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بــه وضعیــت موجــود و شــرایطی مصیبــت بارتــر از ایــن هســتند.
بــدون تردیــد تحمیــل فقــر و فالکــت روز افــزون بــر میلیونهــا
خانــواده کارگــری و سیاســت تشــدید ســرکوب اعتراضــات کارگــری،
نــه تنهــا مفــری بــرای ســرمایهداری حاکــم بــر ایــران نخواهــد
داشــت بلکــه مــا کارگــران و عمــوم مــردم زحمتکــش ایــران را بــه
مصافــی تعیینکننــده بــا وضعیــت موجــود خواهــد کشــاند و دیــری
نخواهــد پائیــد کــه خشــم در حــال فــوران مــا کارگــران و مــردم
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 امضاکننــدگان
ایــن قطعنامــه بــا هشــدار نســبت بــه تــداوم سیاســت تحمیــل فقــر و
فالکــت و تشــدید کمســابقه ســرکوب اعتراضــات کارگــری و اعــام
انزجــار از تــداوم چنیــن سیاســتهایی ،خواســتهای خــود را بــه
شــرح زیــر اعــام و مصرانــه بــر تحقــق آنهــا پــای مــی فشــاریم.
 -1مــا بــا محکــوم کــردن تعییــن حداقــل مــزد  712هــزار تومانــی
کــه بــا خیمهشــببازی دولــت ،کارفرمایــان ،نماینــده هــای
دستســاز کارگــری و فضــاســازی ریاکارانــه رســانه هــای رســمی
و حکومتــی بــر طبقــه کارگــر تحمیــل شــد ،مصرانــه خواهــان
تجدیــد نظــر فــوری در حداقــل مــزد مصــوب و افزایــش آن بــه ســه
میلیــون تومــان بــر اســاس ســبد هزینـهی مطابــق بــا اســتانداردهای
زندگــی امــروزی هســتیم.
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زنــده بــاد اتحــاد و همبســتگی جهانــی کارگــران ،همبســتهتر بــاد
اتحــاد کارگــران ،معلمــان ،پرســتاران و نهادها و تشــکلهای مســتقل
کارگــری ،پیــش بســوی اعتراضــات متحدانــه و سراســری بــرای
پایــان دادن بــه ســتم معیشــتی  .ایــن فراخــوان مــا تشــکلها و
نهادهــای مســتقل کارگــری بــه مناســبت اول مــاه مــه بــه عمــوم
مــردم زحمتکــش ایــران اســت.
مــا امــروز در حالــی بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر دســت در
دســت هــم نهــاده ایــم کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری ،جنبــش
عظیــم و یکپارچــه ای از کارگــران ،معلمــان ،پرســتاران و دیگــر
تــوده هــای زحمتکــش مــردم ایــران بــر ســر معیشــت و پایــان دادن
بــه فقــر و فالکــت در حــال شــکل گیــری اســت.
وقــوع دههــا اعتصــاب کارگــری در جــای جــای کشــور ،تجمعات بی
وقفــه معلمــان ،اعتراضــات متحدانــه پرســتاران و گســترش مبارزات
کارگــران از همراهــی خانــواده هــای کارگــری در اعتراضــات
گرفتــه تــا طومــار نویســی و تجمــع در مقابــل مجلــس و وزارت
کار و اعتراضــات در صنایــع کلیــدی همچــون صنایــع پتروشــیمی
و معــادن و خــودرو ســازیها کــه بــه طــور روزمــره ای در جریــان
هســتند ،همگــی تنهــا گوش ـههایی از بــروز عینــی ایــن جنبــش
اجتماعــی اســت کــه م ـیرود بــا خلــق صحنــه هــای قدرتمنــدی
از اعتراضــات متحدانــه و سراســری ،بســاط تحمیــل بــی حقوقــی
مطلــق و ســتم معیشــتی بــر میلیونهــا خانــوده کارگــری را بــه
چالشــی تعییــن کننــده بکشــاند.
ایــن جنبــش در شــرایطی هــر روزه ابعــاد گســتردهتری بــه خــود
میگیــرد کــه ســرمایهداری حاکــم بــر ایــران ،چنــان غــرق در
چپاولگــری و کشــمکش بــر ســر ســهمخواهی از غــارت دســترنج
مــا کارگــران و زحمتکشــان اســت کــه نــه میتوانــد و نــه
میخواهــد نقطــه پایانــی بــر وضعیــت مشــقت بــار موجــود بگــذارد.
بــه همیــن دلیــل نیــز هســت کــه بــا تصویــب حداقــل مــزد 712
هــزار تومانــی ،تعییــن چنیــن مــزد تحقیرآمیــزی را بــی شــرمانه
بــه مــا کارگــران تبریــک میگوینــد و ســبعانهتر از آن ،بــا عــدم
پرداخــت بــه موقــع همیــن مــزد ،تــداوم قطــع سوبســیدها ،افزایــش
هــر روزه قیمتهــا ،آزاد ســازی قیمــت نــان و اعمــال  9درصــد
ارزش افــزوده بــر مایحتــاج زندگــی ،دســت بــه غــارت و چپــاول
بیرحمان ـهای از ایــن دســتمزد ناچیــز و خفــت بــار میزننــد و بــا
ســرکوب برحقتریــن اعتراضــات کارگــری ،محاکمــه دســتهجمعی
کارگــران معتــرض و محکــوم کــردن آنــان بــه شــاق و زندانهــای
طویــل المــدت در صــدد بــه تمکیــن واداشــتن طبقــه کارگــر ایــران
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 -2مــا بــا حمایــت قاطعانــه از اعتراضــات بــر حــق و بــی وقفــه
معلمــان و پرســتاران ،یگانــه راه حــل پایــان دادن بــه ســتم معیشــتی
موجــود را اتحــاد و یکپارچگــی مبــارزات عمــوم مــردم زحمتکــش
ایــران و بــروز بیــش از پیــش آن بــه مثابــه یــک جنبــش اجتماعــی
و سراســری میدانیــم و خواهــان تحقــق فــوری همــه مطالبــات
معلمــان و پرســتاران هســتیم
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 -3مــا تالشهــای دولــت و خانــه کارگــر بــرای تحمیــل
تشــکلهای فرمایشــی بــر طبقــه کارگــر ایــران را کــه از بــاال
و بــه شــکل ســازماندهی شــدهای از طریــق ایجــاد انجمنهــای
صنفــی و اتحادیههــای دســت ســاز بــه پیــش بــرده میشــود
قویــا محکــوم میکنیــم و بــا فراخــوان بــه کارگــران در
محیطهــای کار بــرای برپائــی ســندیکاها ،شــوراها و تشــکلهای
مســتقل کارگــری ،خواهــان پایــان دادن بــه هــر گونــه ممنوعیــت
و محدودیتــی در ایجــاد ایــن تشــکلها بــدون دخالــت دولــت و
کارفرمایــان هســتیم
 -4مــا هرگونــه ســرکوب اعتراضــات کارگــری و مردمــی،
اعدامهــای گســترده ،صــدور احــکام شــنیع شــاق و زندانهــای
طویــل المــدت بــر علیــه کارگــران معتــرض و تحمیــل شــرایط
غیــر انســانی بــر فعالیــن کارگــری دربنــد و دیگــر زندانیــان را
قویــا محکــوم میکنیــم و خواهــان توقــف فــوری اعدامهــا ،لغــو
مجــازات اعــدام و شــاق از قوانیــن قضائــی کشــور ،آزادی فــوری
و بــی قیــد و شــرط کلیــه کارگــران و زندانیــان سیاســی و توقــف
پیگردهــای قضایــی بــر علیــه آنــان هســتیم.
 -5آزادی بیقیــد و شــرط اعتصــاب ،اعتــراض ،راهپیمائــی،
تجمــع ،اندیشــه و بیــان ،احــزاب و مطبوعــات بایــد بــه عنــوان
حقــوق مســلم و خدش ـهناپذير اجتماعــی كارگــران و عمــوم مــردم
ایــران بــه رســميت شــناخته شــوند.
 -6دســتمزدهای معوقــه كارگــران بايــد فــورا و بــی هيــچ عــذر و
بهانــه ای پرداخــت و تاخیــر در پرداخــت مــزد بــه مثابــه يــك جــرم
قابــل تعقيــب قضائــی بــه قانــون تبدیــل گــردد و خســارت ناشــی از
آن بــه كارگــران پرداخــت شــود.
 -7مــا خواهــان تامیــن امنیــت شــغلی ،بر چیــده شــدن قراردادهای
اســارت بــار موقــت و ســفيد امضــا ،حــذف شــرکتهای تامیــن
نیــروی انســانی و پیمانــکاری ،قــرار گرفتــن کلیــه کارگــران شــاغل
از کارگاههــای کوچــک تــا کارگــران مناطــق آزاد تحــت پوشــش
کامــل قانــون کار و اجــرای فــوری بیمــه کارگــران ســاختمانی
هســتیم.
 -8مــا تصویــب هــر گونــه قوانیــن ضــد کارگــری تحــت هــر
عنــوان و مصوبــه ای را قویــا محکــوم میکنیــم و بــا تاکیــد بــر
وجــود مــواد ضــد کارگــری در قانــون کار موجــود ،خواهــان تغییــر
آن بــا دخالــت نماینــده هــای واقعــی کارگــران هســتیم.
 -9مــا گســترش روز افــزون ســوانح شــغلی منجــر بــه فــوت و
جــرح را ناشــی از زیــاده خواهــی و ســود جوئــی کارفرمایــان و
نتیجــه ســرکوب و پایمــال شــدن بدیهیتریــن حقــوق انســانی و
اجتماعــی کارگــران میدانیــم و خواهــان اعمــال فــوری باالتریــن
اســتانداردهای ایمنــی در محیطهــای کار هســتیم.
 -10اخــراج و بيكارســازی كارگــران بــه هــر بهانـهای بايــد متوقــف
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گــردد و تمامــی كســاني كــه بيــكار شــده و يــا بــه ســن اشــتغال
رســيدهاند بايــد تــا زمــان اشــتغال بــه كار از بيمــه بيــكاری متناســب
بــا يــك زندگــی مطابــق بــا اســتانداردهای امــروزی برخوردار شــوند.
 -11کلیــه قوانیــن تبعیضآمیــز نســبت بــه زنــان فــورا لغــو و
برابــری کامــل و بیقیــد و شــرط حقــوق زنــان و مــردان در تمامــی
عرصههــای زندگــی اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و
خانوادگــی بایــد بــه رســمیت شــناخته شــود.
 -12مــا خواهــان برخــورداری تمامــی بازنشســتگان از يــك زندگــی
مرفــه و رفــع هــر گونــه تبعيــض و نابرابــری در پرداخــت مســتمری
و حقــوق و مزایــای بازنشســتگان هســتیم و بــا تاکیــد بــر اجــرای
بهداشــت و درمــان رایــگان بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی
مــردم ایــران بــه مثابــه یکــی از وظایــف اصلــی دولــت ،خواهــان
بــاز پسگیــری طــرح ادغــام صنــدوق تامیــن اجتماعــی در بیمــه
ســامت همگانــی ،محاکمــه علنــی و فــوری غارتگــران ایــن
صنــدوق و ســپردن اختیــار آن بــه دســت نمایندههــای منتخــب
مجامــع عمومــی کارگــران شــاغل و بازنشســته بــدون هــر گونــه
اعمــال نفــوذی از ســوی دولــت و کارفرمایــان هســتیم.
 -13هرگونــه کار کــودکان مطلقــا بایــد لغــو و آنــان میبایــد از
تامیــن اجتماعــی کامــل ،امكانــات آموزشــی رفاهــی و بهداشــتی
يكســان و رایــگان جــدا از جنســيت ،موقعيــت اقتصــادی و اجتماعــی
خانوادگــی و وابســتگی هــای ملــی ،نــژادی و مذهبــی برخــوردار
شــوند.
 -14مــا خواهــان رفــع هرگونــه تبعیــض از کارگــران مهاجــر افغانــی
و ســایر ملیتهــا در ایــران ،توقــف فــوری اخــراج آنــان و اعطــای
حقــوق شــهروندی بــه ایــن دســته از هــم طبقــه ای هــای خــود
هســتیم.
 -15مــا بــا تاکیــد بــر ماهیــت اســتثمارگرایانه نظــام ســرمایهداری
در همــه جــای دنیــا و قدردانــی از حمايــت تمامــی ســازمانهای
کارگــری جهــان از مبــارزات كارگــران ايــران ،پشــتیبانی خــود را از
اعتراضــات كارگــری در سرتاســر جهــان اعــام میداریــم و بــر
همبســتگی بيــن المللــی كارگــران تاكيــد مــی كنيــم.
 -16مــا بــا محکــوم کــردن جنــگ و جنایــت و گســترش هــر روزه
آن در منطقــه خاورمیانــه ،پیــش آمــدن ایــن وضعیــت هولنــاک
و عــروج بــی ســابقه جریانــات تروریســتی و سیاســت وحشــت
آفرینــی در کشــورهای ایــن منطقــه را حاصــل بــن بســت مناســبات
ســرمایهداری در پاســخ بــه نیازهــای بشــر امــروز و سیاســتهای
ضــد انســانی دول غــرب و منطقــه میدانیــم و بــا فراخــوان بــه
کارگــران و مــردم آزادیخــواه در سرتاســر جهــان بــرای اعتــراض بــه
جنــگ و ویرانگــری در منطقــه خاورمیانــه ،خواهــان توقــف فــوری
آن هســتیم.
 -17اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر بايــد تعطيــل رســمی اعــام
و هــر گونــه ممنوعيــت و محدوديــت برگــزاری مراســم ايــن روز
ملغــی گــردد.
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متشــكل شــوند و تشــكلهای سراســری آنــان امــری كالســیك و
شــناخته شــده اســت كــه تجربیــات فراوانــی در جنبــش كارگــری
در بــاره آن و جــود دارد و در ایــن زمینــه تشــكلهای نــوع دوم
تنهــا میتواننــد نقــش حمایتــی و پشــتیبانی را داشــته باشــند ،هــم
چنــان كــه تــا كنــون در زمینــه شــكلگیری ایــن تشــكلها
نقــش حامــی و پشــتیبانی خــود را بــه خوبــی ایفــا كردهانــد و هیــچ
كــس در مــورد كمــك تشــكلهای نــوع دوم بــه شــكلگیری
تشــكلهای نــو ع اول در ســالهای گذشــته تردیــدی نــدارد.
امــا  :ایــن كمكهــا یعنــی كمــك تشــكلهای فعــاالن كارگــری
در شــكل گیــری تشــكلهای صنفــی هــر گاه كــه بــه صــورت
هماهنــگ و همدالنــه بــوده اســت نتایــج بســیار خوبــی بــه بــار
اورده اســت ونمونههــای آن را بــه خصــوص در مــورد تشــكیل
ســندیكای هفــت تپــه و شــركت واحــد مشــاهده كردهایــم ،امــا
هــرگاه ایــن همكاریهــا و حمایتهــا جنبههــای فرقهگرایانــه
بــه خــود گرفتــه بیــش از آنكــه كمكــی بــه ایــن تشــكلها باشــد

اســامی تشــکلها و نهادهــای کارگــری امضــا کننــده قطعنامــه
بــه ترتیــب حــروف الفبــا:
 -1اتحادیه آزاد کارگران ایران
 -2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 -3سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
 -4سندیکای کارگران نقاش استان البرز
 -5کانون مدافعان حقوق کارگر
 -6کمیتــه هماهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد تشــکلهای
کارگــری
 -7کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
باز هم در ضرورت ایجاد تشكل سراسری كارگران
ایجاد مانع در جهت همبستگی كارگران تنها یك راه ندارد
علیرضا ثقفی
قبــل از ورود بــه بحثهــای انتقــادی در مــورد تشــكل سراســری
الزم میدانــم بــه برخــی مباحــث مطــرح شــده در جلســات
فعــاالن كارگــری در مــورد ســاز و كار تشــكل سراســری بپــردازم .
زیــرا در نقدهــا متوجــه شــدهام كــه بــرای برخــی ابهاماتــی و جــود
دارد كــه ناشــی از آن اســت كــه در جریــان مطالــب مطــرح شــده
نبودهانــد .
در دومیــن جلســه از جلســات فعــاالن كارگــری شــیوه همــكاری
در جهــت ایجــاد تشــكل سراســری مــورد بحــث قــرار گرفــت كــه
خالصــه آن چنیــن اســت .
تشــكلهای موجــود كارگــر ی بــه دو دســته مشــخص تعلــق
دارنــد .
 -1تشــكلهائی هســتند كــه در محیــط كار شــكل گرفتهانــد و
بــه گونـهای روشــن تشــكالت صنفــی كارگران هســتند كــه از آن
نمونــه میتــوان بــه ســندیكای شــركت واحــد و ســندیكای نیشــكر
هفــت تپــه یــا انجمــن صنفــی خبــازان ســنندج یــا تشــكلهای
شــكل گرفتــه در پتروشــیمیها و غیــره اشــاره كــرد .
 -2تشــكلهای شــكل گرفتــه از فعــاالن كارگــری كــه تنهــا از
یــك رشــته و یــا از یــك صنــف مشــخص نیســتند امــا دارای
منشــور و یــا اساســنامهای هســتند كــه از حقــوق ومنافــع كارگــران
دفــاع میكنــد و ایــن دفــاع تنهــا از معیشــت و زندگــی اقتصــادی
كارگــران و حقوقبگیــران نیســت بلكــه شــامل حقــوق اجتماعــی
و انســانی كارگــران و زحمتكشــان نیــز میشــود.
تشــكلهای دســته اول میتواننــد در اتحادیههــای سراســری و یــا
صنفــی هــم رده خــود و در انتهــا در فدراســیونها و كنفدراســیونها
4

موجــب تفرقــه و شــكاف در ایــن تشــكلها شــده اســت.
در نتیجــه بحــث تشــكل سراســری در ایــن مــورد خالصــه
میشــود در ایــن پاراگــراف كــه :
فعــاالن كارگــری و تشــكلهای مربــوط بــه ایــن دســته (دســته
دوم )اگــر بخواهنــد در امــر تشــكل سراســری كارگــران كــه از
دل مبــارزات آنــان بیــرون میآیــد و در عالــی تریــن شــكل
خــود فدراســیونها و كنفدراســینهای كارگــری اســت ،نقــش
مثبتــی ایفــا كننــد ،در درجــه اول بایــد بتوانــد در میــان خــود یــك
هماهنگــی و هــم دلــی و همنوائــی ایجــاد كننــد كــه محتــوای
آن میتوانــد تشــكل سراســری طبقــه كارگــر باشــد و شــكل آن
بســتگی بــه پیشــرفت امــور ایــن تشــكل و هــم چنیــن جریانــات
جــاری اجتماعــی دارد  .نمونــه ایــن چنیــن تشــكلهائی را هــم در
مبــارزات كارگــران كشــور خودمــان در دهههــای گذشــته شــاهد
بــوده ایــم و هــم در كشــورهای دیگــری هماننــد ایتالیــا ،اســپانیا
و آفریقــای جنوبــی و صحبــت از جایگزینــی تشــكل نــوع دوم بــه
جــای تشــكل نــوع اول نمیتوانــد مطــرح باشــد .
امــا یــك موضــوع دیگــر كــه در ایــن زمینــه مطــرح و در بــاره آن
بحــث شــد ،نــوع همــكاری و هــم جهتــی ایــن دو نــوع تشــكل در
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جریــان مبــارزات طبقــه كارگــر بــود .شــك نیســت كــه ایــن دو
نــوع تشــكل (تشــكل سراســری كارگــران بــه صــورت فدراســیون
و كنفدراســیون و تشــكل سراســری فعــاالن كارگــری بــه صــورت
جبهــهای یــا ســازمانی) در بســیاری مــوارد وجــوه مشــتركی
دارنــد كــه از آن جملــه میتــوان در مــورد آزادی تشــكلهای
كارگــری و بــه دنبــال آن آزادیهــای اجتماعــی یــا باالرفتــن
اســتانداردهای زندگــی كارگــران و مــزد وحقــوق بگیــران یــا دفــاع
از حقــوق برابــر زنــان و مــردان وهمچنیــن مراســمی ماننــد روز
كارگــر و بیــان مطالبــات اجتماعــی كارگــران یــا مــواردی هماننــد
خصوصــی ســازیها و تامیــن اجتماعــی و همچنیــن مســئله
اشــتغال و بیــكاری و مــوارد مشــابه  ،همكاریهــای نزدیــك و
هماهنگــی داشــته باشــند كــه ایــن همكاریهــا همچنانكــه در
برخــی مــوارد در گذشــته نطفههــای اولیــه آن مشــاهده شــده
اســت  ،در ســطحی وســیع تــر ادامــه یابــد .در نتیجــه بــه طــور
مشــخص مــا دو نــوع همــكاری و هماهنگــی در جنبــش كارگــری
را شــاهد هســتیم  .همــكاری نــوع اول در میــان تشــكلهای
فعــاالن كارگــری كــه در زمینــه خواســتههای اجتماعــی و طبقاتــی
كارگــران و زحمتكشــان و مــزد و حقــوق بگیــرا ن اســت كــه در
ایــن زمینــه فعالیتهــای عمومــی و آزادیهــای اجتماعــی وحقــوق
برابــر زنــان و مــردان و اقلیتهــای اجتماعــی در همــه زمینههــا
را در بــر میگیــرد و ضــرورت برنامههــای مشــترك و همدلــی
و هماهنگــی بیشــتر آنــان را حــول ســاز و كارهــای تشــكیالتی
میتوانــد بــه اجــراء در آورد .
و همــكاری نــوع دوم كــه میــان ایــن تشــكلها و تشــكلهای
صنفــی كارگــران و مــزد و حقــوق بگیــران در ارتبــاط بــا آزادی
تشــكلها و ایجــاد فدراســیونها وكنفدراســیونهای كارگــری
و صنفــی اســت .
اكنون برخی موانع در این زمینه :
نظــام ســرمایه داری بــرای مقابلــه بــا مبــارزات كارگــران و جنبــش
كارگــری از تمــام توانائیهــای خــود اســتفاده میكنــد تــا در راه
هــر گونــه ایجــاد تشــكلی ســد و مانعــی ایجــاد كنــد  .ایــن سـدها
و موانــع در اقلیمهــا و كشــورها و در میــان مــردم مختلــف
متفــاوت اســت  .از ســركوب مســتقیم تــا ترفندهــای رنكارنــگ .
اگــر ســركوب مســتقیم جــواب نــداد بــه تخریــب فعــاالن كارگــری
میپردازنــد و جــو اتهــام زنــی و بدبینــی را رواج میدهنــد و تمــام
تالششــان را در جهــت بــه جــان هــم انداختــن فعــاالن كارگــری
بــه كار میبرنــد و در ایــن میــان عناصــر نفــوذی خــود را بــه درو
ن جنبــش كارگــری میفرســتند تــا بــه هــر ترتیــب جلــو حركــت
را بگیرنــد و در ایــن زمینــه تجربههــای فــراوان در طــول تاریــخ
دویســت ســاله گذشــته وجــود دارد  .از كمــون پاریــس تــا انقــاب
اكتبــر و تــا بــه مبــارزات كارگــران در عصر حاضــر و آخریــن نمونه
آن در برخــورد بــا مســئله ایجــاد تشــكل سراســری كارگــران اســت 5

كــه از هــر اتهــام و دشــنامی نســبت بــه فعــاالن فــرو گــذار نكردند
 .كســانی كــه خــود ســابقه درخشــانی در همــكاری بــا نهادهــای
وابســته بــه ســرمایه داری دارنــد  ،فعــاالن كارگــری را بــدون
هیــچ دلیــل و مدركــی متهــم بــه داشــتن رابطــه بــا نهادهــای
ســرمایهداری كردنــد و هماننــد ســی و پنــج ســال گذشــته هــر
مخالــف ضــد ســرمایهداری را وابســته بــه آمریــكا دانســتند و هــر
چــه فعــاالن كارگــری میگوینــد دلیــل و مدركتــان چیســت بــا
كمــال بیشــرمی مخصــوص مــزدوران تنهــا بــه تكــرار اتهــام
بســنده میكننــد .مــا بــه تجربــه میدانســتیم كــه كســانی كــه
خــود گــرد و خــاك بــه راه میاندازنــد و هیاهــو میكننــد ،ریگــی
در كفــش دارنــد و میخواهنــد رد گــم كننــد  .امــا شــاید بــه
جــز شــر كــت در ســمینار تــر كیــه و ســمینار همیلتــون مــدرك
دیگــری نداشــتیم  .امــا امــروزه مــدرك دیگــری وجــود دارد كــه
ایــن جریــان پــر هیاهــو و تــو خالــی خــود اولیــن تماسهــارا بــا
مركــز همبســتگی آمریــكا و یــا همــان ســولیداریته ســنتر گرفتــه
اســت  .اكنــون مشــخص شــده اســت كــه جریانــی كــه در كــوران
میــارزات كارگــری و تشــكیل ســندیكای نیشــكر هفــت تپــه دســت
بــه تفرقهافكنــی در میــان فعــاالن كارگــری زد  ،خــود از پیشــتازان
ارتبــاط بــا مركــز امریكائــی ســولیداریته ســنتر بــوده اســت .
و در تمــام ایــن ســالها آن را مخفــی كــرده اســت  .فعــاالن
كارگــری كــه هــر بــار بــا مشــقات فــراوان تــاش میكننــد تــا
بتواننــد هماهنگــی و همبســتگی در جنبــش كارگــری بــه وجــود
آورنــد اكنــون متوجــه میشــوند كــه یــك جریــان تفرقهافكــن
تمــام تــاش خــود را بــه كار میبــرد تــا از ایــن هماهنگــی و
همدلــی در میــان فعــاالن كارگــری جلوگیــری كنــد  .آنهــا در ایــن
مقطــع اخیــر تــاش فراوانــی كردنــد تــا بــا ســرك كشــیدن حتــی
در زندگــی خصوصــی افــراد و بــه اصطــاح خودشــان بــر مــا
كــردن مســائل خصوصــی و خانوادگــی افــراد بــه هــر ترتیــب كــه
شــده جلــو فعالیــت كوشــندگان بــرای ایجــاد تشــكل سراســری را
بگیرنــد  .آنــان كــه خــود را قهرمانــان مبــارزه بــا ســولیداریته ســنتر
معرفــی میكردنــد اكنــون بایــد پاســخ دهنــد كــه در تمــام ایــن
ســالها چــه ســرو ســری بــا آن نهــاد داشــته انــد .بــر مــا شــدن
اولیــن نشســت نماینــدگان انــان بــا نماینــدگان ســو لیداریت ســنتر
در هتــل «وســت ایــن پرنــس» در كانــادا ،
https://www.google.ca/maps/place/The+Westin+Prince
1s!3m1!4m2!=79.349517,15z/data-,43.756361@/,+Toronto
0x0:0x9a7edeaa0e0938c1
كــه حتــی میتــوان در آن نــام افــراد شــركت كننــده از دو طــرف
و شــماره اتــاق را هــم ذكــر كــرد ،تمــام فریــب كاریهــای ایــن
گــروه را در ایجــاد تفرقــه میــان فعــاالن كارگــری نقــش بــر آب
كــرد .مــا همــواره گفتهایــم كــه در ایــن زمینــه بــا هیچكــس
تعــارف نداریــم  .ایــن كــه چــرا تــا كنــون ایــن گــروه ایــن نشســت
را از دیــد فعــاالن كارگــری مخفــی كــرده انــد مطلبــی اســت كــه
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ایــن گــروه تفرقهافكــن بایــد پاســخ دهــد امــا آنچــه بــه مــا مربــوط
میشــود ایــن گــروه تفرقهافكــن كــه بــا تمــام وجــود تــاش
میكنــد در برابــر وحــدت و همبســتگی در جلــو فعــاالن كارگــری
در داخــل بایســتد دیگــر حنایــش رنگــی بــرای فعــاالن داخلــی
نــدارد  .اكنــون مشــخص میشــود كــه شــركت طرفــداران ایــن
گــروه در ســمینار همیلتــون در كنــار ســولیداریته ســنتر و تشــویق
فعــاالن كارگــری داخــل بــه مشــاركت در ســمینار تركیــه در
داشــتن ســرو ســری بــا ایــن نهــاد وابســته بــه ســرمایهداری بــوده
اســت (هنگامــی كــه شــر كــت ایــن گــروه و تشــویق فعــاالن
كارگــری بــه مشــاركت در ســمینار تركیــه از جانــب كانــون افشــا
شــد ایــن گــروه بــا یــك اســتدالل عجیــب كــه مــا رفتــه بودیــم
بــرای افشــاگری میخواســتند قضیــه را ماســت مالــی كنــد  .تــو
گوئــی بــرای افشــاگری امریــكا بایــد بــه دعــوت كنگــره آمریــكا در
آن كنگــره بــه ســخنرانی پرداخــت).
حــرف اصلــی مــا در ایــن مــورد مشــخص اســت و از آنجــا عــزم
خــود را بــرای ایجــاد تشــكل سراســری طبقــه كارگــر جــزم
كردهایــم تــاش خواهیــم كــرد تــا از هــر پیشآمــدی تجرب ـهای
ســاخته و بــه جنبــش كارگــری ارائــه دهیــم  .ایــن فرهنــگ بایــد
در میــان فعــاالن كارگــری نهادینــه شــود و از همــگان بخواهیــم
آن را رعایــت كننــد.

اتهامهــای بــی دلیــل و مــدرك از هــر كــس و هــر جــا
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و بــه هــر كــس كــه باشــد مــردود اســت و نبایــد بــه آن تــن
داد .وقتــی عــدهای بــه شــخص یــا جریانــی اتهــام میزننــد،
ایــن اتهــام زننــدگان هســتند كــه بایــد بــرای اتهامشــان دلیــل
و مــدرك بیاورنــد  .متاســفانه شــیوههای تبلیغــات ســرمایه داری 6

و پروپــا گاندهــای مهندســی شــده ،در بخشــی از فعــاالن كارگــری
جــا خــوش كــرده اســت كــه بایــد بــا آن مقابلــه كــرد  .زیــرا كــه
ایــن نــوع رفتــار مشــخصه نظــام ســرمایهداری اســت  .وقتــی
میخواهنــد جلــو حركتــی را بگیرنــد بــا تخریــب اشــخاص موثــر
آن تــاش میكننــد تــا در دل رهــروان حركــت تزلــزل ایجــاد
كننــد تــا آنكــه بــه خیــال خــود جلــو حركــت را گرفتــه و یــا در
رونــد آن اخــال ایجــاد كننــد .یــك هجمــه ســازماندهی شــده
علیــه شــخص یــا اشــخاصی بــه راه میاندازنــد كــه تــازهكاران را
بــه خیــال خــود در تردیــد فــرو برنــد .بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن
امــور بــا اخــاق كارگــری برخــورد كــرد و در برابــر اتهامهــای بــی
دلیــل و برخوردهــای شــخصی ســدی مقــاوم ایجــاد كــرد.
اســاس تشــكل سراســری بــر ایجــاد جــو ســالم و انســانی
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بــر مناســبات مبــارزان و انقالبیــون اســت .هرزگــی و بــه كار بــردن
الفــاظ توهینآمیــز بایــد از میــان فعــاالن كارگــری رخــت بــر بنــدد
و بــه جــای آن نقــد صادقانــه و خــاق جایگزیــن شــود  .هــر
كــس بــه هرزگــی قلــم و زبــان گشــود بایــد جلــو آن گرفتــه شــود
 .یــك تشــكل ،بــه خصــوص اگــر فراگیــر باشــد  ،نقــش افــراد
در آن بــه حداقــل میرســد .پــس در ایــن صــورت جائــی بــرای
بــر خوردهــای شــخصی نیســت .تشــكل دارای اساســنامه و آئیــن
نامــه در هــر زمینــه اســت و افــراد تابع آن هســتند و قــدرت تصمیم
گیــری و حركــت در اختیــار جمــع اســت .فــرد نمیتوانــد در آن
تاثیــر فوقالعــادهای داشــته باشــد  .تشــكل سراســری محفــل چنــد
نفــره نیســت كــه در آن رابطــه مریــد و مــرادی بــر قــرار باشــد و
اســاس ایجــاد تشــكل سراســری بــر رد روابــط محفلــی اســت و از
همیــن رو اســت كــه محفلگرایــان از آن بیــم دارنــد .
مــا از ابتــدا میدانســتیم كــه فرصتطلبــان و
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رفرمیس ـتها كــه در پــی حفــظ نظــام ســرمایه داری هســتند بــا
ایــن حركــت مخالفــت خواهنــد كــرد زیــرا كــه جنبــش سراســری
طبقــه كارگــر در اســاس خــود رادیــكال اســت و آنهــا نیــز در ایــن
ی یابنــد .وخیلــی زود
تشــكل سراســری كمتــر جائــی بــرای خــود مـ 
ایــن امــر مشــخص شــده و آنــان جبهــه خــود را روشــن كردنــد .
امــا مــا بــا انتقــادات منطقــی و نقــد وبررســیهای رفیقانــه
بایســتی برخــورد مناســب داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در مســیر
حركــت اشــتباهات و اشــكاالت خــودرا بــر طــرف كنیــم  .بــدون
نقــدی ســازنده و مشــفقانه نمیتــوان در ایــن مســیر پــر پیــچ و
خــم و ســنگالخ راه را گشــوده و مســیر را همــوار كــرد  .بــه همیــن
خاطــر بــا اگاهــی از ایــن مســئله از ابتــدا از همــگان خواســتیم تــا
در ایــن مســیر مــارا یــاری كننــد وهــم اكنــون نیــز بــا آنكــه تــاش
خواهیــم كــرد كــه بــر خــی ابهامــات را در اطالعرســانی بــر طــرف
كنیــم بــاز هــم از همــگان میخواهیــم كــه مــا را در ارائــه نقــد و
برســی حركــت یــاری كننــد زیــرا كــه ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم
بــدون نقــد و بررســی در هــرگام عملــی ،راهــی پیمــوده نخواهــد
شــد .
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اولیــن نقــد وارد شــده آن اســت كــه اغلــب در نوشتههایشــان
گفتــه شــده ودر بســیاری از نوشــتهها مشــترك اســت ( كــه دیگــر
بــرای جلــو گیــری از اطالــه كالم از آوردن نــام خــودداری میكنــم)
عبــارت از ایــن اســت كــه  :تشــكل سراســری بایــد از دل مبــارزات
كارگــران بیــرو ن بیایــد  .ایــن مطلــب در چندیــن نوشــته آمــده
اســت  .شــك نیســت كــه ایــن مطلبــی درســت اســت  .امــا از ایــن
منتقدیــن میتــوان تنهــا ســوال كــرد :دل مبــارزات كارگــری كجــا
اســت تــا مــا ســری بــه دلــش بزنیــم  .آیــا مــكان و زمــان خاصــی
دارد؟ آیــا مبــارزات خاصــی را بایــد دل مبــارزات دانســت؟
كســانی كــه امــروزه ضــرورت تشــكل سراســری كارگــری را مطرح
مـی كننــد نزدیــك بــه پنــچ دهــه اســت كــه در دل مبــارزات چــپ
و كارگــری قــرار دارنــد .تشــكلهای موجــود كارگــری بــا تمــام
مبارزاتــی كــه بــه هــر نحــو در پنجــاه ســال گذشــته وجــود داشــته
اســت یــا مســتقیما در ارتبــاط بودهانــد و یــا بــا واســطه و از طریــق
فعــاالن آن حركــت كامــا در جریــان قــرار گرفتــه انــد .تجربــه آن
را جمعبنــدی كردهانــد و تجــارب خودشــان را بــه فعــاالن منتقــل
كردهانــد.
كســانی كــه امــروز در دل مبــارزات كارگــری و چــپ قــرار دارنــد
هــر كــدام ســالهای ســال در ارتبــاط بــا ایــن فعالیتهــا در
زندانهــا بــه ســر بردهانــد ،در كنــار مبارزیــن دخمههــای زنــدان
را پیمــوده انــد و از حادثــه روزگار جــان ســالم بــه در بــرده و بــاز
هــم بــه فعالیــت ادامــه دادهانــد و ســپس تشــكلهای موجــود را
بــه ســازمان درآوردهانــد .اگــر ایــن تشــكلها كــه در دوران فشــار
و ســركوب شــكل گرفتهانــد در دل مبــارزات نیســتند لطفــا ایــن
دوســتان بفرماینــد دل مبــارزات كجاســت تــا مــا هــم ســری بــه
آن جــا بزنیــم  .تشــكلهای موجــود كارگــری در تمــام مبــارزات
ســالهای گذشــته مشــاركت داشــتهاند .از ســندیكای شــركت
واحــد تــا ســندیكای نیشــكر هفــت تپــه و تــا بنــدر ماهشــهر و پتــر.
شــیمی تبریــز و مبــارزات كارگــران معــادن ،كیــان تایــر ،عســلویه،
پاالیشــگاهها ،لولهســازی صــدرا ،مبــارزات صنفــی خبــازان،
ایــران خــودرو ،ســایپا ،چیــت ری ...... ،و هرجــا كــه نــام ببریــد
ایــن فعــاالن یــا در درون آن بودهانــد و یــا بــا فعــاالن آن جریــان
در ارتباطــی نزدیــك قــرار داشــتهاند و تجــارب آنــان را كســب
كــرده انــد .كــدام حركــت مبارزاتــی بــوده اســت كــه فعــاالن
كارگــری بــا آن بیگانــه بودهانــد .حتــی در جریانــات خــاك ســفید،
اســام شــهر ،اعتراضــات مشــهد ،قزویــن ،اعتراضــات دانشــجویی
ســال  78و اعتراضــات ســال  88در تمــام ایــن مــوارد فعــاالن
كارگــری از نزدیــك همــه آنــان را مشــاهده كــرده و یــا بــا افــراد
شــركت كننــده در ایــن اعتراضــات از نزدیــك ارتبــاط برقــرار كــرده
و یــا گزارشهــای دقیــق آنهــا را بررســی كــرده انــد .بســیاری از
فعــاالن كارگــری عــاوه بــر پروندههــای ایــن فعالیتهــا دارای
پروندههایــی از مشــاركت در اعتراضــات ســال  1388هســتند و 7

تعــدادی از آنــان محكومیــت گرفتــه ،دوران زندانشــان را ســپری
كــرده و یــا معلــق مانــده انــد ...اكنــون واقعــا ســوال ایــن اســت
كــه اگــر ایــن فعــاالن بــه ضــرورت تشــكل سراســری رســیدهاند
از آســمان بــه آنهــا وحــی نشــده ،آنهــا در دل مبــارزات كارگــری
بودهانــد مــا دل دیگــری بــرای مبــارزات كارگــری نیافتیــم .اگــر
ایــن دوســتان م ـی شناســند آن را بــه مــا نشــان دهنــد.
در ایــن میــان هیــچ شــكی و جــود نــدارد كــه تشــكلهای صنفــی
كارگــران امــری اســت مربــوط بــه محیــط كار و فعــاالن كارگــری
تنهــا میتواننــد نقــش حامــی و كمككننــده را داشــته باشــند و
بــه عنــوا ن تســمه نقال ـهای تجربیــات را از بخشــی بــه بخــش
دیگــر منتقــل كننــد .كاری كــه تــا كنــون انجــام داده انــد و نــام
تشــكلهای فعــاالن كارگــری (كمیتــه هماهنگــی بــرای كمــك
بــه ایجــاد تشــكلهای كارگــری ...كمیتــه پیگیــری بــرای ایجــاد
تشــكلهای كارگــری ....كانــون مدافعــان حقــوق كارگــر )....و
اساســنامههای آنــان تــا كنــون همیــن امــر را میرســانده اســت.
برخی نقدهای مطرح شده دیگر
برخــی میگوینــد كــه در ایــن جلســات بــرای ایجــاد تشــكل
سراســری از همــه دعــوت نشــده بــود و چــرا از مــا دعــوت نكردند...
اوال شــرایط بــرای فراخــوان عمومــی همــگان ،فراهــم
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نیســت .بــه خصــوص كــه اگــر فراخــوان عمومــی داده شــود بــه
هــر ترتیــب جلــوی آن گرفتــه خواهــد شــد و مــا نمیتوانیــم
جلســات وســیعی برگــزار كنیــم زیــرا كــه جلســات حداكثــر در
گنجایــش یــك خانــه معمولــی اســت...
ی خواهیــد كاری جدیــد آغــاز
هنگامــی كــه شــما مــ 
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كنیــد حتمــا در ابتــدا افــرادی را كــه همفكرتــر و هــم نظرتــر
هســتند ،ا دعــوت مینماییــد و از همــان قــدم اول مخالفیــن را
دعــوت نمیكنیــد هرچنــد بــرای مخالفیــن حــق مخالفــت قائــل
هســتید امــا ایــن عاقالنــه نیســت كــه مثــا میخواهیــد بــه كــوه
برویــد مخالفیــن كوهنــوردی را دعــوت كنیــد و یــا میخواهیــد
تشــكل سراســری را تشــكیل دهیــد در جلســه اول همــه مخالفیــن
را دعــوت كنیــد -در ایــن صــورت كار از همــان اول عقیــم خواهــد
مانــد -بــه عنــوان مثــال یكــی از فعــاالن داخلــی كــه خــود را
ی گویــد كــه از مــا دعــوت
جــزء مخالفیــن ایــن امــر مـی دانــد مـ 
نشــده .طبیعــی اســت كــه از شــما دعــوت نشــود ...در هــر حــال مــا
درب همــكاری را بــا كســی نبســتهایم مشــروط بــه آن كــه حســن
نیــت داشــته باشــند .....بــه طــور مشــخص كســانی كــه در حمالت
اخیــر و اتهامــات نــاروا بــه فعــاالن كارگــری مشــاركت داشــتهاند
نمیتواننــد در پروســه ایجــاد تشــكل سراســری مفیــد باشــند.
نقــدی دیگــر از فــردی در بــاره مقالــه خانــم نیكــوروان
-3
ارائــه شــده كــه البتــه دارای مطالــب خوبــی اســت و از آن جملــه
دفــاع از كارگرانــی كــه بــا تعهــد بــه ســر كارشــان برگشــتهاند كــه
ایــن امــر را نبایــد بــه حســاب كنــار گــزاردن فعالیــت كارگــری بــه
حســاب آورد.
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بــه نظــر مــن ایــن نقــد از ایــن زاویــه درســت اســت و مــوارد زیــر
ی دهــم
را بــرای توضیــح ارائــه مـ 
الــف :برداشــت مــن از مقالــه خانــم نیكــوروان آن نبــود كــه ایشــان
قصــد تحقیــر و یــا توهیــن بــه كســی را دارنــد .بلكــه برداشــت
مــن آن بــود كــه ایشــان مـی خواســتند وضعیــت نابســامان جنبش
كارگــری را توصیــف كننــد و همــان وضعیــت منفعالنـهای را كــه
بــر برخــی از تشــكلهای كارگــری حاكــم اســت ،توضیــح دهنــد.
اتفاقــا منقــد هــم بــه ایــن مســئله توجــه كردنــد كــه ممكــن
اســت نویســنده چنیــن نظــری داشــته باشــد .برداشــت كلــی
مــن از مقالــه چنیــن بــود كــه منظــور نویســنده آن اســت كــه
بــا ایــن وضعیــت نابســامان و ضعــف حاكــم بــر جنبــش كارگــری،
عــدهای از فعــاالن كارگــری بــه نظرشــان رســیده اســت كــه بــا
مطــرح كــردن تشــكل سراســری و ایجــاد وحــدت در میــان فعاالن
كارگــری و همچنیــن وحــدت نظــر و وحــدت رویــه ،كمــك جدیــد
بــه ایجــاد تشــكلهای كارگــری شــود و راههــای جدیــد بــرای
بســط و گســترش ایــن تشــكلها بــه دســت آیــد .همــان گونــه
كــه در ســال  1382ابتــدا ایــن فعــاالن كارگــری بودنــد كــه در
كمیتــه پیگیــری جمــع شــدند و ســپس ســندیكای شــركت واحــد
بــه وجــود آمــد  .در حقیقــت ایشــان جوهــر كالمشــان ایــن بــوده
اســت كــه در چنیــن شــرایطی بایــد فعــاالن كارگــری بــا ارائــه
برنامههایــی جنبــش كارگــری را بــه تحــرك بیشــتر وادارنــد.
ب :نظــرات كانــون مدافعــان حقــوق كارگــر همــواره در بیانیههــا
و اطالعیههــای ایــن كانــون منتشــر مـی شــود و مقــاالت منتشــر
شــده بــا امضــای افــراد لزومــا نظــر كانــون نیســت.
 – 3برخوردهــای شــخصی در ایــن زمینــه چنــد مــورد دیگــر هــم
بــوده اســت كــه از آن تخریبهائــی كــه در بــاال گفتــه شــد
متفــاوت اســت .از جملــه آن كــه فالنــی بعضــی از افــراد را بــه
جلســه راه نمــی داده اســت  .طبیعتــا ایــن كــه جمعــی تصمیــم
بگیــرد فــردی را بــه جلسـهای راه بدهــد و یــا راه ندهــد حــق آن
جمــع اســت بــه خصــوص در شــرایط ســخت ســركوب كــه ســوء
ظنهــا زیــاد اســت و در مجمــوع م ـی تــوان گفــت تصمیمهایــی
گرفتــه شــده در ایــن مــورد همــواره بــا نظــر جمــع بــوده و اگــر در
ایــن زمینــه اشــتباهی صــورت گرفتــه باشــد ایــن جمــع هســت
كــه بایــد از خــود انتقــاد كنــد.
امــا ضــرورت ایــن امــر :در ســالهای گذشــته همــكاری و
هماهنگــی چنــد در میــان تشــكلهای فعــاالن كارگــری و
تشــكلهای كارگــری وجــود داشــته اســت كــه از آن جملــه
میتــوان بــه اوج ایــن هــم كاریهــا در اول مــاه مــه  1388و هــم
چنیــن همــكاری در روز كارگــر  1390اشــاره كرد .در مورد تشــكیل
ســندیكای نیشــكر هفــت تپــه كــه ایــن همــكاری و همدلــی خــود
را نشــان داد .هــم چنیــن گروههــای دیگــر در برخــی مــوارد
همكاریهــای دو جانبــهای داشــته انــد .گاه بــر ســر حداقــل
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دســتمزد و گاه بــر ســر حقــوق معوقــه هــم كاریهــا میــان دو و
یــا چنــد گــروه و جــود داشــته اســت .از مجمــوع ایــن تجربیــات
جمــع بنــدی صــورت گرفتــه در میــان فعــاالن كارگــری اســت
كــه عــدهای بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند كــه ایــن هماهنگیهــا و
همكاریهــا بایــد دارای ســازو كار منظمــی شــود و در حقیقــت بــه
نوعــی قانونمنــد شــود كــه البتــه معنــی ایــن مطلــب همــان ایجــاد
تشــكلی بــا ســازو كارهــای مناســب اســت كــه دارای اساســنامه و
منشــور و آئیــن نامههــای خــاص خــود باشــد .حــال ایــن كــه
ایــن تشــكل جدیــد یــك جبهــه كارگــری باشــد و یــا بــه ســمت
تشــكیل مثــا یــك ســازمان سراســری كارگــران پیــش بــرود،
امــری مربــوط بــه آینــده اســت .در گذشــته هــر بــار كــه گروههــای
مختلــف بــا یكدیگــر هــم كاری میكردنــد نتایــج خــوب و ملمــوس
میگرفتنــد .امــا بــا تمــام شــدن آن همــكاری كار روزمــره از ســر
گرفتــه میشــد و تاثیــر دراز مدتــی در همكاریهــا نداشــت  .بــه
طــوری كــه هــم كاریهــای جدیــد بایســتی دو بــاره از ابتــدا آغــاز
شــود .زیــرا كــه هیــچ اصــو لــی بــرای هــم كاری تدویــن نشــده
بــود .بــه همیــن جهــت اســت كــه عــدهای از فعــاالن كارگــری
بــه ایــن نتیجــه میرســند كــه ایــن هــم كاریهــا بایــد دارای ســاز
و كار باشــد و نــام آن را تشــكل سراســری كارگــران میگذارنــد.
ایــن نتیجــه از درون عمــل هــم كاری بدســت امــده اســت كــه
ایــن هــم كاریهــا وحدتهــا و هــم گرائیهــا بایــد دارای منشــور
و اساســنامهای باشــد تــا آنكــه روز بــه روز ایــن اتحادهــا بیشــتر
شــود .فعــاالن كارگــری و تشــكلهای كارگــری در جریــان عمــل
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد كــه همــكاری چنــد گــروه بســیار
بیشــتر از حمــع جبــری انهــا اســت .ایــن تجمــع چنــد گــروه اگــر
ی شــود كــه پــژواك آن و
نظــام منــد باشــد یــك جمــع طبقاتــی مـ 
حــوزه عملكــرد آن بســیا ربیشــتر از همیــن چنــد گــروه بــه صــورت
پراكنــده اســت.
برخــی نقدهــا و رد و تاییدهائــی دیگــر :در ایــن جــا بــه برخــی
نقدهــا و رد و تاییدهــای دیگــری میپــردازم كــه در ایــن زمینــه
ارائــه شــده اســت و تــا آنجــا كــه ممكــن اســت بــه ابهامــات در
ایــن زمینــه پاســخ داده باشــم.
بــر خــی رســانهها در فضــای مجــازی اقــدام بــه كار
-1
جالبــی كــرده انــد  .آنهــا یــك فایــل جــدا بــرای تمــام نوشــتههائی
كــه در مــورد تشــكل سراســری اســت بــاز كــرده انــد  .نظــرات
موافقیــن و مخالفیــن و نقدهــا را در آن گــذارده انــد ایــن امــر بــرای
مــا راه ســادهای را پیــش رو م ـی گــذارد تــا آن كــه بــه نقدهــای
مختلــف در ایــن زمینــه دسترســی داشــته باشــیم .
برخــی از ایــن نقدهــا واقعــا از نقــد گذشــته اســت در یــك نوشــته
منتســب بــه یكــی از زندانیــان سیاســی آمــده اســت «كانــون
مدافعــان حقــوق كارگــر شــعبه ســولیدارلیته ســنتر» .البتــه در
انتســاب ایــن نوشــته بــه آن زندانــی شــك و تردیدهــای فراوانــی
وجــود دارد زیــرا كــه بــا رفتــار و گفتــار دیگــر ایــن فــرد خوانایــی
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نــدارد و صــرف نظــر از ایــن كــه اساســا پرونــده ایــن زندانــی
چیســت (چــون مــن كامــا در جریــان پرونــده ایشــان و دادگاه
قــرار داشــتم) امــا واقعــا قاضــی مرتضــوی هــم چنیــن احكامــی
صــادر نكــرده اســت زیــرا كــه اقــا بــرای حكــم یــك مقدمــه
و یــك كیفــر خواســت و دو مــاده قانونــی عجیــب و غریــب
میآورنــد و حداقــل دو تــا بریــده روزنامــه را بــه آن ضمیمــه مـی
كننــد واقعــا كــه برخــی بــه اصطــاح فعــاالن كارگــری دســت
همــه را از پشــت بســته انــد .آیــا واقعــا اگــر ایــن نوشــته كار ایــن
زندانــی باشــد او آنقــدر درك نــدارد كــه چنیــن حكمهایــی پرونــده
ســازی بــرای فعالیــن كارگــری اســت  .آیــا او خــود قربانــی همیــن
شــیوه اتهامــات نیســت پــس چگونــه مــی شــود كــه او ایــن
مســئله را درك نكــرده باشــد.
بــه یــاد دارم كــه روزی بــا یكــی از زنــده یــادان در ســالهای
قبــل از  60مطلبــی را در تحلیــل اوضــاع تنظیــم م ـی كردیــم آن
رفیــق بــه شــوخی گفــت چیــزی ننویســم كــه مــا را از جنبــش چپ
اخــراج كننــد و خــودش در جــواب گفــت این جنبــش نا بســامان به
گونـهای اســت كــه اگــر راســت تریــن افــراد هــم بگوینــد كــه مــا
چــپ هســتیم ،نمیتوانــد كاری بكنــد .اكنــون جنبــش كارگــری
در مــواردی آن چنــان آشــفته اســت كــه هــر كســی ادعــای دفــاع
ی كنــد .مــا تــاش مـی كنیــم بــا ایجــاد
از حقــوق كارگــران را مـ 
تشــكل سراســری كمــی بــه ایــن وضــع ســر و ســامان دهیــم.
اگــر توانســتیم از مخالفیــن تقاضــا داریــم حداقــل یــك كــف
نامرتــب بــرای مــا بزننــد و اگــر نتوانســتیم مــا را بــه خیــر و شــما
را بــه ســامت ،زیــاده توقــع نداریــم .نوشــتههایی هماننــد آن
چــه كــه آقــای  ...و یــا یاداشــتی از ســایت گزارشگــران تقریبــا
هــر دو یــك مضمــون را داشــتند و آن هــم ایــن مطلــب بــود كــه
ی گفتنــد چــرا تحلیــل شــخصی مــی كنیــد و
بــه مخالفیــن مــ 
ی كنیــد و بــه درســتی از مخالفیــن م ـی
یــا شــخصی برخــورد م ـ 
خواســتند كــه تحلیــل نظــری ارائــه دهنــد.
نوشــتهای بــه نــام جمعــی از فعالیــن كارگــری بــود كــه البتــه
در متــن مشــخص بــود كــه متعلــق بــه یــك نفــر اســت زیــرا
حداقــل در یــك مــورد از ضمیــر شــخصی اســتفاده شــده بــود.
ایــن نوشــته در ابتــدا تحلیــل نســبتا درســتی از ضــرورت ایجــاد
تشــكل سراســری ارائــه داده بــود .امــا بــاز در انتهــا همــه چیــز را
بــه برخــورد شــخصی موكــول كــرده بــود.
یــك همــكاری و هماهنگــی و در حقیقــت اتحــاد عمــل میــان
گروههــای كارگــری (فعــاالن كارگــری و كارگــران فعــال و
ســندیكایی) در ســال  1388بــه وجــود آمــد .ایــن اتحــاد عمــل
در ســال بعــد دچــار كمــی چالــش شــد كــه در انتهــا بــاز هــم
بــه توافــق انجامیــد و در ســال  1390نیــز ایــن همــكاری ادامــه
یافــت .تجربیــات زیــادی از آن همكاریهــا داریــم امــا آن چــه
كــه باعــث شــد ایــن اتحــاد عملهــا بــه عنــوان پایــه ابتدایــی

در همــكاری بیشــتر گروههــای كارگــری نتوانــد ادامــه پیــدا
كنــد مشــاركت عــدهای در ســمینار ســولیدارلیته ســنتر در تركیــه
بــود ،ســمینار بهــار عربــی كــه در آن عــدهای از خــارج جنبــش
كارگــری ،برخــی فعــاالن داخلــی را تشــویق بــه شــركت در ایــن
ســمینار كردنــد .ســمیناری كــه گرداننــده اصلــی آن ســولیداریته
ســنتر بــود .ایــن نمــی توانســت از نظــر عــدهای دیگــر از فعــاالن
داخلــی نادیــده گرفتــه شــود .خــوب ،چــه ســاز و كاری بایــد باشــد
تــا در همكاریهــای دیگــر چنیــن امــری اتفــاق نیافتــد .غیــر از
آن كــه یــك آئیــن نامــه ،یــك منشــور ،یــك وحــدت نوشــته شــده
میــان فعــاالن كارگــری و كارگــران فعــال بــه وجــود آیــد .ایــن
همــان ســاز و كار اولیــه تشــكل سراســری اســت كــه از جانــب مــا
مطــرح شــده اســت حــال ایــن ســاز و كار بــه صــورت مرحل ـهای
و همكاریهــای موقتــی باشــد یــا دائمــی .ایــن دیگــر بــه تدویــن
كننــدگان و توافقكننــدگان بــر ســر آن منشــور یــا اساســنامه و
یــا هرچــه كــه بخواهیــم اســمش را بگذاریــم .....بســتگی دارد .
ممكــن اســت از یــك آئیــن نامــه توافــق اولیــه شــروع شــود و یــا
همــان گونــه كــه تــا كنــون بــوده از یــك هــم نظــری اولیــه آغــاز
شــود كــه ایــن هــم نظــری در ســه بیانیــه نشسـتهای ســه گانــه
ی توانــد در آینــده بــه یــك اساســنامه و
اعــام شــده اســت و م ـ 
منشــور دائمــی منجــر شــود و یــا آن كــه در رونــد پیشــرفت خــود
ی توانــد منشــور ،اساســنامه و مبانــی نظــری مشــترك داشــته
مـ 
باشــد .ایــن رونــد كار را دیگــر جنبــش كارگــری و فعــاالن آن
ی كننــد.
تعییــن م ـ 
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امــا چــرا بایــد ایــن تشــكل سراســری بــا رفرمیســم و سكتاریســم
مرزبنــدی داشــته باشــد .امــروز مــا شــاهد هســتیم كــه بــه رغــم
تمــام تالشهــا و تمــام جانفشــانیهای مبــارزان راه آزادی،
كارگــران و زحمــت كشــان و نیروهــای چــپ ،در بیــش از 70
ســال در كشــور خودمــان ،امــا اكنــون فاقــد یــك ســازمان و
تشــكیالت منظــم هســتیم تــا آن كــه بتوانــد مبــارزات پراكنــده و
خواســتههای متبلــور شــده مــردم و زحمــت كشــان را نمایندگــی
كنــد .مــردم مــا بــه هیــچ وجــه كمتــر از كشــورهای مشــابهی
هماننــد تركیــه یــا مصــر و یــا حتــی تونــس و كشــورهایی نظیــر
برزیــل ،آرژانتیــن و یــا فیلیپیــن و تایــوان و غیــره ،هزینــه مبــارزه
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بــا دیكتاتــوری و ســركوب را نپرداختهانــد .امــا در بســیاری از
ایــن كشــورها ســازمانهای بــزرگ سراســری و مبــارز وجــود دارد
ی توانــد نیروهــای مردمــی را حــول خواســتهها و مطلبــات
كــه مـ 
هماهنــگ جمــع آوری كنــد و حداقــل یــك نیــروی چــپ رادیــكال
بــرای تحمیــل خواســتههای مردمــی بــه حكومتگــران وجــود
دارد كــه مــی توانــد تكیــه گاه مــردم در برابــر گســترش زیــاده
خواهیهــای ســرمایه داران و نظــام حاكــم باشــد و حداقــل م ـی
توانــد از بســیاری دســتاندازیها بــه امــوال عمومــی و تهــی
كــردن هرچــه بیشــتر ســفره كارگــران و زحمتكشــان جلوگیــری
كنــد و تــا حــدودی جلــو فســاد بــه ایــن گســتردگی را بگیــرد .در
نظــر بگیریــم كــه در همــان تركیــه ســازمانهای قــوی مبــارز
در شــرایط دیكتاتــوری شــكل گرفتــه انــد و یــا در كشــورهای
ماننــد فیلیپیــن و تونــس اتحادیههــای كارگــری نســبتا قــوی
و تشــكلهای كارگــری و یــا احــزاب چــپ ،مامــن كارگــران و
زحمــت كشــان بــرای جلوگیــری از اجحــاف و دســت انــدازی بــه
ســفره تهــی آنــان هســتند .امــا چــرا در ایــران چنیــن ســازمانهایی
نداریــم.
در میــان فعــاالن كارگــری مســتقل شــكی وجــود نــدارد كــه
بخشــی از مســئله مربــوط بــه وجــود رفرمیســم و ســازش كاری
بــه عنــوان بســتر ســازش و بــی اعتمــادی تودههــای مردمــی و
كارگــران و زحمــت كشــان بــه روشــن فكــران و پیشــروان طبقــه
كارگــر بــوده اســت و ایــن مســئله نیــاز چندانــی بــه اثبــات نــدارد
و بارهــا در نوشــتههای فعــاالن آزادی خــواه و مردمــی مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت امــا رفرمیســم همــواره بــا گســتردگی
خــود بســتری را بــرای بــه وجــود آمــدن گروههــای پراكنــده و
ی كنــد كــه از درون آنــان سكتاریســم و یــا
ســرخورده فراهــم م ـ 
فرقهگرایــی بــه آفتــی بــرای ایجــاد هــر نــوع تشــكل سراســری
تبدیــل مـی شــود و ایــن امــر را مــا در فعالیتهــای ده ســاله اخیــر
شــاهد بــوده ایــم  .در حقیقــت رفرمیســم و سكتاریســم از درون
یكدیگــر بــه و جــود آمــده و یكدیگــر را تكمیــل میكننــد.
در پایان این بخش
در ایــن جــا میخواهــم یــك بحــث نظــری در بــاره ارتبــط
تشــكلهای صنفــی بــا تشــكلهای طبقاتــی داشــته باشــم  .هــر
چنــد كــه شــاید بــرای برخــی ایــن بحــث تكــراری باشــد امــا
اطمینــان دارم كــه بــرای برخــی از فعــاالن نســل جدیــد مفیــد
خواهــد بــود و آن مربــوط اســت بــه رابطــه میــان تشــكلها.
بســیاری از فعــاالن كارگــری كــه در تشــكلهای فعــاالن عضــو
هســتند  ،افــرادی هســتند كــه در مبــارزات اجتماعــی یــا صنفــی
در چنــد دهــه اخیــر مشــاركت مســتقیم داشــته انــد یــا از كارگــران
و حقــوق بگیــران اخراجــی هســتند كــه بــه هــر دلیــل از محــل
كار اخــراج شــده و بــه كارهــای ازاد رو آورده انــد یــا متخصصینــی
هســتند كــه در محیــط كار و فعالیــت دارای جایگاهــی متمایزنــد10 ،

امــا همچنــان دل در گــرو حقــوق كارگــران و مزدبگیــران دارنــد.
ایــن بــن بســت نظــام ســرمایه داری اســت كــه حتــی بخشهــای
زیــادی از اقشــار میانــی را چــه بــه لحــاظ معیشــتی و چــه بــه لحاظ
اندیش ـهای بــه صفــوف طبقــه كارگــر میرانــد و مــا همــواره در
مبــارزات اجتماعــی بایــد ایــن امــور را در نظــر داشــته باشــیم  .بــه
همیــن دلیــل اســت كــه میــان تشــكلهای صنفــی كارگــری و
تشــكلهای فعــاالن كارگــری همــواره یــك رابطــه «عمــوم و
خصــوص مــن وجــه « وجــود داشــته اســت .كادرهــای مشــترك
میــان فعــاالن كارگــری و كارگــران فعــال در تشــكلهای صنفــی
همــواره وجــود داشــته اســت .در ایــن قســمت اگــر بخواهیــم بــه
شــیوه اســتداللی برخــورد كنیــم یــك خــود و دیگــر خــود وجــود
دارد .هــر یــك در دورهای خــود و در دورهای دیگر خود می شــود .
تشــكل فعــاالن كارگــری در نســبت بــه تشــكلهای صنفــی یــك
امــری دیگــر اســت یعنــی آن كــه نســبت بــه تشــكلهای صنفــی
یــك دیگــر خــود اســت امــا ایــن تشــكلهای صنفــی نســبت
بــه تشــكلهای فعــاالن كارگــری نیــز اســتقالل خــاص خــود را
دارد در نتیجــه زمانــی تشــكل فعــاالن كارگــری اصــل مـی شــود
و زمانــی تشــكلهای كارگــری صنفــی و ایــن دو در عیــن جدایــی
بــه نوعــی دنبالــه یكدیگرنــد .در دهــه گذشــته بســیاری از فعــاالن
كارگــری در اتحادیههــا و انجمنهــای صنفــی هــم عضــو بودنــد
و بســیاری از فعــاالن صنفــی ،در فعالیتهــای تشــكل فعــاالن
كارگــری مشــاركت غیرقابــل انــكار داشــتند و ایــن دو در ارتبــاط
عــام و خــاص مــن وجــه بــوده انــد و از یكدیگــر جــدا نیســتند
ضمــن آن كــه هــر یــك اســتقالل خــود را دارنــد  .پــس تشــكل
سراســری كارگــری مـی توانــد فصــل مشــترك جنبــش كارگــری
باشــد ،در مــواردی و در مــواردی هــر یــك نســبت بــه دیگــری
دارای اســتقالل باشــد.
در پاســخ بــه برخــی مطالــب مطــرح شــده دیگرمــی تــوان مســئله
را بــه ایــن ترتیــب توضیــح داد كــه در جنبــش كارگــری تالطــم
ی گیــرد بــه خصــوص آن كــه در
و جابــه جایــی زیــاد صــورت م ـ 
كــوران حــوادث جایــگاه بســیاری از افــراد و همچنیــن تشــكلها
ی كنــد .ای چــه بســا جریــان یــا تشــكل مســتقلی كــه
تغییــر مـ 
در ابتــدا بــا اســتقالل و رادیكالیســم شــكل گرفتــه ولــی در طــول
زمــان و در كــوران حــوادث از مســیر اصلــی منحــرف م ـی شــود
وای چــه بســا تشــكلی كــه كارفرمایــان خواســته انــد بســازند
ولــی در تالطمهــای اجتماعــی كارگــران آن را از آن خــود كــرده
انــد— هماننــد آن كــه همیــن خانــه كارگــر فعلــی را در جریــان
مبــارزات علیــه شــاه كارگــران بــه عنــوان ســنگر مبــارزه تســخیر
كردنــد یــا برعكــس شــوراهای كارگــری تشــكیل شــده در اوایــل
ســرنگونی حكومــت شــاه را دوبــاره حكومتگــران بــه تســخیر
درآوردنــد و همچنیــن تشــكلهای رادیــكال مبــارزی كــه بــه
دســت عوامــل سازشــكار تســخیر شــد و از مبــارزه بازایســتاد— ایــن
امــور بســتگی بــه درجــه انكشــاف مبــارزات اجتماعــی دارد .یــك
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بحــث مربــوط بــه تشــكیل انجمنهــای صنفــی پتروشــیمیها در
ماهشــهر و تبریــز اســت  .ایــن دو نهــاد از درون مبــارزات كارگــران
بیــرون آمدنــد و فعــاالن ایــن مبــارزات دارای پروندههــای قضایــی
هســتند كــه در یــك مــورد نماینــدگان كارگــران بــه حبــس و
شــاق محكــوم شــدند .ایــن كــه خانــه كارگــر و تشــكلهای
زرد تــاش میكننــد تــا آن را تصاحــب كننــد مخصــوص آنهــا
نیســت .حتــی در مــورد تشــكلهای شــركت واحــد و هفــت تپــه
ی گیــرد كــه مــا از آن خبــر
نیــز چنیــن تالشهایــی صــورت م ـ 
داریــم و نبایــد خــود را بــه بــی خبــری بزنیــم و گمــان كنیــم كــه
گویــا یــك واكســن اســتقالل وجــود دارد .عرصــه تشــكل كارگری
عرصــه مبــارزه میــان اســتقالل و وابســتگی اســت  .كارگــران
مذهبــی و غیرمذهبــی و عوامــل كارفرمــا و نهادهــای دولتــی تمــام
ی برنــد تــا ایــن تشــكلها را از جوهــر
تــاش خــود را بــه كار م ـ 
مبارزاتــی تهــی كننــد .در مــورد تشــكلهای فعــاالن كارگــری
هــم همیــن مســئله وجــود دارد امــا ایــن درجــات همــواره متفــاوت
اســت .عرصــه تشــكل كارگــری (چــه صنفــی و چــه اجتماعــی)
عرصــه مبــارزه میــان اســتقالل و وابســتگی اســت .اگــر مبــارزات
كارگــری اوج بگیــرد و مبــارزات اجتماعــی نیــز پشــتیبان آنهــا
باشــد بســیاری از همیــن تشــكلهای بــه اصطــاح زرد كارفرمــا
ســاخته بــه دســت كارگــران تســخیر خواهــد شــد  .اگــر در شــرایط
ركــود عــدهای از اعضــاء ســندیكا برونــد بــا كارفرمــا مذاكــره
كننــد و حتــی ناهــار را هــم در كنــار  ..........صــرف كننــد ایــن
ســازش و تــرك مبــارزات كارگــری نیســت اگــر كارگــران بــه درب
مجلــس برونــد و یــا بــه مقامــات نامــه بنویســند و یــا بــا مدیریــت
بــه مذاكــره بنشــینند و یــا مذاكــرات هــم بــه نتیجــه برســد و یــا
نرســد معنایــش سازشــكاری نیســت.
كارگــران كیــان تایــر كــه در جریــان مبــارزه نمایندگانــی بــرای
خــود انتخــاب كــرده انــد بــه لحــاظ ماهــوی و عملكــرد تفاوتــی
بــا اتحادیــه و ســندیكا ندارنــد كارگــران ماهشــهر و تبریــز هــم كــه
نــام خودشــان را انجمــن صنفــی گــزارده انــد (هرچنــد بــه لحــاظ
حقوقــی انجمــن صنفــی بــا ســندیكا و اتحادیــه متفــاوت اســت)
كارگــران ماهشــهر كــه در حكــم قضایــی محكــوم بــه زنــدان و
شــاق شــدهاند بــه لحــاظ ماهــوی تفاوتــی بــا كارگــران مبــارز
دیگــر ندارنــد .كارگــران معــدن بافــق كــه نماینــده آنهــا همــان
نماینــده شــورای اســامی اســت همچنیــن كارگــران معــدن
ســنگرود كــه آنهــا هــم نمایندگانشــان در شــورای اســامی
هســتند .مســئله اصلــی آن اســت كــه مبــارزات صنفــی را كــه
در آن اكثریــت قاطــع كارگــران مشــاركت دارنــد نمــی تــوان در
چارچوبهــای نظــری و ایدئولوژیكــی خالصــه كــرد .ممكــن اســت
خواســتگاه آنهــا متفــاوت باشــد امــا در رونــد كار هماهنگیهــا و
همكاریهایــی وجــود دارد كــه ایــن هماهنگیهــا و همكاریهــا
در ایجــاد فدراســیونها و كنفدراســیونها خــود را نشــان خواهــد
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داد و در همــان فدراســیونها و كنفدراســیونها جناحهــای
مبــارز و سازشــكار همــواره وجــود خواهنــد داشــت.
همیــن امــر در مــورد تشــكلهای فعالیــن كارگــری نیــز وجــود
دارد مگــر خواســتگاه و یــا عناصــر متشــكله كمیتــه هماهنگــی
و پیگیــری و كانــون و اتحادیــه آزاد ......همــه یــك چیــز بــود.
اینهــا تشــكلهایی بودنــد كــه از خواســتگاههای مختلــف
روشــنفكری و مبارزاتــی و چــپ و كارگــری بــه وجــود آمــده
بودنــد .در یكــی جنبههــای روشــنفكری (روزنامــه نــگاران-
نویســندگان  -دانشــجویان) بیشــتر بــود و در دیگــری مبــارزات
قومــی و اقلیتهــا فعالیــت بیشــتری داشــتند و در بخشــی هــم
كارگــران فعــال شــاكله اصلــی را تشــكیل داده بودنــد .امــا در
هــر یــك از ایــن تشــكلها عناصــر دیگــری هــم از بنیانهــای
اجتماعــی وجــود داشــتند .در كانــون كارگــران فعالــی وجــود
داشــتند كــه در شــكلگیری آن ســهم بــه ســزایی داشــتند در
عیــن آن كــه عــدهای روزنامــه نــگار و نویســنده نیــز كــه مدافــع
حقــوق كارگــران بودنــد یــا فعــاالن قدیمــی چــپ آن را همراهــی
كــرده انــد .حــال تمــام ایــن عناصــر بایــد بتواننــد حــول یــك
برنامــه یــا اساســنامه و یــا منشــور بــا یكدیگــر همــكاری كننــد
چــه آن كــه نســبت فعــاالن كارگــری و یــا نســبت كارگــران
فعــال در هــر یــك كــم و زیــاد شــود در ایــن صــورت ممكــن
اســت تاویلهــا و تفســیرها بــه انــواع مختلــف باشــد امــا فعــاالن
كارگــری و كارگــران فعــال ایــن عوامــل را بــه چندگانگــی و
مبــارزات مختلــف بخشهــای اجتماعــی در نظــام ســرمایه داری
تعبیــر میكننــد و در میــان ایــن گرایشهــای مختلــف تــاش
مـی كننــد تــا بتواننــد تســمه نقالــه و یــا مبانــی مشــتركی بیابنــد
تــا آنــان را بــه یكدیگــر پیونــد دهنــد .از روشــنفكران طرفــدار
و مدافــع طبقــه كارگــر تــا نویســندگان و شــاعران و وكال و
دانشــگاهیان همچنیــن معلمــان و پرســتاران بــا كارگــران ایــران
خــودرو و ســایپا و خــاور و كارگــران و حقــوق بگیــران در صنایــع و
كارگاههــا بــا هــر درجــه از ســطوح صنعتــی و خدماتــی و بســیاری
از زخــم خــوردگان و آزادیخواهانــی كــه كــه آســیبهای نظــام
ســرمایه داری را دیــده انــد ....همــه دارای یــك وجــه مشــترك
هســتند و ایــن وجــه مشــترك مقابلــه بــا نظــام ســرمایه داری بــه
عنــوان نظامــی منحــط و در حــال زوال اســت تــاش مــا بــرای
مقابلــه بــا ایــن نظــم اســت.
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و برگرفتــه از آن اســت میتوانــد خواســت کارگــران را بــه امــر
همهگیــر تبدیــل کنــد .در غیــر ایــن صــورت امــر تشــکلیابی
کارگــری کــه بیربــط بــه ســوخت و ســاز نیــروی کار باشــد ،امــری
ذهنــی و ســنتی غیرکارگــری اســت.
در شــرایط کنونــی اقتصــاد ســرمایهداری ایــران ،معیشــت کارگــران
را هــدف قــرار داده ،طبقــه کارگــر در محاســبات ســرمایهداری بیــش
از پیــش اهمیــت یافتــه اســت .کل صاحبــان ثــروت ایــران اعــم
از حکومتــی و ضدحکومتــی بــه فکــر گرامیداشــت روز جهانــی
کارگــر هســتند و در ایــن روز طبقــه کارگــر را بــه ســوی خــود فــرا
میخواننــد ،بیانیههــا صــادر میکننــد ،پیــام تبریــک میفرســتند
و ســخنرانیهای دولتــی ترتیــب میدهنــد .از ســوی دیگــر
خانــه کارگــر خــود را نماینــدهی حقــوق کارگــران جــا میزنــد.
راســتهای ناسیونالیســت ضدحکومتــی در مقــام «پاسداشــت
کارگــران» برمیآینــد و همبســتگی آنــان در ســاخت امپراطــوری
ایــران را «جشــن» میگیرنــد .امــا از طــرف دیگــر دســت مزدهــا
نســبت بــه تــورم رو بــه کاهــش اســت و ســاعت کار بــدون پرداخــت
اضافــه کاری رو بــه افزایــش .اعتراضــات کارگــری در "چادرملــو" بــا
ارعــاب متوقــف میشــود وهیاتــی در قالــب نمایندگانــی متزلــزل از
کارگــران واحدهــای تولیــدی چشــم «امیــد» بــه دولــت « تدبیــر
و اعتــدال» میدوزنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه مطالبــات کارگــران و
زحمتکشــان از ســوی هیــچ کانــال کارگــری مســتقل و سراســری
پیگیــری نشــده اســت.

روز جهانی کارگر و ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگری
امیر حسین محمدی فرد
روز جهانــی کارگــر نمــاد اتحــاد و همبســتگی طبقــه کارگــر اســت.
ایــن روز نشــان دهنــده ایــن اســت کــه قــدرت اجتماعــی ایــن
طبقــه بــه عنــوان اکثریــت تشــکیلدهنده جامعــه در کمیــت،
یکپارچگــی و نقــش آن در مناســبات تولیــد نهفتــه اســت .قبــل
از اتفاقــی کــه منجــر بــه ثبــت روز جهانــی کارگــر شــد هــم
مبــارزه روزمــره مزدبگیــران در سراســر جهــان ســرمایهداری جریان
داشــته اســت و بعــد از آن نیــز ادامــه خواهــد یافــت .مطالبــات
کارگــران بــه دلیــل تــداوم اســتثمار مزدبگیــران همیشــه بــرای
نظــام ســرمایهداری 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،
محیطهــای کار و خیابانهــا ،تجمــع و اعتــراض کردنــد و دســت
از کار کشــیدند .از ســوی دیگرمناســبات تولیــدی ســرمایهداری بــا
تکیــه بــر پراکندگــی طبقــه کارگــر در حــال بازتولیــد اســت.
ضــرورت متشــکل و متحــد شــدن طبقــه کارگــر از همیــن مبــارزه
روزمــرهای ناشــی میشــود کــه در سراســر محیــط جغرافیایــی
ســرمایهداری در جریــان اســت .سراســری شــدن مطالبــات
طبقــه کارگــر ،اتحــاد و آگاهــی آن پیــش شــرط مبــارزه علیــه
ســرمایهداری اســت و تشــکل سراســری کارگــری کــه برخاســته از
مبــارزه جــاری نیــروی کار باشــد ،نیــز قدمــی حیاتــی اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه نظــام ســرمایهداری حاکــم اســت و مناســبات
تولیــد ،براســاس انباشــت ســرمایه شــرایط عینــی بــرای لغــو
مالکیــت خصوصــی و پایــان دادن بــه نظــام اســتثمار انســان کــه از
انســان مهیــا اســت و بــا احتســاب اینکــه از طــرف دیگــر بحــران
اقتصــادی ســرمایهداری 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
کــه بــاز تاکیــدی بــر فراهــم بــودن شــرایط عینــی بــرای تغییــر
تــوازن قــوا بــه نفــع طبقــه کارگــر اســت .از همیــن رو تشــکل
تــودهای ضــرورت پیــدا میکنــد کــه بتوانــد افزایــش دســتمزد و
کاهــش ســاعت کار را بــه یــک خواســت سراســری طبقــه کارگــر
تبدیــل کنــد .البتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه این تشــکل مســتقل
و تــودهای بایــد مبتنــی بــر زیســت طیقــه کارگــر باشــد .حضــور
صــرف فعــاالن کارگــری و سوسیالیســتهای طبقــه کارگــر بــه
تنهایــی کفایــت نمایندگــی از کل طبقــه را نمیکنــد ،بلکــه در
ارتبــاط بــا زندگــی اجتماعــی -اقتصــادی کارگــران صیقــل داده
میشــود و چــون در جریــان حیــات کارگــران حضــور دارد
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نبــود اتحــاد و همبســتگی طبقــه کارگــر در قالــب تشــکیالت تودهای
مبتنــی برنــوع زندگــی ایــن طبقــه ،باعــث دســتپیش گرفتــن
ســنتهای غیرکارگــری و مدعــی ایفــای نقــش و تاثیرگــذاری در
جنبــش مــزد بگیــران شــده اســت .سندیکالیســم و ســنت ســندیکایی
در ایــران یکــی از نمونههــای ســاز و کار غیرکارگــری اســت کــه
هیــچ گاه نتوانســته بــه عنــوان جنبشــی همهگیــر و هژمونیــک
در زندگــی اجتماعــی -اقتصــادی طبقــه کارگــر تاثیرگــذار باشــد و
از ســوی دیگــر بــه طــور کلــی ،نهایــت و ســرانجام سندیکالیســم
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تعدیــل فشــار نظــام ســرمایه در همــان چارچــوب مناســبات موجــود
اســت .در کل ســندیکا ابــزاری بــرای معامل ـهای بهتــر در عرضــه
نیــروی کار اســت .ســندیکا نمیتوانــد از گــروه فشــار پــا فراتــر
بگــذارد ،زیــرا در بســیاری از مــوارد جــای چــک و چانــه زدن در این
بــازار مــکاره بردهفروشــی ،معیشــت کارگــران را بــه امیــد واهــی
رونــق اقتصــادی و چرخــش ویرانگــر چــرخ تولیــد ســرمایهداری
میســپارد تــا از انباشــت ســود حاصلــه درصــدی ناچیــز کارگــران
را شــامل شــود کــه بــرونداد سیاســی ایــن نگــرش نیــز ذوب
شــدن در بــازوان ســرمایهداری و دنبالــهروی از سیاســتهای
دولــت «اعتــدال» میباشــد.البته بدیهــی اســت کــه هرگونــه
تــاش بــرای مطــرح کــردن مطالبــات کارگــران و متحــد کــردن
آنــان بایــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد امــا تقابــل سندیکالیســم
وتشــکلهای تــودهای کارگــری از تقابــل دو نگــرش و افــق
بــرای کارگــران سرچشــمه میگیــرد .سندیکالیســم بازتابــی از
نــگاه اصــاح طلبانــه و ســازشکارانه اســت.
از طــرف دیگــر بــه دلیــل ازهمگســیختگی میــان صفــوف طبقــه
کارگــر و اعتراضــات پراکنــده و ناپیگیرانــه آنــان در ســالهای
اخیــر ،کنشگــری سیاســی صــرف براینــد عینــی مبــارزات
صنفــی و معیشــتی کارگــران معرفــی میشــود .اجتماعــی شــدن
مطالبــات کارگــران را بــه جــای ایــن کــه در محیــط زندگــی و
کار آنهــا جســت و جــو کننــد و روز جهانــی کارگــر را بــه عنــوان
نمــاد آگاهــی و هــم بســتگی کارگــران معرفــی کننــد بــا بــردن
خواســت کارگــری بــه خیابــان بــه دنبــال اجتماعــی شــدن آن
هســتند .از آنجایــی کــه ایــن ســاز و کار مقطعــی اســت و بــه
دلیــل مشــخصات حاکمیــت ســرمایهداری ایــران تــداوم نمییابــد؛
نمیتوانــد مســایلی محــوری و ریش ـهای چــون افزایــش دســتمزد
و کاهــش ســاعت کار را از طریــق کنــش گــری صــرف سیاســی
بــه یــک امــر اجتماعــی تبدیــل کنــد.
تشــکل تــودهای تنهــا بــه اتــکای نیــروی تعییــن کننــده
دگرگونیهــای اجتماعــی و بــه دســت خــود مزدبگیــران برپــا
خواهدشــد و قــدم بــر داشــتن در ایــن راه از ســوی فعالیــن
کارگــری و کارگــران پیــش رو الزم و ضــروری اســت .نمیتــوان
از کارگــران ایــران درخواســت حمایــت از عــدهای کارگــر در فــان
واحــد تولیــدی در گوش ـهای از جهــان را داشــت در صورتــی کــه
هنــوز مســئله معیشــت کارگــران ایــران معضــل ایــن طبقــه اســت.
نظــام ســرمایهداری در ایجــاد تفرقــه میــان صفــوف طبقــه کارگــر
از هــر حرب ـهای چــون تبعیــض جنســیتی و قومیتــی تــا ارعــاب
و خفقــان فروگــذار نخواهــد بــود تــا جایــی کــه حملــه بــه طبقــه
کارگــر را در تمــام ســطوح زندگــی اجتماعــی – اقتصــادی گســترده
میکنــد .مطالبــات صنفــی و معیشــتی بــه حــق مــزد بگیــران تنهــا
بــا سراســری کــردن آن و اتــکا بــه تشــکل مســتقل و تــودهای
کارگــری اســت کــه میتوانــد ،متــداوم پیگیــری شــود.

حوادث کار
سعید منصوری
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کارگرانــی کــه هــر روزه چــرخ اقتصــاد کشــور را میچرخاننــد و
بــرای حداقلهــا تــاش میکننــد تــا بتواننــد ماهانــه حداقــل 700
هــزار تومــان درآمــد داشــته باشــند و بــرای ایــن درآمــد ناچیــز کــه
کــه شــام یــک خانــوده پنــج نفــری در رســتورانهای بــاال شــهر
میباشــد ،حاضرنــد هــر کار خطرآفرینــی را انجــام دهنــد .کارهایــی
کــه کارفرمایــان بــرای ســرعت در انجــام آن حاضــر بــه تهیــه و
لــوازم ایمنــی و حتــی آمــوزش نحــوه اســتفادهی آن بــه کارگــران
نیســتند .بــرای همیــن اســت کــه در  9مــاه اول ســال  93تعــداد
 1506نفــر طبــق آمــار رســمی ســازمان پزشــکی قانونــی کشــته
شــدهاند کــه البتــه ایــن تعــداد منهــای تعــداد کارگــران کشــته
شــده در جادههــا هســتند.
زیــرا راننــدگان یــا کارگرانــی کــه در زمــان حمــل نقل دچــار حادثه
و آســیب یــا حتــی فــوت شــوند در زمــره حــوادث ناشــی از کار تلقی
نمیشــود بلکــه بــه عنــوان حــوادث رانندگــی شــناخته میشــود و
یــا بیماریهــای ناشــی از کار کــه کارگــران در محیطهــای کاری
بــه آن مبتــا میشــوند و منجــر بــه مــرگ آنــان میشــود نیــز
در ایــن شــنارش لحــاظ نشــده اســت .بــا ایــن احــوال بــر طبــق
آمارهــای موجــود تعــداد فــوت ناشــی از حــوادث حیــن کار در
مابیــن ســالهایی 83الــی  92از  697نفــر در ســال 83بــه 1994
نفــر در ســال 92رســیده اســت کــه دارای رشــد 126.2درصــدی
بــوده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه طبــق آمــار رســمی ســازمان
بینالمللــی کار ،مــرگ و میــر ناشــی از کار در جهــان رونــد کاهشــی
داشــته و از  345000نفــر در ســال  1998بــه  321000نفــر در ســال
 2008رســیده اســت.
طــی ایــن مــدت نــرخ شــیوع حــوادث منجــر بــه مــرگ از  16.4بــه
 10.7نفــر بــه ازای هــر  100هــزار کارگر رســیده اســت .بــه عبارتی،
یــک ســوم کاهــش پیــدا کــرده اســت .حتــی در کشــورهایی چــون
فنالنــد ،ژاپــن و ســوئد تــا  62درصــد کاهــش حــوادث در یــک 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  60هــزار حادثــه منجــر بــه فــوت در کارگاههــای
ساختمانســازی کشــورها رخ میدهــد .بــه عبارتــی هــر ســاله
 17درصــد حادثــه مرگبــار در کارگاههــای ســاختمانی جهــان اتفــاق
میافتــد کــه در ایــران ایــن میــزان بالــغ بــر  47درصــد اســت کــه
 70درصــد آن منجــر بــه مــرگ و میــر نیــروی کار شــده اســت.
از دالیــل بــاال بــودن درصــد فــوت کارگــران ســاختمانی در ایــران
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متوسط روزانه درصد رشد تعداد فوت

نصبــت بــه آمــار جهانــی میتــوان بــه بــاال بــودن ســاخت ســازها
در ایــران بــه دلیــل در حــال توســعه بــودن ایــن کشــور اشــاره کــرد
و دلیــل اصلــی آن عــدم نظــارت دقیــق دســتگاه نظــارت از قبیــل
ناظــر اجرایــی و بازرســان اداره کار و تامیــن اجتماعــی و مهمتــر
از همــه نبــود اجبــار بــرای راه انــدازی واحــد  HSPدر پروژههــای
کوچــک نــام بــرد.

1.9
2
2.2
2.5
4.1
3.4
3.5
4.1
4.9
5.5
3.4

بــر اســاس آمارهــای ســال  92و  93بیشــتر دلیــل مــرگ میــر
کارگــران ســقوط از بلنــدی اســت برخــورد اجســام ســخت و بــرق
گرفتگــی در ردههــای دوم و ســوم قــرار دارند.

باقی
موارد
فوت
تعداد
درصد
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53
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
335
17.8
261
17.3

در اثر برخورد فوت
با جسم در اثر
برق
گرفتگی سخت سقوط
تعداد تعداد تعداد
درصد درصد درصد
ــــــــ 434
173
ــــــــ 33.6
13.4
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
965
371
303
48.4 18.6 15.2
685
332
228
45.5 22.1 15.1

زنان

مردان

تعداد
درصد
19
1.5
20
1.4
25
1.4
27
1.35
12
0.8

تعداد
درصد
1271
98.5
1487
98.6
1770
98.6
1967
98.65
1494
99.2

سال

1290

89

1507

90

1795

91

1994

92

1504

93

5.6
10
11.2
64.4
17.35.3
16.9
19.1
11
126.2

736
810
901
1481
1225
1290
1507
1796
1994
12437

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
جمع

تامالتی بر ناتوانی سازمانی اشکال کهنه
در آوردگاه مسایل نو
مژده کامکاری

بــر طبــق آمارهــای ایــن چنــد ســال بیشــترین مــرگ میرهــا در
اســتان تهــران و ســپس در اصفهــان میباشــد .دلیــل اصلــی ایــن
امــر میتوانــد صنعتــی بــودن و جمعیــت زیــاد ایــن اســتانها
نســبت بــه دیگــر جاهایــی کشــور باشــد.

تعداد
فوتی

_______ 697

سال
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در آزمونــی تاریــخ ،در ســی و انــدی ســال پیــش و پــس از
غوغاهــای بســیار ،طبق ـهی کارگــر ایــران نتوانســت دریابــد کــه آن
چــه بــرای ســرمایه در شــکل شــوراهای اســامی کار در زیــر چتــر
حمایتهــای سیاســی دولــت جمهــوری اســامی مفیــد بــود ،بــرای
او نمیتوانســت چیــزی جــز بردگــی بیشــتر ،فقــر و فالکــت افزونتــر
و از هــم گســیختگی ســازمانی و طبقاتــی خــود باشــد.
تنهــا زمانــی میتوانســت بــر ایــن نادانــی تاریخــی افســار زنــد و
کارگــر ایرانــی را بــه همــراه دیگــر هــم زنجیرانــش بــه ایــن بــاور
قطعــی و تاریخــی برســاند کــه بــرای رهایــی خــود بایــد همــهی
آن خــوش باوریهــا و بیخردیهــا را رهــا ســاخته و ارگانهــا و
نهادهــای جدیــدی از قــدرت را برپــا ســازد کــه توانایــی گــذار بــه
فراســوی ســرمایه را دارا باشــد.
او بایــد میتوانســت ایــن خودآگاهــی تاریخــی را کســب نمایــد
تــا راههــای بــرون رفــت از ایــن مشــکل را دریابــد و بــرای حــل
آنهــا گامهــای عملــی موثــر بــردارد وگــر نــه میبایــد کمــاکان
ایــن تحقیــر و خفــت را بپذیــرد کــه ســرمایه گاهگاهــی بــه
درخواسـتهای ملتمســانه در بــاب افزایــش دســتمزد و یــا احتمــاال
در مقابــل تهدیدهــای محــدود او در مــورد خواســتههایش همراهــی
نشــان دهــد و بــر مبلــغ اعان ـهی خــود بیفزایــد .همــان گونــه کــه
تــا کنــون چنیــن بــوده اســت و امــا اکنــون و پــس از ســالها و از
پــی بســیاری مبــارزات صنفــی و طبقاتــی و نیــز گــذران دورههایــی
از مــودی و ســکون بــرای او و میلیاردهــا بــرادر و خواهــر هــم
زنجیــرش  ،در سراســر جهــان اوضــاع در حــال تغییــر یافتــن اســت.
بحرانهــای جدیــدی جهــان ســرمایه را در برگرتفــه اســت کــه دیگر
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تنهــا ادواری نیســتند بلکــه اکنــون کامــا ســاختاریاند و اینــک
نشــانههای ســودمندی بــرای او در حــال پدیــدار شــدن اســت.
نیروهــای تــازه ای بــه اردوگاه او ملحــق شــده انــد و درحــال رشــد
یافتنانــد کــه اشــکال کهنــه و منــدرس ســازمانهای صنفــی
مبــازه طبقاتــی او در هیــات ســندیکاها و اتحادیههــا بــه جهــت
فــوق العــاده غیرمنعطــف و متمرکزشــان فاقــد بهــرهوری کافــی و
بنابرایــن پاسـخهای مناســبی بــرای آن نیســتند و ظــروف ناتوانــی
بــرای شــکل دادن درخــور بــه کلیــت ایــن نیروهــا و انرژیهــای
فوقالعــاده نیرومنــد و انبــوه و متراکــم جدیدنــد.
اینــک ایــن خواســتهها و پتانســیلها از جدارههــای ضخیــم
فضاهــای تنــگ وکوچــک و خنثــا شــدهی ایــن اشــکال قدیمــی
خــود را رهــا میســازند و خواهــان ایجــاد نهادهــای تــازه ای
و اشــکال جدیــدی متناســب بــا رشــد ایــن نیروهــای مولــد در
هیــات نیــاز بــه ارگانهــای غیرمــادی و مــادی طبقاتــی را آشــکار
میســازند و فشــارهای بیامانــی بــرای تــرک ایــن اشــکال
کهنــه ســازمانی کــه ناتــوان از پاسـخگویی بــه ایــن فرارفتهــای
جدیدنــد و هجــوم بــه ســوی هیاتهــای نوینــی کــه متناســب
بــا آرایــش تــازه و ماهیــت قــوای طبقاتــی تازهانــد ،افزایــش
مییابــد.
وضعیتــی کــه او را قــادر میســازد تــا بتوانــد از ایــن شــرایط
جدیــد نهایــت بهرهبــرداری تاریخــی را بنمایــد .بــه شــرط آن
کــه اســتفاده نادرســتی از ایــن نیروهــای تــازه خــود ننمایــد و
انرژیهــای خــود را بــی ثمــر نگردانــد و بــه جــای برگزیــدن راه
درســت بــه گژراهــه راســترویهای بیمایــه فــرودر نغلطــد و
تــراژدی اندوهنــاک تاریخــی دیگــری را بــرای خــود و آینــدگان
رقــم نزنــد.
او بایــد فعالیــن تــازهای بــا تواناییهایــی از گونـهی دیگــر متناســب
بــا ایــن نیروهــای مولــد جدیــد پــرورش دهنــد .اســبابهای نویــی
را فراهــم آورد .قرارگاههــای تــازهای را ســازمان دهــد و انبــوه ایــن
لشــگری را کــه اینــک در هیــات انبــوه خلــق در اردوگاه او گــرد
آمدهانــد بــه ســوی آوردگاههــای نهایــی گســیل نمایــد تــا یــک
بــار دیگــر و ایــن بــار شــاید بــرای همیشــه سرنوشــت خــود و
جهــان را بــر پایـهی عدالتــی نــو ســامان دهــد.
نیروهــای طبقاتــی در هیــات تشــکلهای ســندیکایی و اتحادیهای
علیرغــم بیــش از دو قــرن مبــارزه کارگــران در سراســرجهان و
در زیــر ایــن پرچمهــا و بــا در نظــر داشــتن فرازهــای درخشــانی
در ایــن مبــارزات تریونیســتی ،از چارتیســتها در انگلســتان تــا
اتحادیهگــران کمونــارد در فرانســه کــه همــه دورههایــی درخشــان
از قهرمانیهــای طبقــهی کارگــر بیــن المللــی در نبــرد بــرای
رهیافتهایــی بــه فراســوی ســرمایه بودنــد .ولــی در نهایــت
نتوانســتند اجمــاع نهایــی طبقــهی کارگــر را بــه همــراه دیگــر
رنجبــران بــرای تغییــر ایــن پارادایــم بــه دســت آورد .عــدم

رشــد کافــی کمــی وکیفــی ایــن نیروهــای مولــد و دسیســهها
و خشــونتهای ســرمایه بــه همــراه رهبریهــای ناالیــق در
تندپیچهــای 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 رادیکالتریــن
آنهــا تنهــا ارگانهایــی بــرای مصالحــه و داد و ســتد فــروش نیــروی
کار بــه بــازار مــکارهی ســرمایهداری تبدیــل شــدند.
بــا رشــد غولآســای تکنولوژیهــای جدیــد تولیــد و تغییــر
ســاختارهای بوروکراتیــک ،آن کــه او خــود ســرمایه را مجبــور بــه
ارتقــای ایــن تواناییهــا نمــوده بــود .شــرایط بــه ایجــاد اضافــه
انباشــتهای عظیــم مالــی و تولیــدی ای انجامیــد کــه در طــور
 4دهــه گذشــته آنهــا منجــر بــه دگرگونیهــای وســیع در سیســتم
ســرمایهداری جهانــی در عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
سیاســی آن شــد کــه در شــکل اقتصــادی ،فرمهــای جدیــدی از
تولیــد را در هیــات تولیــد اقتصــادی اطالعاتــی رباتیــک ،ارتباطــات و
خدمــات در مرکــز تولیــد ســرمایه دارانــه قــرار داد و در عرصههــای
اجتماعــی و سیاســی موجــب گــذار پارادایماتیــک از مدرنیتــه بــه
پســامدرنیته از امپریالیســم بــه امپراتــوری شــد و تحــوالت اساســی
سیاســی و اجتماعــی را در اردوگاه کار جهانــی را ناگزیــر گردانیــد
کــه مرحلــهی اول آن انتقــال عظیــم نیروهــای کار فکــری بــه
صفــوف کارگــران کار یــدی در مقیــاس تمــام ســیاره اســت .بــا کوچ
غولآســای ایــن نیروهــا ،در عرصـهی ژئوگرافیــک اجتماعــی جهــان
تشــکلهای قدیمــی و کهنــه اتحادیــهای و ســندیکایی طبقــهی
کارگــر صنعتــی کــه بــرای نیروهــای کالســیک خــود او هــم
اینــک کاربردهــای عملیاتــی الزم و واقعــی خــود را از دســت د اده
بودنــد ،دیگــر بــه کلــی ناتــوان از پیشبــرد خواســتههای واقعــی
ایــن میلیاردهــا نیروهــای کار اســتثمار شــده جدیــد گردیدهانــد.
ایــن تحــوالت عظیــم جهانــی کــه آرایشهــای جدیــدی از
صفبندیهایــی طبقاتــی را ایجــاد کــرده الجــرم استثمارشــدگان
جهــان را بــه اشــکال جدیــدی از نهادهــای قــدرت و ســازمان یابــی
طبقاتــی خــود نیازمنــد کــرده اســت .آن اشــکال تشــکیالتی کهنــه،
تواناییهــای خــود بــرای ســازمان دادن بــه ایــن تقریبــا دیگــر
تمــام بشــریت را از دســت داده اســت.
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اکنــون نهادهــای جدیــد ،بــا تواناییهــای عملیاتــی واقعــی بــه
وســعت و ظرفیــت کل نفــوس ایــن ســیاره ،بــرای مقابلــه بــا
قلیلتریــن اقلیتهــا کــه امــا علیرغــم قلتشــان تمامــی
ثروتهــای جهــان و ابــزار تولیــد آن را در اختیــار دارنــد ،الزم آمــده
اســت.
عاجلتریــن وظیفــه اکنــون انکشــاف ایــن راههــای جدیــد اســت.
جهــان تغییــر کــرده اســت .مــا نیــز مجبــور بــه تغییــر آرایــش قــوای
خــود و نهادهــای ســازمانی آنیــم.
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تاکتیــک و اســتراتژی ،ســازمان و نهــاد  ،مفهــوم کالســیک و
قدیمــی خــود را وانهــاده اســت و کاربردهــای عملیاتــی آن ناموثــر
و نــاکارا گردیــده اســت.
فاصلــه میــان ســتادهای رهبــری بــا گردانهــا ،هنگهــا و
ســپاههای عملیاتــی محــو شــده اســت .اشــکال جدیــدی از
آگاهــی کــه بــه طــور فردافــرد درونــی شــده و بــی واســطه
عملیاتــی میگردنــد ،رشــد کــرده و در حــال قــوام یافتنانــد،
اکنــون شــخصیت انســان جدیــد پســامدرن  ،انســان اســتثمار شــده
پســامدرنیته ،از میــان تکنولوژیهــای عظیــم و غولآســای تولیــد
اطالعاتــی ،ارتباطــات و خدمــات رباتیــک در هیاتهــای جدیــد
خــود را هویــدا میســازد و بــه ســرعت کنتــرل همــهی ایــن
خطــوط تولیــد و خدمــات تکنولوژیــک را بــه دســت میگیــرد.
ابــزار تولیــد جدیــد کــه بنابــر ماهیــت تکنیکیشــان بــه شــدت
مایــل بــه ادغــام در خــرد جمعــی انســان معاصرنــد و اشــکال
کهنــهی مالکیــت خصوصــی را برنمیتابنــد وبــا آن بــه شــدت
از نظــر کاربــردی درگیرنــد و بــه همیــن دلیــل تمــام اشــکال
سیاســی ســلطه مالکیــت خصوصــی ســرمایه در سراســر جهــان
اینــک مســتقیم توســط ایــن انســان جدیــد ،بیواســطه در معــرض
تهاجــم و پراتیــک انتقــادی و عملیاتــی آن قــرار دارد.
اکنــون ایــن کارگــران امــور فکــری ،در عرصههــای تولیــد
اطالعاتــی و خدمــات و ارتباطاتنــد کــه بــه عظیمتریــن نیروهــای
راهبــردی محرکــه تاریــخ بــرای نبــرد نهایــی مبــدل شــدهاند.
جهــان دگرگــون شــده اســت و طبقـهی کارگــر جهانــی در هیــات
انبــوه خلــق جهانــی نمیتوانــد دگرگــون نگــردد چــون او خــود
ایــن جهــان را تغییــر داده اســت و خــود موجــد ایــن تغییــرات
اســت.
میتوان برای دستمزدها مبارزه کرد.
میتوان برای حق اعتصاب مبارزه کرد.
میتوان برای لغو قراردادهای موقت کار مبارزه کرد.
و میتــوان بــرای بســیاری چیزهــای دیگــر کــه حقــوق مســلم و
انکارناپذیــری اســت در چارچوب ـهی قوانیــن جامعــه کنونــی مبــازه
کــرد و حتــا هم ـهی آنهــا را بــرای مدتــی هــم بــه دس ـتآورد و
بــه آنهــا شــکل قانونــی بــا تضمینهــای حقوقــی ســرمایه دارانــه
داد .ولــی تجــارب مبــارزات طبقاتــی کارگــران و دســتآوردهای
آن و پذیرفتــه شدنشــان توســط کارفرمایــان و دولتهایشــان و
بــا تاکیــد بــر تضمیــن حقوقــی حتــا تحــت نظــر نهادهــای بیــن
المللــی ،نشــان داده اســت کــه در لحظــات حــاد تاریخــی ســرمایه
همــهی دســتآوردها و ارگانهــای پذیرفتــه شــده حقوقــی
طبقاتــی و صنفــی کارگــران را در زیــر چکمههــای آهنیــن خــود
و در زیــر چتــری از تفنگهــا و مسلســلهای پلیــس و اوباشــان
خــود ،بازپــس گرفتــه و ســرکوب مینمایــد و طبق ـهی کارگــر را
مجبــور بــه تــرک مواضعــی مینمایــد کــه پیــش از آن در اختیــار

داشــت و ســعی میکنــد نماینــدگان او را محــدود ســاخته  ،بــه بنــد
کشــیده ،کشــتار کــرده و یــا بــه خدمــت خــود بازخــرد.
امــا اکنــون شــرایط تغییــر یافتــه اســت .اشــکال جدیــد تولیــد
در شــاهراههای تولیــد اطالعاتــی و ارتباطــات ،آن چنــان حجــم
عظیمــی از آگاهــی عمومــی و آگاهــی طبقاتــی وسیاســی ملهــم
از آن را در اختیــار اردوگاه جهانــی استثمارشــدگان قــرار میدهــد
کــه آنــان را قــادر میســازد تــا مســتقیم و بیواســطه در میانــه
معرکــه نبردهــا وارد شــده و در اشــکال مختلــف و گروههــای متنــوع
و کوچــک امــا گســترده ،هــم چــون گروههایــی در یــک ســطح
پهنــاور از جغرافیــای اجتماعــی جهانــی در تمــام عرصههــای ســیاره
کــه بــدون هیــچ مرکزیتــی بــدون هیــچ تمرکــز ســازمانیای ،هــم
چــون شــیوههای تولیــد کــه اکنــون انجــام میدهــد کــه کال فاقــد
مدیریــت متمرکــز شــده اســت .در افــواج میلیونــی ســازمان یابــد و
بــه ســوی کانونهــای متمرکــز آریستوکراســی ســرمایه بــه هجــوم
بپــردازد و بــه خاطــر اســتفاده از ایــن روشهــای جدیــد مبــارزه ،از
هــر گونــه ضربــه یــا پاتــک ســرمایه ،بــا کمتریــن تلفــات و ضایعات،
بازپــس نشســته  ،موضــع عــوض نمــوده  ،مصــون مانــده و دوبــاره
بــه یــورش بپــردازد.
اکنــون زمــان توفانهــای مهیــب و مســتمر فرارســیده اســت.
هجــوم ابرهــای ســیاه ایــن کشــمکشها ،از بحرانهــای عالمگیــر
جهانــی حکایــت دارنــد کــه همــه نشــانههای بــروز طوفانهــای
بزرگانــد .امــری کــه مــا را بایــد بــه تامــات و تفکــرات بیشــتری
وادارد و از اصــرار بــر شــیوههای کهنــه و منســوخ نبــرد بــاز دارد.
این سالحهای قدیمی  ،دیگر سالحهایی کارا نیستند.
اردوگاه کار جهانــی اکنــون جنگجویــان و رزمندگانــی را در مقیــاس
صدهــا میلیــون نفــر در اختیــار دارد کــه بــه دانــش و تکنولوژیهــای
جدیــد کامــا مســلط و مســلحا نــد.
پــس طبیعــی اســت کــه در مقابــل تواناییهــای ارتقایافتــه ســرمایه،
از ایــن تواناییهــای قدرتمنــد خــود ،نهایــت بهرهبــرداری را بنمایــد
و اشــکال جدیــد مبــارزهای را ابــداع نمایــد و بــه کار گیــرد کــه
بــرای او حداقــل آســیبها و بــرای دشــمنانش نهایــت زیانهــا را
بــاز آورد.
فعالیــن و کنشــگران اردوگاه کار در عرصـهی ملــی و داخلــی کشــور
مــا ،اکنــون نمیتواننــد از تاثیــرات بالواســطه و مســتقیم ایــن
تحــوالت جهانــی بــی نصیــب بماننــد .زیــرا آنــان خــود بخشــی مهم
از ایــن آرایــش قــوای طبقاتــی در ایــن نبــرد جهانیانــد .باالخــص
ایــن کــه در کنــار تمــام مولفههــای یــاد شــده ،آنــان منشــا تحــوالت
فرهنگــی تاثیــر گــذار بــر حــوزه مبارزاتــی منطقــه خــود در ســطح
و مقیــاس صدهــا میلیــون نفــر را شــامل میگردنــد .درک کامــل
نیازمنــدی بــه فهــم مولفههــای گفتــه شــده بــا احســاس مســوولیت
عملــی در مقابــل آن بیشــک وظیف ـهای فــوری بــرای هــر مبــارزه
شایســته ایرانــی اســت.
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کارگران و معضل اعتیاد در ایران
شهناز نیکوروان
یکـــی از کـــارگران غیرصـــنعتی در بحثهای گروهی
گفــت" :از هــر  40معتــاد ،فقــط یــک نفــر هزینــه
مــواد را از راه فــروش مــواد بــه دســت مــیآورد".
فروشـــندگان مـــواد ،میـــزان درآمد خود را در روزهای
کاری ،بیــن  30تــا  80هــزار تومــان عنــوان کردنــد».
اعتیــاد در ایــران نــه تنهــا در میــان بیــکاران بلکــه در میــان
شــاغلین نیــز آمــار باالیــی دارد ،در واقــع اعتیــاد مشــکلی اســت
کــه گریبــان تمامــی اقشــار جامعــه از جملــه دانشــجویان ،کارگــران
را گرفتــه اســت .مجموعــه اخبــار رســانههای حکومتــی و
گزارشــات علیرضــا جزینــی قائــم مقــام دبیــر کل ســتاد مبــارزه
بــا موادمخــدر تنهــا گوش ـهای
از عمــق تباهــی نســل جدیــد
را بــه نمایــش میگــذارد .در
رابطــه بــا تاثیــر موادمخــدر
و سیاســت کارتلهــای
مافیایــی موادمخــدر وطنــی
تحقیقــات زیــادی بــرای
مبــارزه بــا موادمخــدر در یــک
دهــه گذشــته صــورت گرفتــه
اســت امــا بــا نگاهــی بــه
آمارمشــکالت اقتصــادی و
اجتماعــی مــردم ایــران بــه طــورکالن و انجــام ایــن بررسـیها در
اســتانها بــا توجــه بــه حجــم و پــر رنگــی مشــکالت کارگــران
مــا را بــر آن داشــت تــا بیشــتر بــه مناطقــی اشــاره کنیــم کــه
نیــروی کار بــا ایــن پدیــده درگیــر اســت و بــه اقشــاری بپردازیــم
کــه بیشــترین آســیب را از ایــن پدیــده دیــده و میبیننــد.
از ســویی دیگــر بایــد گفــت کــه قاچــاق و فــروش موادمخــدر
ماننــد قاچــاق انســان و اســلحه بــه خاطــر ســود فــراوان هــر روز
بیشــتر توســعه مییابــد و ایــن امــر نیــز بخــش جداییناپذیــری
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 مـیآورد کــه البتــه انجــام ایــن امــر مســتلزم نیــرو ،بودجــه
 ،زمــان بســیار  ،آزادی تحقیــق و رفــت و آمــد در محیطهــای کار
اســت کــه امــکان آن بــرای مــا نیســت.
البتــه در ایــن مطلــب هــدف بررســی علمــی و جامعــه شناســانهی
اعتیــاد نیســت بلکــه اشــاره بــه عــوارض و تاثیــر مصــرف موادمخدر
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بــر زندگــی محرومــان و طبقــه کارگــر ایــران اســت .مــا کامــا
واقــف هســتیم بخشــی از ثروتمنــدان از زاویــه لــذت زودگــذر بــه
موادمخــدر نــگاه میکننــد و در غــرب آزاد ســازی ماریجوانــا
در همیــن راســتا میباشــد و نهادهــای ســرمایهداری بــرای ســود
خــود خواهــان آزادســازی موادمخــدر هســتند و شــهرزاد برومنــد در
دفــاع از ایــن نظریــه در ایــران کار کــرده اســت.
تریــاک و تریاککشــی در اغلــب کشــورهای آســیایی دســتاورد
اســتعمار اســت ،بــا نــگاه بــه تاریخچــه جنگهــای تریــاک چیــن
بــه خوبــی بــا سیاس ـتهای اســتعماری انگلیــس آشــنا میشــویم
کــه بــه وضــوح نشــان میدهــد منهــای منافــع اقتصــادی کــه
ایــن مــاده و ســایر مــواد افیونــی بــرای نظــام ســرمایهداری دارد
درگیــر شــدن مــردم در دام اعتیــاد کار را بــرای برنامههــای
اســتعماری و اســتثماری ســهلتر میکند.بــا نگاهــی بــه تاریخچــه
تریــاک در ایــران نیــز پــای دولــت اســتعماری وقــت انگلیــس را
میبینیــم کــه چگونــه در دوره حکومــت پادشــاهان خائــن ایــران
تریــاک را در ابتــدا بــا بــه طمــع انداختــن کشــاورزان از طریــق
خریــد تریــاک بــه قیمــت گــران و بازپــس گرفتــن ســوخته تریــاک
از آنهــا در ازای پــول خــوب و
همچنیــن منافــع بــاالی مالــی
کشــت تریــاک و فراوانــی آن
کمکــم جامعــه را درگیــر ایــن
مــاده افیونــی کردنــد .گرچــه
ایرانیــان و بــه خصــوص دربــار
ایــران قبلتــر از ایــن نیــز
بــا تریــاک آشــنایی داشــتند
امــا در واقــع در ابتــدا عــاوه
بــر تریــاک ،خریــد و فــروش
محصــوالت منتــج از ایــن
مــاده توســط انگلیســیها بــه عنــوان یــک تجــارت پرســود
گســترش یافــت و ایــن تجــارت نیــز ماننــد ســایر تجارتهــا بــه
مــرور زمــان دســتخوش تغییــر و تحــول زیــادی شــد.
امــا آن چــه بایــد بــه آن پرداخــت و اشــاره کــرد ایــن اســت
کــه قاچــاق موادمخــدر ،بــه لحــاظ منافــع اقتصــادی آن بــرای
سیســتمهای بــازار ،یکــی از ویژگیهــای نظــام ســرمایهداری
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 میشــود .میتــوان
بــه عوامــل درگیــر در ایــن فرآینــد اشــاره کــرد :از قاچاقچیــان
عمــده و بینالمللــی کــه مافیــای موادمخــدر را در جهــان تشــکیل
میدهنــد تــا فروشــندگان خــرده پــا و معتــادان .ایــن چرخــه در
ســیکلی دایمــی در حــال چرخیــدن اســت و در ایــن چرخــه نــه تنها
پولهــای کالن و عظیمــی جابهجــا میشــود ،بلکــه جانهــا و
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خونهــای زیــادی نیــز بــه هــدر م ـیرود.
معــاون ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر کشــوردر مصاحبــهاش
میگوید«:بعــد از مــرگ ومیرهــای ناشــی از تصادفــات و
ســوانح جــادهای دومیــن عامــل مرگومیــر در کشــور ناشــی از
ســوءمصرف موادمخــدر میباشــد ».براســاس آمــار و ارقامــی
کــه گاهــی از طــرف دولــت و سیســتم دولتــی منتشــر میشــود
میتــوان بــه وضعیــت وخیــم جامعــه ایــران پــی بــرد کــه در
منجــاب موادمخــدری بــا اســامی متفــاوت و کیفیتهــای بســیار
نــازل دســت وپــا میزنــد .از البــای ایــن خبرهــا درمییابیــم
کــه مــواد مخــدر و مصــرف آن در جامعــه را نیــز بایــد طبقاتــی
دیــد.
عــاوه بــر اســتانهایی کــه بــه دالیــل متعــدد بــه اســتانهای
پرخطــر یــا درمــرز خطــر اعتیــاد از جانــب ســتاد مبــارزه بــا
موادمخــدر معرفــی میشــوند ،مناطقــی در اســتانها و شــهرها
نیــز بــه عنــوان مکانهایــی پرخطــر توســط نیــروی انتظامــی
اعــام میشــوند 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 میباشــد .
نتیجــه یــک تحقیــق کــه اخیــرا در منطقــه اسالمشــهر تهــران
انجــام شــده در گزارشــی منتشــر شــده اســت ۷۸ «:درصــد
معتــادان دستگیرشــده ایــن منطقــه شــاغل بودهانــد .در ایــن
میــان بیشــترین ســهم از آن کارگــران مراکــز صنعتــی ،کارگاهــی
و تولیــدی اســت ۳۰ .تــا  ۳۵درصــد کارگــران ایــن مراکــز معتادنــد،
یعنــی جمعیتــی بیــن  ۶۰۰تــا  ۷۰۰هــزار نفــر».
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت کــه« :ســتاد
مبــارزه بــا موادمخــدر طــی بررســیای کــه روی افــراد شــاغل
معتــاد انجــام داده بــه ایــن آمــار رســیده اســت کــه بیــش از ۱۸
درصــد ایــن افــراد کارگــر ماهــر و نزدیــک بــه  ۱۶درصــد کارگــر
ســادهاند .حــدود هشــت درصدشــان راننــده شــهری و همیــن
تعــداد مغــازهدار هســتند .نزدیــک شــش درصــد دارای مشــاغل
تخصصــی و  ۵درصــد دارای مشــاغل غیررســمیاند .بیــش از 4/5
درصــد راننــده برونشــهری و نزدیــک چهــار درصــد نیــز ســایر
مشــاغل را دارنــد .براســاس ایــن آمــار  ۲۸درصــد معتــادان بیــکار،
قبــا شــاغل بــوده و بــه دلیــل اعتیــاد از محــل کارشــان اخــراج
شــده انــد».
قائــم مقــام دبیــر ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر علیرضــا جزینــی در
مصاحبــه بــا خبرگــزاری فــارس از اعتیــاد  20درصــد کارگــران و
حــوزه صنعــت بــه موادمخــدر خبــر داد.
همچنیــن در ســایت خبــر آنالیــن  13مــرداد 1393آمــده اســت:
کارگــران معتــاد صنایــع کشــور را زمیــن گیــر کردنــد .اعتیــاد
کارگــران عــاوه بــر مشــکالت فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی
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صدمــات متعــدد و زیــادی بــر انســجام و آگاهــی کارگــران نســبت
بــه حقــوق طبیعیشــان و آگاهــی طبقاتیشــان میزنــد و از ســویی
دســت کارفرمــا و ســرمایهدار را در سوءاســتفاده و بهرهبــرداری
بیشــتر از کارگــران بــاز میگــذارد و کارگــران بــه بهانههــای
متعــددی از حــق وحقــوق خــود محــروم میشــوند و امــکان
حداقلــی تبدیــل قراردادهــای کاری کوتــاه مــدت بــه دایمــی یــا
طوالنــی مــدت از بیــن مـیرود و کارگــران اخــراج شــده و کارگــران
تــازه نفــس جایگریــن ایــن کارگــران میشــوند و وقتــی معتــاد و
شــیره جانشــان مکیــده شــده اخــراج و کارگــران جدیــد جایگزیــن
آنهــا میشــوند.
ایــن مشــکل کامــا آشــکاری اســت کــه کارگــر معتــاد قــادر بــه کار
بــا بازدهــی بــاال نیســت و از طرفــی نســبت بــه حــق وحقــوق خــود
نیــز کامــا 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 طبقات ـیاش نیــز میباشــد.
امــا بررســی ودالیــل اعتیــاد کارگــران دارای اهمیــت بســیار
زیــادی اســت کــه بایــد مطــرح شــود  .ایــن گونــه خبررســانیها
و تیترهــا بیشــتر بــه دنبــال مجــرم اســت تــا تعطیلــی کارخانههــا
را بــه گــردن کارگــران بینــدازد .در حالــی کــه همیــن گــزارش
در مصاحبــه بــا تعــدادی از کارگــران معــدن بــه بخشــی از دالیــل
اعتیــاد کارگــران میپــردازد و مینویســد" :او کارگــر معــدن زغــال
ســنگ اســت و روزانــه  12ســاعت در عمــق  130متــری زمیــن
کار میکنــد ،و در ادامــه میگوید«:شــاید در معــدن زغــال ســنگ
از بیــن  80نفــر کارگــر حداقــل  15نفــری معتــاد باشــند ،شــرایط
کار ســخت و اســترس بــاال اســت ،مشــکالت اقتصــادی هــم امــان
همــه را بریــده و بعضــی از کارگــران هــم بــرای ایــن کــه بتوانــد
ســرپا بماننــد و چنــد شــیفت کار کننــد پنــاه میآورنــد بــه تریــاک
و مــواد».
ایــن گــزارش بــدون ایــن کــه مســتقیم بــه دالیــل اعتیــاد کارگــران
اشــاره کنــد کــه همانــا نابهســامانی وضعیــت اقتصــادی جامعه اســت
کــه بیــش از همــه اقشــار ضعیــف جامعــه بــه ویــژه مزدبگیــران
را درگیــر موادمخــدر کــرده اســت کــه در شــرایط بســیار ســخت
کار میکننــد و نــه تنهــا قربانــی اختــاف طبقاتــی و دره عمیــق
بیــن درآمــد و هزینههــای زندگــی کارگریشــان هســتند ،بلکــه
اســترسهای ناشــی از عــدم امنیــت شــغلی و ســایر مشــکالت
شــرایط کار آنهــا را بــه ســمت عملکردهــای غلــط بــرای مواجــه بــا
مشــکالت شــغلی خــود میکنــد .ایــن ســایت همچنیــن در بخــش
دیگــری مینویســد:
«بــا  10ســال ســابقه کار ،ســه ســال اســت کــه حقوقــم 400
هزارتومــان اســت و االن دوماهــی میشــود کــه شــرکت خصوصــی
صاحــب معــدن تنهــا بخشــی از حقــوق مــا کارگرهــا را میدهــد
و  20نفــر را هــم همیــن یکــی و دوماهــه بــه دلیــل بــاال رفتــن
هزینههــا و فــروش نرفتــن زغــال ســنگ اخــراج کــرده اســت.
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خــوب در ایــن شــرایط کار در معــدن؛ کارگــر یــک حــب تریــاک
میزنــد و بعــد بــی خیــال مــیرود بــه عمــق زمیــن».
فرهــاد اقطــار مدیــرکل پیشــگیری و امور اعتیاد ســازمان بهزیســتی
کشــوردر گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا بــا اشــاره بــه اســترسهای
شــغلی و ســنگین بــودن برخــی کارهــا تاکیــد کــرد :در برخــی از
محیطهــای شــغلی خطراتــی ماننــد اضطــراب ،دوری از محیــط
خانــواده و … .مشــاهده میشــود بــه طوریکــه افــراد شــاغل در
برخــی از محیطهــای کاری ماننــد عســلویه بــه مــدت یــک مــاه
تــا چهــل و پنــج روز از محیــط خانــه خــود دور هســتند ،یــا کار
کــردن در مناطــق فــوق کــه گرمســیری بــوده و داشــتن حــرارت
و دمــای بــاال در آن مناطــق جنــس کار را بــه ســمت گرایــش بــه
موادمخــدر نزدیــک میکنــد .در حــال حاضــر غیبتهــای مکــرر
در کارکنــان ،بیماریهــای حــاد ،قطــع شــدن انگشــت کارکنــان
در زیــر دســتگاهها ،ســرقت در محــل کار ،پاییــن آمــدن کیفیــت
اجنــاس و تولیــدات کارخانـهای و … از معضــات حاصــل از اعتیــاد
در کارگاههــا و ســایر محیطهــای شــغلی اســت کــه هزینههــای
درمانــی و اجتماعــی گســتردهای را ایجــاد میکنــد».

در بحــث اعتیــاد مربــوط بــه کارگــران و صنایــع و تولیــد تاکنــون
گزارشــات متعــددی منتشــر شــده از جملــه در رابطــه بــا اعتیــاد
کارگــران در عســلویه کــه بــه گفتــه مــردم محلــی وضعیــت
کارگــران معتــاد یــا معتادیــن نگرانیهــای زیــادی بــرای مــردم
منطقــه بــه همــراه داشــته اســت.اما آنچــه مســلم اســت بعــد از
ســال  1377بهرهبــرداری از منابــع نفــت و گاز عســلویه بــدون
تهیــه هیچگونــه امکاناتــی ســیل کارگــران بــه عســلویه بــا شــرایط
ســخت کاری شــروع شــد کــه مســائل و مشــکالت متعــددی را
بــرای کارگــران بــه همــراه داشــته و دارد کــه حاصــل شــرایط
ســخت کاری ومســائل و مشــکالت حاصــل از بــدی آب وهــوا
وشــرایط زندگــی کارگــران در منطقــه اســت.
براســاس مطالعــه اکادمیــک جهــاد دانشــگاهی در ســال
1386کارگــران در ایــن منطقــه شــرایط بســیار نامســاعدی کاری
مواجــه هســتند«:عوامل عمــده ذکــر شــده بــرای شــیوع
اعتیــاد در کارگــران عبارتند از :ســاخت و ســاز ســریع
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و تـــراکم کارگــران ،کار طاقتفرســا در شــرایط آب و
هوایــی نامطلــوب ،تراکــم جمعیــت و کاهــش امــکان
کنتــرل محیــط ،دسترســی آســان بــه مــواد ،اعتیــاد
کارگــران حیــن ورود ،بیتوجهــی پیمانــکاران بــه
مصــرف مــواد توســط کارگــران و کمبــود خدمــات
پیشــگیرانه و درمانــی .شـــیوع و شــدت اعتیــاد در
ســالهای  1382تــا  1384کــه ســرعت ســاخت
وســاز در منطقــه بیشــتر بــوده ،افزایــش یافتـــه و از
ســـال  1385ســـرعت ســاخت وســاز و به دنبــال آن
جمعیــت کارگــران موقتــی ،کاهــش یافتــه اســت و
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 میشــود .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  NAکـــه آلـــودگی را در میــان راننــدگان زیــاد
میدانســت ،گفــت" :در ســوله رانندههــا روزی یــک
کیلــو مــواد آب میشــود».
ایــن تحقیــق همچیــن عــاوه بــر شــرایط ســخت کاری ،آب
وهوایــی بــه عوامــل دیگــری در رابطــه بــا اعتیــاد کارگــران اشــاره
میکند«: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
میشــود .از جملــه ایــن شــرایط ســخت ،عبارتنــد
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
غیرمعتــاد در خوابگاههــا ،کنتــرل محــدود حراســـتی
و امنیتـــی ،عـــدم نظــارت خانــواده و کمبــود تفریــح و
ســرگرمی از عوامــل دیگــر موجــود ذکــر شــد .عمومـاً
مصــرف تریــاک را بیشــتر موجــب افزایــش کارآیــی
و تحمــل شــرایط ســخت میدانســتند .بــه همیــن
دلیـــل ،در بـــسیاری از مــوارد ،مصــرف تریــاک نه تنها
تحمــل میشــود ،بلکــه عــدهای معتقـــد بودنــد برخــی
پیمانکاران بـــرای افـزایش کـارآیی ،کـــارگران را بـه
مصــرف مــواد تشــویق کــرده یــا حتــی برایشــان مــواد
تهیـه مـیکننـد».
عوامــل متعــددی را میتــوان ذکــر کــرد امــا آنچــه الزم اســت
بــه آن اشــاره ویــژه شــود در آمــد ناشــی از فــروش مــواد بــه
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کارگــران اســت کــه ایــن تحقیــق نیــز بــه آن اشــاره کــرده
است«:روشــهای تأمیــن هزینــه مصــرف مــواد در مــورد
کارگــران ،عمدتـاً 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
میکـــنم و مـــابقی آن را بــه خانــوادهام مـیدهـــم".
***
اعتیــاد یــک بیمــاری اســت نــه جــرم و ایــن بیمــاری کــه بــه
شــدت در ایــران شــیوع پیــدا کــرده اســت بــه دالیــل متعــدد
همهگیــر میشــود .فراوانــی و دسترســی آســان بــه موادمخــدر
 ،قیمــت پاییــن آن نســبت بــه ســایر مایحتــاج ضــروری زندگــی
مــردم ،همــه نشــان دهنــده جامعـهای اســت کــه از لحــاظ سیاســی
واقتصــادی بــه شــدت بیماراســت و مشــکالت و معضــات
اجتماعــی متعــددی ماننــد بیــکاری ،فقــر ،تنفروشــی ،قاچــاق
انســان و موادمخــدر ،دختــران فــراری و خودکشــی و ســقوط
ارزشهــای انســانی وغیــره را بــه دنبــال دارد.
در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز مــا شــاهد فســاد دربــار و قاچــاق
موادمخــدر بــودم تــا جایــی کــه اشــرف پهلــوی ،خواهــر شــاه
ســابق یکــی از مافیاهــای بینالمللــی موادمخــدر بــود( .مافیــا
شــدن نیازمنــد حمایــت وپشــتیبانی قــدرت و قانــون دارد) نــام
اشــرف پهلــوی از ســال  1335بعــد از تصویــب قانــون منــع کشــت
خشــخاش در عرصــه قاچــاق موادمخــدر مطــرح شــد .بــا اجــرای
ایــن قانــون کــه توســط دکتــر جهانشــاه صالــح ،وزیــر بهــداری
کابینــه حســین عــا ،تهیــه و بــه مجلــس پیشــنهاد گردیــد ،ایــران
کــه در شــمار کشــورهای صادرکننــده تریــاک قــرار داشــت ،بــه
زودی بــه یکــی از واردکننــدگان مهــم موادمخــدر مبــدل شــد.
در همــان زمــان بودنــد آزادیخواهانــی کــه علیــه ایــن فســاد
مافیایــی مبــارزه میکردنــد ومشــهورترین جانباختــه ایــن راه مدیــر
روزنامــه شــورش ،کریمپــور شــیرازی ،اســت کــه بــه عنــوان
روزنامهنــگار هــر روز دســت بــه افشــاگری علیــه حاکمیــت و
وابســتگانش م ـیزد .در زمــان دولــت دکتــر مصــدق و حتــی بعــد
از کودتــا از پــای ننشســت و همچنــان بــه رســوا کــردن خانــدان
پهلــوی پرداخــت.
وی در مقالـهای بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه فشــرده آن چنیــن
اســت :مــردم میگوینــد اشــرف چــه حــق دارد کــه در تمــام
شــئون مملکــت دخالــت کــرده و بــا مقــدرات و حیثیــت یــک ملــت
کهنســال بــازی کنــد .مــردم میگوینــد ایــن پولهایــی را کــه
اشــرف بــه نــام ســازمان شاهنشــاهی از مــردم کــور و کچــل،
تراخمــی و بیســواد ایــن مملکــت فقیــر و بدبخــت میگیــرد بــه
چــه مصرفــی میرســاند ...مــردم میگوینــد چــرا خواهــر شــاه در
امــور قضائیــه ،مقننــه و اجرائــی ایــن مملکــت دخالــت نــا مشــروع 20

میکنــد .چــرا خواهــر شــاه دادســتان تهــران را احضــار کــرده و
نســبت بــه توقیــف ملــک افضلــی جنایتــکار و آدم کــش اعتــراض
کــرده و دســتور تعویــض بازپــرس را میدهــد.
در مقاله دیگری مینویسد:
چــون مــن پردههایــی را بــاال میزنــم کــه در زیــر آن هزارهــا
خیانــت ،هزارهــا فســاد و هزارهــا بدبختــی و بیچارگــی نهفتــه
اســت  ...مــن جــداً مصمــم هســتم کــه ایــن مبــارزهی سرســخت
و آشــتیناپذیر را تــا ســرحد مــرگ شــرافتمندانهی ســرخ کــه
ایــدهآل و آرزوی دیریــن مــن اســت ،دیوانـهوار دنبــال کنــم ،مــن بــا
وجــدان خــود قــرار و مدارهایــی گذاشــتهام ،مــن وظیفــه دارم تمــام
النههــای زنبــور را هــر چقــدر میخواهــد خطرنــاک باشــد ویــران
کــرده و مــردم را از شــر آنــان آگاه ســازم .مــن کامــ ً
ا در طــی
انتشــار ایــن ســه شــمارهی شــورش خطــر را پیشبینــی و احســاس
میکنــم و ناچــار در مقدمــه ،شــهادتین خــود را ادا کــردهام".
کریمپــور شــیرازی بعــد از ســی ام تیــر  ۱۳۳۰در روزنامـهی شــورش
معترضانــه نوشــت:
" مــن نمیدانــم مــادر و خواهــران و بــرادران شــاه دیگــر از جــان
مــردم مفلــوک و گرســنه و بــی چیــز چــه میخواهنــد؟ ســی ســال
تمــام خــون مــردم را ماننــد زالــو مکیدنــد ،مــردم بیگنــاه و شــریف را
در ســیاهچالهای زنــدان انداختنــد ،امــاک و امــوال مــردم را بــزور
از آنــان گرفتنــد ،نامــوس دختــران و زنــان ملــت را بــه زور لک ـهدار
و آلــوده ســاختند ،تمــام دارایــی و پــول ملــت را بــه بانکهــای
خارجــی ســپردند .شــاه ،شــعبان بیمــخ ،پــری غفــاری و دزدان
دیگــر از مــردم محــروم و گرســنه ایــران چــه میخواهنــد؟
در کتــاب "ایــن ســه زن" شــرح داده شــده اســت کــه اشــرف پهلــوی
همــراه ســرهنگ زیبایــی و گروهبــان ســاقی در دفتــر زنــدان بــود
کــه کریمپــور را آوردنــد .او ســیلی محکمــی از اشــرف دریافــت
کــرد .زبانــش بــاز شــد .در لبــاس ژولیــده زنــدان بــا آن خانــم
عطــرزده و شــیک معارضــه میکــرد.او را آتــش زدنــد و مســتحق
گلولــه ندانســتند.
در ســال  1969مجلــه تایــم در ایــران بــه خاطــر افشــاگری علیــه
اشــرف پهلــوی " توقیــف شــد .حــدود  18/6تــن تریــاک کشــف
شــده بــود و دولــت ایــران کــه طبــق معاهــده بیــن المللــی 1961
موظــف بــود میــزان دقیــق تریــاک مکشــوفه را بــه کمیســیون ویــژه
ســازمان ملــل گــزارش دهــد ،میــزان تریــاک مکشــوفه را فقــط نیــم
تــن گــزارش داد .کمیســیون ویــژه ســازمان ملــل در ایــن بــاره از
نماینــده ایــران توضیــح خواســت ،ولــی پاســخی دریافــت نکــرد.
محمــود رضــا بــرادر ناتنــی شــاه در یکــی از کلوپهــای شــبانه
تهــران پــرده از راز تریاکهــای مکشــوفه برداشــت و گفــت کــه
مــواد مخــدری کــه بــه وســیله ژاندارمــری و شــهربانی کشــف
میشــود پــس از مدتــی بــه مقــر اشــرف پهلــوی حمــل میگــردد
و ســپس در داخــل یــا خــارج کشــور بــه فــروش میرســد.
مــا میبینیــم در اوایــل ســال  1357-1358همزمــان بــا قیــام
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مردمــی ،جامعــه بــه ســمتی حرکــت کــرد کــه بــا کمــک مــردم
باندهــای قاچــاق وابســتگان و دســت در انــدرکاران حکومــت بــه
دســت مــردم تــا حــد بســیار زیــادی نابــود شــدند .امــا دیــری
نپاییــد کــه در بــر همــان پاشــنه شــروع بــه چرخیــدن کــرد و مــواد
مخدربــه منبعــی بســیار ســودآور بــرای دســتگاه قــدرت تبدیــل
شــد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» روز شــنبه در همایــش تخصصــی
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 داده۳۵ ،
ســاله بــوده و پنــج کالس بیشــتر ســواد نداشــته اســت.
وی ادامــه داد :اگــر چنیــن گــردش مالــی وارد چرخــه اقتصــادی
شــود ،اثــرات منفــی زیــادی دربرخواهــد داشــت ،زیــرا اگــر گــردش
مالــی کشــور را در ســال در حــوزه مصــرف حداقــل  ۱۰هــزار
میلیــارد تومــان و معــادل ترانزیــت آن را  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
بدانیــم ،دو ســوم بودجــه عمرانــی کشــور را شــامل میشــود.
وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه ورود چنیــن پولهایــی بــه حــوزه
واســطهگری و جریانــات کثیــف اقتصــادی گفــت :ایــن پولهــا
در صــادرات و واردات غیرقانونــی نیــز وارد میشــود و اگــر
بزرگتریــن فیلســوف اقتصــادی دنیــا نیــز بیایــد ،بــا وجــود
قاچــاق و موادمخــدر نمیتوانــد اقتصــاد کشــور را کنتــرل کنــد.
رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه نابرابــری ،شــکاف و تبعیضهــا و
اعمــال نظــر در قدرتهــا گفــت :بخشــی از ایــن پــول در حــوزه
سیاســت وارد میشــود و افــراد در قالــب انتخابــات و غیــره بــه
آن ورود میکننــد ،از ایــن روی ،حــوزه قــدرت آلــوده میشــود و
مــردم در قالــب دمکراســی ،اختیــار خــود را بــه حاکمیتــی تحــت
عنــوان مجلــس یــا دولــت میدهنــد.

وی بــا بیــان اینکــه پولهــای کثیــف در مســیر انتقــال قــدرت و
سیاســت قــرار میگیــرد ،گفــت :بــه عنــوان مثــال وقتــی نامــزد
شــورای شــهری دو میلیــارد تومــان خــرج میکنــد و وقتــی از او
پرســیده میشــود ایــن پــول را از کجــا آوردی ،میگوینــد دوســتان
کمــک کردهانــد ،بایــد پرســید ایــن پولهــای کثیــف و قاچــاق 21

بــه همانجــا نفــوذ کــرده؛ بنابرایــن ،میگوییــم ایــن پولهــا در
همــه جــا نفــوذ کــرده و تاثیــر خــود را گذاشــته اســت.
قاچــاق موادمخــدر یــک مشــکل عمــده و در حــال انجــام در
ایــران اســت .ایــران یــک نقطــه ترانزیتــی کلیــدی بــرای هروئین
آســیای جنوبغربــی بــه اروپــا اســت .ایــران بــا داشــتن مــرز
مشــترک  975کیلومتــری بــا بزرگتریــن تولیدکننــده موادمخــدر،
کشــور افغانســتان ،یــک مســیر زمینــی کوتــاه بــرای حمــل و نقــل
موادمخــدر میــان افغانســتان و اروپــا اســت .ایــران بــا  2.8درصــد
از جمعیــت معتــاد بــه مــواد مخــدر ،دارای باالتریــن میــزان اعتیــاد
بــه موادمخــدر در جهــان اســت.
متاســفانه بایــد گفــت هماننــد قاچــاق زنــان و کــودکان ،ایــران
ترانزیــت ،مبــدا و مقصــد موادمخدراســت.
«ایــران بــه طــور مســتقیم در مســیر بزرگتریــن جریــان از هروئین
در جهــان اســت .هروئیــن نیمــه تصفیــه شــده در قالــب مرفیــن
یــا تریــاک خــام از افغانســتان وارد ایــران میشــود .در ســال
گذشــته حــدود  140تــن از مــواد مزبــور وارد ایــران شــد کــه
تنهــا در حــدود  23درصــد یــا  32تــن از آن کشــف و ضبــط
شــده اســت و باقیمانــده وارد ترکیــه و از طریــق بالــکان بــه
اروپــا منتقــل شــده اســت .در ســال  2008نیمــی از هروییــن وارد
شــده در جهــان از طریــق ترکیــه یــا ایــران رخ داده اســت.
مادامــي کــه ايــن محمولــه مــواد بــزرگ بــه طــرف اروپــا در
حركــت اســت ،بخشــي زيــادي از ايــن محمولــه بيشــتر از آن
كــه در كشــورهاي مســير ايــن موادمخــدر کشــف میشــود،
در ايــران و تركيــه ضبــط میشــود .در حقيقــت تحليلهــای
جهانــي نشــان ميدهــد كــه سيســتم قضائــي و مقابلهکننــده بــا
موادمخــدر در ايــن كشــورها بــه دلیــل فســاد در مقابلــه بــا ایــن
مســاله ناتــوان اســت.
تفــاوت در قیمــت هروئیــن در مــرز افغانســتان و ایــران و مــرز
ایــران و ترکیــه بــدان معنــی اســت کــه قاچاقچیــان ســالیانه بیش
از  450-600میلیــون دالر ســود کســب میکننــد .ایــن گــزارش
همچنیــن مینویســد  :کردهــا قومــی هســتند کــه جمعیــت
بســیاری از مناطــق مــرزی ایــران و ترکیــه را تشــکیل میدهنــد،
و تصــور میشــود بــه شــدت در حمــل ونقــل موادمخــدر در
سراســر ایــن مــرز درگیــر میباشــند .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 اطــاع 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
در مــورد گــروه هــای انقالبــی امریــکای التیــن هــم بــه کار
بــرده میشــود.
امــا در یــک جامعـهی طبقاتــی حتــا مصــرف مــواد هــم طبقاتــی
اســت .نــوع مــوادی کــه اقشــار مرفــه بــه عنــوان تفریــح و
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ســرگرمی مصــرف مــی کننــد بــا اقشــار فرودســت جامعــه از لحــاظ
کیفیــت و خلــوص متفــاوت اســت.
نشــریه اکونومیســت در مقالــه دیگــری در  17اوت 2013
مینویســد " :مــرز طوالنــی بــا افغانســتان ،کــه بزرگتریــن تولیــد
کننــده تریــاک در جهــان اســت وممنوعیــت نوشــیدن الــکل،
معنــیاش ایــن اســت کــه تریــاک و مشــتقات آن ،ارزان ،قــوی
و بــه راحتــی در دســترس هســتند .نــرخ رســمی بیــکاری جوانــان
 28درصــد و نــرخ تــورم در حــال اجــرا در 42درصــد در ســال،
کــه هــر دو ناشــی از تحریمهــای اقتصــادی آمریــکا و اروپــا
اســت ،از ســویی تولیــد کننــدگان مــواد مخــدر در ایــران تــا
کنــون بــه گســترش موادمخــدر نامطبوع(ســخت) کمــک کــرده
انــد .بــر اســاس آمــار ایــران ،کــرک  ،مشــتق بســیار اعتیــادآور و
ارزان هروئیــن منحصــر بــه فــرد در ایــران بــه طــور گســترده در
محلههــای فقیــر شهرســتانهای ایــران وجــود دارد .شیشــه یــا
کریســتال ،نیــز وارد بازارشــده اســت و توســط بســیاری از مــردان
جــوان فقیــر و تحقیــر شــده اســتفاده میشــود و مــورد عالقــه
بســیاری از زنــان طبقــه متوســط نیــز هســت کــه تــاش بــرای
الغــر مانــدن میکننــد .دروازه غــار منطقــه وســیعی در جنــوب
تهــران اســت کــه دائمــا مــردان و زنــان معتــاد زیــادی در حــال
تزریــق هروییــن واســتعمال ســایر موادمخــدر هســتند".
«غــزل طلوییــان یــک روانشــناس اســت کــه رفتــار دههــا تــن
از معتــادان در یــک اردوگاه درمانــی را در یکــی از روســتاهای
کوهســتانی شــمال غــرب تهــران بررســی کــرده  ،میگویــد
بیمارانــش بــه دو دســته تقســیم میشــوند :دانــش آموزانــی
"کــه میخواهنــد در آزمــون ورودی دانشــگاه موفــق شــوند "،و
"افــرادی کــه بــرای بدســت آوردن پــول بیشــتر در چنــد شــیفت
کار میکننــد".
جــواد یکــی از کســانی اســت کــه در مرکــر بــاز پــروری بــرای
تــرک اعتیــاد اســت او میگویــد عضــو هیئــت مدیــره قطــار
بــوده و بــه مــدت شــش مــاه بــرای درآمــد بیشــترباید شــب تــا
صبــح بیــدار میمانــده و از موادمخــدر بــرای بیدارمانــدن اســتفاده
میکــرده وبعــد از آن معتــاد میشــود و یــک شــب در حیــن کار
غــش میکنــد و بعــد از آن اخــراج میشــود».
«بیــژن آشــپز(تولید کننــده شیشــه ،در اصطــاح گفتــه مــی شــود
کــه شیشــه در آشــپزخانه تولیــد میشــود) و تاجــر شیشــه اســت .در
بــازار موادمخــدر ایــران شیشــه بــه اصطــاح منفجــر شــده اســت و
بــرای اولیــن بــار مصــرف ایــن مــاده ازهروئیــن پیشــی گرفتــه و به
دومیــن موادمخــدر محبــوب کشــور تبدیــل شــده اســت (تریــاک
هنــوز هــم در صــدر فهرســت موادمخــدر اســت) .بــا توجــه بــه
مطالعــه ســال  2013توســط دفتــر ســازمان ملــل متحــد در مــورد
موادمخــدر و جرایــم ،دولــت ایــران در گزارشــی اطــاع داده کــه
بــرای اولیــن بــار ،شــش ســال پیــش مــواد شــیمیایی کشــف و 22

ضبــط شــده انــد کــه مــواد اولیــه بــرای تولیــد موادمخــدر بودهانــد.
ســال  2012ایــران چهارمیــن کشــور مهــم وارد کننــده باالتریــن
میــزان پســودوافدرین در جهــان بــوده اســت ،مــادهی شــیمیایی
پیشســاز اصلــی کــه در تولیــد کریســتال اســتفاده مــی شــود.
تحقیقــات انجــام شــده توســط ســازمان بهزیســتی نشــان میدهــد
کــه بیــش از نیــم میلیــون تهرانــی بیــن ســنین  15و  45حداقــل
یــک بــار کریســتال اســتفاده کــرده انــد.
رامیتــا نوایــی خبرنــگار گاردیــن در روزنامــه  13مــی2013
مینویســد" در همــه جــا تهــران موادمخــدر هســت .یــک نقطــه
محبــوب در شــمال شــهر ،صــف اتومبیلهــا تــا روی پــل یــک
بزرگــراه را میتوانــی ببینــی کــه فروشــندگان موادمخــدر کــه
بســیار محتاطانــه بــرای دســتگیر نشــدن در حــال فــروش هســتند
و مشــتریان در حــال مصــرف مــواد مخــدر .دالالن دادوســتد
میکننــد در محلههایــی کــه جــای اســتراحتگاه اســت و بــا چشــم
انــدازی کــه اطــراف آنهــا امنیــت وجــود دارد .زمــان اوج خریــد و
فــروش موادمخــدر  2:00بعــد از ظهــر اســت و همــه جــور بســاط
هســت بــرای خــوراک رســاندن .مصــرف کوکائیــن بــه یکــی از
ویژگیهــای منظــم گروههایــی از ســاکنان غنیتــر درتهــران
تبدیــل شــده اســت .جوانــان در سراســر شــهرها و شهرســتانها
مــاری جوانــا میکشــند و قــرص خلســه بــه قــول خودشــان
میترکاننــد .تریــاک مــاده مخــدری اســت کــه هنــوز هــم از لحــاظ
فرهنگــی مصــرف آن بــرای افــراد پیــر قابــل قبــول اســت .در
گوشــه از جنــوب تهــران ،معتــادان بــرای تزریــق هروئیــن جمــع
میشــوند ،کاری کــه آنهــا همیشــه انجــام داده انــد .امــا زمانــی
کــه کریســتال بــه خیابانهــا هجــوم آورد ایــن تقســیمبندی
اجتماعــی را مدیریــت کــرد و بــه ایــن ترتیــب در همــه جــای شــهر
میتــوان آن را پیــدا کــرد.
در مرکــز تهــران در یــک طــرف خیابــان نقاشــیهای دیــواری
 ،یــک نوجــوان بــا ایمــو  emoموچینــی و ژاکــت چرمــی و یــک
 hoodieژاکــت کاله دارخاکســتری در یــک راهــرو ایســتاده،
جیبهایــش پــر از کیســههای کوچــک پالســتیکی از کریســتال
بــود .نامــش پیونــد بــود  ،یــک گــرم کــه بــه فــروش میرســاند
حــدود  5دالرمــی گرفــت .او بارهــا توســط پلیــس گرفتــار شــده
اســت امــا همــواره در زنــدان بــه روش خــودش ادامــه داده اســت.
او میگویــد" :هــر نــوع آدمــی مــواد را میخــرد .بســیاری از
مشــتریان منظــم مــن بچههایــی مثــل مــن هســتند ،دانــش
آمــوزان ،و یــا آنهایــی کــه شــغل دفتــری دارنــد امــا بچــه پولدارهــا
هــم همچنیــن از مــواد اســتفاده میکننــد  ..-مــن هــم آن را درب
خانههایشــان تحویــل میدهــم ،و یــا زیــر نــور اتومبیلهایشــان
ایــن کار اتفــاق میافتــد  "،او میگویــد " .کریســتال گرانتــر از
هروئیــن اســت و جوانــان آن را بــه تقریبــا بــه عنــوان یــک داروی
لوکــس اســتفاده میکننــد و اســتفاده از آن را بــه عنــوان یــک
چیــز شــیک میداننــد".
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یکــی از دوســتان پیونــد کــه همچنیــن یــک مشــتری منظــم
اســت ،هــر دو روز یــک بــار شیشــه میکشــد .او میگوییــد "مــن
شیشــه را دوســت دارم زیــرا بســیار قویتــر از هروئیــن اســت ،آن
را امــن تــر میدانــد .هیــچ خطــری از اســتفاده بیــش از حــد آن
وجــود نــدارد ،شیشــه فقــط یــک مــاده بــا عیــار بــاال اســت ".پیوند
میگویــد :او شیشــه را در ســالنهای ورزشــی محلــه خــودش بــه
بدنســازان و ورزشــکارانی کــه بــرای انــرژی بــرای تمریــن اســتفاده
میکننــد میفروشــد و بــه تعــداد زیــادی از زنــان جــوان کــه آن
را بــرای کاهــش وزن خریــداری میکننــد».
بــد نیســت نگاهــی بــه وضعیــت کشــف موادمخــدر در کشــور
ایــران بــا بعضــی از کشــورها داشــته باشــیم .
قائــم مقــام دبیــرکل مبــارزه بــا موادمخدر گفــت 85 :درصــد تریاک
جهــان و  35در صــد هروییــن جهــان در ایــران کشــف میشــود.
ســید امیــر حســین قاضــی زادههاشــمی عضــو کمیســیون مجلــس
در برنامــه مناظــره تلویزیونــی کــه بــا عنــوان «راهکارهــای مبــارزه
بــا موادمخــدر اعــام کــرد 17 :درصــد مــواد مخــدری کــه در
کشــور افغانســتان تولیــد میشــود در ایــران مــورد مصــرف قــرار
میگیــرد.
یــک کارشــناس پیشــگیری از اعتیــاد گفــت :بــر اســاس آمــار
رســمی اعــام شــده از ســوی ســازمان ملــل از مجمــوع ۲۲۰
میلیــون نفــر معتــاد در جهــان فقــط  ۹تــا ۱۲میلیــون نفــر تریــاک
و هروئیــن مصــرف میکننــد کــه حــدود ۲میلیــون نفــر آنهــا در
ایــران هســتند بنابرایــن ایــران فقــط از نظــر تعــداد مصرفکنندگان
خانــواده تریــاک بیشــترین آمــار را دارد و در میــان کل معتــادان
جهــان جایــگاه ایــران پایینتــر اســت.
اعتیــاد وموادمخــدر مولــود روابــط حاکــم بــر نظــام ســرمایهداری
اســت .در امریــکا کارگرانــی کــه در یــا ســه شــغله هســتند در
پنــج ســال گذشــته دو برابــر شــده اســت و 14.8میلیــون کارگــر
امریــکای در محیــط کار معتــاد هســتند.
کمتــر کســی اســت کــه در ســالهای  57زندگــی کــرده باشــد و
فیلــم گوزنهــا کــه یکــی از فیلمهــای قــوی و اجتماعــی دهـهی
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 یــک شــخصیت معتــاد در ســینمای
ایــران باشــد .قهرمانــی کــه در میانــه داســتان عمــل دوســتش را
میبینــد و بــا صحبــت دوســت مبــارزش ،متحــول میشــود و
نــهتنهــا از توزیعکننــده موادمخــدر انتقــام میگیــرد  ،بلکــه بــا
چریــک مخالــف رژیــم شــاه نیــز همــراه میشــود .فــارغ از هــم
ذاتپنــداری کــه بیننــده بــا قهرمــان داســتان دارد( ،کــه شــاید
آن گونــه کــه معمــو ًال گفتــه میشــود مدیــون چنــد مــاه حضــور
بازیگــر نقــش اول فیلــم در میــان معتــادان جهــت ایفــای بهتــر
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نقــش باشــد) ،وضعیــت زندگــی «رســول» نمونــه خوبــی از زندگــی
یــک فــرد معتــاد بــه موادمخــدر اســت .فــردی کــه امــروزه دیگــر
مجــرم نیســت ،بلکــه محصــول ســودآوری نهادهــای مافیایــی کــه
بــا قــدرت نزدیــک هســتند و بایــد گفــت در ایــن پروســه اعتیــاد
بیمــار شــده اســت و بــا ایــن حــال ،شــاید بــه دلیــل بیتوجهــی
(یــا حتــی نفــرت) نســبت بــه معتــادان ،بــه نظــر میرســد توجــه
کافــی بــه او نمیشــود .امــروز رســولهای بســیاری در جامعــه
مــا وجــود دارنــد کــه نیــاز اســت کــه بــا آگاه گــری عدالتخوهانــه
بــه مســیر زندگــی واعــی بازگرددنــد .گرچــه نهادهــای مافیــای هــر
روز رســولهای زیــادی را قربانــی سودپرســتی خــود میکننــد ولــی
اکثــر قریــب باتفــاق ایــن افــراد از زحمتکشــان جامعــه هســتند و
مبــارزه بــرای زندگــی بهتــر را خواهــان هســتند و ایــن امــر نیــز جدا
از تغییــر بنیــادی در جامعــه نیســت .نمونــه ی تاثیــر ایــن تغییــرات
بنیــادی در حــل مســاله موادمخــدر و اعتیــاد را در چیــن بعــد از
انقــاب میتــوان مشــاهده کــرد!.
چرا افزایش حقوق و دستمزد 17درصدی؟!
«شــرط اساســی بــرای هســتی ســلطه طبقــه
بــورژوا تکویــن و افزایــش ســرمایه اســت،
شرط[هســتی] ســرمایه کار دســتمزدی اســت».
«کارل مارکــس»
ساناز الهیاری

بــا ایــن شــرایط کــه طبقــه کارگــر دارد ،گویــا در ذهــن
ســرمایهداراین مــی گــذرد کــه کارگــران کار دارنــد حقــوق
میخواهنــد بــرای چــه؟ در واقــع همیــن کــه کارگــران کار
میکننــد و بیــکار نیســتند ایــن خــودش یــک حــق زندگــی اســت
کــه مــا بــه آنهــا دادهایــم بیــش از ایــن دیگــر ناشــی از خیرخواهــی
ماســت .بــا همیــن ذهنیــت اســت کــه کارگــران فــوالد و چــدن
دورود  5مــاه حقــوق معوقــه و کارگــران شــرکت کنتــور ســازی
ایــران  ،کارگــران پــروژه قطارشــهری اهــواز  4مــاه حقــوق معوقــه
و کارگــران کارخانــه شیشــه آبگینــه قزویــن ،کارگــران شــرکت
نیــرو شهرســتان گنــاوه 3مــاه حقــوق معوقــه دارنــد ،ایــن نمونــه
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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قــراردادن وضعیــت اشــتغال و یــا از طریــق تعدیــل نیــروی کار
و غیــره همــواره ایــن نکتــه را میخواهنــد یــادآوری کننــد کــه
زندگیتــان را از مــا داریــد ،حــال حقیقــت دقیقــا عکــس ایــن اســت،
کــه آنــان زندگــی مجللشــان را از مــا دارنــد.
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
دســت بــه تغییــر یکســری از متغییرهــای اقتصــاد کالن از نــرخ
ســود بانکــی وتعرفــه هــای گمرگــی تــا نــرخ حقــوق و دســتمزد
زده اســت .دولــت بــا اتخــاذ ایــن عملکــرد در واقــع میخواهــد
ســرمایه را در بخــش تولیــد فعــال ســازد ،و بــه گــردش درآورد
تــا از ایــن روش شــاید از بحــران رهایــی یابــد ولــی موضوعــی
کــه اینجــا مطــرح اســت ،آیــا دولــت از طریــق کاهــش حقــوق و
دســتمزد واقعــی میتوانــد تــورم و بیــکاری راکاهــش دهــد و از
بیــن ببــرد و اقتصــاد را بــه نفــع اکثریــت جامعــه رونــق ببخشــد؟
در تئوریهــای اقتصــاد ســرمایهداری کاهــش هزینههــای تولیــد
منجــر بــه افزایــش تولیــد و افزایــش عرضــه کاال در نتیجــه کاهش
قیمــت کاالهــای تولیــد شــده مــی شــود ،و از ایــن طریــق تــورم
کاهــش مــی یابــد و همچنیــن چــون تولیــد افزایــش مــی یابــد
بنابرایــن ســرمایهدار ســود بیشــتری نســیبش میگــردد در نتیجــه
ترغیــب بــه جــذب مجــدد نیــروی کارارزان میشــود و بیــکاری
کاهــش مییابــد  ،یکــی از ایــن هزینههــای تولیــد کــه در
صورتهــای مالــی ســرمایه داری بــه عنــوان هزینههــای عملیاتــی
شناســایی میشــود هزینــه حقــوق و دســتمزد میباشــد ،کــه بــه
طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه کارگرانــی کــه -مولــد ارزش
اضافــی انــد -پرداخــت میشــود ،و ایــن یــک تناقــض اســت کــه
مولــد ارزش اضافــی نمــی توانــد هزینــه باشــد ،چــون اگــر اینطــور
بــود تــا بــه حــال ماشــین آالت جــای تــک تــک کارگــران را
مــی گرفتنــد و دقیقــا بخاطــر همیــن تناقــض اســت کــه هــرگاه
ســرمایهداران دولتــی و خصوصــی میخواهنــد سودشــان را
افزایــش بدهنــد مخصوصــا در شــرایط کــه در بحــران باشــند اقــدام
بــه اســتثمار بیشــتر طبقــه کارگــر میکننــد ،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
انجــام میدهنــد.
امــا آیــا ایــن رونــد کــه در جهــت رونــق اقتصــاد ســرمایه داری
اســت تنهــا بــه ســود وافزایــش ســرمایه طبقــه ســرمایهدار اســت و
یــا بــه نفــع طبقــه کارگــر نیز اســت؟ طبقــه کارگــری که درشــرایط
بحــران بــا شــیب تنــد کاهــش دســتمزدهای واقعــی روبــرو اســت
آیــا در شــرایط رونــق بــا رفــاه و آســایش زندگــی میکنــد؟ ایــن
ســوالی اســت کــه جــواب آن بــرای تمامــی کارگــران جهــان
روشــن اســت چــرا کــه زندگــی آنــان همیشــه در ســطح حداقــل 24

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
کــه ســرمایهدار میدانــد کــه اگــر ارزش واقعــی کار نیــروی کار را
بــه کارگــر پرداخــت کنــد هیــچ ســرمایهای در کار نمــی بــود و پــول
او هرگــز بــه ســرمایه تبدیــل نمیشــد.
صنعــت تولیــد ،بازرگانــی ،خدمــات،
امــا چــرا بــا اینکــه چــرخ
ِ
آمــوزش ،درمــان و عمــران بــه دســت کارگــران و کارمنــدان ایــن
بخشــها مــی چرخــد ســرمایه داران بــه اعتــراض کارگــران نســبت به
حقــوق و مطالبــات خــود بــا اخــراج و محکــوم کــردن آنــان برخــورد
میکننــد؟ ســرمایهداران کامــا بــه ایــن موضــوع واقــف هســتند
ومیداننــد کــه اگــر تنهــا یــک ســاعت کارگــران و کارمندانشــان
دســت از کار بکشــند ،اقتصــاد دچــار یــک ســکته مغــزی خواهــد
شــد کــه آن رافلــج خواهــد کــرد ،امــا از آنجــا کــه ســرمایهداران
ابــزاری چــون قــدرت مالــی و اجرایــی دارنــد از ایــن موضــوع
هراســی ندارنــد چــرا کــه بــا شــاق زدن ،کارگــران را مجــددا بــه
کار وا میدارنــد تــا چــرخ اقتصــاد را بــه ســمت منطقاشــان یعنــی
ســود و انباشــت ســرمایه بچرخاننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
تعییــن مــی کننــد کارگــر تنهــا یــک وعــده غذایــی برایــش کافــی
اســت؟! و یکــی از دالیــل عــدم هــراس ســرمایهداران 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  44ســاعت در هفتــه
و همچنیــن پرداخــت بیمــه بیــکاری زمانــی کــه کارگــران اخــراج
میشــوند بــدون آوردن هــزار و یــک دلیــل و مســتند و کفــش پــاره
کــردن و غیــره ،تنهــا یــک ارگان کارگــری دولتــی اســت کــه بــه
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
در تصویــب هیــچ یــک از مــاده هــای آن نقشــی نداشــته انــد
بایســتند تــا بــه مطالبــات معیشــتی روزانــه خــود برســند.

مصاحبــه بــا دو نفــر از اعضــای جمعیــت دفــاع از کــودکان کار و
خیابــان و جنبــش لغــو کار کــودک ،اکبــر یــزدی و حســین میربهاری
در رابطــه بــا ارتبــاط جنبــش لغــو کار کــودک بــا جنبــش کارگــری
 آقــای میــر بهــاری لطفــا بــرای مقدمــه توضیحــیبدهیــد راجــع بــه تفــاوت جنبــش لغــو کار کــودک و
نگــرش حقــوق کــودک
حســین میربهــاری :مــا معتقدیــم کــه جامعــه مخالــف کار
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کــودک اســت ،امــا سیســتم مــی آیــد گــروگان مــی گیــرد ،اجبــار
مــی آورد؛ یعنــی منافــع خانــواده را بــه گــروگان مــی گیــرد کــه
پــدر راضــی شــود کــودک خــود را بــه ســرکار بفرســتد.
در تحلیــل نهایــی مــا نمــی آییــم از فــرم موضــوع حرکــت کنیــم،
مــا مــی گوییــم در محتــوا سیســتم ابزارهایــی دارد کــه خانــواده
را بــه عنــوان نهــاد وابســته بــه خــودش مجبــور مــی کنــد کــه
کــودک را ســرکار بفرســتد .تحلیــل فرمــی کــه مــا بــه اصطــاح
مــی گوییــم «جنبــش حقــوق کــودک» چــه مــی گویــد؟ مــی
گویــد مقصــر خانــواده و فرهنــگ جامعــه اســت .مــا خــاف 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 .یک
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
اســت کــه بــه
واســطه ســطح
مبــارزه طبقاتــی
و مشــخصا فشــار
اجتماعــی بــر ســر
حقــوق و منافــع
کــودکان ،لغــو کار
کــودک بــه یــک
مطالبــه عمومــی
تبدیــل شــده
اســت و جامعــه
ناخــودآگاه مقابــل
کار کــودک مــی
ایســتد یعنــی
بــرای مثــال
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
بــر اثــر مبــارزات و چالشــی کــه قطــب مخالــف ســرمایه بــروز
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
مــی کنــد.
 پس بــه زعــم شــما اینکــه مــی گوییــد جمعیــتدفــاع جزئــی از جنبــش لغــو کار کــودک اســت یعنــی
بــرای آن لزومــا نهادهایــی کــه طرفــدار جنبــش لغــو
کار کــودک اســت مهــم نیســت ،اجتمــاع و جنبــش
اجتماعــی کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت اهمیــت
دارد..
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میربهــاری :زنــده بــاد؛ دقیقــا .مــا اگــر ســراغ نهادهــا برویــم
یعنــی از نهادهــا شــروع بــه تحلیــل و نتیجــه گیــری کنیــم
تعریفــی سیســتم – لیبرالــی اســت کــه مــی گویــد ایــن ســازمانها
هســتند کــه آمــده انــد جنبــش راه انداختــه انــد .مــا مــی گوییــم
یــک جنبشــی وجــود دارد در بســتر کــه نهادهــا می آیند خودشــان
را بــا آن تعریــف مــی کننــد .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان
مــی آیــد متاثــر از جنبــش حقوقــی کــه در جامعــه وجــود دارد
مــی رود بــر ســر حقــوق کــودکان بــا مجلــس و پارلمــان و غیــره
گفتگــو مــی کنــد ،مــا بــا آن نهــادی کــه دارد جریــان تولیــد را
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
آن در جنگیــم ماننــد دولــت ،مدیــا ،ایدئولــوژی و غیــره.
 خــب انجمــن حمایــت و حقــوق کــودک هــم مــیتوانــد بگویــد مجلســی هــم کــه مــا بــا آن رایزنــی
میکنیــم بخشــی از همــان نهادهاســت..
میربهــاری :موضــوع
همیــن اســت ،بــه
قــول رفیقــی «شــما
آن چیــزی را کــه نفــی
مــی کنیــد تعییــن مــی
کنــد کــه چــه چیــزی
را مــی خواهیــد اثبــات
کنیــد» مــا چیــزی را کــه
لغــو مــی کنیــم جریــان
«مزدبــری» اســت ،ایــن
سیســتمی کــه آدمهــا را
تبدیــل مــی کنــد بــه
نیــروی مزدبــر جامعــه و
مــی خواهیــم ایــن لغــو
بشــود نــه اینکــه صرفــا
در فــرم و مناســبات
حقوقــی اش بنویســید کــه کار کــودک ممنــوع و تمــام .نــه!
نهادهایــی کــه قــادر بــه ایــن باشــند کــه جلــوی کار کــردن
کــودک را بگیرنــد.
 یعنــی مــی گوییــد کــه نمــی شــود از بــاال بــهپاییــن رســید؟ یعنــی تــا زمانــی کــه مناســبات
اقتصــادی تغییــر نکنــد لغــو کار کــودک ممکــن
نیســت؟
میربهــاری :نــه اینکــه نشــود ،مــا الجــرم بــرای اینکــه لغــو
کار کــودک اتفــاق بیافتــد مجبوریــم از بــاال بیاییــم بــه پاییــن.
هرچنــد کــه نقطــه حرکــت و فشــارمان از پاییــن اســت .منظــورم
ایــن اســت کــه اینطــور نیســت کــه شــما اول اقتصادتــان را تغییــر
داده و بعــد فــرم سیاســیتان را متناســب بــا آن تغییــر بدهیــد.
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
و قوانیــن تــان را حاکــم کنیــد و متناســب بــا آن اجــازه ندهیــد
کســی در جامعــه کار را بخــرد .آن انقــاب اجتماعــی کــه اســمش
سوســیالیزم اســت مــی خواهــد همیــن کار را بکنــد :قــدرت را
بگیــرد و بــر اثــر و بــا فشــار ابزارهــای روبنایــی مناســبات را کــه
دارد کار مــزدی را بازتولیــد مــی کنــد ســتانده و ابــزار تولیــد را
اجتماعــی کنــد.
 پــس بــاز ایــن ســوال باقیســت کــه اگــر جنبــشحقــوق کــودک هــم مــی گویــد ما ســر حقــوق کــودکان
بــا قــوه مقننــه بحــث مــی کنیــم و پیــش مــی رویــم
خــب بنــا بــه تعریــف شــما کار اشــتباهی مرتکــب
نشــده انــد ،آنهــا هــم برجایــی دســت گذاشــته انــد
کــه ابتــدا مســاله سیاســی را پیــش ببرنــد و...
میربهــاری :یــک 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
را مــی فروشــد و بــه ازایــش معیشــت مــی گیــرد ،ســرمایه چــه
مــی کنــد؟ ســرمایه بــه ازای خریــد نیــروی کار ،یــک پدیــده ،یــک
عنصــری را تولیــد مــی کنــد بــه نــام «ارزش اضافــه» .اگــر قــرار
اســت چیــزی بــه نــام ذات ایــن رابطــه (کار و ســرمایه) تعریــف
شــود تنهــا همیــن اســت :ارزش اضافــه ،کــه تمــام ایــن چرخــه
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
چیــزی را کــه بــه اســم ارزش اضافــه تولیــد مــی شــود را بــر
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 کمــک مــی کننــد ارزش اضافــه تولیــد
شــود فقــط مــزد پرداخــت مــی کننــد.
 آیــا مطالبــه لغــو کار کــودک براســتی مطالبــه ایاجتماعــی ،فراگیــر و در حــد یــک جنبــش اســت؟
اکبــر یــزدی :انســان هــا بــه دلیــل شــرایطی کــه در آن هســتند
دوران کودکــی ای داشــته انــد ،شــرایط کاری کــه داشــته انــد در
ایــن قرنــی کــه مــا هســتیم اساســا بــا کار کــردن کــودکان مخالــف
انــد .یعنــی ایــن مســاله بــه یــک «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 .مثــا جمهــوری اســامی در عــرض  3ســال مــی
پذیــرد کــه کــودک کار وجــود دارد یــا در پیمــان نامــه حقــوق
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
مثــا در قــرن  19ســرمایه دارهــا مــدام گزارشــگر هــای کاری خود
را مــی فرســتند در محیــط هــای کار کــه گــزارش بدهنــد وضعیــت 26

کــودکان در ایــن محیــط هــا چگونــه اســت ،منتهــا دیــدن موضــوع
از ایــن زاویــه انعــکاس مبارزاتــی ایــن مســاله را نشــان نمــی دهــد
یعنــی مثــا 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  19انــدازه قــد مشــموالن ســربازی می بایســت
 160مــی بــود ،ناگهــان در دوره ای متوجــه مــی شــوند کــه تعــداد
خیلــی زیــادی از مشــموالن از  160آمــده 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
در حاشــیه اش مــی بینیــم چــه اتفــاق جــدی ای در جامعــه مــی
افتــد ،نمونــه اش ارتبــاط مبــارزات زنــان بــر ســر  8ســاعت کار در
آمریــکا بــا مســاله لغــو کار کــودک .ایــن همــان جنبــش اجتماعــی
اســت کــه وجــود خارجــی دارد و دولــت هــا دیگــر نمــی تواننــد
بــه آن واکنــش نشــان دهنــد .و ســعی مــی کننــد مهــارش کــرده
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 یــک 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
چرایــی و چگونگــی بــه وجــود آمــدن پیمــان نامــه مطــرح شــدن
کار کــودک و حقــوق کــودکان و یــا چرایــی و چگونگــی تغییــرات
در بــاال و پاییــن مــی خواهنــد بگوینــد چنیــن چیــزی (جنبــش
اجتماعــی و فشــار از پاییــن) وجــود نــدارد ،ســازمان ملــل نشســته
بــه ایــن جمــع بنــدی رســیده کــه کار کــودک نبایــد باشــد پــس
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 Marshاســت ،ایــن نگــرش
و نماینــدگان آن در بحــث خــود در مــورد  global marshمعتقدنــد
هنگامــی کــه ایــن حرکــت آغــاز شــد و در طــی آن از آمــار بــاالی
کار کــودکان در کارخانــه پــرده برداشــته شــد خیلــی از کــودکان
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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 ســاح مــی کننــد .در جایــی آمــار مــی
دهنــد کــه ســرمایه باعــث اســتثمار شــدید و کوتاهــی قــد جامعــه
اســت و اینجــا اســتدالل مــی آورد کــه کاری نمــی تــوان کــرد
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 انقــاب هــای دنیــا را نــگاه کنیــم اســتداللی نیســت یــا اگــر
بخواهیــم مثــال کوچکتــری بزنیــم جنبــش دانشــجویی اســت.
جنبــش دانشــجویی تــا قضیــه کــوی دانشــگاه انعــکاس ملموســی
نــدارد یعنــی جمعــی کــه در دانشــگاه اســت مــی گویــد« :اصــا
دانشــجوها تــو ایــن فازهــا نیســتند» ولــی وقتــی کــوی دانشــگاه
اتفــاق مــی افتــد فالنــی اصــا فرزنــد شــهید اســت وابســتگی
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 یــک انعــکاس
اجتماعــی اســت دارد نســبت بــه «مســاله» واکنــش نشــان مــی
دهــد .در زمینــه کار کــودک هــم همیــن اســت .دولــت و جنبــش
حقــوق کــودک مــدام ســعی مــی کننــد کــه بگوینــد ایــن تــاش
هــا کــه «همــت عالــی شماســت ایــن انفــاق شماســت» نمــی
خواهنــد بگوینــد جنبــش وجــود دارد .یعنــی دولــت ،نهادهــا و
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.
 دیدگاهــی در بیــن برخــی فعالیــن چــپ و جنبــش لغــو کارکــودک وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه طبقــه کارگــر کــه مــدام دارد
بــر ســر مــزدش عقــب افتادگــی دســتمزدش مبــارزه مــی کنــد
کجــا خواهــان لغــو کار کــودک اســت؟ پاســخ شــما چیســت؟
بــه نظــر مــن ایــن نــوع نگــرش معتقــد بــه ایــن اســت کــه
مــا فعالیــن جنبــش هــا را مــی ســازیم در حالیکــه بــه عکــس
جنبــش هــا وجــود دارنــد مــا بــه آنهــا افــق مــی دهیــم و ظــرف
ســازماندهی آنهــا هســتیم.
کارگــری کــه کار کــرده ،کودکیــش نابــود شــده و حــاال بــزرگ
شــده ،بازنشســته شــده و تــازه بایــد کلیــه اش را بفروشــد تــا
جهیزیــه دختــرش را بدهــد مــی فهمــد کار کــودک یعنــی چــه .در
پــروژه آموزشــی -حمایتــی کــودکان کار و خیابــان مــا بــا شــخصی
از اهالــی محــل برخــورد داشــتیم بــه نــام «مــش رجــب» ،مــش
رجــب بــه عنــوان کســی کــه اعتیــاد داشــت ،پیــر شــده بــود و
اساس ـ ًا ذهنــی بــرای فعالیــت نداشــت کام ـ ً
ا فعالیــت مــا را مــی
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فهمیــد .مث ـ ً
ا 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
بــاز کنــه و بــرم کارم رو انجــام بــدم».
وقتــی شــما راجــع بــه کار کــودک در جنــوب شــهر مصاحبــه
بگیریــد و در شــمال شــهر فــرض اینکــه کــودک نبایــد کار کنــد
مشــترک اســت .اینکــه چــه اســتداللی بــرای کار کــودک مــی
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
باشــد .حــاال در پاییــن مقصــر را فقــر و سیســتم مــی دانــد و در
بــاال پــدر و مــادر را.
در اســتدالل بــرای مثــال آقــای میربهــاری توضیــح مــی دهــد کــه
ســرمایه در رشــد خــودش بــرای کســب ســود بیشــتر اجبــاراً کار
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.
 آیــا ایــن تضــاد نیســت؟ شــما معتقدیــد جنبــشلغــو کار کــودک بخشــی از جنبــش کارگریســت ،امــا
بــرای طبقــات متوســط لزومــاً مطالبــات کارگــری
مطــرح نیســت امــا مســئله لغــو کار کــودک مطــرح
اســت .ایــن را چگونــه مــی تــوان حــل کــرد؟
اکبــر یــزدی :همیــن را خدمــت شــما توضیــح دادم ،هیــچ
انســانی از زاویــه منافــع مــادی و روزمــره اش نــگاه کنــد موافــق
کار کــودک نیســت .نمــی گویــد کــودک بایــد کار کنــد .همیــن
کــه از باالشــهر بپرســید یــا از پاییــن شــهر پیــش فــرض جفتشــان
ایــن اســت کــه کــودک نبایــد کار کنــد .ایــن مثــال توضیــح
مســئله را مــی دهــد .و مــا مــی خواهیــم بگوییــم اتفاقـ ًا خیلــی هــا
خواهــان لغــو کار کــودک هســتند چــون عــدم کار کــردن کــودک
بــه یــک شــعور اجتماعــی تبدیــل شــده .یــک زمــان وجــود پــارک
یــا فضــای ســبز در یــک 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
و مجبــور بــه پذیــرش آنهــا بــه عنــوان حقــوق جامعــه اســت.
وقتــی مســئله کار کــردن کــودکان در رابطــه جامعــه وارد مــی
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:
خیــر یــا
آیــا مبــارزات در درون جامعــه فردیســت؟ یــک ســری آدم ّ
جریانــات خــاص پیــدا مــی شــوند مــی خواهنــد مبــارزات را پیــش
ببرنــد یــا نــه مبــارزه وجــود دارد و نســبت بــه آن نــگاه و اکــت
مــی کننــد؟
از نــگاه مــا مــورد دوم درســت اســت .مــا مــی گوییــم موتــور
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حرکــت تاریــخ جنــگ طبقاتــی اســت .حــاال تعریــف هــای بــی
شــاخ و دمــی روی مبــارزه طبقاتــی گذاشــته انــد مثــل اینکــه
طبقــه بــه صــورت کلــی مبــارزه مــی کنــد! اگــر اینطــور باشــد کــه
خــوب یعنــی هیــچ موقــع مبــارزه نمــی کنــد و یــا اص ـ ً
ا نکــرده
تــا بــه حــال .بــه خصــوص امــروز بــه دلیــل شــرایطی کــه داریــم
همــه کارخانــه هــا دارنــد جــدا جــدا کار مــی کننــد .ایــن یعنــی
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
پیــدا مــی کنــد .بنابــر آن نگــرش هــای منــزه طلبانــه از مبــارزه
طبقاتــی مثـ ً
ا ســال  57خیلــی 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
و حرکتــی در جامعــه نیســت و انجمــاد یــا ضعــف در حرکــت
جامعــه حاکــم اســت .خــوب شــما ایــن شــعرها را مقایســه کنیــد
بــا آنچــه کــه در حــال رخ دادن در ســال  57بــود .در ایــن ســال
آنقــدر حرکــت هــا جــدی مــی شــود کــه نمــی تواننــد مهــارش
کننــد و یــک انقــاب 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؟
ببینیــد قاعدتــ ًا ایــن خصلــت کار کــودک و خصلتــی اســت کــه
دوران کودکــی دارد .خصلتــی اســت کــه تعمیــم یافتــه اســت
و مــردم بــدون اینکــه تفکــر کننــد پیــش فــرض آنهــا شــده و
نســبت بــه آن واکنــش نشــان مــی دهنــد .نســبت بــه موضــوع
کودکــی وقتــی بــه شــخصی مــی گوییــد کــودک کار مــی کنــد
مــی فهمــد کــه بــا یــک چیــز ناهنجــار (البتــه کلمــه ناهنجــار
اصطــاح درســتی نیســت) ولــی مــی فهمــد کــه بــا یــک موضــوع
ناهنجــار روبروســت .یــک وصلــه ای اســت کــه چســبیده شــده بــه
آن رابطــه ای کــه فــرد مــی شناســد .ممکــن اســت از کودکــی
خــودش در مغــازه پــدرش کار کــرده باشــد یــا در مکانیکــی اش یــا
در مزرعــه پدربزرگــش و یــا غیــره ...امــا قاعدتـ ًا مــردم مــی داننــد
کــه جــای بچــه هــا آنجــا نیســت .جــای بچــه هــا آن محیــط
و شــرایطی اســت کــه کودکــی کننــد .درســت اســت کــه ایــن
کــودک هــم تعاریفــش فــرق مــی کنــد .آن امکانــات و خواســته
هایــی کــه بچــه هــا دارنــد بــه دلیــل شــرایط و جایگاههــا و حتــی
جغرافیــای متفاوتــی کــه دارنــد تعریــف هــای متفاوتــی دارد ولــی
یــک چیــز هســت و آن خصلــت کودکــی ای اســت کــه وقتــی
شــخص بــا آن برخــورد مــی کنــد بــدون درنــگ مــی گویــد« :آره،
بچــه نبایــد کار بکنــه ».و دقیقـ ًا بــر ایــن اســاس اســت کــه دنبــال
یــک مقصــر مــی گــردد .خیلــی هــا عمیــق تــر و رادیــکال تــر بــه
موضــوع نــگاه مــی کننــد و عموم ـ ًا هــم ســطحی تــر.
ایــن ســطحی تــر هــم گنــاه مــردم نیســت یــک علتــی پشــت
آن وجــود دارد و مــی آیــد دنبــال بحــث بــی فرهنگــی جامعــه یــا 28

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
را تطهیــر کنــد در نتیجــه یــک مقصــر یــا علتــی را دم دســت
پیــدا کــرده و بــه شــما مــی گویــد .گفتیــم دیــدگاه رادیــکال ایــن
کار را نمــی کنــد ،انقــدر مــی رود جلــو تــا آن چیــزی کــه علــت
و علــل اســت را بیابــد و طبعـ ًا در برابــرش صــف بنــدی مــی کنــد.
منتهــا کار بزرگســاالن یــا کار کارگــران ناخــودآگاه در بــک گرانــد
ذهــن آدم هــا در بــک 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 .نتیجتـ ًا
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 .مثـ ً
ا 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
و خواســته هــای زندگــی چــه بالیــی مــی توانــد ســر شــخصیت
اجتماعــی و فــردی آدم در خانــواده و جامعــه بیــاورد .ولــی علــی
العمــوم موضوعشــان ایــن نیســت کــه بخواهــد روزمــره واکنــش
نشــان بدهــد .بــه چــه علــت؟
یکــی از دالیــل یــک ابــزار بســیار قــوی از ســرمایه در دنیــای
امــروز مــی شناســیم بــه اســم رســانه؛ در رســانه هــا نــه اینکــه
فقــط شــانتاژ شــود ،نــه اینکــه صرفــ ًا تکفیــر کننــد و رد کننــد
اعتراضــات بــه اصطــاح فتنــه گرانــه ،آشــوب و مخالفــت بــا
امنیــت ملــی و غیــره .ایــن یــک طــرف قضیــه اســت از آن ســو
آمــوزش مــی دهنــد بــه تبعیــت و ســر فــرود آوردن؛ فرودســتی و
پذیــرش اینکــه آن کســی کــه باالســت ،بــاال دســت اســت و هــر
چــه کــه مــی فرمایــد بایــد اطاعــت شــود .ایــن چیزیســت کــه
روزمــره پیــش از تکفیــر دارد انجــام مــی شــود .یعنــی در آمــوزه
هایــی کــه در جامعــه وجــود دارد بــاالی  50درصــد آن آمــوزش
حکــم پذیــری و فرمــان پذیریســت و مابقــی آن ایــن اســت کــه
چگونــه مخالفــت ســرکوب خواهــد شــد .ایــن تفــاوت هاســت،
شــما وقتــی جلــوی شــخصی مــی پرســید کــه کــودک کار مــی
کنــد ،نظــر شــما چیســت؟ مــی گویــد«آره خــوب .کار ناشایســتی
اســت ،ناپســند اســت و غیــره» لطف ـ ًا نظرتــان را در مــورد بحثــی
کــه آقــای یــزدی در مــورد مفهــوم و چگونگــی مبــارزه طبقاتــی
داشــتند هــم بفرماییــد:
میربهــاری :برخــی از جنبــش طبقــه کارگــر ایــن تصــور را دارنــد
کــه انــگار یــک بســته آمــاده ،تراشــیده ،منظــم و مســلط داریــم که
همگــی آنهــا هــر روز کــه از خــواب پــا مــی شــوند زیــپ کاپشــن
خــود را مــی دهنــد بــاال ،مشــت هایشــان باالســت و مــی آینــد
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
از مطالبــات و پیگیــری کنــش -واکنــش هــا بــر ســر مطالبــات
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  90درصــد مبارزاتــی کــه
االن در حــوزه کارگــری در غــرب انجــام مــی شــود سندیکالیســتی
یــا اتحادیــه ای اســت ولیکــن ایــن نکتــه را مــی خواهــم یــادآور
شــوم کــه الزامــ ًا اینطــور نیســت کــه تمــام جنبــش یکدســت و
خواســت و مطالبــه یکســان دارنــد .حــوزه هــا فــرق مــی کنــد یــک
جــا ممکــن اســت ســر کــم کــردن ســاعت کار مبــارزه کننــد و یــک
جــا بــر ســر گرفتــن دســتمزد عقــب افتــاده.
کارگــر در جایــی بــه
دنبــال ایــن مطالبــات
اســت و در خیلــی
جاهــا مثــل همــان
انقــاب  57کارگــر
صرفــ ًا بــه دنبــال
مــزد و کــم کــردن
ســاعت کار نبــود؛
آمــده بــود کــه در
جامعــه انقــاب راه
بینــدازد .مــی خواهــم
در اینجــا برگــردم
ســر ایــن بحــث
کــه بــه اعتقــاد مــا
جنبــش لغــو کار
کــودک ریشــه در جنبــش کارگــری دارد و از آنجــا نشــأت مــی
گیــرد و زاده مــی شــود .آن جنبــش کارگــری کــه علیــه کار مــزد
در حقیقــت جنبــش رادیــکال -انقالبــی کــه هدفــش لغــو کار
مزدوریســت مــد نظــر ماســت .یعنــی موضوعــش صرف ـ ًا صنفــی و
اقتصــادی نیســت بلکــه امــر سیاســی اش نیــز بــوده و روزمــره دارد
تــاش 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 یــک 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
سیاســی و اجتماعــی ایــن مبــارزه را نیــز تعریــف مــی کنــد .مــا
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متأثــر از ایــن جنبــش هســتیم کــه در حقیقــت مخالــف رابطــه و
ساختاریســت کــه کار مــزدی را بازتولیــد مــی کنــد .ایــن همــان
جائیســت کــه مــی گویــم نمــی تــوان گفــت جنبــش کارگــری
یکدســت اســت ،خیلــی هــا دنبــال مثــ ً
ا کــم کــردن ســاعت
کارشــان هســتند و شــاید هــم االن امــر امــروزش ایــن نباشــد کــه
بــا ســاختار سیاســی بجنگــد و اص ـ ً
ا شــاید بــه ایــن هــم فکــر
نکنــد کــه امــرش ایــن نیــز هســت کــه االن بیــاد کار کــودکان
را لغــو کنــد ولــی جنبشــی کــه بــه دنبــال لغــو کار مزدوریســت
و مــا معتقدیــم کــه فقــط در طبقــه کارگــر ایــن خصلــت وجــود
دارد نــه در طبقــات دیگــر جامعــه جنبــش لغــو کار کــودک از آنجــا
نشــأت مــی گیــرد .یــک جنبــش رادیکالــی کــه در حقیقــت از
آنجــا حرکــت مــی کنــد.
 یعنــی شــما نقطــه ارتبــاط ایــن دو جنبــش راآنجایــی مــی بینیــد کــه قــرار اســت کار مــزدی
لغــو شــود؟ یعنــی از ایــن زاویــه اســت کــه ایــن دو
جنبــش بــه هــم مرتبــط مــی شــوند؟
میربهــاری :صرفـ ًا ایــن نیســت ،ببینیــد در حقیقــت وقتــی کارگر
شــکل مبــارزه اش چــه صنفــی چــه سیاســی چــه اقتصــادی و
اجتماعــی گســترده
می شــود در هــر کدام
از ایــن فازهــا وقتــی
منافعــی را کســب
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
کارگــر مــی گیــرد
دارد یــک فشــاری
را بــه کل جامعــه
منتقــل مــی کنــد
پــس نتیجتـ ًا نــه تنهــا
در فــرم و محتــوای ایــن مطالباتــی کــه طبقــه کارگــر دارد بلکــه
در هــر حرکتــی کــه بــه ســمت بازپــس گیــری بــه اصطــاح حــق
از سیســتم موجــود ،سیســتمی کــه روابــط تولیــدی را دارد بازتولیــد
مــی کنــد ،حرکتــی مــی کنــد در حقیقــت دارد یــک منافعــی را
بــرای خــودش و الجــرم جامعــه کســب مــی کنــد.
 آقــای یــزدی کار مــزدوری بایــد لغــو شــود تــا کارکــودک ملغــی گــردد؟
اکبــر یــزدی :مــا بارهــا راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت
کــرده ایــم .از لحــاظ تاریخــی اگــر بیاییــم نــگاه بکنیــم اساس ـ ًا
اعتــراض بــه کار کــودک از درون طبقــه کارگــر برخاســته چــرا
کــه  -1کار کــودک مختصاتــش را از ســرمایه مــی گیــرد ،ســرمایه
چــه ویژگــی دارد؟ آنقــدر ابــزار تولیــد و تقســیم کار ســاده شــده
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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
در بعــد نــرم افــزاری آن ،ســرمایه دوســت دارد بــرای گســترش
ســرمایه اش ،ســود و ارزش اضافــه اش از نیرویــی اســتفاده کنــد
کــه ارزان باشــد و نیــروی کار کــودک بــه طــور کامــل ایــن
ویژگــی را دارد .یعنــی اولیــن چیــزی کــه در بــازار مــا در ارتبــاط
بــا کار کــودک مــی بینیــم «ارزان بــودن نیــروی کار کــودکان»
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 یــک انســان «بــرده» باشــد.
نمــی پذیــرد کــه یــک انســان از ســر اجبــار وارد کار شــود .یعنــی
اگــر یــک انســان ذینفــع نباشــد نمــی پذیــرد کــه یــک کــودک
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
یــک 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
ارزان باشــد بلکــه بایــد مــدام ارزان تــر هــم بشــود تــا ســرمایه
جهانــی بتوانــد بحــران هایــش را بــه اینجــا انتقــال دهــد .درهمیــن
مــورد طبــق آمــار یونیســف ارزش نیــروی کار در کشــورهایی
همچــون مــا نســبت بــه کشــورهای متروپــل 1بــه  100اســت
یعنــی کارگــر ایرانــی ارزشــش اگــر  1دالر باشــد ارزش نیــروی
کار اروپایــی  100دالر اســت( بــه ایــن دلیــل کــه آنجــا ایمنــی
کار ،تفریــح و  ....بــرای کارگــر وجــود دارد) اگــر ایــن آمــار  1بــه 2
بــود نــرخ اســتثمار برابــر بــود بــا  100درصــد حــاال  1بــه  100را
محاســبه کنیــد ببینــد جــه عــددی حاصــل مــی شــود!
 منظــور شــما ایــن اســت کــه کار کــودک دردرون مناســبات موجــود قابــل لغــو اســت چــون یــک
مطالبــه عمومــی شــده؟
اکبــر یــزدی :اجــازه بدهیــد نمونــه ای بیــاورم؛ آقــای کایــاش
ســاتراتی یــک فعــال لغــو کار کــودک در پاکســتان اســت1999 .
یــک راهپیمایــی هشــتصد هــزار کیلومتــری از پاکســتان تــا ژنــو
راه مــی انــدازد و تمــام کشــورها بــر اثــر ایــن حرکــت ملــزم مــی
شــوند واکنشــی بــه آن نشــان دهنــد و بعــد از آن قطعنامــه ای
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 یــک حرکــت نمادیــن
نشــان مــی دهــد کــه حرکــت از پاییــن حرکتــی اصولیســت نــه از
بــاال .حرکــت از پاییــن جامعــه را مــورد خطــاب قــرار مــی دهــد.
چــرا و چگونــه ایــن توانایــی را دارد کــه جامعــه را مــورد خطــاب
قــرار دهــد؟ چــون ایــن پدیــده (کار کــودک) وجــود خارجــی دارد
چــون نســبت بــه ایــن پدیــده دارد واکنــش نشــان داده مــی شــود.
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 شــما مــی گوییــد اینکــه اکنــون کار کــودک قابــللغــو 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 ماد ّیــت یافتــن ایــن پدیــده و
چرایــی موضوعیــت داشــتن کار کــودک بــرای طبقــه کارگــر ریشــه
هــای اقتصــادی -تاریخــی ایــن قضیــه را توضیــح دادیــم و حــاال
داریــم بــر ســر ایــن بحــث مــی کنیــم کــه چــرا یــک مطالبــه
عمومیســت و جامعــه و دولــت چگونــه بــه آن واکنــش نشــان مــی
دهنــد و اصـ ً
ا چــرا مــی گوییــم بــه یــک جنبــش اجتماعــی تبدیل
شــده کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت؟ مشــخص ًا جامعــه مــا را
نــگاه کنیــد در ارتبــاط بــا کار کــودک چگونــه برخــورد مــی کنــد؟
بعــد از اینکــه  Global Marshاتفــاق مــی افتــد در واکنــش بــه آن
جمهــوری اســامی مــی گویــد« :اص ـ ً
ا مــا کــودک کار نداریــم،
چــرا بــه اینجــا آمــده ایــد؟» بعــد از آن مــی آیــد اعــام آمــار
مــی کنــد و بعــد از آن علیرغــم ایــن کــه شــرایطش در کشــور
مــا نیســت و اساســ ًا دولــت بــا تشــکیالت ســازی برخــورد مــی
کنــد مــی پذیــرد کــه ایــن تشــکیالت بایــد وجــود داشــته باشــد؛
تشــکیالتی کــه خواهــان لغــو کار کــودک اســت .یعنــی مــدام دارد
عقــب نشــینی مــی کنــد .ایــن آیتــم هــا نشــان مــی دهــد کــه
جامعــه دارد واکنــش نشــان مــی دهــد .هیــچ وقــت دولــت نمــی
آیــد مثـ ً
ا بگویــد در روســتا هــر کــس از چــراغ قرمــز عبــور کــرد
فــان کار را بایــد بکنــد! بــه هــر جهــت بایــد ماد ّیــت وجــود داشــته
باشــد تــا اوضــاع نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهــد .مــا هــم
بــر اســاس همیــن ماد ّیــت 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
دارنــد نمــی گوینــد ایــن کــودک مــال کــدام طبقــه اســت؟ مــی
گوینــد کــودک نبایــد در مســائل نظامــی شــرکت کنــد .اولیــن
عکــس هایــی کــه در ارتبــاط بــا زلزلــه بیــرون می آیــد از کــودکان
اســت .اولیــن عکــس هایــی کــه بــرای محکــوم کــردن جنــگ
و تأثیــر گذاشــتن بــر افــکار عمومــی بیــرون مــی آیــد عکــس
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.
مــا بــر ایــن اســاس مــی گوییــم کــه حــاال مســئله کــودکان بــه
یــک شــعور اجتماعــی تبدیــل شــده دیگــر در ســطح بحــث نیســت.
یــک زمــان «آزادی خواهــی» یــا اینکــه یــک کشــور بــه کشــوری
دیگــر حملــه نکنــد فقــط بحــث روشــنفکران بــود امــا حــاال هــر
انســانی بــه ایــن بحــث هــا اعتقــاد دارد .بــه ایــن مــی گوییــم
ســطح جامعــه ،ســطح اتفاقاتــی کــه در جامعــه مــی افتــد .از ایــن
زاویــه مــا مــی گوییــم ایــن دیگــر یــک ماد ّیــت اســت کــه در
ســطح عمومــی مــردم مخالــف کار کــودک هســتند.
اگر اجازه بدهید یک جمع بندی کوچک 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
موضــوع ربــط نزدیکــی بــه طبقــه کارگــر دارد .خواســته هــا در
ارتبــاط بــا کــودکان کار اساســ ًا از جانــب طبقــه کارگــر مطــرح
مــی شــود .مــا ایــن قســمت موضــوع برایمــان مهــم اســت:
یــک 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 یــک مطالبــه و خواســت عمومــی شــده .مــا نمــی
گوییــم بــرای لغــو آن فقــط کارگــران بایــد باشــند یــا اینکــه کار
مــزدی از بیــن بــرود تــا کار کــودک از بیــن بــرود .خــود جامعــه
مــی گویــد مــا بــه ایــن درک رســیدیم کــه کــودک نبایــد کار
بکنــد ،مــا بگوییــم نــه ،نرســیدیم؟! ســازمان ملــل مــی گویــد کار
کــودک نبایــد باشــد! آیــا دلــش بــه حــال کــودک کار ســوخته؟!
دلــش نســوخته ،اص ـ ً
ا 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  ،13اگــر اشــتباه
نکنــم) «غیرقانونــی را حــذف کــرده و اساسـ ًا آن را ممنــوع اعــام
مــی کنــد» .ایــن واقعیــت هــا کــه ســازمان ملــل بنــدی را مــی
گذارنــد کــه آن همــه متخصــص ،جامعــه شــناس و روان شــناس
کــه کــودک را حتــی در ســوء اســتفاده جنســی برایــش فــرض
قانونــی و غیرقانونــی مــی گــذارد یعنــی مــی گویــد «قانــون فراتــر
از حقــوق کــودک اســت» یعنــی بــه آن اص ـ ً
ا اعتقــادی نــدارد.
کجــا اعتقــاد پیــدا مــی کنــد؟ آنجــا کــه فشــار بیایــد بــه آن،
آنجــا کــه احســاس مــی کنــد دیگــر نمــی توانــد ایــن موضــوع را
مطــرح کنــد .اگــر بخواهیــم یــک مثــال تاریخــی مشــخص بزنیــم
«دموکراســی» اســت .همــه فکــر مــی کننــد آزادی اونیــه کــه فکر
مــی کننــد امــا واقعــا اون نیســت ،آن چیــزی کــه مثــا آمریــکا
مــی گویــد از دموکراســی ،آن چیــزی کــه ســرمایه مــی گویــد از
دموکراســی بــا آن چیــزی کــه آدمهــای جامعــه مــی گوینــد کامــا
متفــاوت اســت.
 -در صحبــت هایتــان اشــاره کردیــد بــه ایــن کــه در
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پیشــروی جنبــش لغــو کار کــودک باالخــره سیســتم
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
در جنبــش لــغ کار کــودک و بــه طــور کل در جامعــه
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
لغــو کار کــودک اســت ،ولــی هنــوز خواســته هایــش فرمولــه
نشــده ،جایگاهــش فرمولــه نشــده ،رهبــران خــودش را نــدارد
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
دولــت بیــاورد ،چــون بــا کالم کــه نمــی شــود ،آن جایــی دولــت
عقــب نشــینی مــی کنــد کــه یــک جنبــش اجتماعــی جــدی را
مقابــل خــودش ببینــد بــه طــور عملــی .همچنانکــه بــرای مثــال
مبــارزت معلمــان بــا دولــت در ارتبــاط بــا ســطح دستمزدشــان یــا
مبــارزات کارگــران در ارتبــاط بــا مســائل گوناگــون و غیــره.
ولــی کــودک بــه دلیــل شــرایطی کــه دارد همانطــور کــه اشــاره
کردیــم نمــی توانــد اعتصــاب و اعتــراض کنــد ،اجبــارا بزرگترهــا
بایــد وارد عمــل شــوند ،در واقــع از ایــن قســمت انگیــزه ی بــه
وجــود آمــدن ایــن تشــکیالت بــه وجــود مــی آیــد .ولــی در همیــن
ســطح هــم کلــی دیــدگاه انحرافــی دامــن زده مــی شــود اجــازه
داده مــی شــود ایــن بحــث هــا پــر و بــال بگیــرد ،ماننــد بحــث
هــای خیریــه ای و  ...کــه خــارج از صحبــت ماســت.
 آقــای میربهــاری جمــع بنــدی بحــث را بــه شــماواگــذار مــی کنیــم.
میربهــاری :جنبشــی کــه مطالبــات حقــوق کــودک و مطالبــه
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
وجــود دارد .گفتیــم خصلتــا جامعــه مبارزاتــش حــول مســائل و
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
اقشــار و الیــه هــای طبقــه ی کارگــر نیســت ،آن بــه اصطــاح
بخــش پیشــرو طبقــه ی کارگــر کــه مطالبــات صنفــی ،سیاســی و
اجتماعــی اش را بــا هــم پیونــد مــی زنــد و خواهــان ایــن اســت
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.
یــک نکتــه باقــی مــی مانــد و آن ایــن مســئله اســت کــه بســتر
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اصلــی وجــود دارد ،یــک جنبشــی کــه خواهــان پیشــبرد مبــارزه
طبقاتــی تــا منتهــی درجــه اش اســت .متاثــر از آن جنبــش هــای
دیگــری نیــز در جامعــه وجــود دارنــد کــه جنبــش لغــو کار کــودک
یکــی از آن جنبــش هاســت کــه پیونــدش بــا آن بســتر اصلــی از
آنجــا مــی آیــد کــه خواهــان «لغــو» کار کــودک اســت و ضمنــا
مطالباتــی کــه مطــرح مــی کنــد ربــط پیــدا مــی کنــد یــا ربــط
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 یــک زندگــی مرفــه و ...
مــا معتقــد نیســتیم کــه مثــا فــرض بگیریــد یــک دولتــی مــی
آیــد از ســر دلســوزی! مــی آیــد اعــام مــی دارد کــه «خــب کار
کــودکان ممنــوع دیگــه خودتــون مــی دونیــد ،مــا گفتیــم ممنــوع
و غیــره» اینجــوری ممکــن نخواهــد شــد .دولــت یعنــی تمــام
دســتگاهی کــه وابســته انــد بــه سیســتم تولیــدی و در حقیقــت بــه
آن تحمیــل شــده و مــی پذیــرد لغــو کار کــودک را بــا همــه زمینــه
هــا و پیــش شــرط هایــی کــه نیــاز دارد یعنــی حــق تحصیــل
کــودکان ،بیمــه کــودکان ،حــق بــازی و تفریــح ،تامیــن مســکن،
بهداشــت و درمــان و ...کــه عینــا و عمــا زمانــی میســر خواهــد
شــد کــه خانــواده از رفــاه و حمایــت اجتماعــی برخــوردار باشــد،
نتیجتــا مــی خواهــم بگویــم بحثــی کــه مــی کنیــم روی هــوا
نیســت .مــا معتقدیــم در همیــن شــرایط ،در همیــن روابــط تولیــدی
کــه سیســتم دارد تــاش مــی کنــد قیمــت نیــری کار را پاییــن
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
صــرف نظــر کنــد ،ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت .حــاال چــه
چیــزی نیــاز اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد؟ همــان کــه گفتیــم:
«ســازماندهی آن مطالبــه یــا آن جنبــش اجتماعــی کــه در حقیقــت
قــرار اســت بــه عنــوان اهــرم فشــار بــه روی سیســتمی کــه دارد
ایــن موضــوع را بــاز تولیــد مــی کنــد قــرار گرفتــه و مقابــل آن
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 یــک فرمــش در شــرایط و اوضــاع و منطقــه ای که
مــا در آن هســتیم همیــن ســازمان هــای غیردولتــی یــا NGOهــا
هســتند کــه یــک فــرم از ایــن صــف بنــدی اســت ،یــک 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
جایــگاه و ســرخط هســتند یــا نــه بحــث دیگــری اســت کــه در
ایــن فرصــت نمــی گنجــد ولــی الزمــه ای اصلــی پیشــبرد مطالبــه 32

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.
نظامــی کــه اقلیتــی از انســانها اکثریــت زنــان و مــردان جامعــه
را اســتثمار مــی کننــد؛ ثمــره ی کار آن هــا را تصاحــب میکننــد و
هســتی آنــان را بــه انقیــاد خــود در میآورنــد .مناســبات نظامــی کــه
مالکیــت خصوصــی و انباشــت ســرمایه مشــخصهی اصلــی آن باشــد،
مناســباتی مبتنــی بــر ارزش آفرینــی و کســب ســود خواهــد بــود و در
ایــن روابــط اجتماعــی تولیــد ،آزادی انســان در قالــب نظــام نابرابــر
مــورد هجــوم قــرار خواهــد گرفــت .زنــان نیــز بــه عنــوان بخشــی
از جامعــه – جمعیــت گســتردهای از نیــرویکار فعــال و ذخیــره – از
قواعــد ایــن مناســبات اســتوار بــر اســتثمار طبقاتــی مســتثنی نیســتند.
رهایــی زنــان جــزو جــدا نشــدنی رهایــی تمــام کارگــران اســت .و
نمــی تــوان اشــکال مختلــف اســتثمار زن و عــدم آزادی و بــی
حقوقــی آن را در جامعــهی فعلــی  ،بــه صــورت مجــرد و جــدا از
شــبکهی گســتردهی روابــط طبقاتــی در نظــر گرفــت و جنبشهــای
بورژوایــی را بســتری بــرای پیگیــری مطالبــات زنــان دانســت.

در نظــام ســودمحور مبتنــی بــر تقســیم کار تولیــد اجتماعــی ،
جایــگاه طبقاتــی هــر فــرد – جــدا از مقولـهی جنســیت اش – تعریــف
میشــود و افــراد در دو جنــاح متخاصــم تقســیم میشــوند .ایــن
مبــارزهی تاریخــی طبقاتــی ،بســتر تعییــن کننــدهی دگرگونیهــای
اجتماعــی وسیاســی تاکنــون بــوده و جنبشهــای آزادیخواهانــه در
متــن مبــارزات طبقاتــی تولــد یافتــه و رشــد کــرده انــد .بنابرایــن
عوامــل تاثیرگــذار بــر شــرایط زندگــی زنــان نیــز ریشــه در تعلــق
طبقاتیشــان دارنــد و نمیتــوان گســتره ی هویــت انســانی زنــان
را بــه تفاوتهــای جنســیتی محــدود ،و مبــارزه ســوری زن و مــرد
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را جایگزیــن مبــارزهی طبقاتــی کنیــم .ســتم رواداشــته بــر زن در
طــول تاریــخ در متــن ســتم طبقاتــی قــرار دارد چــرا کــه تمــام
انســانها از نظــر ســرمایه داری ابــزاری بــرای تولیــد محســوب
میشــوند  ،خــواه در عرص ـهی کار مــزدی حضــور داشــته باشــند
یــا در خانــواده بــه تولیــد کار بالقــوه و پــرورش آن و بــاز تولیــد
نیــروی کار فعلــی مشــغول باشــند .در هــر حــال نــگاه بــورژوازی
بــه انســان از دریچــهی ابــزار کار اســت و تفاوتهایــی از قبیــل
جنســیت و اختــاف ســن  ،مهارت یــا دانــش تولیدی دلیــل ارزانتر
یــا گرانتــر خریــده شــدن نیــرویکار اســت .بــرای ســرمایه داران
کــودک و زن بــودن افــراد فرقــی نــدارد ؛ همــه در نظــام تقســیم
کار اجتماعــی بــه بــورژوا و پرولتــر تقســیم خواهنــد شــد.
البتــه بایــد یــاد آور شــد کــه بنابــر سیاسـتهای اقتصــادی راســت
در نظــام مبتنــی بــر ســود آوری  ،اشــکال دیگــری از اســتثمار زنان،
مثــل کار خانگــی بــه وجــود میآیــد .در حقیقــت در نهــاد خانــواده
اســت کــه زن مــورد ســتم مضاعــف قــرار میگیــرد ،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 نمیکننــد .خانــواده
ارزانتریــن شــیوهی بازتجدیــد قــوای نیــروی کار ســرمایهداری
اســت و درســت در ایــن جاســت کــه منافــع زن کارگــر در مقابــل
زن ســرمایه دار قــرار میگیــرد و مبــارزهی موهومــی جنســیتی
بیمعنــا میشــود و انســانها در دو جبهــهی متخاصــم مقابــل
یکدیگــر صــف آرایــی میکننــد .اکثریتــی بــرای زندگــی بهتــر و
اقلیتــی بــرای ســود آوری بیشــتر میجنگنــد.
حتــی در جامعـهای مثــل ایــران کــه شــرق زدگــی و زن ســتیزی،
ســنت و ســرکوب آزادی  ،سیاســت دیرینهی آن اســت ،مشــکالت
زنــان ایــران بــه طــور عــام – مثــل مردســاالری و عــدم آزادی
پوشــش – ناشــی از تفاوتهــای جنســیتی یــا نظــام مردســاالر
صــرف نیســت ،بلکــه ریشــه در مختصــات شــیوهی تولیــد و
سیاســت محافظــت و ادارهی نظــام ســرمایهداری ایــران دارد.
چــه بســا کــه حــق طــاق یــا آزادی پوشــش از نــگاه طبقاتــی
زن طبق ـهی کارگــر بــا یــک زن بــورژوا تفــاوت بســیاری دارد تــا
جایــی کــه زنانــی بــه عنــوان ســرمایه گــذاران جــدی و کارفرمایان
در زمینههــای تولیــدی و ارکان دولتــی وســرکوب حضــور دارنــد.
تضــاد مــادی کار وســرمایه و منافــع مــادی اســت کــه افــراد را در
صفهــای واقعــی تقســیم میکنــد .تمــام شــیوههای ســتم و
تبعیــض علیــه زن در درون سیســتم ســرمایهداری نمــود مییابنــد.
و مبــارزه علیــه آن از کانــال مبــارزات طبقاتــی و در ارتبــاط بــا
نظــام بردگــی فعلــی تعریــف میشــود .و بــر همیــن اســاس کــه
رهایــی زن بــا برچیــدن نظــام اســتثمار در هــم تنیــده شــده و
بهبــود شــرایط زندگــی امــکان پذیــر خواهــد بــود.
بــر خــاف اصــرار بــورژوازی و پرچــم داران سیاســی آن اعــم
از اصــاح طلبــان و اپوزوســیون راســت ،رهایــی زنــان مقول ـهای
دموکراتیــک و صرفــا در تقابــل بــا فــرم حکومــت نیســت کــه بــا
اصــاح قانــون اساســی و عریضــه نویســی یــا بــا دموکراتیــک

شــدن ســاختار دولــت بــورژوازی محقــق شــود .چــرا کــه در تکامــل
یافتهتریــن دولتهــای دموکراتیــک جوامــع ســرمایهداری هــم ،
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 ریش ـهای ممکــن نخواهــد شــد چــه بســا کــه
معیــار آزادی و برابــری هــر جامعــهای نیــز بــه رهایــی زنــان آن
جامعــه اســت.
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بنابــر خصلــت طبقاتــی مطالبــات زنــان  ،نمیتــوان در محــدودهی
جریــان هــای

اصالحــات قانونــی و حکومتــی یــا در قالــب
اپوزوســیون بورژوایــی و بعضــا مذهبــی ،مبــارزه بــرای رهایــی زن
را پیــش بــرد .در دو دهـهی اخیــر نیــز شــاهد بودیــم کــه جریانــات
مختلــف بورژوایــی ،چــه اصــاح طلــب یــا ضــد رژیمــی ،همگــی
یــک صــدا داعی ـهی دفــاع از حقــوق زنــان را داشــتند .از کمپیــن
یــک میلیــون امضــاء کــه طیــف گســتردهای از اصــاح طلبــان،
اپوزوســیونهای گوناگــون بورژوایــی لیبــرال و ناسیونالیســتی ،چــپ
خــرده بورژوایــی را بســیج کــرد ،تــا فمینیســم اســامی نوشــین
احمــدی خراســانی ،در مرتجــع تریــن شــکل آن صفــوف بهــم
فشــردهی 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
ســتونهای مبــارزات طبقاتــی جنبــش کارگــری منحــرف کردنــد.
جنبــش زنــان بــه عنــوان بخــش تعییــن کننــدهی رونــد مبــارزه
علیــه نظــام حاکــم از ســوی ایــن جریانــات نادیــده گرفتــه شــدند ،و
آن را از مبــارزات سیاســی اجتماعــی طبقـهای کــه قــدرت دگرگونــی
شــرایط موجــود را دارد ،جــدا کردنــد .مبــارزه علیــه مــرد ســاالری
و تبعیضهــای موجــود علیــه زنــان در جامع ـهی ایــران ،تنهــا بــا
جهتگیــری طبقاتــی علیــه نظــام ســرمایه داری امــکان پذیــر
اســت.
جنبــش زنــان بــه عنــوان بخشــی از جنبــش مبــارزهی کارگــران و
زحمتکشــان ،بــرای تکامــل خــود و پیشبــرد مطالبــاتاش بایــد
جهتگیــری طبقاتــی داشــته باشــد و در متــن مبــارزات جنبــش
کارگــری ،متشــکل شــود.
برخــاف آنچــه کــه عملکــرد جریانــات لیبــرال یــا چــپ
پوپولیســت خــرده بورژوایــی میبینیــم ،جنبــش زنــان معلولــی از
قوانیــن مــرد ســاالر یــا ســنتهای اجتماعــی نیســت بلکــه در
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کلیــت نظــام مالکیــت خصوصــی و در رونــد تقســیم کار اجتماعــی
اســت کــه تبییــن میشــود و بنابرایــن روش و نحــوهی مبــارزه
بــرای رهایــی زن نیــز بایــد در قالــب جنبــش سوسیالیســتی طبقــه
کارگــر بررســی میشــود.
جنبــش زنــان تنهــا بــا صفبنــدی مســتقل خــود مقابــل کلیــت
نظــام پــول و قــدرت و در کنــار کارگــران و زحمتکشــان و پرچــم
داران واقعــی منافــع پرولتاریاســت کــه میتوانــد متشــکل شــود،
مبــارزه در راه رســیدن بــه مطالبــات حداقلــی زنــان تــا رهایــی زنان
در تمــام ســطوح ،تنهــا بــا پیونــد بــا جنبــش سوسیالیســتی طبقــه
کارگــر و جهتگیــری رادیــکال و طبقاتــی امکانپذیــر خواهــد
بــود .جنبــش زنــان یــک جنبــش طبقاتــی بــوده و بــا طبقــهی
کارگــر در مبــارزه علیــه وضــع موجــود هــم داســتان اســت.
ایــن مقالــه کــه چنــدی پیــش در ســایت مجلــه هفتــه منتشــر
شــده بــود ،اکنــون بــه دلیــل اهمیــت و محتــوای طبقاتــی اش،
تصمیــم بــر آن شــد تاکانــون مدافعــان حقــوق کارگــر آن را بــا
موافقــت نویســنده و اندکــی تغییــر بــاز نشــرکند.

کارل مارکــس و جمــع بنــدی کیفرخواســت کــودک کار در ســطح
تاریخــی جامعــه ی اروپــا
اکبر یزدی
انگیــزه ی فعالیــت اقتصــادى ،تولیــد مایحتــاج انســان
هــا نیســت ،بلکــه ســودآورى ســرمایه اســت.
رشــد روز افــزون تکنولــوژى و دانــش علمــى و فنــى کــه کلیــد
ســعادت و رفــاه انســان اســت ،در ایــن نظــام بــه
ببــکارى و محرومیــت هرچــه بیشــتر صدهــا میلیــون انســان
ترجمــه مــی شــود .مســائل و مصائــب هــر روزه،
دامنگیــر تــک تــک انســان هــا در کــره ی خاکــی اســت .امــا در
ایــن میــان کــودکان بیــش از ســایرین در
مشــکالت و نابســامانی هــای فــوق ،آســبب مــی بیننــد و بایــد
ســریع تــر بــه آن هــا پرداخــت .اگــر حــق گرفتنــی
است ،در مورد کودکان ،حق ،دادنی است.
از بعــد از انقــاب صنعتــی در اروپــای قــرن هجدهــم و پروســه ی
کاال شــد نیــروی کار ،اســتفاده ی وســیع
از ماشــبن آالت صنعتــی ،تقســیم شــدید لحظــات تولیــد کاال بــه
مراحــل ســاده و ماشــینی ،غیرتخصصــی
شــدن کار کارگــر ،نیــاز بیشــتر بــه نیــروی کار ،دنیا شــاهد اســتثمار
وحشــیانه از کــودکان در عرصــه ی تولیــد وســودآوری صاحبــان
گارگاه هــا و کارخانــه هــا اســت.
به گزارشاتی که از آن زمان در دست است ،توجه کنید:
ســرمایه مــدام ســعی در طوالنــی نمــودن ســاعات کار دارد تــا
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ارزش اضافــه ی تولیدشــده و ســود ســرمایه افزایــش یابــد .ایــن
مکانیــزم و تاثیــرش بــر زندگــی
کار گــران قــرن 17و18و 19ســرمایه داری در نوشــته هــای بــاز
رســان و آمارگــران آن زمــان جالــب توجــه اســت .کــه چگونــه فشــار
اجتماعــی انســان هــا ،
بــرای حــذف کار کــودک و ایجــاد ســاعات کار کمتــر ،مقاومــت
ســرمایه دارن و قانــون گــذاران و ترفندهــای دســتگاه دولتــی را
بــرای بــه کار کشــیدن کــودکان و طوالنــی نمــودن ســاعت کار
نشــان میدهــد) .کارل مارکــس  ) -کاپبتــال جلــد  1ص)250
” دختران12ســاله ای دیــده مــی شــوند کــه طــی تمــام مــاه کار
رو انــه ای معــادل  14ســاعت انجــام مــی دهنــد بــدون اینکــه کــه
اســتراحت منظــم یــا توقفــی غیــر ا زدو -ســه ســاعت بــرای خــوردن
غــذا داشــته باشــند .در بعضــی از کارخانــه هــا کــه کار شــبانه ی
منظــم حــذف شــده ،اغلــب روزانــه کار امتــداد پبــدا مــی کنــد و ”
ایــن اکثــرا در مــورد کثیــف تریــن ،داغ تریــن و یکنواخــت تریــن
کارهــا صــدق مــی کنــد“
()1865, Chil .Emp .Report IV
از 192887نفــر کارگــر در ســال  1839انگلســتان افــراد کمتــر از 18
ســال  50درصــد نیــروی کار آن را تشــکیل مــی دهــد.
” 242296نفــر مونــث بودنــد کــه 112192نفرشــان کمتــر از18
ســال داشــتند)“.وضع طبقــه ی کارگــر  ) -ص )78
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 ارگانیــک انســان را از نظــر عینــی نشــنا دهیــم:
بــه طــور کلــی در حــد معبنــی مــی تونــا گفــت کــه موجــودات
ارگانیــک هنگامــی کــه قدشــان ا زمتوســط نــوع خــود تجــاوز مــی
کنــد در حــال رشــدند .قامــت انســانی بــه محــض اینکــه کــه بــه
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 انقــاب  1789در فرانســه حداقــل قــدی کــه بــرای
ســربا ز پیــاده نظــام تعییــن شــده بــود  165ســانتی متــر بــود.
ایــن حداقــل بــه وســبله ی قانــون  10مــارس  1818بــه 157و بــه
وســیله ی قانــون  21مــارس 1852بــه  156ســانتی متــر متوالیــا
تقلیــل یافــت .درفرانســه هــر ســال بیــش ا ز نیمــی از مشــمولین
بــه مناســبت عــدم کفایــت قــد یــا بــه علــت معلــول بــودن معــاف
مــی شــوند .در ایالــت ســاکس قــد قانونــی نظامــی در 178 1870
ســانتی متــر بــود .در  1867بــه  155ســانتی متــر تقلیــل یافتــه و در
پــروس  157ســانتی متــر اســت .آمــاری کــه بــه وســیله ی دکتــر
مایــر تنظبــم شــده و در روز نامــه ی Dr. Meyer Bayrische Zeitung
انتشــار یافتــه نشــان مــی دهــد کــه در پــروس برحســب متوســطی
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نظــر تعــداد و گســترهی معلمــان شــرکتکننده 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
کانــون صنفــی معلمــان در اســتانهای مختلــف معرفــی کردنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حرکــت از جهــات بیــان شــده نوپاســت
نیــاز اســت کــه بــا نگاهــی بلنــد مــدت اولیــن گامهــا را درســت و
اصولــی بــردارد .یــک حرکــت صنفــی بــا برداشــتن گامهای درســت
از ابتــدا و پیشبینــی آینــده بــر اســاس تحلیــل شــرایط موجــود
میتوانــد بــه حرکتــی تأثیرگــذار تبدیــل گــردد .یــک تشــکل
صنفــی بــا اتخــاذ مواضــع درســت در جهــت منافــع واقعــی افــراد
در کوتاهمــدت و بلندمــدت بــه تشــکلی پایــدار و موثــر تبدیــل
خواهــد شــد .اتخــاذ مواضــع درســت بــه خصــوص در موقعیتهــای
حســاس در شــرایطی صــورت میگیــرد کــه فعالیــن صنفــی ،پایــگاه
مــادی و طبقاتــی صنــف خــود را بــه خوبــی دریابنــد و براســاس آن
بهتریــن تصمیمگیــری را در جهــت منافــع افــراد انجــام دهنــد.
تشــکلهایی میتواننــد در ایــن راه از مســیر درســت منحــرف
نشــوند کــه هدفــی جــز پیگیــری و بــه ثمــر نشــاندن مطالبــات
برحــق افــرادی کــه از ســوی صاحبــان قــدرت و ســرمایه مــورد
ظلــم قــرار گرفتهانــد را دنبــال نکننــد.

کــه شــامل  9ســال میشــود از
 1000فراخوانــده بــه خدمــت وظیفــه 716 ،نفــر غیرشایســته بــرای
خدمــت نظــام تشــخیص داده شــدند کــه از میــان  317نفــر بــه
مناســبت عــدم کفایــت قــد
الزم و  339نفــر بــه جهــت معلــول بــودن معافیــت یافتنــد .در
ســال  1857شــهر برلــن موفــق نشــد کــه ســهمبه ی خــود را در
مــورد تــدارک افــراد ذخیــره
تحویل دهد زیرا  156نفر کسری داشت.
J .von liebig : “Die chemie in ihrer Anwendung out agrikultur.
”, and Physiologie
()118-117 .aufl . Bd I.S 7 1862
کاپبتال جلد  1ص  250کارل 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  93حرکــت صنفــی معلمــان وارد
مرحلــهای جدیــدی شــده اســت و طیــف وســیعی از معلمــان را
بــه انجــام حــرکات صنفــی در جهــت خواســتههای صنفیشــان
از حقــوق و دســتمزد تــا شــرایط کار کشــانده اســت کــه در تاریــخ
اعتراضــات صنفــی معلمــان از دو جهــت بیســابقه اســت :اول از
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در شــرایط فعلــی کــه کلیــه زحمتکشــان در جامعــه از ســوی
صاحبــان قــدرت و ســرمایه مــورد انــواع ظلــم و نامالیمتــی قــرار
گرفتهانــد الزم اســت همـهی زحمتکشــان در یــک حرکــت صنفــی
سراســری دســت همدیگــر را بگیرنــد و بــه حمایــت از یکدیگــر
بپردازنــد .منافــع معلــم و دانــش آمــوز و کارگــر در شــرایطی کــه
همــه نیــروی کارشــان را در ازای دســتمزد ناچیــز میفروشــند از
یکدیگــر جــدا نیســت .هیچکــس تافتــهی جدابافتــه نیســت و
همــه در یــک چیــز مشــترکند :همــه در حــال اســتثمارند .در ایــن
شــرایط فعالیــن و تشــکلهای صنفــیای از معلمــان کــه خــود را
در کنــار دیگــر محرومــان جامعــه قــرار میدهــد از درکــی عینــی
و واقعــی در جهــت منافــع افــراد برخوردارانــد .در شــرایط فعلــی
معلمــان در حیــن اینکــه بــا تأکیــد بــر مطالبــات بــر حقشــان
کــه در تجمــع  10اســفند و همچنیــن  27فروردیــن بیــان نمودند-بــه محکــم نمــودن صفهایشــان میپردازنــد نیــاز اســت کــه بــا
دیگــر محرومــان جامعــه در بیــان مطالباتشــان همــراه شــوند و بــا
پیونــد حرکــت صنفــی معلمــان بــا دیگــر حــرکات صنفــی باعــث
تاثیرگــذاری بیشتــر ایــن حرکــت در آینــده و گام نهــادن در مســیر
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درســت گردنــد.
البتــه همانطــور کــه در مطلــب «دســتاوردهای  10اســفند بــرای
معلمــان» نیــز بیــان گردیــد «معلمــان در اعتراضــات اخیــر بــا
طــرح شــعارهایی نظیــر «حــق تحصیــل رایــگان بــرای همــه و
توقــف خصوصیســازی مــدارس» و «پایــان دادن بــه تبعیــض و
نابرابــری» خــود را در کنــار بقیــهی اقشــار محــروم جامعــه قــرار
دادنــد کــه بیانگــر رشــد و بلــوغ در صفــوف ایــن قشــر از جامعــه
میباشــد .شــعارهای برابریطلبانــه کــه طیــف وســیعی از جامعــه
را دربرمیگیــرد نشــاندهندهی حرکتــی رو بــه جلــو اســت
کــه خــودش را بــه بقیــهی جامعــهی ایــران ،از کــودک محــروم
از تحصیــل در منطقــهی محــروم تــا کارگــر محــروم از دســتمز ِد
عادالنــه پیونــد میزنــد .معلمــان نشــان دادنــد کــه نــه تنهــا خواهان
حقــوق انســانی خودشــان نظیــر دســتمزد عادالنــه ،مســکن ،بیمـهی
مناســب ،شــرایط کار انســانی و  ...میباشــند بلکــه توانایــی آن
برحــق صنفیشــان را بــه دیگــر صفــوف
حرکــت
را دارنــد کــه
ِ
ِ
محرومــان و زحمتکشــان در جامعــه پیونــد بزننــد .معلمــان امــروزه
بــا درک درســت از شــرایط طبقاتیشــان خــود را در کنــار دیگــر
محرومــان در جامعــه قــرار دادهانــد و بــه ایــن بلــوغ رســیدهاند کــه
چشــم دوختــن بــه قدرتمنــدان و صاحبــان ســرمایه تغییــری در
معیشتشــان ایجــاد نخواهــد نمــود .ایــن بیانگــر بلــوغ طبقاتــی
بخــش بزرگــی از معلمــان اســت ک ـه آنهــا را بــه درســتی در کنــار
کســانی قــرار داده اســت کــه از مبنــای مــادی یکســانی برخوردارنــد

و درنتیجــه در جــدال موجــود در یــک صــف و در کنــار هــم قــرار
گیــری درســت
میگیرنــد .قطعــ ًا در صــورت ادامــهی ایــن موضع
ِ
شــاهد قــدرت روزافــزون معلمــان در جهــت پیگیــری مطالباتشــان
در کنــار دیگــر طبقــات محــروم خواهیــم بــود».
در جهــت همــکاری بیشتــر حرکــت صنفــی معلمــان بــا دیگــر
حرکتهــای صنفــی نیــاز اســت کــه کارهــا و حرکاتــی عملــی -از
ســوی فعــاالن صنفــی و کانــون صنفــی معلمــان بــه عنــوان مــورد
اعتمادتریــن تشــکل موجــود  -انجــام شــود:
حمایــت خــود را از اعتراضــات و حــرکات صنفــی دیگــر
-1
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خصوصــن کارگــران کــه بــرای دســتیابی بــه مطالبــات برحــق
صنفیشــان تــاش میکننــد اعــام کننــد و مخالفــت خــود را بــا
هرگونــه اســتثمار نیــروی کار بیــان دارنــد.
بــا فعالیــن صنفــی گروههــای دیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده
-2
و بــه نزدیکــی بیشتــر و انجــام برنامههــای مشــترک بپردازنــد.
معلمــان بــا دیگــر تشــکلهای صنفــی بــر روی مــوارد
-3
مشــترک بــه تفاهــم برســند و در برنامههایــی مشــترک بــرای
دس ـتیابی بــه آن تــاش کننــد .مــواردی نظیــر «دســتمزد بــاالی
خــط فقــر»« ،حــق تحصیــل رایــگان بــرای همــه»« ،حــق تشــکل
مســتقل صنفــی»« ،حــق برگــزاری تجمعــات صنفــی»« ،بیمــه
کارآمــد»« ،بهداشــت رایــگان» و  ...کــه خواســتهی مشــترک همـهی
زحمتکشــان اســت میتوانــد اصلــی بــرای اتحــاد و نزدیکــی
باشــد.
بــا برداشــتن ایــن گامهــای درســت و جلوگیــری از نفــوذ جریانــات
فرصــت طلــب و وابســته بــه قــدرت ،معلمــان بــا حرکــت آغــاز شــده
هــر روز بیشتــر بــه کســب آگاهــی خواهنــد پرداخــت کــه در
حــرکات عملیشــان نیــز نمــود عینــی خواهــد یافت.کســانی کــه
بــه مخالفــت بــا ایــن خواســت در جهــت پیونــد و اتحــاد معلــم
بــا کســانی کــه نیــروی کارشــان را در ازای دســتمزد انــدک
میفروشــند برمیخیزنــد یــا درک درســتی از منافــع معلــم ندارنــد و
یــا بــه دلیــل درآمدهــای جانبــی دیگــر در شــرایط طبقاتــی معلمــان
قــرار ندارنــد و منافعشــان در تضــاد بــا عمــوم معلمــان اســت.
معلمــان بایــد آگاه باشــند و در شــرایط کنونــی کــه اتحــاد معلمــان
در جهــت شــکلگیری اســت بــا دنبــال نمــودن مواضــع افــراد و
گروههــای مختلــف دوســت را از غیــر دوســت تشــخیص دهنــد.
همچنیــن کانــون صنفــی معلمــان بــه عنــوان تنهــا تشــکل مــورد
قبــول اکثریــت معلمــان بایــد در ایــن راه پیشــگام بــوده و رویکــرد
درســت و حقطلبانــه خــود را همجهــت بــا منافــع معلمــان نشــان
دهــد.
همچنیــن فعالیــن کارگــری نیــز بــا درک ایــن ضــرورت بایــد
گامهایــی در ایــن جهــت بردارنــد کــه اولیــن گام را بــا حمایــت از
مطالبــات و اعتراضــات معلمــان در قطعنامــه روز جهانــی کارگــر کــه
از ســوی تشــکلهای کارگــری تهیــه گردیــده اســت نشــان دادهانــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه معلمــان در شــرایط کنونــی از نظــر زیســتی
و میــزان درآمــد نزدیکتریــن قشــر بــه طبقــهی کارگــر ایــران
میباشــند و همچنیــن الزم اســت اشــاره گــردد کــه وضعیــت
بــد معیشــتی معلمــان کــه آنهــا را مجبــور بــه انجــام اضافــه کار
و اتخــاذ مشــاغل جانبــی میگردانــد تأثیــر مســتقیم بــر وضعیــت
آمــوزش فرزنــدان طبق ـهی کارگــر خواهــد داشــت .طبقــات بــاال بــا
اســتفاده از انــواع امکانــات آموزشــی خصوصــی بــا کیفیــت بــاال برای
فرزندانشــان ضعــف سیســتم آمــوزش موجــود را جبــران میکننــد و
متاســفانه ضعــف سیســتم آموزشــی موجــود بیشتریــن آســیب را
بــه فرزنــدان طبقــات پاییــن جامعــه وارد خواهــد نمــود .بــا توجــه بــه
اینکــه تحصیــل رایــگان بــا کیفیــت آموزشــی برابــر بــا دیگــر اقشــار
جامعــه حــق هم ـهی فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم اســت بایــد بــرای
پیونــد بیشتــر معلــم بــا کارگــر در جهــت دســتیابی بــه ایــن
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هــدف مشــترک تــاش گــردد.
مشــخص اســت آنچــه در اینجــا بیــان گردیــد افقــی را در کار
صنفــی قــرار میدهــد و بایــد در دراز مــدت بــه عنــوان راهکار
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 شــکلگیری اســت
و فضاهــای کارگــری نیــز بــا مشــکالت خــاص خــود در جهــت
متشــکل شــدن مواجــه انــد دس ـتیابی بــه ایــن مهــم در کوتــاه
مــدت امکانپذیــر نخواهــد بــود ولــی بایــد بنیانهــای آن از االن
بــا گامهایــی اســتوار بــه دور از هرگونــه حرکــت عجوالنــه ایجــاد
گــردد .بــرای شــروع ،شــکلگیری ارتبــاط و نوعــی تبــادل ایــده و
نظــر بیــن فعــاالن صنفــی میتوانــد مســیر را بــرای انجــام ایــن
اتحــاد کــه بــه گونـهای نانوشــته بیــن معلــم و کارگــر وجــود دارد
را ایجــاد نمایــد.

بهخصــوص بــرای قانــون ۸ســاعت کار روزانــه.
تــاش آنهــا بــا شکســت مواجــه شــد و انجمــن نیــز از بیــن
ی بودنــد ،مهاجرانــی کــه
رفــت .بیشــتر آنهــا مهاجــران اروپایــ 
دنبــال آرزوهــای خــود بــه آمریــکا رو آورده بودنــد .تعــداد اعضــای
شــوالیههای کارگــر در ســال  ۱۸۸۶یعنــی تنهــا ۱۷ســال پــس از
تاســیس بــه بیــش از ۷۰۰هــزار نفــر رســید .شــعار آنهــا «صدمــه
بــه یــک نفــر ،نگرانــی بــرای همــه» بــود و بــرای ایدههــای
بلندپروازانـهای همچــون ۸ســاعت کار روزانــه ،توقــف کار کــودکان
و دســتمزد برابــر تــاش میکردنــد.
همچنیــن مناســبت اول مــه بــه عنــوان روز کارگــر بــه ایــن جهــت
بــوده اســت ،کــه در چهــارم مــاه مــه ســال  ،۱۸۸۶و در چهارمیــن
روز اعتصــاب و تجمــع کارگــران آمریکایــی در شــهر شــیکاگو،
پلیــس بــه روی آنــان آتــش گشــود کــه شــماری کشــته ،عــدهای
مجــروح و در نهایــت ،چهارتــن نیــز اعــدام شــدند.

تربیک یک قیام
روزجهانــی کارگــر مبــارک .ایــن جملــه در اولیــن روز مــاه مــه بــه
تقویــم میــادی و  11اردیبهشــت بــه تقویــم شمســی بــه هــزاران
کارگــر در گوشــه و کنــار جهــان تعلــق دارد 1 .مــه یــادگاری از
شــورش کارگــران آمریکایــی در ســال  1886اســت .بــدون شــک
در میــان نســل امــروز کســی از آن تاریــخ خاطــره ای نــدارد و آن
تاریــخ را بیــاد نمــی آورد ،امــا بســیاری بــرای حفــظ هویــت واقعــی
طبقــه کارگــر مــی کوشــند تــا ایــن تاریــخ را در میــان دیگــر
صفحــه هــای مبــارزات طبقاتــی بــه عنــوان یــک نمــاد حفــظ
کننــد ،نمــادی کــه از رویــای یــک دنیــای بهتــر حــرف مــی زنــد.
 1مه و سرنوشت کارگران در این روز
تاریخچــه روزجهانــی کارگــر
بــه جایــی در صفحــه هــای
پایانــی دســامبر  1869بــر
مــی گــردد .جایــی در ایالــت
شــیکاگو و شــهر فیالدلفیــا.
شــهری کــه شــاهد  ۹خیــاط
اروپایــی بــود ،آن هــا خــود را
«شــوالیههای کارگــر» نامیدنــد
و یــک انجمــن کارگــری
بنیــان گذاشــتند .ایــن انجمــن
کارگــری در ابتــدا بــه صــورت
پنهانــی فعالیــت مــی کــرد ،امــا
بهســرعت در ســال  ۱۸۷۲رشــد کــرد .آنهــا بــا فروپاشــی اتحادیــه
ملــی کارگــری ( )۱۸۶۶-۱۸۷۳در ســال  ۱۸۷۳کــه گــروه بزرگــی
از کارگــران اصالحطلــب را نمایندگــی میکــرد ،بهتدریــج
بزرگتــر شــدند .اتحادیــه ملــی کارگــری تــاش ناموفقــی داشــت
بــرای تغییــرات وضــع کارگــران بــا فشــار بــه نماینــدگان کنگــره37 ،

کارگــران اعتصابــی خواســتار تعدیــل شــرایط کار و کاهــش ســاعات
روزانــه کار از ده ســاعت بــه  ۸ســاعت بودنــد .قــرار بــود کــه اول
مــاه مــه  ۱۸۸۶در آمریــکا (ایــاالت متحــده) ،کاهــش ســاعات کار
بــه هشــت ســاعت در روز ،بــه اجــرا درآیــد کــه چنیــن نشــد و
در نتیجــه ،کارگــران در گوشــه و کنــار ایــن کشــور دســت بــه
تظاهــرات زدنــد .در یکهــزار و دویســت کارخانــه و کارگاه،
اعتصــاب صــورت گرفــت .شــمار کارگــران معتــرض شــهر شــیکاگو
بیــش از ســایر شــهرها و حــدود  ۹۰هــزار تــن بــود .در چهارمیــن
روز تظاهــرات شــیکاگو ،کارگــران اعتصابــی و هوادارانشــان
درمیــدان بیــده( )Haymarketجمــع شــده و از آن جــا بــه حرکــت
درآمــده بودنــد .ســخنرانان آنــان بــر یــک گاری بــزرگ ســوار بودند
و شــعار میدادنــد .پــس از طــی مســافتی ،پلیــس اطــراف ایــن
گاری را گرفــت و خواســت کــه تظاهــرات کننــدگان متفــرق شــوند
امــا چنیــن نشــد و ناگهــان صــدای انفجــاری آمــد .بــر اثــر آن
انفجــار یــک مامــور پلیــس کشــته شــد و چنــد کارگــر و پلیــس
نیــز مجــروح شــدند .ایــن حادثــه ســبب شــد کــه پلیــس دســت بــه
تیرانــدازی بــه ســوی جمعیــت بزنــد و کشــتار جمــع قابــل توجهــی
از کارگــران اتفــاق بیافتــد.
آمــار کشتهشــدگان هیــچ گاه اعــام نشــد امــا اســامی انبــوه
مجروحــان در دســت اســت .پلیــس بــا اعمــال خشــونت موفــق
شــد جمعیــت را پراکنــده کنــد .در پــی ایــن حادثــه ،هشــت تــن
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بــه عنــوان ســران ایــن تظاهــرات دســتگیر شــدند کــه پنــج نفــر
از آنــان کارگــر مهاجــر آلمانــی و یکــی هــم آلمانــی تبعــه آمریــکا
بــود .دادگاه یکــی از ایــن دستگیرشــدگان را بــه  ۱۵ســال حبــس
محکــوم کــرد و بقیــه محکــوم بــه اعــدام شــدند همچنیــن یکــی
از محکومــان بــه اعــدام ،پیــش از اجــرای حکــم خودکشــی کــرد و
چهــار نفــر دیگــر بــه دار آویختــه شــدند.
متحــدان طبقــه کارگــر ســرانجام در ســال  1889و در کنگــره
بینالمللــی کارگــران پاریــس ،بــه پیشــنهاد نماینــده کارگــران
امریــکا ،روز اول مــاه مــه را بــه عنــوان روز جهانــی کارگــر برگزیدند
و در بســیاری از کشــورهای دنیــا ایــن روز را گرامــی میدارنــد.
حزبهــای کمونیســت ،سوسیالیســت و اتحادیههــای کارگــری در
بســیاری از کشــورهای جهــان ایــن روز را بــا برگــزاری تظاهــرات
و راهپیمائیهــای خیابانــی برگــزار میکننــد .دههــا ســال اســت
کــه در تقویــم هــا از ایــن روز بــا عنــوان روز جهانــی کارگــر یــاد
مــی شــود .در کشــورهای مختلــف مراســم ویــژه برگــزار میشــود
امــا ایــاالت متحــده و کانــادا نخســتین دوشــنبه هــر ســپتامبر را بــه
عنــوان «روزکارگــر» برگــزار میکننــد تــا شــاید بتواننــد هویــت
خــود را انــکار و کتمــان کننــد.
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
ایالــت شــیکاگو اســت .یکــی از ســنت هــای پرطرفــدار و دیریــن
ایــن روز برگــزاری راهپیمایــی و تظاهــرات کارگــری اســت.
بســیاری از کارگــران و مدافعــان آن هــا در ایــن روز بــه خیابــان
مــی آینــد و مطالبــات خــود را مطــرح مــی کننــد تــا حکومــت هــای
غیرکارگــری فرامــوش نکننــد کــه افزایــش دســت مزدهــا ،حــق
بیمــه ،زندگــی انســانی و دنیــای آزاد و برابــر ،خواهــان بــی شــماری
بــه انــدازه کل طبقــه کارگــر -دارد.هــر چنــد هنــوز خیلــی از کارگــران بیــش از  10ســاعت در روز کار
مــی کننــد تــا شــاید بخشــی از نیازهــای زندگیشــان برطــرف شــود،
امــا یکــی از نتایــج اعتراضــات کارگــری در  1886ایــن بــود کــه
اکنــون همــه جــای دنیــا  8ســاعت کار را بــه رســمیت شــناخته و
حتــی در قوانیــن بــورژوازی هــم بیــش از آن غیرقانونــی اســت،
مگــر در حالــت توافقــی و بــا افزایــش دســت مــزد.
هــر چنــد کــه در خیلــی از نقــاط جهــان حکومــت هــا تــاش
مــی کننــد تــا روز جهانــی کارگــر را در حــد یــک جشــن ملــی یــا
برژوایــی تنــزل دهنــد آمــا آن چــه وافعیــت دارد ایــن اســت کــه
مبــارزه طبقاتــی در تمــام دقایــق ایــن روز ،ماننــد زخــم هــا دســت
کارگــران پینــه بســته اســت.
برگرفته از برخی مقاالت
مهراد امیریان
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