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سردبیر :سیمین روزگرد

مشاور :سام محمودی سرابی
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همکاران این شماره :محمد حبیبی ،رضا حقیقتنژاد ،فرید رهنما ،آیدا ابروفراخ ،دلبر توکلی ،علی شافعی،
پانتهآ بهرامی ،علی عجمی ،منصور اسانلو ،فرناز کمالی و بنان یحیینیا

ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 5406

+1 (202) 330 5465

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911 Fax:

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

www.peace-mark.org

Address:

Web:

Fairfax VA 22033
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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
گفت و شنودی با پناهندگان افغانستانی ساکن ایران
مینا گنجهای :مصاحبهای که با آقای امیر داشتید ،بسیار جالب و الزم بود .متاسفانه شرایط اقتصادی
بد مهاجران افغان در ایران باعث میشود که آنها از جهت تحصیلی نتوانند پیشرفت مناسبی داشته
باشند .همین عدم پیشرفت که دلیلاش را گفتم ،باعث میشود که دید نادرستی نسبت به این افراد
در ایران وجود داشته باشد .به نظر من دولت ایران یا نباید مهاجرت افراد را بپذیرد یا باید مثل سایر
کشورهای جهان ،امکاناتی که در اختیار سایر شهروندانش قرار میدهد ،به آنها هم بدهد.
آرشام والیی :در هر ملیتی هم انسان خوب هست هم انسان بد .من به شخصه به این موضوع که تا
ال دید درستی نسبت به
با شخصی رفتار نادرست و برخورد غلط نشود ،آن شخص از خودش رفتار ناپسندی نشان نمی دهد ،معتقدم .وقتی در ایران اص ً
افغان ها در بین اکثریت مردم وجود ندارد ،همین باعث برخورد نادرست و بروز این گونه مسائل می شود ...خود من به شخصه یک دوست افغانی داشتم
که از اکثریت دوستان ایرانی بیش تر با او احساس صمیمیت می کردم و همین دوستی باعث شد که ذهنیتی که اطرافیان از قبل به من تحمیل کرده
بودند ،به کل از بین برود.

بررسی حکم صادره برای متهم پرونده قتل ستار بهشتی در گفتگو با محمد اولیایی فرد

خط صلح

حمید نیک آیین :در مورد حوادث کوی دانشگاه هم مشخص بود که قتلهای عمدی انجام شده ،اما موضوع به مسائل مضحکی مثل یک ریش
تراش و غیره ختم شد .همان طور که آقای اولیایی فرد هم گفتند ،مادر ستار بهشتی اهل قصاص نبود ،اما این تصمیم قوه ی قضاییه نشان
می دهد که به طور کلی چنین اختیاری نباید برای آن شیر زن به وجود می آمد که خودش قاتل پسرش را ببخشد .این گذشت باعث می شد که
محبوبیت ستار بهشتی از این هم در جامعه باالتر رود.
آرش اکبری :حکم این پرونده اگر ده ها بار دیگر هم با درخواست تجدید نظر خانواده و وکیل مواجه شود ،تغییر چندانی نخواهد کرد .قاتل ستار
بهشتی از روز اول هم مشخص بود که حکم زیادی نمی گیرد .این سه سال هم برای این بود که به اصطالح خودشان ثابت کنند ،همه چیز در
ایران عادالنه است؛ غافل از اینکه اتفاقاً همین حکم وقتی قرار باشد با احکام دیگر مقایسهاش کنیم ،اوج بی عدالتی است.

کارتون ماه
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دیده بان



در ادامهی اعتصابات کارگران معدن سنگ آهن بافق ،تحصن مردم بافق ،سنگ آهن را به تعطیلی کشاند.
دراویش گنابادی به دنبال اعالم این خبر که قصد تجمع صلح آمیز با دستان و چشمهای بسته در مقابلدادستانی
را دارند مورد حمله و ضرب و شتم شدید ماموران قرار گرفتند و دستکم  ۰۳۳نفر از آنان بازداشت شدند.
نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران از رشد پنجاه درصدی اجرای احکام اعدام در نیمهی
نخست شهریورماه امسال خبر داده است .این گزارش روند نگران کننده ای برای اجرای احکام اعدام پیش بینی
کرد.
دادستان پیشین اصفهان در مراسم تودیع خود از اجرای پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان با
سابقه در زندان طی سال گذشته ،خبر داد.
طی ماه گذشته تحرکات نگران کننده ای در مورد محمد امین عبدالهی ،زندانی سیاسی محکوم به اعدام که
احتمال اجرای حکم وی را قوی میکند ،صورت گرفت.
علی اکبر یونسی ،کودک  11سالهی اهل همدان هنگامی که در خانه تنها بود بر اثر کنجکاوی با بازسازی
صحنهی اعدام خود را حلق آویز کرد و جان سپرد.
”سهیل عربی“ ،شهروند ایرانی ،توسط شعبهی  ۶۷دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی،



















به اتهام ”سب النبی“ به اعدام محکوم شده است.
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دیده بان



یک روز پس از تجمع اعتراضی دختران شینآبادی در مقابل دفتر ریاستجمهوری ،دستور پرداخت دیهی کامل،
مستمری ،بهبود معیشت و فرایند درمان آنها صادر شد.
شش کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق ،با پافشاری کارگران و خانوادههای ایشان آزاد شدند.
یک مدرسهی ابتدایی در تهران اقدام به تفکیک دانش آموزان در کالس های هوشمند و غیر هوشمند بر مبنای
پرداخت یا عدم پرداخت کمک مالی والدین برای هوشمندسازی کالسها کردهاند.
قوه ی قضاییه به وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات یک ماه فرصت داده تا زمینه و بستر فنی مورد نیاز
مسدودسازی و کنترل اطالعاتی موثر شبکههای ارتباطی مجازی مانند وایبر ،واتساپ و تانگو را فراهم کند.
روحیه صفاجو ،شادان شیرازی ،تارا هوشمند و نورا ثابت چهار شهروند بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از
تحصیل محروم شدند.
 ۱1نفر از فعالین در شبکه های اجتماعی تلفن همراه ،متهم به تولید و باز نشر مطالب توهین آمیز نسبت به آیت
اهلل خمینی ،توسط نیروهای امنیتی سپاه فجر فارس دستگیر شدند
در پی انتشار گزارشات و ویدئوی شورش در زندان قزلحصار ،حفاظت اطالعات زندان برای سرپوش گذاشتن بر
این واقعه و حواشی آن به بازداشت دسته جمعی تعدادی زندانی بدون این که حتی ارتباط مشخصی با واقعه ی
مذکور داشته باشند ،مبادرت کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران می گوید :بیش تر کودکان کار و خیابان به دلیل ”تجاوز“ به ایدز مبتال
شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش نیمروز ،یکی از معضالت این شهرستان را وجود افراد فاقد شناسنامه عنوان کرد گفت:
” ۰۳۳نفر از کودکان شهرستان نیمروز بر اساس بررسی های انجام شده فاقد شناسنامه و محروم از تحصیل
هستند“.

قربانیان یک تضاد؛ کودکانی که در ماه مهر مدرسه نمیروند
ماه مهر و آغاز سال تحصیلی ،بوی کتاب و دفتر و شور و شوق

ممککککککن است ایکن

بچه ها برای رفتن به مدرسه .این یک روی سکه است که بارها

خانواده هکا تکمکایکل

و بارها در ذهن تداعی می شود .در این میان بوی ماه مهر برای

چندانکی بکه تککرک

دسته ای دیگر از کودکان و خانواده هایشان تکرارِ نداشتن ها و

تحصیل فککرزندانشان

و تضاد.

کودکان طبقه ی کم درآمد جامعه از همان کودکی با معنای
تضاد و حذف آشنا می شوند .آرزوهایشان برای آینده لحظه به
لحظه در مقابل دیدگانشان محو می شود .فقر اقتصادی کودک
ی بی رویا می کند .حقیقت تلخ زمانی عریان
را مجبور به زندگ ِ
می شود که این کودکان حتی از طبیعی ترین حق خود یعنی
آموزش محروم می شوند .فقر مهم ترین دلیل این بی عدالتی
است؛ گرچه فقر خود زادهی عدم عدالت است.
یکککککی از

این حال فقر اقتصادی
و عکدم تککوانایکی در
تامکککین معاش خانواده ،ککودک را
مجکککککبور به ترک تحکککصیل میکند .با تککوجه به ایککنککه
در ایران استفاده از نیروی کار کودکان و استثمار آنها با مانعکی
جدی روبه رو نیست .این کودکان در سنین پایین وارد چرخهی
اقتصادی می شککوند و به کارهایی مانند فکال فکروشکی ،گکل
فککککروشککککی،
روزنککککامککککه

مهم تکریکن

فروشی ،واکس

دالیل تکرک

زنکککی ،پککاک

تککحککصککیککل

کککردن شیشه

ککککودککککان

مککککاشکککین،

اخکککتکککالف

پکککککالستیک

طککبککقککاتککی

فککککککروشی،

اسککت .بککا

بککادکنککککک

تککوجککه بککه

فکککککروشکی،

وجود تکورم

آدامکککککککس

روز افزون در
عکس از فارس

کککککککشور،
خانککواده های طبقه ی کارگر در تکککککامین هزینککککککه هکای
تحصککککککیل فرزندانشان از جمکککله خرید نوشکت افکزار بکا
مشکل جکدی روبهرو هستند .کودکان این خانوادهها از عرصهی
تحصیل حذف شده و به اجککبار وارد بازار ککار مکی شکونکد.
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فکروشی ،جمع
آوری نکککککان

خشککککککک و وسککایل فلزی در زبککاله ،دعا فروشی در سکر
چهار راهها ،بازارها و مکانهای شلوغ و یا کار در کارگاه هکا و
کورههای آجر پزی ها می پردازند و زندگی شان پر از مخاطره و
نا امنی است.

کودکان

حذف شدنهای دوباره است .حذف شدنهایی بر پایهی تبعیض

نداشته باشکند ،اما بکا

حجله گاه فرستاده می شوند.
همین طور وجود مدارس مختلط در مناطقی از کشور که با
کمبود امکانات آموزشی روبه رو هستند نیز ،یکی از دالیل
مخالفت خانواده ها با حضور دختران و گاه حتی پسران در
مدارس است .در این مورد فقر فرهنگی عالوه بر فقر اقتصادی
از عوامل تشدید کنندهی این حذف است.
به راستی آیا این محرومیت از عرصه ی آموزشی خشونت
محسوب نمیشود؟ آیا ایجاد شرایط ترک تحصیل برای کودکان
و از بین بردن فرصت ساخت آیندهای بهتر از آنها نقض حقوق
انسانی نیست؟
شاید بهترین و عینی ترین راهکار برای نجات زندگی تحصکیلی

کودکان

بر اساس اصل  03قانون اساسی ،دولت موظف است وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی
متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد
خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ،اما افزایش آمار
کودکانی که بنا به مشکالت اقتصادی و فرهنگی از تحصیل
محروم می شوند ،نشان از عدم اجرای صحیح این قانون در
کشور است.
گاه تصمیمات و طرح های دولتی به شکل غیر مستقیم نیز
می تواند بر آمار ترک تحصیل کودکان تاثیر بگذارد .یکی از
نتایج طرح هایی که به خانه نشین کردن زنان می انجامد و
امکان اشتغال را از آن ها می گیرد ،ایجاد مشکل در تامین
نیازهای اقتصادی خانواده های کم در آمد ،به خصوص
خانواده هایی با سرپرستی زنان و در نتیجه ی آن ایجاد شرایط
نامناسب برای تحصیل کودکان این خانوادهها و سوق دادن این
دانش آموزان به سمت ترک تحصیل است.
از دیگر عوامل ترک تحصیل دانش آموزان میتوان به تعصبات
فرهنگی خانوادهها اشاره کرد .این خانوادهها اجازهی تحصیل را
به فرزندانککشان
نمیدهند .در این
بیککن دخکککتران
اولیکککن قربانیان
این تعککککصبات
هستند .دخترانی
که در سنککککین
پایین مجبور به
ترک تحکککصیل
میشوند و همین
طکککور گککاه در
کودکی با اجککبار
خانواده تکککن به
ازدواج می دهند و هیچگاه امکان بازگشت به کککالس درس را
ندارند .دخترانی که به واسطهی فرهنگ تبعیض از ابتدایی ترین
حق محروم میشوند و با حمایت قوانکککین دینی-حکومتککی به

و آیندهی این کودکان بسته به حمایکککتهای دولتی است .این
کودکان بی رویا و بی آینکککککده در خیابانهای شهر در گرما و
سرما در انتظار فروختن دستککککه گلی یا برگی فال برای گذران
زندگی هستند و در نگاهشان می توان حسکرت هیاهوی ساعت
تفریح و صدای زنکککگ پایان روز مدرسه را دید .شاید زمان آن

رسکککککیده که
دولت با حمایت
فعالین حقککوق
کودکککککان به
دنبال راهکاری
عمککلی باشد و
به جای ایکجاد
مانع بر سکر راه
این فعالکین ،در
ککککنار آنها و
عکس از فارس نککه رودر روی
آنها ،بککککرای
بازگرداندنِ کودکان دور از مدرسه به جایگاه حقیقی شان تالش
کند.
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آموزش و پرورش

سازمان جهانی آموزش در سال جاری کمپینی با نام ”اتککحاد
برای آموزش با کیککفیت“را سازماندهی ککککرده است که بنابر
نظککر این سازمان 20 ،میلیککون معلم ،مربی و کارمند حوزه ی
آموزش را در سراسر جهان متحد ککرده است .یکی از اهککداف
اصلی این کمپین تاکید بر آموزش کیفی به عنوان محور اصلی
برنامه ریزیهای دولتی و صنفی از سال 2015به بعد می باشد.
در این کمپین از معلمان جهان و اتحادیههای آنها خکواسکتکه
شده که در سه زمینه ی آموزش کیفی وارد کنش جدی شونکد؛
تدریس با کیفیت ،ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی
با کیفیت)1(.
روشن است که ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی
کیفی در حوزهی وظایف و مسئولیتهای دولتها وسازمانهای
آموزشی است(که خارج از بحث این مقاله می باشد) ،اما
تدریس با کیفیت در ارتباطی مستقیم با وظایف آموزشی
معلمان است .در نظر داشتن وظایف معلمی و عمل به آنها به
این معناست که معلم هم پای دانش آموزان به طور فعال در
فرایند یادگیری شراکت دارد .یادگرفتن درباره ی خودش،
تغییرات حوزه ی کاری اش ،انتظارات اجتماعی و از همه مهم تر
یادگیری درباره ی دانش آموزانش و روش هایی برای
توانمندسازی آنها در زمینهی رشد و پیشرفت)1( .
انجام درست ،روشمند و بهینه ی این وظایف با توجه به
پیچیدگیهای این حرفه ،وابسته به متغیرهای متعددی است که
از مهم ترین آن ها می توان به سالمت جسمی و روانی
آموزگاران اشاره کرد .این متغیر خود ارتباط مستقیمی با
وضعیت معیشتی و زندگی اقتصادی معلمان دارد .وضعیتی که
برای معلمان ایرانی حداقل در یک دهه ی اخیر همواره در
شرایط ناپایدار و بعض ًا بحرانی قرار داشته است .با پایان جنگ
هشت ساله و آغاز سیاست های تعدیل اقتصادی در واپسین
سال های دهه ی شصت ،همزمان با افزایش شکاف طبقاتی در
ایران ،شاهد بروز وضعیتی خاص در شرایط معیشتی معلمان
ایرانی بودیم که می توان اصطالح ًا آن را شکاف شغل/دستمزد
نام گذاری کرد .به این معنی که با اجرای سیاست های تعدیل
اقتصادی ،به تدریج میزان حقوق و دستمزد دریافتی معلمان

شماره  41مهر ماه 1393

پایین تر از سطح
کارمندان
متوسط
رسمی بخش های
دیگر دولتی قرار
گرفت .این روند در
دولت های بعدی نیز
هم چنان ادامه یافت تا
جایی که زمینه ی بروز اعتراضات
عمومی معلمان در سال های منتهی به دولت اصالحات شد که
در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اجرای برنامه ی نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دولت قبلی
نیز در واقع واکنشی شتاب زده برای کاهش اعتراضات معلمان
بود .برنامهای که همچون دیگر سیاستهای سی وپنج سالهی
گذشته بدون هیچ دستاورد روشنی انجام شد و نه تنها در
وضعیت معیشتی معلمان تاثیر مثبتی نداشت ،که زمینه ساز
بروز مشکالت و ناهنجاری هایی در سیستم پرداخت حقوق
معلمان شد .تغییر دولت ها و تعویض وزرا و جایگزینی مدیران
ستادی و سازمانی جدید عمال تاثیر مثبتی در کاهش مشکالت
اقتصادی معلمان نداشته است .در یکسال گذشته و با تغییر
دولت و در نتیجهی سیاستهای انقباضی کابینهی روحانی و با
ال برخی
توجه به شرایط اسفناک اقتصادی ناشی از تحریم ،عم ً
از معلمان به خصوص معلمان دوره ی ابتدایی و آموزگاران غیر
رسمی ،وارد وضعیتی شده اند که از آن می توان به بحران
معیشتی یاد کرد .با توجه به موارد ذکر شده ،عمده ترین
مشکالت جامعهی معلمان ایران را می توان به طور خالصه در
موارد زیر جمع بندی کرد .الزم به یاد آوری است که عمده
معضالت پیش رو از دیر باز و در دولت های گذشته نیز وجود
داشته ولی سیاست ها و عملکردهای دولت جدید در تشدید
آنها موثر بوده است.
 -1کاهش قدرت خرید معلمان در طول یکسال گذشته
بنا بر نظر کارشناسان ،مقایسهی میان دستمزدها و هزینه ها در
 03سال گذشته نشان می دهد که حقوق کارمندان دولتی 133
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مصر  13درصد ،اندونزی  31درصد ،اردن  031درصد،
فنالند 111درصد ،مکزیک  173درصد و ایرلند  111درصد
اعالم شده بود .اگر چه نام ایران در این لیست نبود با این
وجود بنابر متوسط حقوق ماهانه معلمان ایرانی در سال  88و با
در نظر گرفتن میزان جمعیت و سرانه ی تولید ناخالص داخلی
در این سال ،این رقم برای معلمان ایرانی 1218درصد خواهد
بود )4(.مقایسه ی این آمار نشان می دهد که میزان قدرت خرید
معلمان ایرانی در مقایسه با حتی بسیاری از کشورهای جهان
سوم در حد بسیار پایینی قرار دارد که این رقم در یکسال اخیر
کاهش بیشتری هم داشته است.
 -1پرداخت نامنظم مطالبات معلمان و رشد بدهیهای وزارت
خانه در یک سال اخیر
هکککر ساله به
دلیل کمککبود
نیروی موظف
در بکککککرخی
رشککککککتهها،
ساعککککاتی به
عنککوان اضافه
کار یا حککککق
التکککککدریس
عالوه بکککککر
ساعات موظف
در اختکککککیار
معککلمکککککان
داوطلککب قرار
می گیرد .از طرفی معلمان متقاضکککی از طریق حق الزحکککمه
ساعات اضافه کاری می توانند بخشی از کمبکودهای مالی خود
را جبران کنند .با شروع سال تحصککیلی جدید ( )20-21و آغاز
به کار دولت ،شاهد اقکککککدامات گستککردهی وزارت آموزش و
پرورش برای کاهش ساعات اضکافه کاری و پرداخت بسکککیار
نامنظم دستمزدهای مربوطه بودیم .به طوریکه حق الزحمهی
اضافه کاری معلمان با تاخیری پنککج ماهه و به صورت محدود
پرداخت شد.

تا  133برابر افزایش داشته؛ اما در همین مدت قیمت کاالها
وخدمات مورد نیاز مردم بیش از  033برابر رشد داشته است.
به عبارتی قدرت خرید کارمندان دولت به نصف کاهش یافته
است )0(.در این میان معلمان به دلیل بروز شکاف شغل /
دستمزد(که در باال اشاره شد)درسال های پس از جنگ ،نسبت
به سایر کارمندان رسمی قدرت خریدشان همواره در وضعیت
آسیب پذیر تری قرار داشته است .درسال جدید نیز برخالف
قانون مصوب مجلس با وجود تورم  03درصدی ،افزایش حقوق
کارمندان دولت فقط  13درصد بوده است .به عبارت دیگر
قدرت خرید با کاهش  13درصدی مواجه شده است .معموالً در
سایر بخش های دولتی با پرداخت اضافه کاری و دیگر مزایای
نقدی و غیر نقدی این کسری تا حدودی جبران می شود .اما
و
آموزش
پرورش فاقد
چنین مزایایی
است و معلمان
عمدتاً برای
جبران کاهش
قدرت خرید به
شغل های دوم
و حتی سوم
روی می آورند
که بعضاً این
امر به صورت
تبلیغاتی مورد
و
اشاره
اعتراض برخی مسئوالن دولتی(نظیر محمد باقر قلیباف) نیز
قرار گرفته است.
از طرفی در میان کشورهای جهان ایران در پایین ترین رده ی
نظام پرداخت دستمزدها به معلمان قرار دارد .در سال 88
یونسکو آماری را اعالم کرد که براساس آن قدرت خرید
معلمان در برخی کشورها با استفاده از نسبت دستمزد آن ها به
تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار گرفته بود .بر این
اساس به طور مثال قدرت خرید معلمان برزیلی  131درصد،
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اواسط بهمن ماه و در نتیجهی اعتراضات گستردهی معلمان در
مدارس ،اضافه کار  1ماهِ مهر و آبان را پرداخت کردند و پس از
آن به همین ترتیب به طور نامنظم پرداخت ها صورت گرفته
است .و امروز در حالی که در آغاز سال تحصیلی  24-20قرار
داریم ،هنوز اضافه کار  1ماهه ی اردی بهشت و خرداد 20
پرداخت نشده است .عالوه بر این لیست بلند باالیی از
بدهیهای وزارت خانه به معلمان وجود دارد که از آن جمله می
توان به اضافه کاری مدیران و معاونان مدارس ،حق کارورزی
هنرآموزان هنرستانها ،حق الزحمهی برگزاری امتحانات نهایی
خرداد و شهریور ،حق الزحمه ی تصحیح اوراق امتحانات نهایی
و موارد دیگر اشاره کرد .از سوی دیگر در دستور العمل جدیدی
که در اردی بهشت ماه امسال از سوی وزارت خانه صادر شده و
برای اجرا در اختیار ادارات کل قرار گرفته ،به صراحت بر
کاهش ساعات حق التدریس(اضافه کار) تاکید شده است .در
بخشی از این بخشنامهی وزارتی آمده است:
”دراین راستا مجموع
ساعات حق التدریس با
توجه به ساعات
سال
اختصاصی
تحصیلی  20-21با
کاهش حداقل 13
درصد اعالم خواهد شد
تا از طریق کمیته
نسبت به توزیع آن در
بین مناطق اقدام شود.
الزم به ذکر است
درصدی از اعتبار این
کاهش در اختیار استان
قرار خواهد گرفت و در
صورتی که کاهش از میزان اعالم شده توسط ستاد بیش تر
باشد ،مجدد ًا بخشی از آن در اختیار استان قرار خواهد
گرفت“ ()3
به عبارت دیگر نه تنها ادارات کل موظف به کاهش ساعات
اضافه کار می باشند ،بلکه به گونه ای تشویق و ترغیب
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می شوند که در صورت کاهش بیش تر این ساعات بخشی از
درآمد حاصل از این امر ،دراختیار اداره ی کل استان قرار گیرد
ال اعتبارات مورد اشاره به صورت پاداش در میان
که معمو ً
مدیران ستادی تقسیم می شود .حال سوال اساسی این است
که اضافه کار مورد درخواست وزارت خانه ،چگونه کاهش می
یابد؟
واکاوی چگونگی انجام این درخواست از سوی ادارات کل ابعاد
فاجعه در سیستم آموزشی ایران را روشن تر می سازد .فرستادن
نیروهای خدماتی و سرایدارهای مدارس به عنوان معلمان
ابتدایی سر کالس های درس ،کاهش ساعات درسی دروس
پایه هم چون ریاضی ،فیزیک و شیمی در دبیرستان ها ،کاهش
ساعات کارگاهی هنرستان ها و مدارس کار ودانش ،کاهش
تعداد هنرآموزان در دروس کارگاهی ،تجمیع کالس ها و
فرستادن اجباری دانش آموزان به سوی رشتههایی که خارج از
حوزه ی عالیق آن هاست ،تنها بخشی از اقداماتی است که
مدیران و معاونان
ادارات کل برای دست
یابی به پاداش های
مورد نظر انجام می
دهند.
 -0افزایش مشکالت
مربوط به بیمه های
تکمیلی معلمان
در طول چندسال
گذشته و بر اساس
سیاست های دولت
دهم ،طرحی با عنوان
بیمه ی طالیی برای
پوشش هزینه های
درمانی معلمان به اجرا گذاشته شد .در ابتدا وزارت خانه متعهد
شد نیمی از هزینه ای را که به طور ماهانه از حقوق معلمان
برای اجرای این طرح کسر می شد ،پرداخت کند .اما پس از
ال تمام
یک سال تعهد یاد شده به فراموشی سپرده شد و عم ً
هزینه ها به صورت کامل از حقوق معلمان کسر می گردید.
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کم تر از نصف دستمزد مشخص شده در قانون کار امسال و
با این وجود موانع بسیاری در اجرای طرح وجود داشت که از
این درحالی ست که بنابر نظر کارشناسان خط فقر برای هر
آن جمله میتوان به کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تثبیت
خانوار ایرانی بیش از یک میلیون تومان است .به عبارت دیگر
هزینه های پرداختی در طول سال های گذشته ،با وجود تورم
عالی ترین نهاد آموزشی کشور با نادیده گرفتن قوانین جاری
افسار گسیختهی سال های اخیر اشاره کرد .با آغاز به کار دولت
ال بخشی از بهترین جوانان این سرزمین را مورد استثمار
عم ً
جدید و بروز اختالف میان وزارت آموزش و پرورش و بیمه ی
قرار می دهد .دولت جدید نیز با ادامه ی سیاست های قبلی ،از
ایران ،ارگان پوشش دهنده ی بیمه ی تکمیلی به بیمه ی آتیه
یک طرف با کاهش ساعت حق التدریس و از طرف دیگر با
سازان حافظ تغییر یافت .با این تغییر مشکالت موجود دوچندان
ارائه ی مصوبه ای که همه ی ارگان های دولتی را از هرگونه
شد .در ابتدای امر ،در حالیکه در فاصلهی ماههای اردیبهشت
ال امید این جوانان
استخدام رسمی و پیمانی منع می کند ،عم ً
تا مرداد ،هر ماهه معلمان هزینههای مربوط به بیمه ی طالیی
برای رسیدن به جایگاهی بهتر را نقش بر آب کرده است.
را پرداخت می کردند .به دلیل نا هماهنگی های اداری و آماده
نبودن کارت های بیمه ی طالیی ،عمالً در کنار معکلمان حق التدریس ،وضعیت در کنار معلمان حق التدریس ،وضعیت
معلمان غیر رسمی مدارس غیر انتفاعی
معلمان برای استفاده از این بیمه با
معلمان غیر رسمی مدارس غیر انتفاعی
وخیم تر است .دولت جدید با اجرای
محدودیت های گسترده ای مواجه شدند .از
وخیمتر است .دولککککت جدید با اجرای
سیاست های انقباضی در حوزه ی آموزش و
طرف دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد حتی
سیاسککککتهای انقباضککی در حوزهی
گسترش هرچه بیشتر مدارس غیر انتفاعی
نسبت به گذشته نیز با کاهش بیش تری
تر
بیکککش
هرچه
گسترش
و
آمکککوزش
و افزایش حوزه ی اختیارات آن ها عمالً
مواجه شده و بخشی از هزینه ها ،مانند
ی
حکوزه
افزایش
و
انتفاعی
غیر
مدارس
شرایط الزم برای استثمار هرچه بیشتر این
هزینه های مربوط به دندان پزشکی از شمول
موارد تحت پوشش بیمه ی طالیی خارج شد .اختیارات آنها عکمالً شرایط الزم برای معلمان را فراهم کرده است .در برخی
در کنار این ها بنا بر نظر یکی از اعضای استثمار هرچه بیکککشتر این معلمان را مدارس غیر انتفاعی استان تهران معلمان
کانون صنفی معلمان ،آموزش و پرورش از فراهم کرده است.
ابتدایی با پنج روز کار در طول یک هفته،
حقوقی معادل دویست هزار تومان دریافت
سال  ،21ده ماه از سهم بیمه ی خود ،یعنی
می کنند .این درحالی است که معلمان این مدارس موظف
مبلغی در حدود  033هزار تومان برای هر نفر را به حدود یک
هستند در ابتدای هر سال تحصیلی قرارداهای مربوط به قانون
میلیون فرهنگی بدهکار است)1(.
کار را امضاء کنند .قراردادهایی که به طور مشخص ،میزان
 -4افزایش مشکالت مربوط به معلمان حق التدریس و
دستمزد ماهیانه ،بیمه ی درمانی و پرداخت پاداش ساالنه در
آموزگاران غیر رسمی
آن ها ذکر شده ولی هرگز جنبه ی اجرایی پیدا نمی کنند.
افزایش تحصیالت عالی در میان جوانان در طول یک دهه ی
هرگونه اعتراض از سوی معلمان این مدارس خطر بیکاری را
گذشته و رشد صعودی میزان بیکاری در سال های اخیر،
در پی دارد و با توجه به خیل عظیمی از تحصیل کردگان
بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاهی را روانه ی تدریس در
بیکار ،جایگزینی به راحتی صورت می گیرد .معلمان این
آموزش و پرورش کرده است؛ به این امید که به صورت پیمانی
مدارس حتی از داشتن کارت شناسایی معلمی هم محروم
یا رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند .این افراد که
هستند.
معلمان حق التدریسی نامیده می شوند ،فاقد هرگونه ردیف
 -3تداوم رویکردهای امنیتی درحوزهی فعالیت های صنفی
ال در مناطق
استخدامی و حکم کارگزینی می باشند و معمو ً
در حوزه ی آموزش وپرورش نهادها ،سازمان ها و تشکل های
دورافتاده و محروم با حقوقی ماهانه سیصد هزار تومان بدون
متعددی در طول  03سال گذاشته تاسیس شدهاند و هر کدام با
هیچ مزایا و بیمه ای مشغول به کار می شوند .این یعنی حقوقی
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آموزش و پرورش

معلم توسط تشکل های صنفی در سال جدید جلوگیری شد و
رویکردهای مختلف مدعی دفاع از حقوق و منافع معلمان و
در روزهای منتهی به هفتهی معلم فضای آموزش و پرورش به
کارمندان آموزش و پرورش بوده اند .جامعه ی اسالمی معلمان،
شدت امنیتی بود .از طرف دیگر کانون صنفی معلمان در طول
انجمن اسالمی معلمان ،سازمان معلمان ایران ،کانون تربیت
یکسال گذشته ضمن دفاع از سیاست های آموزشی دولت
اسالمی معلمان ،انجمن اسالمی فرهنگیان و موارد دیگر،
جدید ،از هرگونه موضع گیری تقابلی خود داری کرده است.
همگی از تشکلهایی هستند که به نوعی در پیوند با منککککافع
تقریباً به صراحت می توان گفت که در یک سال گذشته هیچ
حاکمیت بوده اند و از میان گروه ها و احزاب سیاسی وابسته به
اقدام موثری از سوی کانون صنفی معلمان در مواجه با
حاکمیت بیرون آمده اند .در نتیجه از آن ها نمی توان به عنوان
سیاست های تبعیض آمیز و محدود
تشکلهای صنفی وابسته به معلمان
نام برد.در دوره ی هشت ساله ی اگر چه در بدو امر موفقیتهایی به دست آمد ،با کننده ی دولت جدید در حوزه ی آموزش
دولت اصالحات و با باز شدن نسبی این هکککمه با وجود وعککدههای مکککتعدد دولت صورت نگرفته است و مشکالت معیشتی
فضای سیاسی و اجتماعی به تدریج اصالحات درکمک به گسترش تشکلهای مردم معلمان در سایه ی چشم پوشی
شاهد تاسیس تشکل های صنفی نهاد ،در سالهای واپسین دولت خکککاتمی شاهد کانون های صنفی ،هم چنان ادامه دارد.
معلمان و به دنبال آن سازماندهی بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعاالن صنکفی دست یابی به وضعیتی مساعد فقط در
سایهی اتحاد همه ی معلمان حول منافع
اعتصابات و اعتراضات صنفی از
و برخورد امککنیتی با تجمعات گستردهی معلمان
مشترک امکان پذیر است و مشکالت
سوی آن ها درشهرهای مختلف
بودیم.
معیشتی مبنای مشخص و روشنی برای
بودیم.
چنین اتحادی است.
اگر چه در بدو امر موفقیت هایی به دست آمد ،با این همه با
تحقیقات سازمان جهانی همکاری و توسعه نشان می دهد که
وجود وعده های متعدد دولت اصالحات درکمک به گسترش
همه ی کشورهایی که استانداردهای آموزشی باالیی دارند،
تشکلهای مردم نهاد ،در سالهای واپسین دولت خاتمی شاهد
دارای اتحادیه های آموزشی بسیار قوی نیز هستند .ایجاد
بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعاالن صنفی و برخورد
اتحادیه های مستقل نیازمند همکاری گسترده ی معلمان ایرانی
امنیتی با تجمعات گسترده ی معلمان بودیم .با این همه،
و احترام حاکمیت به حقوق معلمان و به رسمیت شناختن
تجربه ی آن سال ها نشان داد که در میان جامعه ی معلمان
کانون های صنفی و برچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر
ایرانی ،پتانسیل الزم برای اتحاد صنفی وجود دارد .پایان
فعالیت های صنفی است؛ چرا که از نظر سازمان جهانی آموزش
دوره ی اصالحات و امنیتی شدن بیش تر فضای سیاسی و
احترام به فعالیتهای صنفی از حقوق اولیهی شهروندی است.
اجتماعی ،عمالً فعالیت کانون های صنفی معلمان را با
محدودیتهای گستردهای مواجه ساخت .بازداشت و دستگیری
منابع:
فعاالن صنفی ،تبعید آموزگاران به شهرهای دوردست ،تعلیق و
 -1هزاره مقدم ،نسرین ،آموزش کیفی ،سایت حقوق معلم و کارگر
اخراج تعدادی از معلمان ،نشانه ای روشن از دشواری های
 -1تایلی ،جنیفر ،معلم در نقش تسهیلگر ،نقشی در برابر معلم ،مدرسهی افروز
فعالیت های صنفی معلمان در این سال ها بوده است .در یک
 -0عبداللهی ،شیرزاد ،یک تصویر گویا از وضعیت معیشتی معلمان ،مجلهی خبری
شاهد فردا 13 ،اسفند ماه 1021
سال اخیر نیز با وجود وعده های دولت جدید و وزیر آموزش و
 -4نورایی ،علیرضا ،آلمان ،کره و ژاپن؛ بهشت معلمان ،خبرآنالین 11 ،اردیبهشت
پرورش مبنی بر همکاری با تشکل های صنفی ،عمالً تغییر
ماه 1088
محسوسی دیده نمی شود .نگاه امنیتی نسبت به معلمان
 -3مراجعه شود به :وبسایت وزارت آموزش و پرورش
وتشکل های صنفی هم چنان ادامه دارد؛ به گونه ای که از
 -1مشکالت بیمه طالیی فرهنگیان تشدید شده است ،خبرگزاری ایلنا11 ،
هرگونه جلسه ای برای برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته ی
مردادماه 1020

دانشجویان

دولت روحانی و مسئلهی حق تحصیل
از این تبعیکض هکا
نبوده و آن ها را از
گذشته به ارث برده
و این دولت در واقع
عککزم حککل ایککن
مشکالت را دارد.
تبعیض
-۱
علیه
تحصیلی
پیروان سایر ادیان و مذاهب در رشته ها یا مقاطع خاص وجود
داشته و یا مذاهبی که در ایران به رسمیت شناخته نمی شوند
مثل دروایش و اهل حق و علی اللهی و امثالهم ،ولی مشخص ًا
بحث محرومیت از تحصیل به دلیل مذهب بهایی ،بر می گردد
به مصوبهای از شورای عالی انقالب فرهنگی با این مضمون که
تمام بهاییان از تحصیل در دانشگاه های ایران محروم هستند و
کسی که رسم ًا بهایی است حق ورود به دانشگاه را ندارد و در
صورت ورود هم به محض علم به بهایی بودن باید اخراج شود.
البته این مصوبه هیچ گاه منتشر نشده است ولی در مقاطع و
مراجع مختلف علت محرومیت بهاییان را وجود چنین مصوبهای
عنوان کرده اند.
حکومت ایران حتی مانع ادامه کار دانشگاه خودگردان بهایی ها
شد و با بازداشت و محکومیت اساتید و مسئولین دانشگاه به
نحوی نشان داد که اساساً آن ها حق تحصیل ندارند و نه حتی
صرفاً تحصیل در دانشگاههای دولتی و حکومتی.
کارنامه ی دولت روحانی در زمینه ی حق تحصیل بهاییان هیچ
پیشرفتی نداشته است ،علی رغم کمپین ها و نامه های مختلف
فعالین مدنی امسال باز هم بهاییان نتوانستند به دانشگاه راه پیدا
کنند و ممانعت از انتخاب رشته ی شادان شیرازی ،رتبه ی ۱۱۰
کنکور ریاضی سروصدای زیادی را هم به پا کرد .این در حالی
بود که شادان توانسته بود از سد ثبت نام کنکور نیز بگذرد و رد
شدن در مرحله ی انتخاب رشته ،نشان می داد که نگاه به
ال از
مقوله ی تحصیل بهاییان هنوز نگاهی امنیتی است و فع ً
دولت روحانی نیز کاری در این زمینه برنمی آید.
 -۲در زمینهی تبعیض های جنسیتی در امر آموزش ،امسال هم

بعد از اعالم نتایج کنکور سراسری دانشگاه های ایران ،علنی
شدن این موضوع که تعدادی از شرکت کنندگان به دالیل
غیرآموزشی از راهیابی به دانشگاه بازمانده اند ،باعث شد تا
دوباره بحث محرومیت های آموزشی و تبعیض تحصیلی و
چگونگی برخورد با مقوله ی حق تحصیل در ایران پررنگ شود.
این اولین بار نبود که کسانی در ایران علیرغم صالحیت به
دالیل غیرآموزشی از تحصیل منع می شدند ولی چیزی که این
موضوع را این بار مهم تر از همیشه میکرد ،این واقعیت بود که
این بار این اتفاقات در وزارت علوم دولتی اتفاق می افتاد که با
پشتیبانی اکثریت جامعه ی مدنی و با وعده ی صریح یا تلویحی
حل همین مشکالت توانسته بود پیروز میدان انتخابات شود و
بسیاری انتظار داشتند با مقوله ی محرومیت و تبعیض تحصیلی
به گونهای دیگر برخورد شود.
این نوشتار در پی بررسی مفصل کارنامه ی دولت روحانی در
مواجهه با تبعیض و محرومیت های تحصیلی نیست و
فقط قصد دارد نگاهی اجمالی و کلی به رویکرد و میزان
شکست و موفقیت آن در رفع محرومیت های تحصیلی داشته
باشد.
بحث تبعیض تحصیلی به عنوان مسئله ای دامنه دار به چند
ریشه تقسیم می شود:
 -۱محرومیت از تحصیل به دالیل دینی و مذهبی ،که نمونهی
شاخص آن بهاییان هستند
 -۲تبعیض تحصیلی به دالیل جنسیتی با کاهش ظرفیت
پذیرش دختران و تبعیض به نفع آقایان در دانشگاه ها و
موسسات آموزشی
 -۰محرومیت آموزشی و تبعیض نسبت به اتباع خارجی
 -۴محرومیت از تحصیل به دالیل سیاسی و داشتن نگاه
انتقادی و یا اعتراض علیه حکومت و دانشجویان ستاره دار
این مطلب قصد دارد عملکرد وزارت علوم دولت روحانی را در
هرکدام از این زمینه ها خیلی کوتاه بررسی کند؛ با این پکیکش
فرض که به ادعای این دولت و حامیانش خود مسبب هیچ کدام
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شد .ماجرا از این قرار بود که از تحصیل تعدادی از دانشجویان
تفکیک و سهمیه بندی رشته ها به نفع پسران ادامه داشت ،به
در مقاطع تکمیلی ممانعت شده بود و پس از پیگیریها به آنها
موازات آن کمپین های تبلیغاتی شدید تندروها در نکوهش
گفته بودند که به دلیل فعالیت های سیاسی ستاره دار شده اند و
تحصیل و کار کردن زنان سروصدای بیش تری پیدا کرد .دولت
نمی توانند وارد دانشگاه شوند .این پروژه علی القاعده باید طی
روحانی در مقاطع مختلف به مقابله با این موج های تبلیغاتی
هماهنگی وزارت علوم و وزارت اطالعات انجام شده باشد.
ال تبعیض آموزشی و سهمیه بندی
هم برخاست ولی عم ً
مقامات مختلف حکومتی وجود دانشجویان ستاره دار را تکذیب
رشتههای دانشگاهی به زیان دختران ادامه پیدا کرد.
کردند و احمدی نژاد به تمسخر آن ها را ستوان نامید .این
 -۰در زمینه ی محرومیت تحصیلی اتباع خارجی دولت روحانی
مسئله ی دانشجویان در طول چهار سال اول دولت احمدی نژاد
تالش کرد با حذف شهریه ی اتباع خارجی در مدارس نسبت به
ادامه داشت و دانشجویان به شیوه های مختلف در دفاع از حق
حل این معضل اقدام کند ،این حرکت به عنوان اولین گام
تحصیل سازماندهی و اعتراض کردند تا جایی که در انتخابات
می توانست قابل قبول باشد اگرچه هنوز راه زیادی تا حل نهایی
سال  ۱۰۰۰حل مسئلهی محرومیتهای تحصیلی و دانشجویان
تحصیل اتباع خارجی باقی مانده است)1(.
ستاره دار تبدیل به یکی از شعارهای رقبای احمدی نژاد شد
 -4محرومیت از تحصیل در دانشگاه ها به دالیل سیاسی از
که با کودتای انتخاباتی  ۰۰این
جنجالی ترین و خبرسازترین شکل
محرومیتها اوج گرفت و بیش تر و
محرومیت تحصیلی بوده است؛
بیش تر شد و دانشجویان زیادی
چرا که هیچ گاه پس از انقالب
زندانی و اخراج شدند؛ از جمله خودِ
فرهنگی مشخص نشد که
فعالین دفاع از حق تحصیل.
دانشجویان محروم شده به استناد
با رفتن احمدی نژاد و انتخاب
کدام قانون و مصوبه از تحصیل
حسن روحانی ،رئیس جمهور میانه
محروم می شوند .با این که
رو در انتخابات  ،1021امیدها برای
محرومیت به دلیل نگاه سیاسی
حل مسئله ی دانشجویان ستاره دار
هم عمری به اندازه ی جمهوری
افزایش یافت .در چندین مورد
اسالمی دارد ولی مسئله ای بوده
دانشجویان توانستند به دانشگاه
است که در ادوار مختلف دولت ها،
برگردند و حامیان دولت کار
شدت و ضعف آن تغییر می کرد و
رسانه ای و تبلیغاتی فراوانی هم
بستگی به میزان راست کیشی
حول آن انجام دادند ،ولی مهرماه
دولت مستقر و رویکردهای وزارت
امسال با اعالم نتایج کنکور بود که
علوم و هماهنگیهای آن با وزارت
شادان شیرازی ،دانشجوی محروم از تحصیل بهایی
مشخص شد فقط مشکل تعداد
اطالعات داشته است .در ایران
کمی از محرومین از تحصیل ،که عموم ًا از دایره ی نزدیک به
مشخص ًا پس از عروج دولت احمدی نژاد در سال ،۱۰۰۴
اصالح طلبان بودند ،رفع شده و بخش بزرگی از محرومیت ها
پدیدهی محرومیت به دلیل فعالیتهای سیاسی شدت بیشتری
هنوز به قوت خود باقی است و عمده ی کسانی که در جریان
گرفت.
جنبش سبز بازداشت و محکوم و از دانشگاه اخراج شده بودند
برای اولین بار در مهرماه سال  ۱۰۰۱اصطالح ”دانشجویان
نتوانستهاند به دانشگاه برگردند.
ستاره دار“ بر سر زبان ها افتاد و در رسانه های مختلف خبرساز

دانشجویان

هست یا خیر ،بحث دیگری است که مجال مفصل تری
میطلبد.

به نظر میرسد نگاه نهادهای ذیربط در این زمینه کامالً موردی
و با بررسی تک به تک است و از قانون عام و کلی در این
زمینه تبعیت نمی کند و نمی توان با بررسی کسانی که
بازگشته اند و کسانی که هم چنان محروم از تحصیل اند ،یک
الگوی کلی مشخص کرد؛ مگر الگوی قدیمی دوری و نزدیکی
به دایره ی قدرت و میزان خودی و غیرخودی بودن.
هم چنین زمینه ی بازگشت دانشجویانی که محکومیتشان
مشمول عفو بخشودگی شده است مسیر آسان تری دارد و چند
نفر موفق شدهاند از این طریق به دانشگاه برگردند.
ظاهر ًا دولت روحانی تا حدودی مایل به حل این مشکل است و
حتی یکی از اتهامات وزیر علو ِم روحانی در حین استیضاح این
بود که دانشجویان ستاره دار و به تعبیر تندروها ”فتنه گر“ را
دوباره وارد دانشگاه کرده است ولی چیزی که با قطعیت
می توان گفت این است که پدیده ی محرومیت از تحصیل و
دانشجویان ستاره دار همچنان در دولت روحانی هم وجود دارد و
این که آیا این مسئله در چارچوب قدرت و اختیارات دولت

منابع:
 -1عجمی ،علی ،نگاهی به حذف شهریه تحصیلی دانش آموزان غیر
ایرانی ،ماهنامهی خط صلح ،شمارهی  ،43شهریورماه  ،1020صفحهی
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عکس ماه
تبلیغ دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک بر روی لوازم تحریر دانش
آموزان در ایران که برخالف پیمان نامهی حقوق کودک است-
عکس از پایگاه سایبری عمارها
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کارنامهی دولت روحانی ،حقوق بشر در حاشیه

15

اجتماعی

پنج شنبه  17شهریور ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ی
ایران در نیویورک میهمان اندیشکدهی غیر دولتی شورای روابط
خارجی بود .ترکیبی از اهل سیاست و رسانه حدود دو ساعت با
ظریف گفتند و شنیدند ،بی آن که لحظه ای درباره ی وضعیت
حقوق بشر در ایران سخن بگویند ،حرف اول برنامهی هستهای
بود و حرف آخر ،داعش.
چنین اتفاقی به طور طبیعی یک موفقیت در دیپلماسی دولت
روحانی محسوب می شود 0 .تیرماه امسال ”ناوی پیالی“،
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،خواستار مطرح شدن
مسئله ی حقوق بشر در مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه
 ۱+۱شده بود .اکنون حتی در حاشیه ی بحث های مربوط به
پرونده ی اتمی ایران هم خبری از بحث و گفت و گو درباره ی
پرونده ی حقوق بشر این کشور نیست .می توان گفت آن ها
موفق شده اند توجه حاضرین را از مسئلهی حقوق بشر در ایران
منحرف کنند؛ رویکردی که به اندازه ی کافی درباره اش سابقه
و مهارت دارند.
محمد جواد ظریف در گام دوم به دیدار ”بان کی مون“ ،دبیرکل
سازمان ملل متحد رفت و با پیشدستی به موضوع حقوق بشر در
ایران پرداخت و گفت نگاه سازمان ملل به این موضوع در ایران
سیاسی و ” خالف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ایران“
است .بان کی مون در طول یک سال گذشته ،دو بار به صراحت
از عدم تحقق وعده های حقوق بشری دولت روحانی انتقاد
کرده است.
وزیر امور خارجه ی ایران در زمینه ی دفاع از حقوق بشر ایران
بیش از سه دهه سابقه دارد .او اوایل دهه ی  13هنگامی که
کارمند نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود به همراه
چهره هایی چون سیروس ناصری (عضو تیم هسته ای ایران در
دولت خاتمی) و سعید امامی (چهرهی مشهور پروندهی قتلهای
زنجیرهای) به دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران مشغول بود.
یکی از شناختهترین تاکتیک ها در زمینهی دفاع از دولت ایران،
تاکید بر استقالل قوهی قضاییه است .صککورت مسئله هم ساده
است ،وقتی قوهی قضاییه دربارهی حقککککوق بشکر در ایکران
تصمیم میگیرد و اجرا مکی کند ،دست دولت برای دخالکت بکر
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اساس قانککککککون
بسته اسککککت .این
تاکتککیک به شدت
مورد علککککککاقه و
استفادهی محمککود
احمدی نژاد بککود و
محکمد جواد ظریف
نیکککز در طول یک
سال گذشته حداقل دو بار به
آن اشاره کرده است .با این حال وزیر امور خارجه ی ایران در
دیدار با بان کی مون ،از ”برنامه و اقدامات دولت“ هم سخن
گفته است.
در گام اول بررسی برنامه و اقدامات دولت ،میتوان از کارنامهی
شخص محمد جواد ظریف به عنوان یک مصداق برای درک
بهتر ادعای وزیر امور خارجه استفاده کرد .از آخر شروع می
کنیم؛ او علی رغم این که دو هفته پیش برای گفت و گو
درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایران اعالم آمادگی کرد ،اواخر
خرداد ماه با حضور در جلسه ی هماهنگی ستاد حقوق بشر در
ایران -که تحت تسلط قوه ی قضاییه است ،-از رویکرد غربی
ها در زمینه ی حقوق بشر به شدت انتقاد کرد و گفت آن ها با
این بهانهها دنبال تخریب ایران هستند.
وی در طول یک سال گذشته ،اشارات دیگری هم در این زمینه
داشته است .به عقیده ی وزیر امور خارجه ،در ایران اعدام
سیاسی وجود ندارد ،او ”مجید توکلی“ ،فعال برجسته ی
دانشجویی را نمی شناسد و نام ”نسرین ستوده“ ،حقوقدان
مشهور ایرانی را از رسانه ها شنیده است .او همچنین اواخر سال
گذشته پس از سفر جنجالی ”کاترین اشتون“ ،رئیس سیاست
خارجی اتحادیه ی اروپا به ایران با انتقاد از دیدار اشتون با
فعاالن حقوق بشر ایرانی ،از جمله نرگس محمدی و مادر ستار
بهشتی ،از این افراد به عنوان ”فتنه گر“ نام برد .موضعی که با
تعجب و واکنش منفی نرگس محمدی مواجه شد و او در نامه
ای به وزیر امورخارجه ی ایران نوشته که او یک محکو ِم بی
عدالتی و تبعیض است نه فعال فتنه .بهار امسال نیز محمد جواد

اجتماعی

همین مدت  1نشریه توقیف شده اند و از انشتار چند نشریه
جلوگیری به عمل آمده است .در توقیف برخی نشریات ،هیات
نظارت بر مطبوعات که چند عضو آن دولتی هستند نقش
مستقیم داشته است .در چند مورد ،دبیرخانه ی شورای عالی
امنیت ملی ایران که کنترل آن در اختیار دولت است اقدام به
طرح شکایت علیه روزنامه نگاران منتقد دولت که به طیف
اصولگرای تندرو تعلق داشتهاند ،کرده است.
به عبارت دقیق تر ،دولت ایران در طول یک سال گذشته هیچ
موضع منفی در این باره اتخاذ نکرده ،بلکه خود در مشروعیت
دادن به برخی رفتارها نقش داشته است .به تازگی علی جنتی،
وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی با رد نامناسب بودن
وضعیت آزادی بیان و رسانه در ایران گفته است وضعیت بهتر
شده است .رتبه ی کنونی ایران از نظر آزادی بیان و رسانهها در
میان  172کشور،
در رتبهی  170قرار
دارند.
عالوه بر فعاالن
مطبوعاتی در طول
یک سال گذشته،
ده ها فعال
های
شبکه
اجتماعی مجازی
بازداشت
نیز
شده اند .به این
فهرست می توان
عکس از ایرانا بر اساس گزارش
شهید،
احمد
بازداشت بیش از  033فعال مذهبی را هم افزود .هم چنین بر
اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در طول سال  ،21تعداد
اعدام ها در ایران با افزایش  47درصدی به  187مورد رسیده
است .دولت روحانی در این زمینه نیز واکنش خاصی نشان نداده
است.
آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی

ظریف پس از اشاره های مکرر قطعنامهی پارلمان اروپا دربارهی
وضعیت حقوق بشر در ایران ،علیه آن موضوع گرفت.
روحیه ی تهاجمی و منفی وزیر امورخارجه ی ایران علیه
گزارش های حقوق بشری سازمان های جهانی در حالی صورت
می گیرد که او در کتاب خاطراتش با اشاره به تجربه ی قطع
همکاری ایران با ”رینالدو گالیندوپل“ ،نماینده ی ویژه ی
کمیسیون حقوق بشر در ایران در میانه های دههی  ،13نوشته
است ” :به دلیل این که برخی خواسته های ایشان برای بعضی
از افراد در داخل ،مساوی با زیر پا گذاشتن مواضع فکری بود،
همکاری با گالیندوپل متوقف شد .پس از آن ،روند صدور
قطعنامه ها در سازمان ملل از سر گرفته شد و تا مدت ها ادامه
داشت“.
با وجود چنین تجربه هایی او نه تنها در یک سال گذشته یک
گام به عقب
نرفته است ،بلکه
در یک گام رو به
جلو ،سخنان آیت
اهلل خامنه ای در
21
انتخابات
مبنی بر ”رعایت
حق الناس“ در
انتخابات را یک
حرف نو ،علمی و
در
آکادمیک
عرصه ی حقوق
توصیف
بشر
کرده که به تعبیر
او می تواند یک مبنای جدید حقوقی در سطح جهانی و بین
المللی باشد.
عالوه بر این بررسی مصداقی میتوان به آمار هم نگاهی افکند.
اکنون بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز13 ،
روزنامه نگار در ایران زندانی هستند .تعداد روزنامه نگاران
زندانی در طول یک سال گذشته تقریب ًا دو برابر شده است .در
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دیگر از وعده های مشخص حسن روحانی در انتخابات  21بود.
در حال حاضر نه تنها تغییر مهمی در وضعیت این دو چهره ی
سیاسی رخ نداده ،بلکه در طول یکسال گذشته احکام برخی
فعاالن سیاسی اصالح طلب و روزنامه نگار اجرا شده و بر
دامنه ی تهدیدها و سخت گیری های سیاسی از سوی قوه ی
قضاییه و نهادهای امنیتی افزوده شده است .سخنگوی دولت
ایران و یا رئیس جمهور تاکنون موضع منفی خاصی درباره ی
این روند اتخاذ نکرده و کماکان بر روابط خوب دولت و قوه ی
قضاییه پافشاری میکنند.
در مهم ترین اقدام ایجابی حسن روحانی علیرغم اینکه وعده
بود در نخستین روزهای پس از انتخابات اقدام به تدوین منشور
حقوق شککهروندی -که اجرایی شککککدنش میتواند یککک گام
رو به جلو
در وضعیت
حقوق بشر
ایکککککران
باشکککد، -
می کند ،با
گذشکککت
بیکککش از
یک سکال
هنکککوز از
سرنوشکت
نهایی این
منککککشور
خبککککری
نشده و
دولت هم دیگر عالقهای به اشاره و یا تبلیغ دربارهی آن ندارد.
در مجموع با وجود نقاط روشنی مانند تالش برای رفع
فلیترینگ از شبکه های اجتماعی ،بازگشایی خانه ی سینما،
آزادی نسرین ستوده ،موضع گیری منفی علیه بازداشت گروه
هپی و لحن محترمانه تر رئیس جمهور ایران درباره ی اقوام و
اقلیت های ایران ،می توان گفت در ایران کماکان در روی

بشری قوهی قضاییه با استدالل پرهیز از تخریب روابط بین قوا،
ناتوانی در بهبود وضعیککککت اجرایی اقلیتها و قومیتها و عدم
عمل به وعده های مشکککخص انتخاباتی در این زمیکنه ،تجلیل
از وضعیت حقوق بشر در ایران و همراهی با رویکرد ستاد حقوق
بشر قوهی قضاییه در ایککران و برخی اقدامات منفی دولت مانند
شکککایت
علیکککککه
فکککعاالن
رسانه ای

و یا اقدام
تکککازهی
وزارت
ارشکاد در
فیکککککلتر
کککککردن
برخککککی
عکس از ایرانا سایتها،
به خوبی
نککککشان میدهد که دولت حسن روحککککانی عالقه و ارادهای
بکککرای ورود و تغییر در وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد.
فعالً مهکککم ترین انگیزه و برنامکککککهی آنها ،به حاشیه بردن
مسئلهی حقوق بشر در ایران است؛ پروژهای که به نظر میرسد
تا حدودی در آن موفق بودهاند.
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همان پاشنه می چرخد .این روشن است که بخش مهمی از
ناکارآمدی و ناتوانی دولت ایران در بهبود وضعیت حقوق بشر به
فقدان اختیارات مشخص دولت باز می گردد ولی مسئله ی
مهمتر برای تحلیل کارنامهی دولت حسن روحانی ،وجود انگیزه
و ارادهی معطوف به تغییر اوضاع است.
سکوت و عدم موضع گیری منفککی در برابر اقدامات ضد حقوق

پرونده ی ویژه

تشکالت کارگری در قوانین
از آن جایی که انسان ها برای داشتن یک زندگی با کرامت
انسانی ،نیاز به تأمین مالی خویش دارند ،مسئله ی کار و حقوق
کار از اهمیت زیادی برخوردار است .در این امر اتحادیه های
کارگری می توانند برای احقاق حقوق کارگران سهم به سزایی
داشته باشند .از طرفی توجه به قوانین جهانی ،حقوق بینالمللی
کار و کارگران ،مقایسه و بررسی آن با قوانین داخلی کارگران،
می تواند به کاهش نقض حقوق اولیه ی این قشر در ایران
کمک کند؛ لذا در ادامه سعی شده از لحاظ حقوقی به مسئله ی
کارگران و تشکالت کارگری پرداخته شود.

حقوقی

عنوان حقوق اولیه ی
انسان شمرده شد.
درواقع در سال 1212
سازمان بین المللی کار
بهعنوان بخشی از جامعه
ی ملل برای تأمین
حقوق کارگران شکل
گرفت و بعدها در سازمان ملل
متحد گنجانیده شد.
سازمان ملل از طریق ادغام چند ماده از اعالمیه ی جکککهکانکی
حقوق بشر و مکیثاق بین المللی حکککقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنککگی از حقوق کارگران دفاع نمود .و ماده ی  10و  14را
تصویب نمود که در زیر میآید.
ماده ی :10
 -1هرکس حق دارد کار کند و در انتخاب کار نیز آزاد است
و شرایط کار باید منصفانه و با رضایت کارگر باشد و در
صورت بیکاری حمایت شود.

حقوق کار و کارگران به بخشی از مفاد مندرج در منشور
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر که مربوط به رابطه کار بین
کارگران و کارفرما است ،گفته می شود .این حقوق از طریق
قانون کار و کارگر محقق می شود .به عبارت دیگر این حقوق،
به کارگران امکان می دهد در مورد مقدار دستمزد و مزایا و
شرایط کاری ایمن با صاحب کار خویش مذاکره کنند .ضمناً
حق تشکیل اتحادیه کارگری مهم ترین حقوق کار برای
کارگران محسوب میشود.
 -1هرکس حق دارد بدون هیچ تبعیضی دستمزد مناسب
اتحادیه ی کارگری می تواند برای بهبود شرایط کاری و
(برابر) با کار دریافت کند.
هم چنین افزایش دستمزد اعضای
در واقع سندیکا و یا اتحادیه ی صنفی ،به  -0هرکسی که کار می کند باید دستمزدی
خود از مذاکرات دسته جمعی
دیگر داشته باشد تا خود و خانواده خود را در حد
کارمندان با کارفرما و یا اعتصاب معنای سازمان صنفی کارگران و
زحمت کشان است .الزم به ذکر است که کرامت انسانی تأمین کند حتی با کمک
کارگران بهره ببرد .در ابتدا جنبش
دیگر خدمات و حمایتهای اجتماعی .
کارگری روی حق ایجاد اتحادیه ی سندیکاها در جریان مبارزه ی کارگران برای
 -4هرکس حق دارد برای رسیدن به
کارگری متمرکز بود که با گذشت دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی
خواسته هایش اتحادیه ی کارگری تشکیل
زمان توجهات را به جای دیگری خود به وجود آمدند.
دهد و یا عضو اتحادیهای شود.
جلب نمود.
ماده ی : 14
در واقع سندیکا و یا اتحادیه ی صنفی ،به
معنای سازمان صنفی کارگران و دیگر زحمتکشان است .الزم
هرکس حق دارد با ساعت کاری محدود کار کند و از تفریح و
به ذکر است که سندیکاها در جریان مبارزه ی کارگران برای
استراحت استفاده کند و از امکان تعطیالت با حقوق استفاده کند.
دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود به وجود آمدند.
عالوه بر سازمان ملل ،سازمان بینالمللی کار نیز مدافع کارگران
مفهوم مدرن حقوق کارگران در قرن نوزدهم پس از ایجاد
و حقوق آن هاست .این سازمان در مقدمه ی اساسنامه ی
تشکالت کارگری و فرایند صنعتی شدن تعریف گردید و به
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پرونده ی ویژه
خویش که ضمیمه ی قسمت سیزدهم عهدنامه و رسای است
به بیان اهداف خود میپردازد:
هدف اصلی ایجاد صلح جهانی است و رسیدن به این مهم با
برقراری عدالت اجتماعی مردم امکان پذیر است .لذا باید فوراً به
اصالح بعضی از شرایط کار پرداخت :از قبیل تنظیم ساعات کار
و تعیین حداکثر مدت کار در روز و در هفته ،تعیین دستمزد،
مبارزه با بیکاری ،تأمین مزدی که زندگی راحتی را برای کارگر
تدارک نماید ،حراست کارگران از امراض عمومی یا بیماریهای
ناشی از شغل حوادث ناشی از کار ،حمایت اطفال و جوانان و
زنان ،بیمه و غرامت ایام پیری و ازکارافتادگی و استقرار اصل
آزادی سندیکاها.

معنوی کارگران می دهند ،برای تأمین این منظور عالی ،ایجاد
یک موسسه ی دائمی را که به موسسه جامعه ی ملل ملحق
خواهد بود بر طبق قسمت اول عهدنامهی ورسای مقرر میدارند
ال وحدت شکل کامل در
و اگر چه تصدیق می نمایند که فع ً
ایجاد اسلوب و طرز کار در اثر اختالفات آب وهوا و عادات و
رسوم و مقتضیات اقتصادی و سنن صناعتی بی اشکال نیست
ولی از آنجایی که اطمینان کامل حاصل است که به کار نباید به
چشم مال التجاره نگریست ،عقیده دارند که در تنظیم اوضاع کار
اسلوب و اصولی موجود است که کلیه ی مراکز صنعتی تا اندازه
ای که با کیفیات مخصوص شامل بر آن ها وفق می دهد در
اجرای آن ساعتی باشند و در بین این اسلوب و اصول فقرات

حقوقی

هم چنین این سازمان با وضع قوانینی خواستار اجرای فوری آن
از کشورهای متعهد شد که عیناً در ذیل میآید:
ماده ی  : 41دول معظم متعاهده نظر به این که از لحاظ
بین المللی اهمیت کامل به رفاه و آسایش جسمانی و اخالقی و
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ذیل در نظر دول متعاهده حائز اهمیت مخصوص بوده و وجوب
آنها فوری است:
 -1اصل اساسی سابق الذکر که کار را نباید مانند جنس یا
مالالتجاره نگریست.
 -1حق اجتماع چه برای کارگران و یا کارفرمایان به قصد

پرونده ی ویژه
اموری که مخالف با قوانین جاریه نباشد.
 -0ادای مزدی به کارگران که با آن بتوانند به طوریکه با زمان
و مکان آنها مناسب باشد زندگی نمایند.
 -4هشت ساعت کار را در روز و یا چهل و هشت ساعت کار در
هفته نصب العین قرار دادن و سعی نمودن در اجرای این ترتیب
در هرکجا که هنوز معمول نیست.

حقوقی

سازمان بین المللی کار ،قانون کار جدید را تصویب و به مجلس
فرستاد .این قانون در  ۲۷اسفند ماه  ۱۰۰۶تصویب و جایگزین
قانون قبلی که با تالش اتحادیه های کارگری تصویب شده بود
گشت و تا سال  1012وجود داشت.
پس از انقالب بهمن  ،۱۶اصالح قانون کار از خواست های
اصلی گروه های کارگری بود .با این وجود بین سال های  38تا
 12عمالً قانون کار وجود نداشت.
ممنوعیت تحصن ،اعتصاب ،تظاهرات و هم چنین ممنوعیت
داشتن سندیکاهای کارگری از مهم ترین نقص های حقوق
کارگری و انسانی در ایران است.
اگرچه دولت ایران طبق قوانین مصوب خود تاکید کرده است
که کارگران حق دارند در محل های کار خود انجمن اسالمی و
در مراکز صنعتی ،کشاورزی و خدماتی که بیش از  ۰۱کارگر
دارند ،شورای اسالمی کار تشکیل دهند اما با این تجمعات و
گروهها نیز برخورد قضایی و انتظامی میکند.
از دیگر نواقص قانون کار می توان به تصویب بندی با عنوان
”خروج کارگاه های کمتر از  ۱۳نفر اشاره کرد“ که از شمول
قانون کار به طور کامل خارج می شود .و مورد دیگر این که
کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یک ماهه و یا بعد از
گذشت هرماه ،عقد قرارداد ماه گذشته انجام می شود و بعضاً با
مبلغ غیرواقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر
با تهدید اخراج روبه رو خواهد بود ،نیز نام برد.

 -3آسایش هفتگی اقالً بیست و چهار ساعت و در صورت
امکان در روزهای یکشنبه.
 -1متروک ساختن کار اطفال و تحدید کار پسران و دختران به
ترتیبی که ادامه ی تعلیم و رشد و نمو جسمانی آن ها تأمین
باشد.
 -7مراعات اصل مساوات در مزد برای یک مبلغ کار معین
بدون تشخیص بین مرد و زن.
 -8الزم است قواعدی که در ممالک برای مسئله ی کار برقرار
می گردد ،یک معامله ی اقتصادی منصفانه را درباره ی کلیه ی
کارگزینی که مقیم قانون آن ممالک هستند تأمین دارد.
 -2هر دولتی باید اداره ی تفتیشی که مشتمل بر عده ای از
زنان نیز باشد ،ایجاد کند که وظیفه ی آن تأمین اجرای قوانین
و مقرراتی باشد که از لحاظ حمایت کارگران وضع گردیده است.
اولین قانون کار ایران هم در  ۱۰۲۱توسط مجلس شورای ملی
تصویب شد و در سال  ۱۰۰۶دولت منوچهر اقبال با مشاوره ی
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دکتر فریبرز رئیسدانا :پایین آوردن تورم نفعی برای کارگران ندارد
دکتر فریبرز رئیسدانا متولد ( ،)۱۰۲۶اقتصاددان سرشناس ایرانی ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران و
عضو کانون نویسندگان ایران است .وی که دانش آموخته ی دکتری اقتصاد از
مدرسه ی اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن است ،تا به حال چند مرتبه به علت بیان
دیدگاههای اقتصادی منتقادانهی خود بازداشت و زندانی شده است.
وی در گفتگو با ماهنامه ی خط صلح ،می گوید که برنامه های اقتصادی دولت کنونی نمی تواند
نفعی برای زحمتکشان داشته باشد؛ ” حتی اگر تورم را هم پایین بیاورد ،دستمزد کارگر کماکان
پایینتر از اسب سرکش تورم است و لنگ لنگان جلو می رود“.
فریبرز رئیس دانا هم چنین معتقد است” :همان طور که با شروع یک حرکت کارگری نباید نقش خدا را
برای کارگران بازی کنیم ،بی طرف ماندن روشنفکران و مدعیان طرفداری از طبقه ی کارگر از یک فعالیت سندیکایی به این بهانه که
جریانی صنفی ست و منافع محدود خودش را تامین میکند؛ نیز غلط است“.
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گفتگوی ویژه

آقای رئیس دانا ،اسحاق جهانگیری ،معاون اول
آقای روحانی در مالقات با علیرضا محجوب به
عنوان دبیر کل خانه ی کارگر با اشاره به این که دورانِ رکورد
اقتصادی برای کارگران زیان بار است ،تاکید کرده است که
دولت در تالش است که با برنامه های خود ،اقتصاد کشور را از
شرایط رکود بیرون بکشد .نظر شما در این خصوص چیست؟
اساس ًا به نظر می آید دولت یازدهم برنامه ی حمایتی ویژه ای
برای کارگران و تقویت این قشر داشته باشد؟
نه ،دولت آقای روحانی نمی تواند یک چنین برنامه های ویژه
ای داشته باشد .ممکن است ظاهر سازی باشد یا یک
ال در بعضی از اعتصاب ها یا
امتیازهای سطحی و موقتی مث ً
مواردی از این دست .اما اساساً دولتی که اینچنین با تمام قوا و
نیرو به سمت سیاست تعدیل ساختاری می رود و طرح خروج از
بحران و رکودش ،افتادن در یک تلهی اقتصاد حبابی و تبعیضی
و سیاست تعدیل ساختاری ورشکست شده است که این
سیاست در خیلی از کشورها کنار گذاشته شده و در ایران هم
امتحانات سهمگینی پس داده .منتها این دولت به دلیل تعهدات
طبقاتی که در داخل دارد ،در تقابل با دولت راست گرای
احمدی نژاد قرار دارد .احمدی نژاد نو محافظه کار بود و ایشان
هم نو لیبرال است؛ بنابراین این دولت به هیچ عنوان نمی تواند
ماهیتاٌ نفعی برای طبقهی کارگر داشته باشد.
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دولت می رود نزد کسی که  03سال است رئیس خانه ی کارگر
است و یکی از ثروتمندان هم هست و سابقه ی زیادی هم در
همکاری برای سرکوب کارگران دارد؛ این در حالیست که اصالً
خانه ی کارگر نماینده ی کارگران کشور نیست .ما االن فقط
پنج و هفت دهم میلیون بیکار داریم که هیچ کدامشان عضو
خانه ی کارگر نیستند .از آغاز انقالب  1733نماینده به مجلس
رفته اند که یک نفرشان کارگر یا سوسیالیست نبوده ،یک
نفرش زارع نبوده ،یک نفرش پرستار زن زحمتکش نبوده اما
دولت هرگز چنین انتقادی نمی کند و این مسائل را مطرح
نمی کند و بعد با اعداد و ارقام و آمار بازی می کند و می گوید
که نرخ تورم پایین آمده؛ انگار نرخ تورم پایین بیاید ،کارگرها
باید کف بزنند .تورم پایین هم بیاید ،دستمزد کارگر کماکان
پایین تر از اسب سرکش تورم است و لنگ لنگان جلو می رود،
این کارگرها دارند هستی شان را از دست می دهند .این
پاسخی نیست ،این خوشحالی نیست ،شادمانی ندارد ،هلهله
ندارد اما دولت سر می دهد .مسئله این است که  1333تومان
بینوایان شد  133تومان و بعد حاال شده  483تومان...
آقای دکتر ،دولت اعالم کرده قرار است امسال 183
هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیالت پرداخت شود
و در این زمینه تامین سرمایه ی در گردش کارخانه ها و
واحدهای تولیدی در اولویت قرار بگیرد .به نظر شما این قبیل

گفتگوی ویژه
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یک نجاتی بوده و یک منافعی بر این نجات استوار بوده اما
حاال این نجات در حال کنار رفتن است و منافع دیگری به
میدان می آید و می بینید که کشمکش های بین جناح ها هم،
کشمکش سر خدمت به مردم نیست .کشمکش ها بر سر این
است که چگونه منابع را هدایت کنیم و به سمت کدام بخشها
بدهیم.
این منابعی هم که]منابع نفتی[ قرار است با حل مسئله با
امریکا و برداشته شدن تحریم بیاید ،یقین ًا به شما عرض
می کنم ،آن رقمی را که فرمودید متحقق نخواهد کرد ،اگر هم
بشود بخش اعظمی از آن به صورت سرمایه های مالیست که
حباب سازاند؛ بنابراین سرود غم آلود ”بزک نمیر بهار میاد،
کمبزه با خیار میاد!“ در حال تکرار شدن است.
آیا آقای روحانی به وعدههای انتخاباتی خود در مورد
بهبود شرایط اقتصادی توانسته است عمل کند یا
حداقل در مسیر بهبود این وضعیت قرار دارد؟ می توانیم
کارنامه ی اقتصادی ایشان را در همین مدت یک ساله قابل
قبولتر از دولت قبل بدانیم؟
ببینید اساسا توصیف
هر پدیده نیاز به
مقایسه دارد .یعنی به
یک چیزی اگر شما
بگویید بد ،باید یک
چیز خوبی هم آن جا
وجود داشته باشد .جدا
از این ،در هر قیاس،
معیار هم نیاز است.
معیار عقل ناب
نیست ،چون عقل
نابی وجود ندارد؛ عقل
جاری ست ،عقل
عملی ست برای خود زندگی .من وقتی می خواهم قیاس بکنم،
اقتصاد را چون میوه ای می بینم که فقط فریبرز رئیس دانا این
را اختراع نکرده...
بنابراین در قیاس اگر ما بگوییم یک خُرده بهتر ،یک خُرده

جمالت از جنس شعارهای دولت های نهم و دهم
نیست و آیا کارگران می توانند به این قبیل گفته ها
دلگرم شوند؟
شباهت این دولت با دولت احمدی نژاد خیلی زیاد است؛ زیادتر
ال درست
از آن که ما بخواهیم مورد به مورد بحث بکنیم و اص ً
هم نیست مورد به مورد بحث کردن .مهم ترین مورد اما این
است که هر دو دولت ،به سمت استفاده از منابع دولتی در
اقتصاد که منابع نفتی هست ،می روند آن هم در جهت تامین
سرمایه و پشتیبانی از بخشی از سرمایه داری که ناالیق
ناکارآمد است؛ حاال اگر سرمایه داری درست و حسابی هم بود
باز مسئله جور دیگری می شد .در کشورهایی که سرمایه داری
ضعیف است ،کمابیش دولتها به این سرمایه جهت میدهند و
این جهت چون دموکراتیسم و تشکل های مستقل و احزاب
مردمی ،جنبش زنان ،جوانان ،دانشجویان و امثالهم وجود ندارد
این جهت دهی در سمت و سوی منافع مصرف کننده و منافع
کارگر و پر و پیمان کردن آن سفره حرکت نمی کند .مگر
این که حاال یک صاحبی دل سوز باشد و رحمت کند در حق
درویشان دعا .یا مثالً
بگوییم اگر سرمایه
دارها کارشان رونق
پیدا بکند ،انشاهلل
می آیند کارگرها را
استخدام میکنند.
به نظر من شباهت ها
در ماهیت عملکرد
سرمایه داری ضعیف
جهان سومی است که
گاهی هم خواسته از
خودش در تقابل با
رقبا و سلطه ی
خارجی ،ابتکارهایی نشان بدهد که این به معنای استقالل ،به
معنای مبارزه ی ضد امپریالیستی یا به معنای نگرشی که در
تاریخ ایران ما سرفرازانه وجود داشته ،مثل بینش جناب آقای
دکتر مصدق ،نیست؛ ابتکارهای قدیمی ها به این معنا بوده که
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مخالفانش می گویند فقط حقوق صنفی افراد را
بدتر ،بی فایده است و آن هم از چه نظر بهتر!؟ حاال ممکن
محافظت می کند و در مواردی منافع اقتصادی یک
است چند روزنامه ی زرد بنویسند که اشتغال زیاد شده ،این که
جامعه را فدای مصالح صنفی می کند؟
دلیل نمی شود و ما حق داریم که به چنین آمارهایی شک کنیم
نه ،من اعتقاد ندارم که اتحادیه های کارگری حول خواسته
و سرگرم چنین اسباب بازی هایی نشویم .در نتیجه انتخاب
های اکونومیستی و صنفی شان در جا
میان یک خُرده بهتر ،یک خُرده
بدتر ،آن فلسفهای دنبال میکند که به طور کلی این حرف ها و آمارهای دلخوش کننده بزنند برای اینکه در پیروزمندانه ترین
ال تا شش ماه دیگر به شرایط فرصت تاریخی را از دست
میخواهد انسان را در اسارت تسلیم که تورم  43درصدی را مث ً
می دهند و به خودشان خیانت
پذیری و سر به زیری های شرم آور
 13درصد میرسانیم مثل این میماند که من مدت
میکنند...
نگه دارد .دستکم من نباید این طور
و
بگذارم
شیشه
پشت
را
غذایی
مواد
هفته،
یک
من از آن دسته از روشنفکرانی هم
بیندیشم .اقتصاد تخصص من است
بشود.
سیر
شکمتان
تا
بمالید
دست
بگویم
نیستم که فکر کنم به محض این که
و متاسفانه رشته ای است که از
یک جریان کارگری شروع می شود،
طریق آن معیشت می کنم و اگر در
به عنوان صاحب یک ایده ی سوسیالیستی باید بدویم برویم
خدمت واقعیت قرار نگیرد ،بازیگری می شود؛ من می توانم
آن جا نقش خدا را برای کارگران بازی کنیم؛ ولی این را هم
بگویم که پروانه میتواند خیال آسمان مریخ را داشته باشد ولی
می دانم و به این موضوع باور دارم که بی طرف ماندن
واقعیت خود زندگی است .یک آرمانی هم وجود دارد به نام
روشنفکران رادیکال و مدعی عدالت ،مدعی طرفداری از
نجات مردم این سرزمین؛ البته من که این طور صحبت می
طبقه ی کارگر ،این که سر جایشان بنشینند و بگویند بگذار هر
کنم ،هرگز این طور ادعا نمی کنم که مردم این سرزمین در حد
کاری دلشان می خواهد بکنند که
مردم سومالی هستند .اما کسانی که
دستاوردهای
بهترین
از
یکی
داشتند
که
دستاوردی
این ها جریان های صنفی اند و منافع
پول هایشان را در مناطق آزاد خرج
میکنند یا اتوموبیل های صد و چند جنبش کارگری ایران است؛ آنها از حد قانونی و از محدود خودشان را تامین میکنند؛ که
میلیونی و یک میلیاردی سوار خواستههای فردی و صنفی خود فراتر رفتند و برای این هم غلط است .بنابراین در جمع
بندی نهایی من معتقدم که باید
می شوند ده بیست درصد جامعه را باال رفتن دست مزدشان اعتصاب نکردند.
اتحادیه ها و تشکل های کارگری
تشکیل می دهند .فقط هم همین
سیاسی بشوند و احزاب سیاسی هم در کنارش ساخته بشود .اما
ال با
تعداد محدود هستند که گیر ندارند ،حاال این افراد را مث ً
این به این معنا نیست که آدم برود خودش را با خودنمایی
زحمتکشان افغانستانی در کشورمان مقایسه کنید...
جانشین آن جنبش بکند.
به طور کلی این حرفها و آمارهای دلخوش کننده که تورم 43
به نظر من پیروزی کارگران بافق حتی ،یک دلیلش این بود که
ال تا شش ماه دیگر به  13درصد میرسانیم مثل
درصدی را مث ً
به هر حال یک سری افراد و یا تشکل های کارگری خودنما،
این میماند که من مدت یک هفته ،مواد غذایی را پشت شیشه
که در واقع طنین شان خیلی بیش تر از واقعیت است ،به هر
بگذارم و بگویم دست بمالید تا شکمتان سیر بشود.
دلیل ممکن ،شاید هم مربوط به نظارت تمام شهر توسط
جناب دکتر رئیس دانا ،اجازه دهید کمی هم در مورد
نیروهای امنیتی باشد ،نتوانستند وارد جریان بشوند .اگر این
اتحادیه های کارگری صحبت بکنیم؛ به هر حال دو
اتفاق میافتاد ،جریان را به انحراف میکشاندند؛ هرچند که این
رویکرد در مورد اتحادیه های کارگری هست :از نظر شما به
معنی اش این نیست که باید بافقی ها را تنها گذاشت .چرا؟
عنوان یک اقتصاددان ،آیا اتحادیه های کارگری می توانند به
برای آن که دستاوردی که داشتند یکی از بهترین دستاوردهای
بهبود وضعیت اقتصاد یک کشور کمک کنند یا آن طور که
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گرفته می شود و اگر طبقه ی کارگر حزب نداشته باشد ،سرش
جنبش کارگری ایران است؛ آن ها از حد قانونی و از
کاله خواهد رفت.
خواسته های فردی و صنفی خود فراتر رفتند و برای باال رفتن
امکانش هست که بفرمایید منظورتان از افراد و
دست مزدشان اعتصاب نکردند .مردم را همراه خودشان به
تشکلهای کارگری خودما چیست؟
خیابان کشاندند ،در مورد خصوصی سازی حرف زدند و گفتند
ببینید بعضی از تشکل های حامی و تشکل های طبقه ی کارگر
نمی گذاریم این خصوصی سازی را انجام بدهید و آن قدر روی
یا زنان یا غیره امتحانشان را خوب
این خواسته پافشاری کردند که به
به
حاکم
ی
طبقه
منافع
که
این
نگرانی
حال
هر
به
پس ندادند .این در حالی ست که
یک مرحله ی باالتری از
خواسته های کارگری رسیدند و این خطر بیفتد ،وجود دارد .اگر هم فعالیتی را تحمل امیدهای زیادی را در خارج از کشور
درس بزرگی ست .من از این می کنند به خاطر این است که تفکر دیگری هم به برانگیخته بودند؛ به نحوی که هر
موضوع بسیار خوشحال شدم و میدان آمده که می گوید بگذار کمی فضا بدهیم و کسی سعی میکرد آن تشکل را از آن
خود بکند و یا کمک هایی برساند.
متوجه شدم چه خودم و چه دوستان جلو بیایند.
هرچند که این کمک ها به نفعشان
فعال در خارج از کشور ،آب در
نبود و اکثراً این تشکل ها را تکه پاره می کرد و نمی گذاشت
هاون نکوبیده بودیم و واقعاً فهمیده اند که خصوصی سازی چه
روی پای خودشان بایستند .کمک و همکاری و دوستی همهی
کاله بزرگی بر سر طبقه ی کارگر می گذارد .آلترناتیوش را هم
این ها خوب است منتها نباید به صورت یک صاعقه ی نفوذی
فکر کنم خواهند دانست .توجه داشته باشید که دولتی نگه
ال کانون نویسندگان
بیاید و نشریه بدهد و بزند و بسوزاند .مث ً
داشتن هم ،خواهر دوقلوی همین خصوصی سازی ست و راه
ایران زیر بار هیچ نوع کمک یا
حل کم کم دارد به به سمت آن
میرود که سهام برای ماست ،برای این دستاوردها ،همان طور که گفتم یک مقدارش وابستگی داخلی یا خارجی تا به حال
مردم است(دود و آلودگی اش به به خاطر مبرا بودنش از مداخله های بی جا و تو نرفته ولی ما با عالقه ی تمام از
مردم همین شهر رسیده) ،برای خالی و منحرف کننده بود و یک مقدارش هم به پشتیبانی غیر دولتی مردم و
روشنفکران عزیز در اروپا و امریکا و
جامعه است و در این مورد کارگران خاطر آگاهی هایی که کارگران پیدا کرده بودند
آسیا استفاده کردیم و تشکر کردیم؛
توانستند امام جمعه ی شهر را به
بدون این که وابستگی رسمی و سازمانی ایجاد بشود .تجربه ی
پشتیبانی خودشان بکشانند (حاال این که می گویند امام جمعه
من میگوید که این کمکها سم است...
ریاکاری کرد و غیره ،به نظر من بحث های بعدی اش است)،
به نظر شما چقدر میتوان گفت که حکومت ایران از
توانستند شورای شهر را شورای خودشان بکنند؛ شورای شهری
حق داشتن اتحادیه های کارگری حمایت میکند یا
که اختصاصی بود و چنین دستاوردی عالی ست.
الاقل با آن مخالف نیست؟
این دستاوردها ،همان طور که گفتم یک مقدارش به خاطر مبرا
به هر حال نگرانی این که منافع طبقه ی حاکم به خطر بیفتد،
بودنش از مداخله های بی جا و تو خالی و منحرف کننده بود و
وجود دارد .اگر هم فعالیتی را تحمل میکنند به خاطر این است
یک مقدارش هم به خاطر آگاهی هایی که کارگران پیدا کرده
که تفکر دیگری هم به میدان آمده که می گوید بگذار کمی
بودند و حاال موقع انتقال این خواستههاست؛ االن در ساوه و در
فضا بدهیم و جلو بیایند .اگر هم جایی منافع ما ،به ویژه منافع
معدن زغال سنگ البرز این خواسته ها در حال مطرح شدن
جناح خود ما ،به خطر بیفتد ،آن را شناسایی می کنیم و طور
است.
دیگری عمل میکنیم .پس روشها متفاوت است اما در نهایت
مسئلهای که از همه مهمتر است این است که این امتیازاتی که
هدف یک چیز مشترک را نشان میدهد.
دولت ها تحت شرایطی به کارگران می دهند ،یکی یکی پس
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مثالً بافق به نظر من می توانست با سرکوب و با روش های
کالسیک جمهوری اسالمی به نوعی فیصله پیدا کند .باید واقع
بین باشیم؛ این طور هم نیست که اگر بافق سرکوب می شد،
شعله ی سرکش خشم و نارضایتی مثل مراکش و خودسوزی
آن جوان به تمام شهرها سرایت می کرد .این که در بافق هم
سرکوب شدیدی صورت نگرفت ،کار دولت یا نیروی انتظامی
نبود ،بخش هایی از مقامات محلی و شورای شهر پای دفاع از
بافق رفتند و برای بیرون آوردن عده ای از کارگران از زندان
پادرمیانی کردند و حاال بماند که وثیقههای سنگین گذاشتند که
این ها همه ابزارهای کنترلی ست که سر جای خودش است .یا
اعتصابات دیگری بوده که کارفرما شکایتش را پس گرفته یا
وادارش کردند که وام بگیرد و پول کارگرها را پرداخت کند.
یک عده هم می گویند به موضوع مذاکرات هسته ای ربط دارد
و نباید بهانههای حقوق بشری به دست امریکا داده شود...
به عنوان سوال آخر ،بد نیست که نظر شما را در
خصوص تقدم دو کلیت ”حقوق بشر“ و ”حقوق
کارگر“ بر یکدیگر که بحثی کشدار و کهنه هم هست ،جویا
شویم .شما اولویت را به کدام
یک می دهید و علت آن
چیست؟
ببینید سازمان های حقوق
بشری ،دستاوردهای پیروزمند
بشری اند ،حتی اگر متعلق به
بورژوازی باشند .کما این که
بورژوازی هم در تاریخ خودش
گذشته
به
نسبت
پیشرفت هایی داشته است و
این طور نیست که ما همه ی
این جامعه را نادیده بگیریم
که پر از مسائل به درد بخور
است چه برسد به حقوق بشر
و اعالمیه ی  1241که مربوط
به ناگزیری های جهان سرمایه داری بوده که از یک جنگ
عظیم بیرون آمده بود .به نظر من بحث حقوق بشر یک بحث
شماره  41مهر ماه 1393

تکاملی ست ،االن ما نیاز داریم که در اعالمیه ی  1241تجدید
نظر بشود .دولت ها هم دیگر نمی توانند و توانایی اش را ندارند
به همین علت مردم باید وارد عمل بشوند .از جمله ی این
تجدید نظرها ،در مورد حقوق اقتصادی است .ما نمی توانیم
نسبت به مالکیت ها بی تفاوت بمانیم ،مالکیت را بخشی از
حقوق بشر به حساب بیاوریم و آن وقت این مالکیت موجب
بیکاری ،فقر و نادیده گرفته شدن حقوق کارگران بشود.
حقوق بشر در وضعیت فعلی لزوم ًا همسو با حقوق کارگران
نیست؛ با بخشی از آن ها مثل آزادی اندیشه و بیان و تشکل
هایشان همساز است اما حقوق کارگری اگر خودش را از
تجربه های بد و خشونت باری که متاسفانه به نام سوسیالیست
در تاریخ گذشته ثبت شده ،مبرا کند این حقوق کارگر نافی
حقوق بشر نیست .به ویژه در جلوه ی پیشرفته تر آن .به همین
خاطر من معتقدم که نباید این دو را در تقابل با هم قرار بدهیم.
طرفداران حقوق کارگر باید از تمام مبارزات دموکراتیک مثل
حقوق زنان ،حقوق بشر و با دیدگاه انتقادی ،حقوق کودک،
حقوق مطبوعات ،حقوق زندانیان سیاسی دفاع بکنند .اتفاق ًا
جنبش کارگری که ادعا می کند
که در گذرگاه تاریخی ،بار
مسئولیت بزرگی بر دوشش
است ،باید -با دیدگاه انتقادی
خودش البته -از حقوق بشر
یاری بگیرد و پشتیبانی بکند.
البته این را هم بگویم که حق و
حقوقی که تحت عنوان حقوق
بشر وجود دارد ،کم است و
نمی تواند به نیازهای روز مردم
جهان پاسخ بدهد و به جایش
می آید بازیگری می کند و مثالً
مداخله ی بشر دوستانه توجیح
می شود ...تا رسیدن به آن
آزادی ها ،راه درازی در پیش
است اما این بار خورشید یک روز از بافق بیرون می آید.
با تشکر از وقتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح قرار دادید...
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گفتگو

خصوصی سازی چالش اصلی کارگران؛ در گفتگو با علی نجاتی
چندی پیش ،خبرگزاری ایلنا از آزادی تمامی کارگران بازداشت شده ”معدن سنگ آهن بافق“ در
استان یزد خبر داد .این خبرگزاری نوشت  ۷تن از کارگران بازداشتی ”معدن سنگ آهن بافق“ در
روز چهارشنبه  ۱۲شهریور ماه از زندان ”خلد برین“ یزد آزاد و راهی شهر خود شدهاند.
بدین ترتیب با آزادی این شش کارگر ،همه ی  ۱کارگر معدن سنگ آهن بافق که طی چند
هفتهی گذشته در پی شکایت کارفرما ،توسط پلیس بازداشت شده بودند ،از زندان آزاد شدهاند.
خبرگزاری آنا ،ضمن درج خبر از قول معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد نوشت” :معدن سنگ
آهن بافق کار خود را آغاز کرده است “.محمد علی طالبی گفته است” :تحصن کارگران در مقابل
فرمانداری به پایان رسیده و مقدمات شروع به کار معدن سنگ آهن بافق در حال فراهم شدن است“.
این یکی از بزرگترین اعتصابات کارگری طی یک سال اخیر در ایران به شمار میرود که پنج هزار کارگر معدن و خانوادههایشان در آن
حضور داشتند ،حتی این تحصن از سوی امام جمعهی بافق مورد حمایت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،نزدیک به  ۱۳روحانی در بافق در نامهای خطاب به رئیس سیاستگذاری ائمهی جمعه از مواضع امام جمعهی
بافق ،حجت االسالم جواد سلیمانی ،در جریان اعتصاب کارگران حمایت کردهاند .این عده در نامهی خود نوشتهاند ،با وجود آنکه بافق از
سرمایهی معادن آهن برخوردار است ،اما مردم از برخورداری از این سرمایه محروماند.
کارگران اعتراضات خود را از  ۲۶اردیبهشت ماه  ۱۰۱۰با تحصن آغاز کردند .این تحصن با لغو موقت خصوصی سازی در تاریخ  ۴تیر
پایان یافت .کارگران در آن روز دو ماه به دولت مهلت دادند تا سرنوشت نهایی سهام این معدن را مشخص کند.
با آن که این کارگران آزاد شدند ،اما مشکالت کارگران به پایان نرسیده است؛ در این شماره خط صلح با علی نجاتی ،کارگر اخراجی
شرکت نیشکر هفت تپه و عضو سندیکای کارگری به گفت و گو نشستیم که در پی می آید.
از جمله مطالبات کارگران در جریان اعتصابشان ،آزادی بدون
قید و شرط کارگران بازداشتی ،استعفای مدیرعامل معدن ،لغو
واگذاری  ۲۰و نیم درصد از سهام معدن به شرکت فوالد
خوزستان و واگذاری  ۱۱درصد از سهام معدن به شهرستان
بافق بوده است .این اعتراض به
مدت  ۲۳روز ادامه داشت و تعدادی
از کارگران که نمایندگان سایر
کارگران بودند ،بازداشت و روانه ی
زندان شدند .خوشبختانه اعتراض
کارگران با حمایت خانواده های آنان
همراه بود؛ همسران کارگران
بازداشتی و سایر کارگران جلوی
فرمانداری کرمان دست به اعتراض
گسترده زدند ،البته این اعتراض در

آقای نجاتی ضمن تشکر از این که حاضر به گفت و
گکو با ما شدید ،لطفاً بکککفرمایید خواستهی اصکککلی
کارگران سنگ معدن بافق کرمان چه بود؟
اعتصاب کارگران در اعتراض به خصوصی سازی این معدن
شکل گرفت ۶۱ .و نیم درصد از
سهام شرکت سنگ آهن مرکزی
بافق در سال  ۱۱به صندوق
بازنشستگی فوالد خوزستان
واگذار شده است و کارگران
سنگ معدن بافق ابراز نگرانی
کرده اند که نتیجه ی
خصوصی سازی این معدن،
تعدیل نیروی کار و کاهش
دستمزد و مزایا باشد.
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محوطهی معدن و سطح شهر کرمان ادامه پیدا کرد تا در نهایت
کارگران بازداشتی آزاد شدند.
آیا به مطالبات کارگران پاسخ مناسبی داده شد؟
تا جایی که می دانم کارگران معترض به خواسته ی اصلی خود
که واگذار نشدن معدن سنگ بافق به بخش خصوصی بود،
دست پیدا کردند و به سر کارشان بازگشتند .اما باید به این
موضوع توجه کنیم که نقش حمایت خانواده های کارگران
بازداشتی در رسیدن آنها به مطالبات شان بسیار موثر بود و این
امر جای تقدیر دارد .زمانی که من و برخی از کارگران ،در پی
اعتراض به تعطیلی کارخانهی نیشکر هفته تپه ،دستگیر و راهی
زندان شدیم ،آن طور که باید از ما حمایت نشد و اتهاماتی به ما
وارد شد که اصالً با موضوع مورد اعتراض ما ،همخوانی نداشت.
مدیریت شرکت در این موضوع دخیل بود و متاسفانه اتحاد
محکمی در آن مقطع بین کارگران نبود .من با این که کارگر
اخراجی هستم اما همواره دغدغهی مسایل کارگری با من است
با توجه به صحبت شما می توان گفت که اتحاد و
همبستگی کارگران در ایران گسترش یافته است؟
دقیق ًا همین طور است ،به مرور زمان طی چند سال گذشته
اتحاد بین کارگران بیشتر شده است و من به شخصه نسبت به
افق پیش روی جنبش کارگری در
خصوص دستیابی به مطالبات به حق
کارگران خوشبین هستم و این چشم
انداز امیدوار کننده است.
مهم ترین چالش های
کارگران چه مواردی
است؟
یکی از بحث های اصلی خصوصی
سازی در بخش صنعت و معدن است که به معضلی برای
کارگران تبدیل شده است.
چرا؟
چون وقتی بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود،
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متاسفانه کارفرمای جدید یا هیات مدیره ی جدید با برنامه های
ال با تعدیل نیروی کار و
جدیدی از راه می رسند که معمو ً
قراردادهای جدیدی که به نفع کارگر نیست روبهرو میشویم .از
سوی دیگر با بحث قرار دادها و نبود امنیت شغلی روبه رو
هستیم که از اساسی ترین مشکالتی است که کارگران با آن
روبهرو هستند .من خودم به عنوان نمایندهی گروهی از کارگران
هر بار که به اداره ی کار در شهرستان یا استان و حتی تهران
مراجعه می کنم با کارگران زیادی روبه رو می شوم که به دلیل
مسایل داخلی و مشکالت بیمه ی درمانی و عمر و از این قبیل
چیزها ،به اداره ی کار مراجعه می کنند .امروزه کارگران با روی
کار آمدن بخش خصوصی (البته هنوز بخش خصوصی به
کارخانجات و صنایع بزرگ چندان راه پیدا نکرده است) با
مشکالت بیشتری روبهرو هستند.
از سوی دیگر با بحث دستمزدها روبه رو هستیم .کارگران در
بدترین وضعیت معیشتی زندگی می کنند .دخل و خرج کارگران
با هم همخوانی ندارد .دولت اعالم کرده است تا پایان سال
 ۱۰۱۰تورم را به  ۲۳درصد می رساند!
یکی نبودن دخل و خرج کارگران به تورم بر میگردد
یا به پایین بودن سطح حقوق کارگران؟
در حال حاضر پایه ی حقوق کارگر حدود  ۷۳۱هزار تومان از
سوی وزارت کار تعیین شده که با مزایا
شاید به  ۰۳۳هزار تومان در ماه برسد
که متاسفانه همین هم به طور ماهیانه
پرداخت نمی شود به طوری که گاهی
اوقات تا  ۴ماه پرداخت ها به تعویق
می افتد .عالوه بر این حداقل هزینه ی
یک خانواده ی چهار نفره در حال حاضر
حدود یک میلیون و  ۶۳۳هزار تومان
است که این رقم با میزان دریافتی
کارگر حدود  ۱۳۳هزار تومان تفاوت دارد و به همین دلیل است
که من می گویم دخل و خرج کارگران با هم یکی نیست و
کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند.
واقعاً کارگران االن در بدترین شرایط معیشتی هستند.
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سرمایه گذاری صورت نگیرد سود نیز حاصل نمی شود ،چرا که
آیا وزارت کار طرحی برای بهبود وضعیت معیشتی
کارخانه به لوازم یدکی و جانبی نیاز دارد و در مراحل کاشت و
کارگران در دست دارد؟
برداشت محصوالت کشاورزی هم باید مکانیزمها اصولی صورت
چندی پیش وزیر کار به مجلس اعالم کرد که آمار بیکاری در
گیرد تا محصول نهایی با کیفیت در بازار عرضه شود.
کشور به بیش از  ۰میلیون نفر رسیده است و البته متاسفانه با
جلسه هم در این خصوص برگزار شد و ما ثابت کردیم که اگر
روند روبه رشد تعطیلی صنایع و کارخانجات این آمار رو به رشد
ابزار آالت جدید وارد شود محصوالت بیش تری راهی بازار
است .دولت قول هایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران
میشود و تولیدات ما  ۱۳هزار تن ،افزایش پیدا کرد .توجه داشته
داده است اما تجربیات گذشته این طور بوده که چندان این
باشید که نمی توان گفت که تنها دلیل بسته شدن کارخانه ها
وعده ها محقق نمی شود .البته هنوز نمی توان گفت که دولت
فرسودگی آنان است فراموش نکنید که دنیای سرمایه گذاری
کاری نمیکند چون اگر بخواهد میتواند وضعیت موجود زندگی
بحث خودش را دارد .سرمایه گذاری ها در داخل کشور صورت
کارگران را عوض کند.
نمی گیرد و می بینیم که قطعات اصلی ایران خودرو هم از خارج
ما در کشور از پتانسیل نیروی کار باالیی برخورداریم و کشوری
از کشور وارد می شود .رانت خواری یکی از عوامل بسته شدن
داریم که از سرمایهی هنگفتی برخوردار است ،اما سرمایهگذاری
کارخانه ها است .من قبول ندارم که کارخانجات ما فرسوده
درست صورت نمیگیرد.
هستند .ابتدا باید جلوی واردات بی رویه را بگیرند .من با بحث
طی دهه ی اخیر ما شاهد بسته شدن برخی
اصلی واردات و صادرات مخالف نیستم اما با واردات بی رویه تا
کارخانه ها بودیم که این خود یکی از عواملی است
مرز ورشکستگی تولیدات داخلی مخالفم.
که بر زندگی معیشتی کارگران و همین طور باال رفتن نرخ رشد
در این زمینه حرف زیاد است ،کافی است سری به گمرک
بیکاری در کشور تاثیر گذار است .به نظر شما چهطور میتوان از
بزنیم ،یک عده بدون پرداخت هزینه ی گمرکی ابزار االت وارد
روند رو به رشد ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها جلوگیری
می کنند و گروهی دیگر
کرد؟
باید گمرک بدهند و توان
اجازه بدهید در
رقابت با آن ها را ندارند.
پاسخ به این سوال
تنها خواسته ی ما کارگران
شما برگردم به
این است که عدالت
تجربه ی عینی
اجتماعی و برابری در
خودم در کارخانهی
جامعه باشد نه این که یک
نیشکر هفت تپه:
گروه از همه ی امکانات
حقوق ها پرداخت
رفاهی بهره ببرند و گروه
نمی شد و هر بار
دیگر حتی به حداقل ها
اعتراض
که
برای گذران زندگی
کردیم،
می
اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به همراه خانواده هایشان  -عکس از ایلنا
دسترسی نداشته باشند .باید
می گفتند بر اساس
در خاتمه بگویم که تا زمانی که کارگران نتوانند در حول محور
نظر برخی اساتید دانشگاهی این کارخانه فرسوده است و تولید
خواسته ی خود متحد شوند و نماینده ی واقعی نداشته باشند ،به
ندارد و از رده خارج شده است ،اما این طور نبود!
حداقل رفاه و حقوق به حق خود دست پیدا نمی کنند.
بسیار طبیعی است که اگر در واحد صنعتی و کشاورزی
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اتحادیههای کارگری ،یک تجربهی جهانی
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کارگران

اتحادیه های کارگری و
جمع شدن کارگران
برای منافع صنفی به
دور یکدیگر تاریخی
بس طوالنی دارد .از
خیزش
عصر
اسپارتاکوس ( 132تا
 71پیش از میالد) تا آغاز صنعتی شدن و پیدا شدن مفاهیم
جدید کارگر ،اتحادیه های کارگری و حقوق کارگر و انسان ،راه
درازی طی شده است .خصلت تالش برای با هم بودن انسان
جهت رسیدن به امری برتر و باالتر برای یک مجموعه یا جمع
در طول تاریخ در میان کارگران نیز گام به گام سیر تکاملی خود
را طی کرده و به صورت امروز در آمده و برکات بسیاری از آن
برون آمده است .انگلستان کشوری ست که زودتر از بقیه به
عصری دیگرگونه که صنعتی شدن را در پس داشت پا نهاد .در
اواسط قرن  18ام بود که شرایط برای انقالب صنعتی مهیا شد؛
عصری که از دههی  13قرن  18آغاز شد تا دههی  43قرن 12
به طول انجامید .سال هایی که در
انگلستان انقالب صنعتی بود ،ماشین
بخار و مولدهای بخاری توسط
انسان خالق زاده شد و نقطه ی
عطفی برای برای این خیزش رقم
زد؛ نقطه ی عطفی که در اواخر قرن
 12با کشف نیروی الکتریسیته
توسط ادیسون سیری تکاملی یافت.
با صعنتی شدن سیر تولید هم صنایع
قدیمی مانند صنایع دستی و پیشه وری تحت الشعاع قرار گرفت
و با ظهور صنایع جدید ،مسائل جدیدی مانند زمان کار و
دستمزدها برای کارگران به وجود آمد یا وضعیت کار نامطلوب با
 13تا  18ساعت کار در شبانه روز؛ وضعیتی که زنان و کودکان
نیز در آن و مثال در صنایع نساجی استفاده می شدند.
این همان شرایطی بود که موجب اولین اعتراض های علنی
کارگران شد .اول بار کارگری به نام ”لود“ در قرن  11یک
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دستگاه بافندگی را شکست .در قرن  18و در سال های ،1713
 1724 ،1721 ،1782 ،1780 ،1771این داستان ادامه داشت و
کارگران به شیوه ی ”لود“ و برای اعتراض دستگاه های صنعتی
را می شکستند .حتی کارگران معادن ذغال سنگ معادن را
خراب می کردند و ذغالها را می سوزاندند.
در  1721هم در النکشایر برای اولین بار اتحادیه ی کارگران
بافنده شکل گرفت .اتحادیه ی کارگری به نهادی اطالق
می شود که توسط و برای کارگران ایجاد شده و در راستای
احقاق حقوق ایشان از دستمزدها تا منافع آن ها ،قوانین کار و
افزایش قدرت کارگران تالش میکند.
اما اولین اتحادیه ،در ابتدا تنها نقش صندوق متقابل را بازی می
کرد و به تدریج رهبری اعتصابات را نیز پذیرفت .وظیفه ی
اساسی آنان به عنوان کارگران متخصص اساس ًا برای این بود
که شغل از دست ندهند .چرا که شغل و کار و درآمد حکم کلید
مرگ و زندگی را داشت.
آنانی که کارگر متخصص نبودند هم چنان به خراب کردن
دستگاه ها ادامه می دادند .در  1721قانون شدیدی علیه این
خراب کنندگان وضع شد .اواخر قرن
 18و قرن  12جنگ های متمادی
میان انگلستان و فرانسه به وخیم تر
شدن وضع کارگران و افزایش
اعتصابات و اعتراضات منجر شد.
این امر سبب شد که پارلمان
انگلستان در سال های ،1722
 1811 ،1811 ،1833قوانین سفت و
سخت تری تصویب کند که طبق
آخرین قانون ،طرفداران خراب کردن ماشینها محکوم به اعدام
میشدند.
اما کارگران در برابر قوانین ناعادالنه و ناقض حقوقشان مقاومت
کردند .پس از جنگ  1813میان انگلستان و فرانسه فعالیتهای
کارگری توسعه ی بیش تری یافت و این فعالیت های کارگری و
تالش عناصر دموکرات موجب شد که در سال  1841کارگران
انگلیسی پیروزی بزرگی را به دست بیاورند؛ پارلمان انگلستان

کارگران

پرونده ی ویژه

تمام قوانین ضد کارگری را لغو کرد.
اما کارگران انگلیسی از پای ننشستند .در  1813و همزمان با
نخستین بحران اقتصادی ،کارگران دامنه ی اعتصابات را
گسترش دادند .در میان این بحران و اعتصابات ،پارلمان
انگلستان قانونی جدید تصویب می کند که مانع گسترش
اعتصابات شود و ایض ًا از اعتصاب شکنان حمایت کند .در اواخر
سال های دهه ی  03قرن  ،12تعداد اعضای اتحادیه ها به 133
هزار تن می رسد و همه از کارگران متخصص تا غیر متخصص
به اتحادی اساسی دست مییابند.
در سالهای  03قرن  12ام جنبش عریضه نگاری جهت اصالح
امور و خطاب به پارلمان انگلستان از سوی کارگران به راه افتاد
تا آن جا که در  1802عریضه به امضای یک میلیون نفر تسلیم
پارلمان شد .اما پارلمان ترتیب اثری نداد و پلیس بیش از 433
تن از امضا کنندگان را بازداشت کرد.
در دهه ی  43قرن  12ام کارگران
فعال تر به میدان آمدند و کوشش
برای اعتصابات و احقاق حق
سراسری کارگری فزونی یافت.
آموزهی این فعالیت ها ،عدم انفراد در
عمل فعالین کارگری برای احقاق
حقوق صنفی و لزوم همراهی و
همکالمی صنفی با یکدیگر بود .این
اتحاد صنفی برای هدف بود که
قدرت ساخت و کار را به پیش برد.
از جنگ میان انگلستان و فرانسه در اواخر قرن  18و قرن 12
گفتیم .فرانسه نیز تجربه ی گران بهایی در باب اتحادیه های
کارگری در انبان خود دارد.
در سال  1813در فرانسه فقط  13ماشین بخار وجود داشت .بعد
در سال  1813تعداد کارخانه های دارای ماشین بخار به  13و
در سال  1803به  113عدد رسید .نخستین ساختمان راه آهن
نیز در سال  1810آغاز گردید .نرخ رشد به ویژه در به کار بردن
ماشین در فرانسه کندتر از انگلستان بود ،ولی با وجود این تا
سال  1848تعداد کارخانههای ماشینی به  3333رسید.
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و بعد همان مسئله ی ساعت کار زیاد و به کار گیری اطفال
پیش آمد؛ ساعت کار زیاد  11تا  17ساعت و عدم کفاف مخارج
زندگی از در آمد حاصله؛ در  1843گزارش شده که  11درصد
کارگران اطفال بودند که باید مانند بزرگساالن  13تا  11ساعت
در روز کار می کردند.
از سال  1831در فرانسه سازمان های کمک متقابل (صندوق
تعاون کارگری) تشکیل شد و در اوایل همان قرن در اکثر
شهرهای فرانسه توسعه یافت .در اوایل قرن  12در فرانسه نیز
اعتصاب ها و اعتراضات کارگران مانند انگلستان علیه ماشین ها
و موسسات تولیدی صورت میگرفت که نتایج مثبتی نداشت.
در سال های  33قرن گذشته ،جمعیت های وام متقابل تشکیل
یافت (صندوق های کمک کارگری که توسط کارگران ایجاد
شده بود و به آنان وام کارگری اهدا می نمود) .این جمعیتها در
آن دوران تنها جمعیت کارگری بود
که میتوانست تا حدودی کارگران را
به هم نزدیک نماید.
در سال  1811هیات نمایندگی
کارگران فرانسه از نمایشگاه صنعتی
لندن بازدید به عمل آورد .در این
بازدیدها کارگران فرانسه با
اتحادیه های کارگری آشنا شدند و
تصمیم گرفتند در فرانسه نیز
اتحادیههایی نظیر انگلستان به وجود
آورند .تالش کارگران فرانسه از راه
اعتصاب ها و تشکل تدریجی آنان سبب شد که حکومت ناپلئون
سوم قوانین ضد کارگری ”لوشاپلیه“ را تا حدودی تغییر دهد و
این خود نوعی پیروزی بود هرچند که این پیروزی دیری نپایید
چرا که مواد دیگری به تصویب رسید که ”تحریک کنندگان“ به
اعتصاب را تا  0333فرانک جریمه می نمود .به هر حال تغییر
قانون لوشاپلیه راه را برای همبستگی و وحدت عمل کارگران
فرانسه باز نمود و باالخره کارگران فرانسه توانستند در سال
 1818به تاسیس سندیکاهای آزاد دست زنند.
دیگر قطب اروپایی سنتی ،آلمان ها هستند؛ با سابقه ای تاریخی
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و نقشی تعیین کننده در قرن گذشته .آلمان ها دیرتر از
انگلیسیها و فرانسویها به سوی صنعتی شدن پیش رفتند.
از سال  1813با به کارگیری ماشین بخار ،در مدت کوتاهی
تعداد کارخانجات و کارگران افزایش بی سابقه ای یافت .با رشد
صنعت و ماشین بخار ،تعداد کارگران آلمانی از  033هزار نفر در
سال  ،1801به  733هزار نفر در سال  1848رسید اما هنوز
آلمان توسعه نیافتهتر از انگلیس و فرانسه بود.
مسئله ی دستمزدهای پایین باز مطرح شد .مدت کار روزانه بین
 11-11ساعت و شرایط کار مخصوص ًا برای زنان و کودکان
غیر قابل تحمل بود .اولین اعتصابات کارگری در شهرهای آخن
و اسن در  1818و  1808و اولین حرکت کارگری در 1841
توسط بافندگان سلیزی بود.
شورشی که به درگیری با
پلیس و کشته شدن بیش از
 13تن انجامید .اما مبارزه
ادامه دارد .اعتراضهای 1848
–  1842ادامهی آنها بود؛ در
واقع اتحاد کارگران آلمانی در
سال های آغازین قرن  12ام
شکل گرفت و به بروز و ظهور
خود پرداختند.
نخستین تشکل های کارگری
آلمان ،صندوق های تعاون
مشترک بودند که آن ها را ”صندوق اعتصاب“ نامیدند .پولهای
جمع شده در این صندوق ها صرف کمک به کارگران اعتصابی
شد .رشد صندوق ها باعث افزایش آگاهی کارگران و نزدیکی
بیش تر آنان در جهت موفقیت شان شد اما فعالین کارگران در
آلمان با پلیس سخت گیری مواجه بودند که به شدیدترین
خشونت ممکن با آنان برخورد می کرد .تعداد زیادی از فعالین
کارگری آلمان تحت همین فشارها مجبور به ترک آلمان و
سکونت در خارج از کشور شدند .کارگران فراری بیکار نماندند
و تشکلهایی را در خارج کشور تشکیل دادند.
پس از سال  ،1842سندیکای کارگری غیر قانونی شد و طی ده

سال تعداد ماشین های بخار 1 ،برابر و حجم تولید دو برابر شد.
کماکان وضع طبقه ی کارگر آلمان اسفناک و مدت کار روزانه
 10-11ساعت بود .کارگران برای  11-11ساعت کار روزانه
مبارزه میکردند.
کارگران آلمان از پای ننشستند و سندیکاهای مخفی خود را
تشکیل دادند .در دههی ششم قرن  ،12اعتصابهای بزرگی در
شهرهای کارگری برلین ،هامبورگ و الیپزیک اتفاق افتاد که به
گسترش تشکلها و سندیکاهای کارگری در آلمان انجامید.
دهه ی ششم قرن  ،12سال های گسترش فعالیت های
سندیکایی و کارگری در سراسر آلمان بود؛ آلمان یکی از
مهمترین مراکز جنبش کارگری اروپا شده بود.
سازمان های فعال کارگری و
اتحادیه های کارگری در این
زمان به دنبال حفظ و حراست از
منافع کارگران و احقاق حقوق
ایشان از راه های مختلف با
رویکردهای متفاوت بودند و هر
گروهی با داشتن مجموعه ی
خود ،سویهی عملی خود را برای
نیل به این هدف مشترک صنفی
که در رابطهی مستقیم با زندگی
عمومی کارگران بود پی می
گرفت اما حکومت آدولف هیتلر
و حزب نازی ”ناسیونال سوسیال“ آلمان و به دنبال آن سرکوب
شدید رهبران و احزاب کارگری باعث اضمحالل سندیکاها و
جنبش کارگری آلمان در دوران جنگ جهانی دوم شد.
خط سیر مشخصی در این سه سرگذشت وجود دارد :مبارزه
برای احقاق حق کارگران تنها از سر ایستادگی و مقاومت و
اتحاد و همراهی صنفی و عملی .مبارزه با کار کودکان و زنان و
کار  13و  11و  17و  18ساعت در روز .مبارزه ی کارگران
مبارزه برای زندگی است .مبارزه برای احقاق حقوق انسانیشان.
برای زندگی انسانی کردن و شاید بتوان گفت تفاوتی میان
حقوق کارگران و حقوق بشر در این وجه نباشد .البته در این جا
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حقوق بشر نه به مثابه ی  03ماده مندرج در اعالمیه ی جهانی،
بلکه به مثابه یک آرمان انسانی مد نظر است.
اما در تقویم روزی نیز به عنوان روز کارگر در نظر گرفته شده.
با این روز بد نیست که سری هم به ایاالت متحده ی امریکا
بزنیم و سیر مبارزات کارگران را در آن پی بگیریم.
وضع کارگران امریکایی نیز مانند بقیهی کارگران در نقاط دیگر
جهان سخت و طاقت فرسا بود .نیمی از قرن  ،12برده داری
هنوز در کشاورزی و علیه سیاه پوستان اعمال می شد و اکثریت
کارگران کشاورزی بردگان سیاه بودند.
اولین سندیکای کارگری در شهر فیالدلفیا و در سالهای پایانی
قرن  18ام تاسیس شد .سپس در اوایل قرن  12در بالتیمور،
نیویورک و شهرهای دیگر
امریکا نیز سندیکا تشکیل شد.
در سال  ،1203تعداد سندیکاها
به  133و اعضای آن ها به 033
هزار نفر رسید.
اولین اعتصاب موفق سندیکاها،
سال  1803و در شهر فیالدلفیا
با هدف کاهش ساعت کار و
افزایش دستمزدها صورت
گرفت که با پیروزی اعتصاب ،ساعت کار روزانه به  13ساعت
کاهش یافت.
نتایج پیروزی کارگران فیالدلفیایی به نقاط دیگر نیز گسترش
یافت و سرانجام در دهه ی  4قرن  12مدت کار روزانه در
سراسر امریکا به  11و نیم ساعت (به طور متوسط) کاهش
یافت.
کارفرمایان متحد با هم ،کارگران عضو سندیکا را از کار اخراج
می کردند و مانع استخدامشان می شدند .با دسته های مسلح
دولتی به سندیکاها حمله می کردند و از هیچ اقدامی روی
گردان نبودند.
کارگران امریکا به همراه بخشی از صاحبان سرمایه در این
کشور برای مقابله با برده داری به پا خواستند و ایستادگی کردند
و سرانجام مبارزه علیه برده داری به جنگ داخلی امریکا تبدیل
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شد که طی سال های  1811تا  1813بین مناطق شمالی و
جنوبی امریکا ادامه داشت.
در سپتامبر  ، 1811قانون آزادی سیاهان تصویب و به اجرا
گذاشته شد و جنگ داخلی سال  1813با پیروزی شمالیها که
خواهان لغو بردگی بودند ،پایان گرفت .اما تبعیض نژادی به
صورت فرهنگی علیه سیاهان همچنان ادامه داشت.
همراهی کارگران در مبارزه با برده داری ،باز سویه ای دیگر از
همراهی و همزبانی حقوق انسان و حقوق کارگران را به نمایش
می گذارد.
در جریان جنگ داخلی و پس از آن ،تعداد سندیکاها افزایش
یافت و در سال  1813به  033رسید که صدها هزار کارگر از
صنایع مختلف را در بر می
گرفت .در اواخر قرن  ،12با
توسعه ی صنایع ،کشاورزی و
حمل و نقل امریکا سندیکاها
رشد بیشتری پیدا کردند.
در سال  1881بیش از 033
هزار کارگر امریکایی (خصوصاً
در شیکاگو) با درخواست
افزایش دستمزد ،بهبود وضع
کار ،کاهش ساعت کار و آزادی سندیکا در روز اول ماه می
اعتصاب کردند .برای مقابله کارگران اعتصابی ،به زور متوسل
شدند و تعداد زیادی از کارگران را کشتند و زندانی نمودند؛ اما
نهایتاً اکثر این کارگران به خواست  8ساعت کار روزانه رسیدند.
این اعتصاب پیروزمند باعث گسترش و پیشرفت جنبش
سندیکایی امریکا و دیگر نقاط جهان شد .به افتخار همین روز
تاریخی بود که در سال  1882روز اول ماه می (11
اردیبهشت) هر سال را روز جهانی کارگر نامید.
منابع:
پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ذیل بحث حقوق بشر و حقوق
کارگر
سایت کمیته انتشارات بنیاد پاک -بنیاد پژوهشی آموزشی کارگران
ویژهنامهی روز جهانی کارگر ،وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر
وبسایت تاریخچهی اتحادیههای کارگری()History of Labor Unions
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محمود صالحی :کارگران بافق نباید آزادی با وثیقه را میپذیرفتند
محمود صالحی ،رئیس سابق اتحادیه ی کارگران نانوای سقز و عضو بنیانگذار کمیتهی هماهنگی
برای ایجاد تشکلهای کارگری است .آقای صالحی به علت فعالیتهای سندیکایی و تالش برای
احقاق حقوق کارگران تاکنون مجبور به تحمل چندین سال حبس شده است.
با توجه به موضوع پرونده ی ویژه ی این شماره از ماهنامه ی خط صلح ،به سراغ محمود صالحی
رفته ایم تا نظرات وی را در رابطه با اعتصابات اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد
جویا شویم.
وی معتقد است که کارگران بافق به دلیل از ترس از بیکاری ،ترس از این که حقوق هایشان را پرداخت
نکنند و ترس اینکه مزایای قانونیشان را پایین بیاورند ،دست به این اعتصاب زدند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه متحدانه ایستادن کارگران در بافق به همراه خانوادههایشان برای آزادی نمایندگانشان ،که با شکایت
مدیرعامل بازداشت شده بودند ،دستاورد بزرگی ست؛ از این که کارگران بازداشتی در بافق پذیرفتند که با وثیقه آزاد شوند ،به شدت انتقاد
کرد .محمود صالحی میگوید ”قرار وثیقه برای مجرمین است و آنها جرمی مرتکب نشده بودند“.
گفتنی ست که بیش از پنج هزار نفر از افراد بومی و غیر بومی در معدن سنگ آهن بافق مشغول به کاراند و ساالنه حدود سه میلیون تُن
سنگ آهن در این شهرستان تولید و به کارخانههای فوالدسازی اصفهان و خوزستان صادر میشود.
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خصوصی بشود ،در صورت بروز بحران ،قادر به اخراج کارگران
به نظر شما خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق
خود است .این امر با توجه به قوانین کار که در ایران حاکم
که به اعتصاب  11روزه ی  3333کارگر منجر شد،
است و همه ی قوانین کاری مصوب شورای مصلحت نظام و
چه پیامدهایی را مخصوصاً برای کارگران در بر دارد؟
مجلس (که یک درصدش هم در ایران اجرا نمی شود) و بنا بر
در ارتباط با اعتصاب کارگران معدن بافق ،ما باید از مانعی که
اضافه شدن بندی به قانون کار صورت
درگذشته برای کارگران بوده و
عمالً میخواهند کاری بکنند که خود می گیرد .در همین چند سال گذشته به قانون
علی الخصوص برای کل کارگران ایران
کارگر در تولید و در سود تکولید منافع  11کار یک بندی اضافه کرده اند که اگر
وجود دارد ،صحبت کنیم ،چون ما در ایران
داشته باشد .در مکعدن بافق هم دقیقاً کارگاهی دچار بحران شود و مهندسین کار
یک اصل از قانون اساسی -اصل  -44را
آن را قید نمایند ،کارفرما می تواند کارگران
داریم که می گوید تمام کارگاه ها و میخواستند همین کار را بکنند.
خود را اخراج کند .بنابراین خصوصی سازی
کارخانههایی که دولتی هستند باید خصوصی
برای کارگران یک سم است؛ دقیق ًا به شکلی که در آینده ای
شوند .بنابراین خود دولت دنبال این هست که این ها را
نزدیک ،کارگاهی به نام اینکه دچار بحران است ،کارگران خود
ال کارگران شرکت نفت را
خصوصی کند .در همین رابطه ما مث ً
را اخراج می کند و کارگران این دغدغه را دارند که دست به
ال گفتهاند
داریم؛ شرکت پاالیشگاه نفت را خصوصی کردند و مث ً
اعتصاب زدهاند.
که فالن کارگر چند درصد از این جا سهم دارد یعنی عمالً
البته شما یک مقدار از پرسش دوم ما را هم پاسخ
می خواهند کاری بکنند که خود کارگر در تولید و در سود تولید
دادید ولی قصد داشتیم بپرسیم که اساس ًا پافشاری
منافع داشته باشد .در معدن بافق هم دقیق ًا می خواستند همین
کار را بکنند .طبیعی است که هر شرکت و یا نهادی که
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بازداشت شده بودند ،از زندان آزاد شدند .اما از طرف دیگر اگر
کارگران بافق برای جلوگیری از خصوصی سازی به چه علت
نگاه کنیم خب کارگرهایی که آن جا بودند ،نباید قرار وثیقه را
است؟ یعنی دقیقاً کارگران به دنبال چه هستند؟
قبول می کردند و این نکته بسیار مهم است .قرار وثیقه را قبول
خب کارگرها می دانند که تمام کارگاه های خصوصی شده ای
کردن ،یعنی این که تو مجرم هستی و جرم مرتکب شدی؛
دچار
که
این
بنابراین
بحران شده اند،
کارگران هنوز آزاد
کارگرانشان را
نشدند و با قرار
با این که حتی همککین نیروهای امنیتی
اخراج می کنند
وثیقه آزاد هستند.
خکودشان پسر کارگر و یا برادر کارگری
و بافق هم
قرار وثیقه هایی
هستند اما چون منافعشان جای دیگری
شهر
یک
که  73میلیون
در
کوچک
هست ،باید جلوی آنها را بگیرند.
تومان و 33
یزد
استان
تومان
میلیون
است و بسیاری
بوده ...چند وقت
از افرادی که
دیگر که این
در آن جا
افراد را به دادگاه
سکونت دارند،
می برند ،یا باید
در این معدن
سکوت کنند یا به
کار می کنند و
حبس های فله ای
صورت
در
که در کشور ما سابقه دارد ،محکوم میشوند.
اخراج یا کاهش دستمزد ،زندگی شان نابود می شود .کارگران
علت برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با
بافق دقیق ًا به دلیل از ترس از بیکاری ،ترس از این که
تحصنکنندگان و بازداشت برخی از ایشان چه بود؟
حقوق هایشان را پرداخت نکنند و ترس این که مزایای
قانونیشان را پایین بیاورند ،دست به این اعتصاب زدند.
نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی همیشه از منافع
سرمایهداران دفاع کردهاند نه از منافع طبقهی کارگر؛ بنابراین از
آقای صالحی ،به نظر شما اعتصاب دو مرحله ای
سرمایه داران هم حمایت می کنند .از طرفی هم مدیر عامل از
کارگران بافق ،اساس ًا دستاوردی داشته و اگر داشته،
کارگران شکایت کرد و پرونده ای خصوصی برای کارگران
آن دستاوردها چه بودند؟
ایجاد شد و هرکسی که بر این اساس بازداشت شد ،طبیعی بود.
خب ببینید این که آیا دستاوردی داشته یا نداشته ،باید بیش تر
اما در کشور ما نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی همیشه در
بررسی بشود .نظر شخصی خود من این است که ،با توجه به
مقابل کارگران بودند ،با این که حتی همین نیروهای امنیتی
وضعیتی که در ایران حاکم است این اعتصاب برای کارگران
خودشان پسر کارگر و یا برادر کارگری هستند اما چون
هیچ دستاوردی نداشت ،تنها دستاورد آن این بود که کارگران
منافعشان جای دیگری هست ،باید جلوی آن ها را بگیرند .در
متحدانه ایستادند تا نمایندگانشان ،که با شکایت مدیرعامل
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کردستان می گویند که این کارگران مسائل سیاسی و حزبی
دارند و با این حرف ها دستشان بازتر می شود و راحت تر هم
سرکوبشان میکنند ،اما در بافق یزد اینها هم نیست و فقط به
دلیل اینکه کارگران ایستادگی کردند آنها را متهم کردهاند که
دستی از خارج کشور دارد شما را راهنمایی می کند؛ درحالی که
این غیر واقعی است و کارگران برای اینکه امنیت شغلی داشته
باشند دست به این اعتصاب زدهاند.
پس از اینکه کارگران پاالیشگاه نفت تکککککهران در
اولین ماههای پککس از انقالب با حرکتی سازماندهی
شده توانستند همککککاران دربند خود را از اوین آزاد کنند ،این از
معدود دفعات پس از انقالب است که اعتصاب کارگران میتواند
دولت را مجاب به آزادی فعاالن و رهبککران کارگری دربند کند؛
ولو همان طور که
شکککما هم اشاره
کردید -با قکککید
وثیقه و یا کفالت
 ارزیابی شما ازاین مکککککوضوع
چیست؟ ایکککککن
حککککککرکت چه
درس های مثبت
و چه ضعف هایی
داشت؟

به نظر من خانوادههای کارگران بافق نباید به هیچ عنوان وثیقه
را قبول می کردند .چون آن ها متحد شده بودند و شانزده روز
ایستادگی کردند .اگر دو تا پنج روز دیگر می ایستادند ،کارگران
با کفالت آزاد می شدند نه با قرار وثیقه؛ قرار وثیقه مجرمیت
کارگران را تایید می کند در حالی که این ها جرمی مرتکب
نشدند .ما اگر حتی به قانون مجازات اسالمی هم نگاه کنیم،
این قانون نمیگوید که برای کسی که در راستای احقاق حقش
مبارزه می کند ،باید قرار وثیقه صادر کنند .این خودش جرم
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نبود سندیکاهای آزاد ،همواره از ضعف های کارگران
در ایران بوده است؛ نقش چنین سندیکایی در
اعتصاب بافق چه می توانست باشد؟
ببینید ،کارگران بافق تشکل شورای اسالمی دارند و همین
آقایانی که در زندان بودند از اعضای شوراهای اسالمی هستند.
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است.
به هر حال چون این ها سابقه ی زندان رفتن و این مسایل را
ال
نداشته اند ،وثیقه را قبول کردند و و قبول چنین چیزی کام ً
ناآگاهانه بوده .ما باید به کارگران بگوییم که می خواهیم حق
خودمان را بگیریم ،نباید ترسی داشته باشیم .قرار وثیقه برای
مجرمین است و ما جرمی مرتکب نشده ایم .من به کارگران
بافق این حرف را میزنم :کارگران بافق ،اگر امروز شما را به نام
احزاب و یا تشکیالت غیرقانونی محکوم میکنند این تنها برای
سکون شماست ،نه این که شما این جرم را مرتکب شده باشید.
من از شما خواهش می کنم این را قبول نکنید ،اگر فردا هم
رفتید بازجویی ،رفتید دادیاری ،رفتید بازپرسی ،این ها را قبول
نکنید .این کارگران و مردمی که آن جا ایستادند و اعتصاب
کردند ،برای شما و
برای حمایت از شما
بود و تا شما آزاد
نشده بودید ،به
خانه های خودشان
برنگشتند و همین
یعنی اتحاد؛ آن هم
اتحاد یک شهر .اما
اتحاد علیه کی؟
خب علیه من و یا
علیه خودشان که
نبوده علیه سیستمی
که این کارگران را به زندان انداخته .بوده ،بنابراین می توانستند
قرار وثیقه را قبول نکنند و آزاد بشوند...

گفتگو

پرونده ی ویژه

با جنابعالی ،ده ها نفر از اعضای کمیته ی هماهنگی که من
هر تشکلی هم که ایجاد شود حاال سندیکا باشد ،اتحادیه باشد،
یا شوراهای اسالمی کار یا این که انجمن های صنفی،
خودم هم عضو آن هستم ،در زندان هستند و حداقل صد
جهت گیری اش هویت آن تشکل را مشخص می کند نه اسم و
پرونده ی باز هم داریم که در آینده ی نزدیک ممکن است این
رسم اش .در این مقطع زمانی(در
پروندهها را رسیدگی کنند و آنها را هم به
اعتصابات بافق) هم ،همان شوراهای در ایران هیچ سندیکای آزادی ،یا حتی زندان ببرند .طبیعی ست در ایران هیچ
اسالمی که حاال ما می گوییم ارتجاعی شوراهای اسالمی در برخی کارخانه ها ،سندیکای آزادی ،یا حتی شوراهای
ال حرکت را
هستند موفق بودند و عم ً
اجازهی تشکیل ندارند؛ مثل کارخانهی ایران اسالمی در برخی کارخانه ها ،اجازه ی
چرخاندند.
خودرو که حداقل  13هزار نفر کارگر دارد و تشکیل ندارند؛ مثل کارخانهی ایران خودرو
مثالً چند سال پیش شوراهای اسالمی
که حداقل  13هزار نفر کارگر دارد و
کارخانه ی نساجی استان کردستان چند شورای اسالمی ندارد.
شورای اسالمی ندارد.
شب را در اعتصاب بودند و در واقع
اگر نکتهای در پایان هست ،بفرمایید.
رهبرشان همانها بودند .بنابراین جهتگیریشان که در خدمت
سرمایه داری ست یا در خدمت طبقه ی کارگر ،برای ما مهم
جدا از تاکید مجدد بر این نکته که خصوصی سازی از دغدغه
است .البته این گفته ها به معنی تایید شوراهای اسالمی نیست
های اصلی کارگران در حال حاضر است ،من از تمام کارگران و
اما در این مورد خاص ،در بافق ،به نظر من کار خوبی کردند.
از تمام کسانی که طرفدار طبقه ی کارگرند می خواهم که تمام
گزارش ها و تمام مشکالتی را که در ایران هست ،پوشش
خبری بدهند .جز این حرف دیگری ندارم.

اما به هر حال سندیکای آزادی در بافق وجود ندارد...
بله ندارد ،نه این که در بافق ،در هیچ جای ایران سندیکای آزاد
وجود ندارد ،در ایران تا همین االن که من دارم مصاحبه میکنم

با تشکر از وقتی که در اختیار خط قرار دادید.

اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق  -عکس از ایلنا
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دربارهی رابطهی حقوق کارگران و حقوق بشر
سابقهی به وجود آمکدن
قوانین در تاریخ معاصر،
از دو منکظکر مکردم و
حکومتها ،قابل بررسی
است؛ کدام نیازها باعث
شد که اساساً قکوانکیکن
شکل بگیرد و حقوقی به
مردم تعلق بگیرد.
با رشد ابزار کار و تولید و به وجود آمدن فراماسیون سکرمکایکه
داری ،طبقهی تولید کنندهی جدیدی در سپهر زندگکی بشکری
رشد کرد و گسترش پیدا کرد .این طبقه با نیکروی ککار خکود
نیازهای انسانهای دیگر را تحت مدیریت سرمایه داران رفکع
می کنند و در جریان تولید ،نیروی کارش را میفروشد .یکعکنکی
ساعاتی از زندگی خود را در اختیار سرمایه دار قرار میدهد و از
او دستمزد میگیرد اما دستمزدی که میگیرد تامین زندگی او را
نمی کند پس با کارفرما وارد چانه زنی میشود تکا دسکتکمکزد
بیشتری بگیرد .آغاز این گفتگوها که از دوران زمیکن داری و
ارباب رعیتی به اشکال مختلف ادامه داشتکه ،از الکتکمکاس و
درخواست تا خواهش و فریاد و درگیری و اعتراض و اعتصاب تا
درگیری و به آتش کشیدن زمین و خانهی اربابان و کشته شدن
میلیون ها انسان در این دوران ،انواع روش چانه زنی و گفتکگکو
بین کارگران و کارفرماها و رعیتها و اربابها بوده است.
در طی دوران تغییر روش تولید ،مکبکارزاتکی ککه تکودههکای
محکومین ” یعنی مردم“ درگیر آن میشوند ،خکود بکه خکود
مرزهایی تعیین میشود که کسی از قبل آنها را تعیین نکککرده
است .مثالً به مرور زمان مالکان دربارهی جنگلها و یا مکنکابکع
طبیعی قوانینی به تصویب میرسانند و بکرداشکت چکوب از
جنگلها و بریدن درختها را توسط کشاورزان و مردم عکادی
ممنوع میکنند ،اما نیاز ،کارگران و کشاورزان را وادار به استفاده
از جنگلها می کند و درگیری هایی در ایکن رابکطکه شکککل
میگیرد که نهایتاً طی دهها و صدها سال به تدریج از حکاصکل
مبارزه و درگیری طرفین ،قراردادهایی شکل میگیکرد ککه از
جنبهی یک کارگر و یک کارفرما و یا یک مکالکک و رعکیکت
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اندیشه

دامنهی وسیع تری پیدا می کند و به شکل قرار داد مکحکلکی و
سپس منطقه ای و استانی و کشوری در می آید که هر کدام از
این قوانین بر حقوقی داللت می کند که بر پایهی سطح تعکادل
نیروهای دو طرف و نیروهای بینابینی و تاریخ درگکیکری ایکن
نیروها با یکدیگر و سوابق قول و قرارها و قراردادهای فی مابین
نسلهای قبلی تعریف میشوند .یعنی مجموعهی قکوانکیکن و
حقوق به کف آمدهی امروزین مبتنی بر روال پروسهای طوالنی
و دشوار و پیچیده و پر افت و خیز بر بستر زمان و مکککان و
شرایط ویژه ی هر منطقه و محل و کشور و سپس در ابعاد بکه
هم پیوسته ملی و کشوری و جهانی ،با گسترش معکامکالت و
پیشرفت وسایل حمل و نقل و سفرها و دامن گستکری روابکط
اقتصادی و از پی آن روابط اجتماعی و سیاسی ،و تاثیر گکذاری
مبارزات دو سویه و همه ی روابط انسانی از اشکال کشکوری و
منطقه ای و قاره ای هم ،دامنه دارتر میشود و به روابط جهانی
و تاثیر گذاری بین المللی می انجامد.
در ادامهی همین فرایند رو به گشایش و گسترش جهانی شدن،
میبینیم که به تدریج در قرن های هجدهم و نوزدهم ،حکجکم
انبوهی از پیکارها و مبارزات گوناگون ککارگکری ،دهکقکانکی،
روشنفکری ،روشن اندیشی ،ملی ،مدنی ،شکل می گیرد که هر
کدام از این درگیریها مسائل جدیدی را به وجود میآورد و کار
را به جنگهای جدید در ادامهی جنگهای قدیمیتر می کشاند
و از پی همهی این ها قوانین فردی و گروهکی و شکهکری و
روستایی و منطقه ای و کشوری ،به قوانین و حقوق جهانکی و
بین المللی کشیده می شود ،فرایند پیچیده و بغرنج و بسیار ژرف
تکامل پراتیک بشری به جمع بندی نظریات و رشد تکئکوریکک
همهی حیطه های بشری میانجامد ،و بحث های نظری جکای
خود را در امور انسانی به تصویب قوانین و چانه زنی های دسته
جمعی بر سر میز مذاکرات می دهند؛ حاصل این حق خواهیها
و پذیرش حقوق مختلف در رابطه با حق هر انسانی به گسترهی
جهانی حقوق همهی انسانها کشیده می شود و تعاریف حقوق
فردی بر پایه ی مبارزات اجتماعی و سیاسی و پکس از طکی
فرایندهای انقالبات اجتماعی ،اقتصادی ،طبقاتی اشکال جدید و
محتوای جدیدی پیدا میکنند.

اندیشه
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قانونی و حقوقی در مسیر کامل جهانی شدن و همگانی شکدن
قرار گرفت و دانشپژوهان و روشنفکران و انقالبیون و متفکرین
هر کدام به همراه هم مهر خود و زبان و نتایج دسکتکاوردهکای
فکری و پژوهشی خود در امور مسایل اجتماعی و علوم انسانکی
و انسان شناسی و نیازهای انسانی را به آن افزودند و نکام هکر
کدام از متفکرین دوران روشن بینی و روشن فکری برگوشهای
از این دستاوردهای عمومی و حقوقی و حقیقکی مکورد نکیکاز
انسانها حک شده است ،دستاوردهای حقوقی کارگران ککه در
روندی سیصد ساله به دستاورد عمومی همهی انسان ها تبدیکل
شد و همهی آنها بیان کنندهی رفع نیازهای همهی انسانهکا
ست و تعیین کنندهی این حقوق؛ که مشخصاً در مقاولهنامههای
مربوط به سازمان بین المللی کار در سال  ۱۱۱۱ثبت می شوند
و از طریق درخواستهای عمومی اتحادیهها و فدراسیکونهکای
سراسری کارگکران و
کارفرمایکان جکهکان
مطرح و بکا چکانکه
زنیهای بسکیکار بکه
عنوان بخش بزرگی از
دستاوردهای حقکوقکی
جامعهی ملل پذیرفته
میشود و سکال بکه
سال در کنفرانسهای
سککالککیککانککه و در
کککنککوانسککیککونهککای
متفاوت بر این حقکوق
و بر پایهی نیاز بشری و رشد و درک بیشتر انسانهای درگیکر
در هر سرزمینی که می توانند خودشان را متشککل سکازنکد و
نیرویی از پایین ایجاد کرده و درخواستهای عینی خود را بکه
مراکز شور و مشاوره بفرستند و در یک روند تصمکیکم گکیکری
طوالنی و پیچیده به تدریج آن درخواستها شکل قکانکونکی و
حقوقی پیدا میکنند و مصوبه میشوند و از حکمکایکتهکای
پشتوانههای اجرایی بهره مند میشوند.
از آن جا که صاحبان قدرت و ثروت در طول تاریخ نکیکازی بکه

به همین ترتیب از درون مبارزات طبقاتی و کارگری طی سکه-
چهار قرن اخیر ،حقوق پایهای به عنوان حکقکوق ککارگکران و
کشاورزان و عموم مردم به رسمیت می رسد ،ککه هکمکانکا از
اساسی ترین آنها حق آزادی هر فرد و حق مساوات طلبی هکر
انسان و حق بهره مندی هر انسان از مواهب طبیعت و اجتماع و
حق مالکیت بر سرنوشت خویش و بر حاصل کار و تالش فکرد،
حق سفر که هر انسانی بتواند به هر کجا برای ادامهی ککار و
زندگیاش برود و به حقوق اساسی آزادی مطبوعات نشکریکات،
بیان ،اجتماعات ،گردهمایی و راهپیمایی و حق کار و اشتغال و
آزادی ،انتخاب شغل و داشتن اتحادیه و احزاب و دیگر حکقکوق
دست می یابیم و از درون جوامع پراکنده و بکرج و بکاروهکای
روستایی و اربابی ،پیوندهای مستحکم شهری و روابط بسکیکار
پیچیدهی شهری شکل میگیرد؛ البته همهی این دسکتکاوردهکا
ناشی از تغکیکیکرات
بزرگ در ابزارهکای
تولکیکد ،شکیکوهی
تولید ،موضکوعکات
کار و روابط تولیدی
است .همچنین در
فرایندهای بکزرگ
انککقککالبککی قککرن
هفدهم از جکملکه
انقالب صنعتکی و
اقتصادی انگلستکان
و رونککد دائککمککی
اصالحات این سرزمین در پی اختراع ماشین بخار و انکقکالب
بزرگ مردم فرانسه در قرن هجدهم و انقالبات پیاپکی آن در
قرن نوزدهم تاکنون ،پاریس و انقالب بزرگ روسیه در اککتکبکر
 ۱۱۱۶و همچنین پیامدهای تک تک جنکگهکای اسکتکقکالل
طلبانهی آمریکا و سپس هر تغییر دگرگون کننده زیر بنای تمام
کشورهای دیگری است که توسط کشتیهای اروپاییان فکتکح
شدند و به چرخهی عظیم اقتصادی و اجتماعی فعال سیکسکتکم
سرمایه داری کشیده شدند و در نتیجهی روند دسکتکاوردهکای
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پیکار برای رسیدن به خواستههای خود نداشته انکد و اغکلکب
حقوق دیگران را تضییع (ضایع) میکردهاند ،عموماً این قوانیکن
کارگری و حقوق بشری دستاورد پیکار دائمی و روزانه و مداوم و
مکرر همهی کارگران و زحمتکشان و روشنفکران و دانشمندان
مردمی است .که همهی بشریت مترقی و همکهی مکقکاومکت
نیروهای ارتجاعی در شکل گیری آن و در نقطهی تعادل قکرار
دادن بسیار شکنندهی فعلی آن نقش داشته اند ،که موتور هکر
کدامش رشد تولید و روابط و تغییر شرایط زندگی انسکانهکا و
رشد آگاهی و بینش و طرح نیازهای نوین همهی ما انسان بوده
است تا که بعد از جنگ جهانی دوم و به تبع نکتکایکج بسکیکار
دهشتناک جنگ جهانی اول و دوم که برای بشریت رنج و مرگ
و نابودی و شکنجه و کشتار و ستمگری عریان و نژادپرستی و
همهی پدیدههای غم انگیز و ضد اجتماعی و بشری را به عهده
داشت ،نمایندگان نیروهای پیروز شده بر فاشیزم ،در پکی درک
نیاز همهی ابنای بشر با طرح کنوانسیونهای متعدد در سازمان
جهانی کار و انتقال بسیاری از دستاوردهای آن توسط متفکرین
مدافع حکقکوق
انسانها که از
دهها سال قبل
برای جلوگیری
از تکجکاوز بکه
حقوق تک تک
انسککانهککا در
شکککککلهککای
مختلف طکرح
دفاع از حقکوق
انسککانهککا را
مطکرح ککرده
بودند ،باالخکره
در سال  ۱۱۴۰با توافق برمفاد اعالمیهی جهانی حقوق بشر بکه
عنوان یک سند الزم االجرای جهانی توسط همکهی افکراد و
حکومتها در ذیل شکل گیری سازمان ملل متحکد ،رعکایکت
حقوق همهی انسانها را به عنوان زیر بنای جکلکوگکیکری از

دشمنی و ایجاد هر جنگ خانمانسوز دیگری مطرح کردند و بکا
تصویب آن ،به عنوان یکی از دستاوردهای خرد بشری ،آن را به
جهانی که از جنگ های بزرگی باقی مانده بود عرضه کردند .در
دهه های بعد و با رشد پیکارهای کارگری و نیاز به نیروی ککار
حمایت شده ی کارگران در کشورهای آسیب دیده از جکنکگ و
برای بازسازی ویرانی ها نیز ،بندهای مختلفی به  ۱۱بنکد اول
این اعالمیه جهانی تحت فشار روزانهی سازمان ها ،فدراسیکون
ها ،سندیکاها و احزاب و دولتهای کارگری به آن اضافه شکد.
نهایتاً هم در سال  ۱۱۷۲میالدی بندهایی عمیق ًا اقتکصکادی و
اجتماعی تحت عنوان حقوق کار و حقوق اقتصادی و داشکتکن
تشکل و اتحادیه و شغل به تصویب رسید.
در مجموع روند پیکار و مبارزهی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
سطح سازماندهی نیروهای موثر در امر تولید و توزیع ثروت در
جهان درشکل گیری این حقوق و مصوب کردن آنها نکقکش
ن مسکن ،بکهکداشکت،
آفرینی داشته و دارد؛ حقوقی مثل داشت ِ
درمان ،آموزش ،کار ،خوراک ،پوشاک درکنار حق داشتن آزادی
بیان ،مکطکبکوعکات،
دسترسی به رسانه ،و
دستیابی به اخبکار و
اطالعات و انکتکشکار
اخبار و اطالعکات و
پخش نظریات فردی
و گروهی و همچنین
آزادی سکفکر ،آزادی
داشککتککن دیککن یککا
نداشتن آن یا تغیکیکر
آن و به دست آوردن
ملیت جدید و سکنی
گزیدن در سرزمینکی
دیگر ،داشتن یا نداشتن خانواده ،آزادی در تصمیم گیری بکرای
سرنوشت فردی خویش و رعایت حقوق فردی افکراد بکا نکوع
انتخاب زندگی شخصی به لحاظ جنسی و فرهنگی و اجتماعکی
که چهارچوب های کلی این دستاورد هاست که در کنار آزادی
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افراد و افکار و موضوعات در اختیار خود گرفتهاند و به هکمکیکن
ترتیب دولتها و انحصارات و قدرتهای مالی و الیگارشیهای
جهانی مالی -رسانه ای -نظامی و فرایند شکل دهی به افکککار
عمومی را از سطح دولتها و ملت ها و افراد ،به سطکح افکککار
ال هر آنچه که آن رسانکه هکا
عمومی جهانی رسانده اند و عم ً
بخواهند به صورت بسیار بزرگ و جنجالی و همگانی تکوسکط
مردم جهان دیده و شنیده و درک می شود ،که این خود امروزه
یکی از عرصههای بسیار دشوار و پیچیدهی مبارزه برای پیکککار
گران مدافع حقوق کارگران و حقوق همهی انسانهاست که به
نوعی بسیاری از مفاد اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در رابطه بکا
دستیابی همهی انسان ها به منابع خبری و تالش برای اطکالع
رسانی و خبردهی و طرح نظریات تک تک یا گروهی از آدمهکا
را تحت تاثیر قرار داده و آن را به نوعی ناپیدا اگر چه که سلکب
نکرده ،اما کاری در همین حد انجام داده و طرح افکاری را غیر
از آنکه سیستم های بزرگ و حکومتها و دولت ها میخواهند،
بسیار دشوار کرده است و امروزه پیشگامان دفاع از دموکراسی و
حقوق بشر و صلح و عدالت اجتماعی و محیط زیست دائکمک ًا و
لحظه به لحظه در جستجوی راهکارهای تازه و پکیکدا ککردن

فردی آزادیهای اجتماعی همچون داشتن احزاب و سندیکاها و
دیگر تشکل ها و ان جی او( )NGOهای غیر دولتی و حکق
حضور در مدیریت جامعه و در روند برگزاری انتخکابکات و یکا
روش های دیگر و حتی داشتن حق حضور در عالیترین سطوح
مدیریت اجتماعی -شهری و روستایی و استانی و کشکوری تکا
جهانی و نهادهای بین المللی و همهی اینها به میزان تالش و
شایستگی و رفع موانع که قدرتمندان درهر منطقه و شکهکر و
کشور و جهان ایجاد کرده اند ،و اساساً مبارزهای هم که امکروزه
بر علیه انحصارات و تمرکز گرایی قدرت و ثروتهای افسانه ای
صورت می گیرد ،ادامه ی همان مبارزات دستکیکابکی هکمکهی
انسان ها به حقوق برابر و امکانات برابر است که بسیار پیچکیکده
تر و دشوارتر شده است و با کمک تکنولوژی های کامپیوتری و
اینترنت و ایجاد روشهای شبکهای ،دستاوردهای جدیکدی در
مبارزات اجتماعی و سیاسی امروزین داشته است .همچنیکن بکا
گسترش بسیار وحشتناک رسانهها و تاثیر گذاری آنها بر افکار
عمومی و هدایت تفکر و انتخاب مردم به صورت ناخودآگکاه و
ال مبارزه برای دفاع از حقوق کارگکران
آموزش غیر مستقیم ،عم ً
و حقوق بشر ابعاد بسیار نو و کمپلکس (بغرنج) پیدا کرده اسکت.
مبارزه ای ناپیدا ککه
صاحبان رسانهها و
مکککاشکککیکککنهکککای
جستجوگر جهانی با
در دسکت داشکتکن
کلید معرفکی و یکا
حذف ،پُر اثر ککردن
یا کم اثکر ککردن
آدمها و نظریکات و
افکار به نوعی دیگر
و بسککیککار نککرم،
بخشهای زیادی از
برابری در استفاده از
امکانات رسکانکهای،
اطالع رسانی و طرح
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بیان نمی شود و سطح اهمیت این اقدامات بسکیکار ککمرنکگ

شیوههای نوین برای انسانی کردن و همگانی کردن و بی خطر
کردن این دستاوردهای پیچیده انفورماتیک ،سایبکرنکتکیکک و
اینترنتی و شبکهای هستند ،همان تضاد همیشگی که شکککلکی
ال مجازی ،تجریدی ،خرد گرایانه و عمیق ًا انسانی و طبیعکی
کام ً
اما بسیار ناپیدا دارد.
در شرایط کنونی که الیگارشیهای مالی بکزرگ جکهکانکی و

می گردد ،اما پیکار در ابعاد دفاع از حقوق بشر توسط کاربران و
متخصصان اینترنتی و هکرهای مختلف در دو سوی این پیککار
نقض کنندگان حقوق بشر و مدافعان گسترش حقوق بشر ادامه
دارد و صحنه ی امروزین رابطه بین حقوق کارگران فکککری و
متخصصین مدافع حقوق بشر و کارفرماهای دارنکدهی مکراککز

صاحبان قدرت در بازارهای بورس تمام دستاوردهای تولکیکدات

میلیاردها میلیارد اطالعات انبوه همهی انسانها که هر لحکظکه

بشری را تبدیل به عدد و رقم و رمز و کد کرده اند و سکطکح

بیشتر تولید و دسته بندی و کد گذاری می شود و برای هدایت

پیکار اقتصادی به نوعی پیکار قمار خانه ای بکورس بکازی در

عمومی بشر در خطی که صاحبان این قدرتهکای افسکانکهای

سراسر جهان تبدیل شده است و سرمایه شدید ًا و به گسکتکرده

مجازی می خواهند ،دقیق ًا بیانگر چگونگی شکل گیری قوانکیکن

ال انحصارات
ترین شکلش تمام جهان را در برگرفته است و عم ً

حقوقی جدید در دفاع از حقوق همهی انسانهاست .یعنی وقتی

ناپیدای مالی ،رسانهای ،نظامی ،صحنه گردان شکل دهکی بکه

نوع رابطه بین کارگران ،کارفرمایان ،مالکان ،مدافعان و مخالفان

افکار عمومی جهانی شدهاند ،و هر لحظه همهی مردمی که بکه
لپ تاپ و یا یک موبایل کمی پیشرفته دستکرسکی دارنکد ،در

شبکههای اینترنتی و رسانهای مالحظه میکنیم ،پیکاری مدرن

جریان هر اتفاقی در کرهی زمین قرار میگیرند که از طکریکق

و پسا مدرن و شگفت انگیز که چون در حال اقدام و عمل است

گوگل و فیس بوک و اپل و توییتر منتشر میشود و سایتهکای

و هر لحظه بر روی همه ی ما با سرعت و قدرت اثر میگکذارد،

خبری و شبکههای خبرگکزاری سکنکتکی مکثکل رویکتکرز و

ممکن است بسیاری آن را درک و لمس نکنند و هنوز برای آن

آسوشیتدپرس و غیره هم آن ها را منتشر کرده و شکبکککههکای

قانونمندی های اصلی ارائه نشده باشد ،امکا اصکل مکاجکرای

رسانهای تصویری مثل بی بی سی ،ای بی سی ،سکی ان ان،

چگونگی رابطه بین کارگران و حقوق آنها و حقکوق هکمکهی

وی او ای و غیره به آنها شکل همگکانکی تکری از لکحکاظ

انسانها در همه ی ابعاد شگفت انگیز آن به خوبی دیده میشود

دسترسی می دهند؛ عمالً همهی افکار عمومی جهانی و در ابعاد

و اگر که از کارگران دیدی محدود ارائه نکدهکیکم و هکمکهی

ملی هم در هر کشور تحت تاثیر رسانههای به شدت تکقکویکت

انسان هایی را که با هر تخصص و هر نوع کار دستی و فککری

شدهی داخلی آن کشورها شکل میگیرد و همهی واقعیکات و

که در تالش هستند و در ازای کاری که انجام میدهند مزد می

حقایق و گاه مطالب بسیار مهم که به سرنوشت میلکیکاردهکا و

گیرند و کار آنها و نتایج کار آنها به سود همهی بشریت تمام

میلیونها نفر مربوط میشود ،در اختیار همگان قرار نمیگکیکرد،

می شود را کارگران بدانیم ،آن وقت تالش همهی این کارگران

رفتار و افشاگریهای برخی از کارگران بسکیکار مکتکخکصکص

ساده و عادی از معدن و بخش خدمات و رفتگر محله تا ادوارد

رسانهای مثل اسنودن و ویکی لیکس و برخی دیگر در سکطکح

اسنودن در مراکز اطالعاتیِ بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد و

کشورهای کوچکتر ،یکی از روش های جدید مبارزان حکقکوق

ال متکوجکه رابکطکهی
نظامی جهان را در یک راستا ببینیم ،کام ً

بشر و کارگران میشود که ابعاد جزیی آن باز هم برای همگان
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معرفی کتاب

اتحادیههای کارگری و خودکامگی درایران
کارگری -0 ،سال های درگیری  -4 ،1013-1010سرکوب
اتحادیه های کارگری حزب توده -3 ،1018-1013نفوذ اتحاد
شوروی در جنبش کارگری -1 ،نفوذ انگلستان در جنبش
کارگری -7 ،نفوذ کار فرمایان در جنبش کارگری -8 ،ظهور و
سقوط اتحادیه های تحت کنترل دولت -2 1001-1013
کارگران بی اتحادیه -13 1041-1001نفوذ انگلستان و آمریکا
در جنبش کارگری
دکتر الجوردی در ابتدای این کتاب در شرح پیدایش اتحادیهی
کارگری در ایران اینگونه میآورد:
در سال  1183محمد پروانه و گروهی از کارگران ،نخستین
اتحادیه ی کارگری ایران را در چاپخانه ی کوچکی واقع در
خیابان ناصریهی تهران سازمان دادند.
با فرا رسیدن سال  1182کارگران چاپخانه های تهران کار
سازمان دادن اتحادیه ی سراسری کارگران صنعت چاپ را به
پایان بردند و روزنامه ی خود ،به نام اتفاق کارگری را منتشر
کردند و در خرداد  1182آنان دست به اعتصاب موفقی زدند که،
تربیت ،پژوهنده ی ایرانی ،از آن به عنوان ”اولین تظاهر جنبش
اشتراکی یا سوسیالیستی در ایران“ یاد میکند.
کتاب اتحادیههای کارگری و خودکامگی در ایران که به بررسی
جنبش کارگری در قرن معاصر می پردازد ،در سال  1012برای
اولین بار توسط نشر نو و ترجمه ی ضیاء صدقی و در 428
صفحه منتشر شده است .خواندن این کتاب به تمامی فعالین و
مدافعین حقوق بشر ،فارغ از هر نوع اندیشهای توصیه میشود.

حبیب الجوردی (زاده ی  ۱۰۱۴در تهران) ،مدیر پروژه ی تاریخ
شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه ی دانشگاه هاروارد
بود .وی مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه هاروارد و مقطع
دکترای اقتصاد را در دانشگاه آکسفورد با موفقیت گذراند.
وی در سال  ۱۰۴۰مرکز ایران مطالعات مدیریت در تهران را با
کمک تنی چند از اساتید مدیریت تاسیس کرد و تا سال ۱۰۱۶
یعنی آغاز انقالب ،در همان جا به تدریس درس سیاست گذاری
عمومی مشغول بود؛ در سال  1013شروع به اجرای ”پروژه ی
تاریخ شفاهی ایران“ در دانشگاه هاروارد نمود و پس از  13سال
با توافق همکاران خود این پروژه را به پایان رساند.
دکتر الجوردی کتاب اتحادیه های کارگری و خودکامگی در
ایران را در انتشارات دانشگاه سیراکیوز تالیف نمود که ترجمهای
از آن در ایران منشر شد.
در پیشگفتار این کتاب ،نگارنده این چنین می آورد :در سال
 ، 1037ایران از لحاظ تحوالت اقتصادی و اجتماعی با نیم قرن
گذشته بسیار تفاوت داشت و در این موارد پیشرفتی قابل
مالحضه کسب نموده بود .از این جمله می توان به ایجاد نظام
آموزشی که به میلیون ها کودک سواد آموخت ،وضع قوانین
برای اعتالی حقوق زنان و احداث جاده ها و کارخانه ها اشاره
کرد .اما در سویی دیگر ضلع سوم مثلث توسعه ،یعنی ضلع
تحوالت سیاسی نه تنها بهبود نیافت ،بلکه رشدی منفی داشت.
وی در ادامه به فراز و نشیب های توسعه ی سیاسی ایران از راه
نگرش به یک جنبه از رشد سیاسی ،یعنی پیدایش اتحادیه های
کارگری از سال  1181تا سال  1041می پردازد .در واقع
الجوردی معتقد است که اتحادیه های کارگری ابزار مناسبی
برای سنجش توسعه ی سیاسی به شمار می آید و اضافه میکند
که در دوره های برخورداری از آزادی های سیاسی ،اتحادیه های
کارگری از نخستین نهادهایی بودند که در صحنه ی سیاسی
پدیدار میشد.
سرفصل های این کتاب که از محتوای آن خبر میدهد عبارت
اند از :
 -1پیدایش جنبش کارگری -1 ،تولد دوباره ی اتحادیه های

عنوان کتکککککاب :اتحادیههای
ککارگری و خودکامگی در ایران
نویسنده :دکتر حبکیب الجوردی
ترجمه :ضیاء صدقی
انتشارات نشر نو۱۰۷۱ :
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