن از کان ــارزه علی و مب
ــر همیــن اســاس کــه  ــی تعریــف می شــود. و ب نظــام بردگــی فعل
ــده و  ــده ش ــم تنی ــتثمار در ه ــام اس ــدن نظ ــا برچی ــی زن ب رهای

ــود. ــر خواهــد ب ــود شــرایط زندگــی  امــکان پذی بهب
ــم  ــی آن اع ــم داران سیاس ــورژوازی و پرچ ــرار ب ــالف اص ــر خ ب
ــه ای  ــان مقول ــی زن ــان و اپوزوســیون راســت، رهای از اصــالح طلب
دموکراتیــك و صرفــا در تقابــل بــا فــرم حکومــت نیســت کــه بــا 
ــك  ــا دموکراتی ــا ب ــی ی ــه نویس ــی و عریض ــون اساس ــالح قان اص

شــدن ســاختار دولــت بــورژوازی محقــق شــود. چــرا کــه در تکامــل 
ــم ،  ــرمایه داری ه ــع س ــك جوام ــای دموکراتی ــن دولت ه یافته تری
ســتم و تبعیــض علیــه زنــان ادامــه دارد. مادامــی کــه نظــام بردگــی 
حاکــم اســت و انســان در حــال اســتثمار شــدن اســت، رهایــی زن 
در تمــام ســطوح و ریشــه ای ممکــن نخواهــد شــد چــه بســا کــه 
ــان آن  ــی زن ــه رهای ــز ب ــه ای نی ــر جامع ــری ه ــار آزادی و براب معی

جامعــه اســت.

بنابــر خصلــت طبقاتــی مطالبــات زنــان ، نمی تــوان در محــدوده ی 
اصالحــات قانونــی و حکومتــی یــا در قالــب جریــان   هــای 
اپوزوســیون بورژوایــی و بعضــا مذهبــی، مبــارزه بــرای رهایــی زن 
را پیــش بــرد. در دو دهــه ی اخیــر نیــز شــاهد بودیــم کــه جریانــات 
مختلــف بورژوایــی، چــه اصــالح طلــب یــا ضــد رژیمــی، همگــی 
ــن  ــان را داشــتند. از کمپی ــاع از حقــوق زن ــه ی دف یــك صــدا داعی
ــان،  ــترده ای از اصــالح طلب ــف گس ــه طی ــون امضــاء ک ــك میلی ی
اپوزوســیون های گوناگــون بورژوایــی لیبــرال و ناسیونالیســتی، چــپ 
ــین  ــالمی نوش ــم اس ــا فمینیس ــرد، ت ــیج ک ــی را بس ــرده بورژوای خ
ــم  ــوف به ــکل آن صف ــن ش ــع تری ــانی، در مرتج ــدی خراس احم
فشــرده ی زنــان چارقــد به ســر ســرخ و ســبز پــوش، ویتریــن آزادی 
خواهــی مجاهدیــن، همگــی در زمیــن بورژوایــی قــدم برداشــتند و 
جنبــش زنــان را از مســیر اصلــی مبارزاتــی خــود بــه عنــوان یکــی از 
ــد.  ــارزات طبقاتــی جنبــش کارگــری منحــرف کردن ســتون های مب
ــارزه  ــد مب ــده ی رون ــن کنن ــوان بخــش تعیی ــه عن ــان ب ــش زن جنب
علیــه نظــام حاکــم از ســوی ایــن جریانــات نادیــده گرفتــه شــدند، و 
آن را از مبــارزات سیاســی اجتماعــی طبقــه ای کــه قــدرت دگرگونــی 
شــرایط موجــود را دارد، جــدا کردنــد. مبــارزه علیــه مــرد ســاالری 
ــا  ــا ب ــران، تنه ــه ی ای ــان در جامع ــه زن و تبعیض هــای موجــود علی
ــر  ــکان پذی ــرمایه داری ام ــام س ــه نظ ــی علی ــری طبقات جهت گی

اســت.
جنبــش زنــان بــه عنــوان بخشــی از جنبــش مبــارزه ی کارگــران و  
ــد  ــات اش بای ــرد مطالب ــرای تکامــل خــود و پیش ب زحمت کشــان، ب
ــش  ــارزات جنب ــن مب ــد و در مت ــته باش ــی داش ــری طبقات جهت گی

کارگــری، متشــکل شــود.
برخــالف آنچــه کــه عمل کــرد جریانــات لیبــرال یــا چــپ 
ــی از  ــان معلول ــش زن ــم، جنب ــی می بینی ــرده بورژوای ــت خ پوپولیس
ــه در  ــت بلک ــی نیس ــنت های اجتماع ــا س ــاالر ی ــرد س ــن م قوانی



کانون	مدافعان	حقوق	کارگر،				ویژه	نامه	ی	روز	جهانی	کارگر،اردیبهشت	1394	

34

کلیــت نظــام مالکیــت خصوصــی و در رونــد تقســیم کار اجتماعــی 
ــارزه  ــوه ی مب ــن روش و نح ــود و بنابرای ــن می ش ــه تبیی ــت ک اس
بــرای رهایــی زن نیــز بایــد در قالــب جنبــش سوسیالیســتی طبقــه 

ــود. ــی می  ش ــر بررس کارگ
ــت  ــل کلی ــدی مســتقل خــود مقاب ــا صف بن ــا ب ــان تنه ــش زن جنب
نظــام پــول و قــدرت و در کنــار کارگــران و زحمت کشــان و پرچــم 
ــود،  ــکل ش ــد متش ــه می توان ــت ک ــع پرولتاریاس ــی مناف داران واقع
مبــارزه در راه رســیدن بــه مطالبــات حداقلــی زنــان تــا رهایــی زنان 
در تمــام ســطوح، تنهــا بــا پیونــد بــا جنبــش سوسیالیســتی طبقــه 
ــد  ــر خواه ــی امکان پذی ــکال و طبقات ــری رادی ــر و جهت گی کارگ
ــه ی  ــا طبق ــوده و ب ــی ب ــش طبقات ــك جنب ــان ی ــش زن ــود. جنب ب

کارگــر در مبــارزه علیــه وضــع موجــود هــم داســتان اســت.

ــر  ــه منتش ــه هفت ــایت مجل ــش در س ــدی پی ــه چن ــه ک ــن مقال ای
ــی اش،  ــوای طبقات ــت و محت ــل اهمی ــه دلی ــون ب ــود، اکن ــده ب ش
ــا  ــر آن را ب ــوق کارگ ــان حق ــون مدافع ــد تاکان ــر آن ش ــم ب تصمی

ــرکند. ــاز نش ــر ب ــی تغیی ــنده و اندک ــت نویس موافق

کارل مارکــس و جمــع بنــدی کیفرخواســت کــودک کار در ســطح 
تاریخــی جامعــه ی اروپــا

اکبر یزدی

انگیــزه ی فعالیــت اقتصــادی، تولیــد مایحتــاج انســان 
هــا نیســت، بلکــه ســودآوری ســرمایه اســت.

ــد  ــه کلی ــی ک ــی و فن ــش علم ــوژی و دان ــزون تکنول ــد روز اف رش
ــه ــن نظــام ب ــاه انســان اســت، در ای ســعادت و رف

ــان  ــون انس ــا میلی ــتر صده ــه بیش ــت هرچ ــکاری و محرومی بب
ــر روزه، ــب ه ــائل و مصائ ــود. مس ــی ش ــه م ترجم

دامنگیــر تــك تــك انســان هــا در کــره ی خاکــی اســت. امــا در 
ایــن میــان کــودکان بیــش از ســایرین در 

ــد  ــد و بای ــی بینن ــبب م ــوق، آس ــای ف ــامانی ه ــکالت و نابس مش
ــی ــق گرفتن ــر ح ــت. اگ ــا پرداخ ــه آن ه ــر ب ــریع ت س

است، در مورد کودکان، حق، دادنی است.

از بعــد از انقــالب صنعتــی در اروپــای قــرن هجدهــم و پروســه ی 
کاال شــد نیــروی کار، اســتفاده ی وســیع

ــه  ــد کاال ب از ماشــبن آالت صنعتــی، تقســیم شــدید لحظــات تولی
مراحــل ســاده و ماشــینی، غیرتخصصــی

شــدن کار کارگــر، نیــاز بیشــتر بــه نیــروی کار، دنیا شــاهد اســتثمار 
ــان  ــودآوری صاحب ــد وس ــه ی تولی ــودکان در عرص ــیانه از ک وحش

گارگاه هــا و کارخانــه هــا اســت.
به گزارشاتی که از آن زمان در دست است، توجه کنید:

ــا  ــاعات کار دارد ت ــودن س ــی نم ــعی در طوالن ــدام س ــرمایه م س

ــن  ــد. ای ــش یاب ــرمایه افزای ــود س ــده و س ــه ی تولیدش ارزش اضاف
ــی ــر زندگ ــرش ب ــزم و تاثی مکانی

ــاز  ــای ب ــته ه ــرمایه داری در نوش ــرن 17و18و19 س ــران ق کار گ
رســان و آمارگــران آن زمــان جالــب توجــه اســت. کــه چگونــه فشــار 

اجتماعــی انســان هــا ، 
ــت  ــر، مقاوم ــاعات کار کمت ــاد س ــودک و ایج ــذف کار ک ــرای ح ب
ــی را  ــتگاه دولت ــای دس ــذاران و ترفنده ــون گ ــرمایه دارن و قان س
ــاعت کار  ــودن س ــی نم ــودکان و طوالن ــیدن ک ــه کار کش ــرای ب ب

ــد 1 ص250( ــال جل ــس - ( کاپبت ــد. (کارل مارک ــان میده نش
ــاه کار  ــام م ــی تم ــه ط ــوند ک ــی ش ــده م ــاله ای دی ” دختران12س
رو انــه ای معــادل 14 ســاعت انجــام مــی دهنــد بــدون اینکــه کــه 
اســتراحت منظــم یــا توقفــی غیــر ا زدو- ســه ســاعت بــرای خــوردن 
ــبانه ی  ــه کار ش ــا ک ــه ه ــند. در بعضــی از کارخان ــته باش ــذا داش غ
منظــم حــذف شــده، اغلــب روزانــه کار امتــداد پبــدا مــی کنــد و ” 
ــن  ــن و یکنواخــت تری ــن، داغ تری ــف تری ــورد کثی ــرا در م ــن اکث ای

کارهــا  صــدق مــی کنــد“
)1865. Chil .Emp .Report IV(

از 192887نفــر کارگــر در ســال 1839 انگلســتان افــراد کمتــر از 18 
ســال 50 درصــد نیــروی کار آن  را تشــکیل مــی دهــد.

ــر از18  ــان کمت ــه 112192نفرش ــد ک ــث بودن ــر مون ”242296 نف
ــتند.“(وضع طبقــه ی کارگــر - ( ص 78( ســال داش

اگــر بخواهبــم کیفرخواســت ایــن اســناد را در ســطح تاریخــی جامعــه 
ی اروپــا جمــع بنــدی نماییــم تنهــا کافــی اســت رابطــه ی ســود و 
ســرمایه بــا تکامــل ارگانیــك انســان را از نظــر عینــی نشــنا دهیــم:

ــودات  ــه موج ــت ک ــا گف ــی تون ــی م ــد معبن ــی در ح ــور کل ــه ط ب
ارگانیــك هنگامــی کــه قدشــان ا زمتوســط نــوع خــود تجــاوز مــی 
ــه  ــه محــض اینکــه کــه ب کنــد در حــال رشــدند. قامــت انســانی ب
وســیله ی شــرایط طبیعــی یــا اجتماعــی از تکامــل جلوگیــری شــود، 

کوتــاه مــی شــود.
نشریه داخلی واحد مددکاری

6
کودک کار در سطح تاریخی جامعه ی اروپا

در کلیــه ی کشــورهای اروپایــی کــه خدمــت وظیفــه وجــود دارد و 
از زمــان برقــرار شــدن ایــن خدمــت، قامــت متوســط جوانــان و بــه 
طــور کلــی شایســتگی آنــان بــرای خدمــت نظامــی کاهــش یافتــه 
اســت. پبــش از انقــالب 1789 در فرانســه حداقــل قــدی کــه بــرای 

ســربا ز پیــاده نظــام تعییــن شــده بــود 165 ســانتی متــر بــود.
ایــن حداقــل بــه وســبله ی قانــون 10 مــارس 1818 بــه 157و بــه 
ــا  ــر متوالی ــانتی مت ــه 156 س ــارس1852 ب ــون 21 م ــیله ی قان وس
ــش ا ز نیمــی از مشــمولین  ــر ســال بی ــت. درفرانســه ه ــل یاف تقلی
بــه مناســبت عــدم کفایــت قــد یــا بــه علــت معلــول بــودن معــاف 
ــی نظامــی در 1870 178  ــد قانون ــت ســاکس ق مــی شــوند. در ایال
ســانتی متــر بــود. در 1867 بــه 155 ســانتی متــر تقلیــل یافتــه و در 
پــروس 157 ســانتی متــر اســت. آمــاری کــه بــه وســیله ی دکتــر 
 Dr. Meyer Bayrische Zeitung مایــر تنظبــم شــده و در روز نامــه ی
انتشــار یافتــه نشــان مــی دهــد کــه در پــروس برحســب متوســطی 
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کــه شــامل 9 ســال میشــود از
1000 فراخوانــده بــه خدمــت وظیفــه، 716 نفــر غیرشایســته بــرای 
ــه  ــر ب ــان 317 نف ــه از می ــت نظــام تشــخیص داده شــدند ک خدم

مناســبت عــدم کفایــت قــد
ــد. در  ــت یافتن ــودن معافی ــول ب ــت معل ــه جه ــر ب الزم و 339 نف
ســال 1857 شــهر برلــن موفــق نشــد کــه ســهمبه ی خــود را در 

ــره ــراد ذخی ــدارک اف ــورد ت م
تحویل دهد زیرا 156 نفر کسری داشت.

J .von liebig : ”Die chemie in ihrer Anwendung out agrikultur.
”. and Physiologie

)118-117 .aufl . Bd I.S 7 1862(
کاپبتال جلد 1 ص 250 کارل مارکس.

           شعر کارگری

شب ها پس از راهپیمایی در خیابان

کنار آتش تجمع می کنند

نه اقدام علیه امنیت ملی

نه تشویش اذهان عمومی 

هیچ کدام جرم آنها نیست

جرم آنها در شهر

تمیر کردن خیابان ها بود

لزوم اتحاد معلمان با کارگران
)وظیفه فعالین صنفی معلمان چیست؟(

یاسر ریگی

بعــد از اعتراضــات اســفند 93 حرکــت صنفــی معلمــان وارد 
ــان را  ــیعی از معلم ــف وس ــت و طی ــده اس ــدی ش ــه ای جدی مرحل
ــان  ــته های صنفی ش ــت خواس ــی در جه ــرکات صنف ــام ح ــه انج ب
از حقــوق و دســتمزد تــا شــرایط کار کشــانده اســت کــه در تاریــخ 
ــابقه اســت: اول از  ــت بی س ــان از دو جه ــی معلم اعتراضــات صنف

نظــر تعــداد و گســتره ی معلمــان شــرکت کننده در ایــن اعتراضــات 
و حرکــت صنفــی و دوم از نظــر تعــداد افــراد فعــال کــه خودشــان 
را بــه عنــوان فعــال صنفــی چــه بــه صــورت مســتقل یــا در قالــب 
ــد.  ــی کردن ــف معرف ــتان های مختل ــان در اس ــی معلم ــون صنف کان
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حرکــت از جهــات بیــان شــده نوپاســت 
نیــاز اســت کــه بــا نگاهــی بلنــد مــدت اولیــن گام هــا را درســت و 
اصولــی بــردارد. یــك حرکــت صنفــی بــا برداشــتن گام های درســت 
ــود  ــرایط موج ــل ش ــاس تحلی ــر اس ــده ب ــی آین ــدا و پیش بین از ابت
ــکل  ــك تش ــردد. ی ــل گ ــذار تبدی ــی تأثیرگ ــه حرکت ــد ب می توان
ــا اتخــاذ مواضــع درســت در جهــت منافــع واقعــی افــراد  صنفــی ب
ــل  ــر تبدی ــدار و موث ــکلی پای ــه تش ــدت ب ــدت و بلند م در کوتاه م
خواهــد شــد. اتخــاذ مواضــع درســت بــه خصــوص در موقعیت هــای 
حســاس در شــرایطی صــورت می گیــرد کــه فعالیــن صنفــی، پایــگاه 
مــادی و طبقاتــی صنــف خــود را بــه خوبــی دریابنــد و براســاس آن 
ــد.  ــام دهن ــراد انج ــع اف ــت مناف ــری را در جه ــن تصمیم گی به تری
تشــکل هایی می تواننــد در ایــن راه از مســیر درســت منحــرف 
ــات  ــاندن مطالب ــر نش ــه ثم ــری و ب ــز پیگی ــی ج ــه هدف ــوند ک نش
ــورد  ــرمایه م ــدرت و س ــان ق ــوی صاحب ــه از س ــرادی ک ــق اف برح

ــد. ــال نکنن ــد را دنب ــرار گرفته ان ــم ق ظل

ــوی  ــه از س ــان در جامع ــه زحمت کش ــه کلی ــی ک ــرایط فعل در ش
ــرار  ــم و نامالیمتــی ق ــواع ظل ــان قــدرت و ســرمایه مــورد ان صاحب
گرفته انــد الزم اســت همــه ی زحمت کشــان در یــك حرکــت صنفــی 
ــر  ــت از یك دیگ ــه حمای ــد و ب ــر را بگیرن سراســری دســت هم دیگ
ــر در شــرایطی کــه  ــوز و کارگ ــش آم ــم و دان ــع معل ــد. مناف بپردازن
ــند از  ــز می فروش ــتمزد ناچی ــان را در ازای دس ــروی کارش ــه نی هم
ــت و  ــه نیس ــه ی جدابافت ــس تافت ــت. هیچ ک ــدا نیس ــر ج یك دیگ
همــه در یــك چیــز مشــترکند: همــه در حــال اســتثمارند. در ایــن 
ــود را  ــه خ ــان ک ــی ای  از معلم ــن و تشــکل های صنف ــرایط فعالی ش
ــی  ــرار می دهــد از درکــی عین ــه ق ــان جامع ــار دیگــر محروم در کن
ــی  ــرایط فعل ــد. در ش ــراد برخورداران ــع اف ــت مناف ــی در جه و واقع
ــان  ــر حق ش ــات ب ــر مطالب ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن این ک ــان در حی معلم
-کــه در تجمــع 10 اســفند و همچنیــن 27 فروردیــن بیــان نمودند- 
ــا  ــاز اســت کــه ب ــد نی ــه محکــم نمــودن صف هایشــان می پردازن ب
دیگــر محرومــان جامعــه در بیــان مطالباتشــان همــراه شــوند و بــا 
ــا دیگــر حــرکات صنفــی باعــث  ــد حرکــت صنفــی معلمــان ب پیون
تاثیرگــذاری بیش تــر ایــن حرکــت در آینــده و گام نهــادن در مســیر 
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درســت گردنــد. 
ــرای  ــفند ب ــتاوردهای 10 اس ــب »دس ــه در مطل ــور ک ــه همانط البت
ــا  ــر ب ــات اخی ــان در اعتراض ــد »معلم ــان گردی ــز بی ــان«  نی معلم
ــه و  ــرای هم ــگان ب ــل رای ــق تحصی ــر »ح ــعارهایی نظی ــرح ش ط
ــض و  ــه تبعی ــان دادن ب ــدارس« و »پای ــازی م ــف خصوصی س توق
ــرار  ــه ق ــار محــروم جامع ــه ی اقش ــار بقی ــود را در کن ــری« خ نابراب
دادنــد کــه بیان گــر رشــد و بلــوغ در صفــوف ایــن قشــر از جامعــه 
ــه  ــیعی از جامع ــف وس ــه طی ــه ک ــعارهای برابری طلبان ــد. ش می باش
اســت  جلــو  بــه  رو  حرکتــی  نشــان دهنده ی  دربرمی گیــرد  را 
ــروم  ــودک مح ــران، از ک ــه ی ای ــه ی جامع ــه بقی ــودش را ب ــه خ ک
ــتمزِد  ــروم از دس ــر مح ــا کارگ ــروم ت ــه ی مح ــل در منطق از تحصی
عادالنــه پیونــد می زنــد. معلمــان نشــان دادنــد کــه نــه تنهــا خواهان 
حقــوق انســانی خودشــان نظیــر دســتمزد عادالنــه، مســکن، بیمــه ی 
مناســب، شــرایط کار انســانی و ... می باشــند بلکــه توانایــی آن 
ــوف  ــر صف ــه دیگ ــان را ب ــِق صنفی ش ــِت برح ــه حرک ــد ک را دارن
محرومــان و زحمت کشــان در جامعــه پیونــد بزننــد. معلمــان امــروزه 
ــر  ــار دیگ ــود را در کن ــان خ ــرایط طبقاتی ش ــت از ش ــا درک درس ب
محرومــان در جامعــه قــرار داده انــد و بــه ایــن بلــوغ رســیده اند کــه 
ــری در  ــرمایه تغیی ــان س ــدان و صاحب ــه قدرت من ــن ب ــم دوخت چش
ــی  ــوغ طبقات ــر بل ــن بیان گ ــود. ای ــد نم ــاد نخواه ــان ایج معیشت ش
بخــش بزرگــی از معلمــان اســت کــه  آنهــا را بــه درســتی در کنــار 
کســانی قــرار داده اســت کــه از مبنــای مــادی یکســانی برخوردارنــد 

ــار هــم قــرار  و درنتیجــه در جــدال موجــود در یــك صــف و در کن
ــت  ــرِی درس ــن موضع گی ــه ی ای ــورت ادام ــًا در ص ــد. قطع می گیرن
شــاهد قــدرت روزافــزون معلمــان در جهــت پیگیــری مطالبات شــان 

ــود«. ــم ب ــات محــروم خواهی ــار دیگــر طبق در کن

ــر  ــا دیگ ــان ب ــی معلم ــت صنف ــر حرک ــکاری بیش ت ــت هم در جه
حرکت هــای صنفــی نیــاز اســت کــه کارهــا و حرکاتــی عملــی- از 
ســوی فعــاالن صنفــی و کانــون صنفــی معلمــان بــه عنــوان مــورد 

اعتمادتریــن تشــکل موجــود - انجــام شــود:
ــر  ــی دیگ ــرکات صنف ــات و ح ــود را از اعتراض ــت خ حمای  -1

ــق  ــات برح ــه مطالب ــت یابی ب ــرای دس ــه ب ــران ک ــن کارگ خصوص
ــا  ــود را ب ــت خ ــد و مخالف ــالم کنن ــد اع ــالش می کنن ــان ت صنفی ش

ــد. ــان دارن ــروی کار بی ــتثمار نی ــه اس هرگون
بــا فعالیــن صنفــی گروه هــای دیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده   -2
ــد. ــترک بپردازن ــای مش ــام برنامه ه ــر و انج ــی بیش ت ــه نزدیک و ب

ــوارد  ــر روی م ــی ب ــکل های صنف ــر تش ــا دیگ ــان ب معلم  -3
مشــترک بــه تفاهــم برســند و در برنامه هایــی مشــترک بــرای 
ــاالی  ــد. مــواردی نظیــر »دســتمزد ب ــه آن تــالش کنن دســت یابی ب
خــط فقــر«، »حــق تحصیــل رایــگان بــرای همــه«، »حــق تشــکل 
ــه  ــی«، »بیم ــات صنف ــزاری تجمع ــق برگ ــی«، »ح ــتقل صنف مس
کارآمــد«، »بهداشــت رایــگان« و ... کــه خواســته ی مشــترک همــه ی 
زحمت کشــان اســت می توانــد اصلــی بــرای اتحــاد و نزدیکــی 

ــد. باش
ــات  ــا برداشــتن ایــن گام هــای درســت و جلوگیــری از نفــوذ جریان ب
فرصــت طلــب و وابســته بــه قــدرت، معلمــان بــا حرکــت آغــاز شــده 
ــه در  ــت ک ــد پرداخ ــی خواهن ــب آگاه ــه کس ــر ب ــر  روز  بیش ت ه
ــه  ــانی ک ــد یافت.کس ــی خواه ــود عین ــز نم ــان نی ــرکات عملی ش ح
ــم  ــاد معل ــد و اتح ــت پیون ــت در جه ــن خواس ــا ای ــت ب ــه مخالف ب
بــا کســانی کــه نیــروی کارشــان را در ازای دســت مزد انــدک 
ــد یــا درک درســتی از منافــع معلــم ندارنــد و  می فروشــند برمی خیزن
یــا بــه دلیــل درآمدهــای جانبــی دیگــر در شــرایط طبقاتــی معلمــان 
ــت.  ــان اس ــوم معلم ــا عم ــاد ب ــان در تض ــد و منافع ش ــرار ندارن ق
ــی کــه اتحــاد معلمــان  ــد آگاه باشــند و در شــرایط کنون معلمــان بای
ــراد و  ــع اف ــودن مواض ــال نم ــا دنب ــت ب ــکل گیری اس ــت ش در جه
ــد.  ــخیص دهن ــت تش ــر دوس ــت را از غی ــف دوس ــای مختل گروه ه
ــورد  ــوان تنهــا تشــکل م ــه عن ــون صنفــی معلمــان ب ــن کان همچنی
ــوده و رویکــرد  ــد در ایــن راه پیشــگام ب قبــول اکثریــت معلمــان بای
ــان نشــان  ــع معلم ــا مناف ــت ب ــود را هم جه ــه خ درســت و حق طلبان

دهــد. 
هم چنیــن فعالیــن کارگــری نیــز بــا درک ایــن ضــرورت بایــد 
ــت از  ــا حمای ــن گام را ب ــه اولی ــد ک ــن جهــت بردارن ــی در ای گام های
مطالبــات و اعتراضــات معلمــان در قطعنامــه روز جهانــی کارگــر کــه 
از ســوی تشــکل های کارگــری تهیــه گردیــده اســت نشــان داده انــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه معلمــان در شــرایط کنونــی از نظــر زیســتی 
ــران  ــر ای ــه ی کارگ ــه طبق ــر ب ــن قش ــد نزدیك تری ــزان درآم و می
می باشــند و هم چنیــن الزم اســت اشــاره گــردد کــه وضعیــت 
ــه کار  ــه انجــام اضاف ــور ب ــا را مجب ــه آن ه ــان ک ــد معیشــتی معلم ب
ــت  ــر وضعی ــتقیم ب ــر مس ــد تأثی ــی می گردان ــاغل جانب ــاذ مش و اتخ
آمــوزش فرزنــدان طبقــه ی کارگــر خواهــد داشــت. طبقــات بــاال بــا 
اســتفاده از انــواع امکانــات آموزشــی خصوصــی بــا کیفیــت بــاال برای 
فرزندانشــان ضعــف سیســتم آمــوزش موجــود را جبــران می کننــد و 
ــیب را  ــن آس ــود بیش تری ــی موج ــتم آموزش ــف سیس ــفانه ضع متاس
بــه فرزنــدان طبقــات پاییــن جامعــه وارد خواهــد نمــود. بــا توجــه بــه 
اینکــه تحصیــل رایــگان بــا کیفیــت آموزشــی برابــر بــا دیگــر اقشــار 
ــدان ایــن مــرز و بــوم اســت بایــد بــرای  جامعــه حــق همــه ی فرزن
ــن  ــه ای ــت یابی ب ــت دس ــر در جه ــا کارگ ــم ب ــر معل ــد بیش ت پیون
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هــدف مشــترک تــالش گــردد.
ــی را در کار  ــد افق ــان گردی ــا بی ــه در این ج ــت آن چ ــخص اس مش
ــوان راه کار  ــه عن ــدت ب ــد در دراز م ــد و بای ــرار می ده ــی ق صنف
بــه آن نگریســته شــود. ایــن مهــم جــز در دراز مــدت و بــا تکیــه 
بــر اصــول صنفــی درســت بــه دســت نخواهــد آمــد. در شــرایطی 
کــه جنبــش صنفــی نوپــای معلمــان در حــال شــکل گیری اســت 
ــود در جهــت  ــا مشــکالت خــاص خ ــز ب ــری نی ــای کارگ و فضاه
ــاه  ــن مهــم در کوت ــه ای ــد دســت یابی ب متشــکل شــدن مواجــه ان
مــدت امکان پذیــر نخواهــد بــود ولــی بایــد بنیان هــای آن از االن 
بــا گام هایــی اســتوار بــه دور از هرگونــه حرکــت عجوالنــه ایجــاد 
گــردد. بــرای شــروع، شــکل گیری ارتبــاط و نوعــی تبــادل ایــده و 
ــرای انجــام ایــن  ــد مســیر را ب نظــر بیــن فعــاالن صنفــی می توان
اتحــاد کــه بــه گونــه ای نانوشــته بیــن معلــم و کارگــر وجــود دارد 

را ایجــاد نمایــد.

تربیک یک قیام

روزجهانــی کارگــر مبــارک. ایــن جملــه در اولیــن روز مــاه مــه بــه 
تقویــم میــالدی و 11 اردیبهشــت بــه تقویــم شمســی بــه هــزاران 
ــادگاری از  ــه ی ــق دارد. 1 م ــان تعل ــار جه ــه و کن ــر در گوش کارگ
شــورش کارگــران آمریکایــی در ســال 1886 اســت. بــدون شــك 
در میــان نســل امــروز کســی از آن تاریــخ خاطــره ای نــدارد و آن 
تاریــخ را بیــاد نمــی آورد، امــا بســیاری بــرای حفــظ هویــت واقعــی 
ــر  ــان دیگ ــخ را در می ــن تاری ــا ای ــند ت ــی کوش ــر م ــه کارگ طبق
ــظ  ــاد حف ــك نم ــوان ی ــه عن ــی ب ــارزات طبقات ــای مب ــه ه صفح
کننــد، نمــادی کــه از رویــای یــك دنیــای بهتــر حــرف مــی زنــد.

1 مه و سرنوشت کارگران در این روز
تاریخچــه روزجهانــی کارگــر 
ــای  ــه ه ــی در صفح ــه جای ب
بــر   1869 دســامبر  پایانــی 
ــت  ــی در ایال ــردد. جای ــی گ م
شــیکاگو و شــهر فیالدلفیــا. 
ــاط  ــاهد 9 خی ــه ش ــهری ک ش
ــود را  ــا خ ــود، آن ه ــی ب اروپای
»شــوالیه های کارگــر« نامیدنــد 
کارگــری  انجمــن  یــك  و 
ــن انجمــن  ــان گذاشــتند. ای بنی
ــه صــورت  ــدا ب کارگــری در ابت
پنهانــی فعالیــت مــی کــرد، امــا 

به ســرعت در ســال 1872 رشــد کــرد. آنهــا بــا فروپاشــی اتحادیــه 
ملــی کارگــری )1873-1866( در ســال 1873 کــه گــروه بزرگــی 
به تدریــج  می کــرد،  نمایندگــی  را  اصالح طلــب  کارگــران  از 
بزرگ تــر شــدند. اتحادیــه ملــی کارگــری تــالش ناموفقــی داشــت 
بــرای تغییــرات وضــع کارگــران بــا فشــار بــه نماینــدگان کنگــره، 

به خصــوص بــرای قانــون 8 ســاعت کار روزانــه. 
ــن  ــز از بی ــن نی ــد و انجم ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا ب ــالش آنه ت
ــه  ــی ک ــد، مهاجران ــی  بودن ــران اروپای ــا مهاج ــتر آنه ــت. بیش رف
دنبــال آرزوهــای خــود بــه آمریــکا رو آورده بودنــد. تعــداد اعضــای 
ــس از  ــی تنهــا 17 ســال پ شــوالیه های کارگــر در ســال 1886 یعن
تاســیس بــه بیــش از 700هــزار نفــر رســید. شــعار آنهــا »صدمــه 
ــای  ــرای ایده ه ــود و ب ــه« ب ــرای هم ــی ب ــر، نگران ــك نف ــه ی ب
بلندپروازانــه ای همچــون 8  ســاعت کار روزانــه، توقــف کار کــودکان 

ــد. ــالش می کردن ــر ت ــتمزد براب و دس
همچنیــن مناســبت اول مــه بــه عنــوان روز کارگــر بــه ایــن جهــت 
بــوده اســت، کــه در چهــارم مــاه مــه ســال 1886، و در چهارمیــن 
ــیکاگو،  ــهر ش ــی در ش ــران آمریکای ــع کارگ ــاب و تجم روز اعتص
پلیــس بــه روی آنــان آتــش گشــود کــه شــماری کشــته، عــده ای 

مجــروح و در نهایــت، چهارتــن نیــز اعــدام شــدند. 

کارگــران اعتصابــی خواســتار تعدیــل شــرایط کار و کاهــش ســاعات 
روزانــه کار از ده ســاعت بــه 8 ســاعت بودنــد. قــرار بــود کــه اول 
مــاه مــه 1886 در آمریــکا )ایــاالت متحــده(، کاهــش ســاعات کار 
ــد و  ــن نش ــه چنی ــد ک ــرا درآی ــه اج ــاعت در روز، ب ــت س ــه هش ب
ــه  ــت ب ــور دس ــن کش ــار ای ــه و کن ــران در گوش ــه، کارگ در نتیج
تظاهــرات زدنــد. در یك هــزار و دویســت کارخانــه و کارگاه، 
اعتصــاب صــورت گرفــت. شــمار کارگــران معتــرض شــهر شــیکاگو 
بیــش از ســایر شــهرها و حــدود 90 هــزار تــن بــود. در چهارمیــن 
هوادارانشــان  و  اعتصابــی  کارگــران  شــیکاگو،  تظاهــرات  روز 
درمیــدان بیــده)Haymarket( جمــع شــده و از آن جــا بــه حرکــت 
درآمــده بودنــد. ســخنرانان آنــان بــر یــك گاری بــزرگ ســوار بودند 
ــن  ــراف ای ــس اط ــافتی، پلی ــی مس ــس از ط ــد. پ ــعار می دادن و ش
گاری را گرفــت و خواســت کــه تظاهــرات کننــدگان متفــرق شــوند 
ــر آن  ــر اث ــد. ب ــاری آم ــدای انفج ــان ص ــد و ناگه ــن نش ــا چنی ام
ــس  ــر و پلی ــد کارگ ــور پلیــس کشــته شــد و چن ــك مام انفجــار ی
نیــز مجــروح شــدند. ایــن حادثــه ســبب شــد کــه پلیــس دســت بــه 
تیرانــدازی بــه ســوی جمعیــت بزنــد و کشــتار جمــع قابــل توجهــی 

ــد. ــاق بیافت از کارگــران اتف
ــوه  ــامی انب ــا اس ــد ام ــالم نش ــچ گاه  اع ــدگان هی ــار کشته ش  آم
ــق  ــونت موف ــال خش ــا اعم ــس ب ــت. پلی ــان در دســت اس مجروح
ــن  ــه، هشــت ت ــن حادث ــی ای ــد. در پ ــده کن ــت را پراکن شــد جمعی
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ــوان ســران ایــن تظاهــرات دســتگیر شــدند کــه پنــج نفــر  ــه عن ب
از آنــان کارگــر مهاجــر آلمانــی و یکــی هــم آلمانــی تبعــه آمریــکا 
ــس  ــه 15 ســال حب ــن دستگیرشــدگان را ب ــود. دادگاه یکــی از ای ب
ــه اعــدام شــدند همچنیــن یکــی  محکــوم کــرد و بقیــه محکــوم ب
از محکومــان بــه اعــدام، پیــش از اجــرای حکــم خودکشــی کــرد و 

ــه دار آویختــه شــدند. چهــار نفــر دیگــر ب
متحــدان طبقــه کارگــر ســرانجام در ســال 1889 و در کنگــره 
ــران  ــده کارگ ــنهاد نماین ــه پیش ــس، ب ــران پاری ــی کارگ بین الملل
امریــکا، روز اول مــاه مــه را بــه عنــوان روز جهانــی کارگــر برگزیدند 
ــد.  ــی می دارن ــن روز را گرام ــا ای ــورهای دنی ــیاری از کش و در بس
ــری در  ــای کارگ ــت و اتحادیه ه ــت، سوسیالیس ــای کمونیس حزب ه
ــا برگــزاری تظاهــرات  بســیاری از کشــورهای جهــان ایــن روز را ب
ــت  ــال اس ــا س ــد. دهه ــزار می کنن ــی برگ ــای خیابان و راهپیمائی ه
ــاد  ــی کارگــر ی ــوان روز جهان ــا عن ــم هــا از ایــن روز ب کــه در تقوی
مــی شــود. در کشــورهای مختلــف  مراســم ویــژه برگــزار می شــود 
امــا ایــاالت متحــده و کانــادا نخســتین دوشــنبه هــر ســپتامبر را بــه 
ــت  ــد هوی ــاید بتوانن ــا ش ــد ت ــزار می کنن ــر« برگ ــوان »روزکارگ عن

ــکار و کتمــان کننــد. خــود را ان

نگاهی به روز جهانی کارگر
روز جهانــی کارگــر کــه هــر ســال در بســیاری از کشــورهای جهــان 
جشــن گرفتــه مــی شــود، یــادگار شــورش کارگــران امریکایــی در 
ــن  ــدار و دیری ــت شــیکاگو اســت. یکــی از ســنت هــای پرطرف ایال
ایــن روز برگــزاری راهپیمایــی و تظاهــرات کارگــری اســت. 
ــان  ــه خیاب ــن روز ب ــا در ای ــان آن ه ــران و مدافع ــیاری از کارگ بس
مــی آینــد و مطالبــات خــود را مطــرح مــی کننــد تــا حکومــت هــای 
ــق  ــا، ح ــش دســت مزده ــه افزای ــد ک ــوش نکنن ــری فرام غیرکارگ
بیمــه، زندگــی انســانی و دنیــای آزاد و برابــر، خواهــان بــی شــماری 

ــه کارگــر- دارد. ــدازه کل طبق ــه ان -ب
هــر چنــد هنــوز خیلــی از کارگــران بیــش از 10 ســاعت در روز کار 
مــی کننــد تــا شــاید بخشــی از نیازهــای زندگیشــان برطــرف شــود، 
ــود کــه  امــا یکــی از نتایــج اعتراضــات کارگــری در 1886  ایــن ب
ــه رســمیت شــناخته و  ــا 8 ســاعت کار را ب اکنــون همــه جــای دنی
ــت،  ــی اس ــش از آن غیرقانون ــم بی ــورژوازی ه ــن ب ــی در قوانی حت

مگــر در حالــت توافقــی و بــا افزایــش دســت مــزد.
ــالش  ــا ت ــت ه ــان حکوم ــاط جه ــی از نق ــه در خیل ــد ک ــر چن ه
مــی کننــد تــا روز جهانــی کارگــر را در حــد یــك جشــن ملــی یــا 
ــه  ــن اســت ک ــت دارد ای ــا آن چــه وافعی ــد آم ــزل دهن ــی تن برژوای
مبــارزه طبقاتــی در تمــام دقایــق ایــن روز، ماننــد زخــم هــا دســت 

ــه بســته اســت. کارگــران پین

برگرفته از برخی مقاالت
مهراد امیریان
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