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شما چه گفته اید ،درباره ...
محسن سازگارا :بسیج نیرویی خودسر و بدون انضباط است
علی برات :من بر خالف آقای سازگارا فکر نمی کنم که بسیج نیرویی خودسر باشد .بسیج اتفاقاً پیاده نظام ایدئولوژیک
جمهوری اسالمی که هرچه می کند ،خط به خط دستورش را دارد .حتی وقتی به او می گویند آتش به اختیار ،به معنی
این است که دستور این را گرفته که هرچه می خواهد انجام دهد .این که بگوییم خودسر ،انگار که می خواهیم بخشی از
نظام را تطهیر کرده باشیم.
مرتضی لوالج :چقدر این اشاره که با صدور کارت ضابط قضایی برای بسیج در تدارک مقابله با بحران ها هستند ،اشاره
درست و به جایی بود .امثال محسن سازگارا که روزی در همین نظام بودند ،باید شناخت درست و دقیق تری نسبت به چنین ارگان هایی داشته
باشند.

وضعیت اسفبار مدارس سیستان و بلوچستان و دالیل بازماندن دانش آموزان از تحصیل /مسعود رئیسی
ستار نوری :هیچ وقت ،وقت به بازسازی مدرسه های بلوچستان نمی رسد .اصالً چرا بلوچ هایی که آخر سر قرار است هیچ کجا استخدامشان نکنند ،بروند درس
بخوانند و مدرک بگیرند؟ همان بهتر که بی سواد باشند که قرار نباشد بگوییم جوانی مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارد و باز هم بیکار است.
مینا امان زاده :دردناک تر از این هم داریم که بچه های ایرانی در سنی که کودکان در بسیاری از نقاط دنیا مشغول یاد گرفتن علوم و هنرهای مختلف هستند تا
استعدادهایشان شکوفا شود ،باید به فکر این باشند که چطور به مدرسه برسند و آیا اصالً همان مدرسه خشت و گلی سال دیگر هم هست یا نه؟ حاال بماند که اصالً
قرار هست در چنین کالس درس هایی چه یاد این کودکان بدهند.

عکس ماه
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الیحه حمایت از حقوق معلوالن با  ۵۹۱رای موافق ۲ ،رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بهروز توکلی از مدیران سابق جامعه بهایی ایران پس از تحمل حدود  ۵۱سال حبس ،از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
محمود صالحی ،فعال کارگری که حین مداوا در بیمارستان جهت اجرای حکم بازداشت شده بود ،از زندان سقز آزاد شد.
در راستای مجازات های جایگزین حبس ،یک خبرنگار در نهبندان ،به علت تصادف ناشی از رعایت نکردن حق تقدم ،به ساخت یک مستند درباره تصادفات رانندگی محکوم شد.
متهمین شکار  ۲قالده جوجه تیغی در کهگیلویه و بویراحمد به چاپ بنری با موضوع ارزش حیوانات در حیات وحش این استان محکوم شدند.
کانون نویسندگان ایران اعالم کرد نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل های زنجیره ای شده اند.
کانون نویسندگان ایران خبر داد که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان ،داستاننویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه ،جلوگیری کرده اند.
پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش ،پروانه و داریوش فروهر ،به تهران رفته بود ،با شکایت وزارت اطالعات در دادگاه حاضر شد.
در اعتراض به مواردی چون برخورد با فعاالن دانشجویی ،تبعیض جنسیتی و خصوصیسازی آموزش عالی ،همزمان در تعدادی از دانشگاه های کشور از جمله شهید بهشتی ،صنعتی شریف ،دانشگاه هنر
اسالمی تبریز ،عالمه طباطبایی و نیشابور چند تجمع اعتراضی شکل گرفت.
”مجید دری“ و ”مهدیه گلرو“ ،دو دانشجوی ستاره دار که بیش از  ۵۱سال است اجازه تحصیل ندارند ،جهت اعتراض به وزارت علوم ایران رفتند.
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس اعالم کرد که طی یک سال اخیر  ۲۲دانشجو از تحصیل محروم و از  ۱۴۹دانشجوی دیگر تعهد اخذ شده است.
محل کسب یک شهروند بهایی ساکن تبریز به نام ”تورج میثاقی“ پلمب شد.
فردی که متهم است با موضوع ”دگرباشان جنسی“ چند گروه تلگرامی راه اندازی کرده ،در مشهد دستگیر شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت که طی سال گذشته یک هزار و  ۴۸۱مورد ازدواج دختران زیر سن  ۵۴سال در این استان ثبت شده است.
فرماندهی انتظامی شهرستان گنبدکاووس از فوت شدن کودک سه ساله گنبدی بر اثر ضرب و شتم از سوی پدر خبر داد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از قتل پسر دوساله بجنوردی به دست نامادری به علت ضربات مشت و لگد خبر داد.
 ۵۱دانشآموز دختر در مدرسه ای در شهریار با گاز منواکسید کربن مسموم شدند.
 ۲۲دانشآموز زنجانی با مونوکسید کربن در کالس درسشان مسموم شدند.
”مجید غالمی“ معلم لرستانی در اثر گازگرفتگی در کانکس مدرسه یکی از در روستاهای سپیددشت لرستان فوت کرد.
زندان فشافویه یا تهران بزرگ ،علی رغم گذشت دوسال از زمان بازگشایی ،با مشکالتی چون آلودگی آب آشامیدنی ،رفتار های سلیقه ای و خشن ما موران بازرسی ،و نیز شیوع بیماری هایی عفونی و
پوستی در بین زندانیان رو به روست.
 ۵۱نفر از جوانان نصیرآباد با وجود قول های متعدد مسئوالن در مورد آزادی با قرار وثیقه ،و برگزاری دادگاه با گذشت بیش از  ۵۱۲۱روز هم چنان در بالتکلیفی به سر می برند.
در منطقه قالویزان مهران یکی از مین روب در حین عملیات پاکسازی بر اثر انفجار مین از ناحیه پای چپ مجروح شد.
یک کولبر به نام ”ادریس م“ ۲۲ ،ساله در حوالی سردشت بر اثر برخورد با مین از ناحیه پا مجروح شده است.
عملیات مین روبی در یکی از مناطق جنگی غرب استان کرمانشاه با انفجار مین یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.
بر اثر برخورد با مین ضد تانک باقیمانده از جنگ در مهران  ۲نفر جان باختند.
یک کولبر در مرزهای ارومیه درپی شلیک مستقیم نیروهای مرزی دچار جراحت شد.
در نقاط مرزی شهرستان ماکو ،یک کولبر در اثر شلیک نیروهای مرزبانی مجروح گردید.
کولبری به نام ”شفیع محمدزاده“ در منطقه مرزی سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به شدت زخمی شد.
شلیک نیروهای انتظامی زخمیشدن یک کولبر در پیرانشهر منجر شد.
شلیک نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسالمی در حوالی مریوان ،جراحت دو کولبر را در پی داشت.
یک کولبر پیرانشهری که درپی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به شدت مجروح گردیده بود ،دچار قطعی نخاع شد.
یک کولبر از اهالی سلماس که در اثر تعقیب و گریز نیروهای مرزی از ارتفاع سقوط کرده بود ،دچار خونریزی مغزی شد.
شهروندی در یکی از روستاهای بوکان ،به ظن جا به جایی کاالی قاچاق ،با شلیک نیروهای انتظامی به شدت مجروح شد.
نیروهای سد معبر شهرداری مالیر در میدان آزادی این شهر با باتوم چند میوه فروش را مسدوم کردند.
”مجید اسدی“ و ”پیام شکیبا“ دو تن از فعاالن سابق دانشجویی و ”محمد بنازاده امیرخیزی“ از زندانیان سیاسی شناخته شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوس هستند توسط شعبه  ۲۲دادگاه انقالب
تهران مجموعاً به تحمل  ۲۸سال حبس تعزیری و  ۴سال تبعید محکوم شدند.
”محمدامین پیغامی“” ،طاهر خورشیدی“ و ”فاروق شارویرانی“ ،سه زندانی سیاسی در ارومیه ،مجموعاً به  ۵۸۱ماه حبس و تبعید به اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام“ محکوم شدند.
مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از شاکیان تامین اجتماعی از محکومیت خود به  ۵۱ماه زندان و  ۴۱ضربه شالق تعزیری با شکایت سعید مرتضوی خبر داد.
شعبه  ۲۲دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضی دادستان وقت تهران را به اتهام معاونت در قتل محسن روحاالمینی ،یکی از جان باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک ،به  ۲سال حبس محکوم
کرد.
گارد زندان رجایی شهر کرج ،زندانی را که با سر و صدا کردن سایر زندانیان از حضور گارد زندان و انجام بازرسی سرزده خبردار کرده بود ،مضروب کرد و مسئولین جهت ”درس عبرت“ دادن به سایرین
علی رغم جراحت های زیاد او را در میانه سالن زندان رها کردند.
یک زندانی در زندان اردبیل که در بازداشت موقت به سر می برد توسط مسئولین زندان به میله های واقع در بخش قرنطینه زندان به وسیله زنجیر و پابند بسته شد.
محمد صابر ملک رئیسی ،زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زد.
”رضا شهابی“ ،فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،در زندان دجار سکته مغزی شده و وضعیت جسمی نامساعدی دارد.
شبکه خبر تلویزیون ایران فیلمی از ”اعترافات“ احمدرضا جاللی ،پزشک زندانی را منتشر کرد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام ”احمدرضا جاللی“ پزشک و پژوهشگر ایرانی را به اتهام جاسوسی تایید کرده است.
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حقوقی

ابهام بزرگ در پرونده کهریزک؛ قتل عمد یا غیرعمد؟
برای این قتل ها ،پرونده کیفری تشکیل شد ،قضاتی که
دستور اعزام این قربانیان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده

محمد محبی

بودند ،از جمله قاضی حیدری فر و قاضی مرتضوی ،احضار

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

شدند ،چندین جلسه محاکمه با حضور متهمین و وکالی

پرونده قتل های کهریزک ،یکی از مرموزترین پرونده های

مدافع شاکیان و اولیای دم برگزار شد و در آبان ماه سال

تاریخ جمهوری اسالمی است .این پرنده ،شش قربانی مشخص

 ،8811دادگاه رای به غیرعمد بودن قتل های کهریزک داد.

دارد .محسن روح االمینی ،محمد کامرانی ،امیر جوادی فر،

اما چند هفته پیش ،یک رای دادگاه درباره قاضی مرتضوی،

رامین قهرمانی ،احمد نجاتی کارگر ،و پزشک وظیفه آن زندان

ابهام بزرگی در این پرونده ایجاد کرد ،ابهام عمد بودن یا

یعنی رامین پوراندرجانی ،که بعدها به طرز مشکوکی ،جان

غیرعمد بودن قتل ،مگر ممکن است که یک پرونده قتل

باخت.

معاون داشته باشد ،اما مباشر نداشته باشد!؟ در جریان پرونده

کهریزک نام یک بازداشتگاه در
حومه تهران است که در زمان
فرماندهی محمدباقر قالیباف بر

نیروی انتظامی ،محل نگهداری
متهمین و مجرمین خطرناک بود؛
تا این که در جریان یکی از
تجمعات اعتراضی در سال 8811
و در اواسط تیرماه آن سال ،چند
نفر از دستگیرشدگان ،به این
بازداشتگاه ،منتقل شدند .نقلها،
شواهد و قرائن زیادی مبنی بر
وجود شکنجه های مختلف در
این بازداشتگاه در آن برهه وجود
دارد که جای هیچ گونه شک و
شبهه ای مبنی بر قتل قربانیان
کهریزک وجود ندارد .خالصه این
شماره 80
دی
1396

قتل های کهریزک ،اعالم شد که
در جریان یکی از تجمعات اعتراضی در سال  8811و در
اواسط تیرماه آن سال ،چند نفر از دستگیرشدگان ،به این
بازداشتگاه ،منتقل شدند .نقلها ،شواهد و قرائن زیادی مبنی بر
وجود شکنجه های مختلف در این بازداشتگاه در آن برهه
وجود دارد که جای هیچ گونه شک و شبهه ای مبنی بر قتل
قربانیان کهریزک وجود ندارد .خالصه این که در این
بازداشتگاه ،دست کم  5نفر به قتل رسیدند ،و پزشک وظیفه
آن نیز بعدها به طرز مشکوک ،جان خود را از دست داد.
برای این قتل ها ،پرونده کیفری تشکیل شد ،قضاتی که

دستور اعزام این قربانیان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده
بودند ،از جمله قاضی حیدری فر و قاضی مرتضوی ،احضار
شدند ،چندین جلسه محاکمه با حضور متهمین و وکالی مدافع
شاکیان و اولیای دم برگزار شد و در آبان ماه سال ،8811
دادگاه رای به غیرعمد بودن قتل های کهریزک داد.

که در این بازداشتگاه ،دست کم

این قتل ها ،قتل غیرعمد بوده
است .اما اخیراً اعالم شده است

که قاضی سعید مرتضوی به اتهام
” معاونت در قتل“ به دو سال
حبس محکوم شده است .در حالی
که در قتل غیرعمد اساساً معاونت
معنایی ندارد .راست می گویند که
دروغ گو کم حافظه است و یا
شاید اصالً حافظه ندارد.
اکنون سوال اصلی این جاست که
اگر سعید مرتضوی معاونت در
قتل های کهریزک داشته است،
پس مباشر یا مباشرین این قتل
ها چه کس یا کسانی هستند؟
معاونت جرم در حقوق ایران و
تحلیل وضعیت مرتضوی با آن

 5نفر به قتل رسیدند ،و پزشک وظیفه آن نیز بعدها به طرز

معاونت در جرم در حقوق کیفری ،امری استعاری و وابسته به

مشکوک ،جان خود را از دست داد.

رفتار مباشر است .یعنی اگر رفتار مباشر ،در قانون جرم باشد،

5

می شوند .مثالً اگر کسی به یک نفر برای خودکشی کمک

اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است .چنان

کند ،جرمی مرتکب نشده است .چون اصل عمل خودکشی

چه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون

در حقوق ایران جرم نیست ،لذا جرمی به نام ” معاونت در

بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم

خودکشی“ هم در ایران وجود ندارد.
ماده  821قانون مجازات اسالمی
(مصوب  ،)8812مصادیق معاونت در
جرم را بطور دقیق مشخص کرده
است:
”اشخاص زیر معاون جرم محسوب
می شوند :الف -هرکس ،دیگری را
ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،یا تحریک
به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا
فریب یا سوءاستفاده از قدرت،
موجب وقوع جرم گردد .ب-
هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد
یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :الف-
هرکس ،دیگری را ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،یا تحریک
به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده
از قدرت ،موجب وقوع جرم گردد .ب -هرکس وسایل
ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم
را به مرتکب ارائه دهد .پ -هرکس وقوع جرم را

تسهیل کند.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و
تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم
شرط است .چنان چه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر
از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون
به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود

به مرتکب ارائه دهد .پ -هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

خفیفتر محکوم می شود“.
همان طوری که از مفهوم و منطوق
ماده فوق الذکر می توان برداشت
کرد ،مصادیق معاونت در جرم ،جنبه
حصری دارد و هرگز تمثیلی نیست
و جرم در مصادیق تعیین شده در
ماده  38قانون مجازات اسالمی،
مجازات معاونت در جرم شامل آن
نمی شود و بر طبق مصادیقی که
قانون تعیین کرده است عنوان
معاونت شامل :تحریک ،ترغیب-
تهدید ،تطمیع ،دسیسه و فریب و
نیرنگ ،تهیه وسایل ارتکاب جرم،

ارائه طریق ارتکاب جرم ،تسهیل وقوع جرم همین موارد شش

6

حقوقی

کس یا کسانی که معاونت در آن رفتار را دارند ،مجازات

تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا

شماره 80
دی
1396

حقوقی

گانه می شود .حال آن که شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر

معاونت شرط است .یعنی قصد مباشر قتل های کهریزک ،قتل

جرمی فرق می کند ،و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم

عمد بوده و سعید مرتضوی هم که به جرم معاونت در این قتل

پروین ذبیحی به پشت بام یک خانه اشاره می کند:
بعد از پاکسازی ،یک مین در آن جا پیدا شده است.

موثر باشد ،تحقق می پذیرد.
یعنی مرتضوی به عنوان معاون
قتل های کهریزک ،یکی از
موارد شش گانه فوق را مرتکب
شده است و اگر مرتکب نمی
شد ،قطعاً به عنوان ”معاونت در
قتل عمد“ محکوم نمی شد.
به عبارت بهتر ،مباشر جرم
کسی است که عملیات اجرایی
یا رکن مادی جرم را انجام می
دهد و معاون آن این فرآیند را
تسهیل می کند .رکن مادی
شماره 80
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جرم قتل عمد عبارت است از
” سلب عمدی حیات مستقر از
انسان زنده دیگری“ .همان طور

ها محکوم شده است ،دقیقاً با مباشرین ”وحدت قصد“ داشته
مباشر جرم کسی است که عملیات اجرایی یا رکن مادی
جرم را انجام می دهد و معاون آن این فرآیند را تسهیل می
کند .رکن مادی جرم قتل عمد عبارت است از ”سلب عمدی
حیات مستقر از انسان زنده دیگری“ .همان طور که در تبصره
ماده فوق الذکر آمده است ”وحدت قصد“ در معاونت شرط
است .یعنی قصد مباشر قتل های کهریزک ،قتل عمد بوده و

سعید مرتضوی هم که به جرم معاونت در این قتل ها محکوم
شده است ،دقیقاً با مباشرین ”وحدت قصد“ داشته است و
برای تحقق قتل عمد ،فرآیند آن را تسهیل کرده است .یعنی
سعید مرتضوی ،منطقاً ،خودش قصد ”قتل عمد“ زندانیان
کهریزک را داشته است و بدون تردید ،مباشرین قتل عمد را
می شناسد .و از طریق موارد شش گانه ای که در باال ذکر
شد ،با مباشرین قتل ها ،همکاری داشته است.

که در تبصره ماده فوق الذکر آمده است ”وحدت قصد“ در

است و برای تحقق قتل عمد،
فرآیند آن را تسهیل کرده است.
یعنی سعید مرتضوی ،منطقاً،
خودش قصد ” قتل عمد“ زندانیان
کهریزک را داشته است و بدون
تردید ،مباشرین قتل عمد را می
شناسد .و از طریق موارد شش گانه
ای که در باال ذکر شد ،با مباشرین
قتل ها ،همکاری داشته است .ای
کاش وکالی مدافع خانواده های
قربانیان قتل های کهریزک ،مطالبه
جدی شفافیت در این پرونده را
مطرح نمایند و خواهان معرفی و
محاکمه و مجازات مباشرین،

مسببین ،آمرین و خالصه همه عوامل این پرونده شوند.
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گفتگو

نگاهی به مدارس تخریبی زلزله کرمانشاه؛
در گفتگو با جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان
جناب لعل محمدی ،طبق مشاهدات عینی و اطالعات
شما ،حدوداً چه تعداد (یا درصد) از مدارس استان
کرمانشاه طی زلزله اخیر تخریب شده اند؟ مدارس تخریبی بیش
گفتگو از سیمین روزگرد

تر متعلق به کدام شهرستان ها و یا روستاها هستند؟
واقعا نمی دانم در این زمینه چه بگویم .اما طی بازدیدهای

جواد لعل محمدی ،از اعضای کانون صنفی معلمان ایران ،ماه

میدانی که به همراه اعضای شورای هماهنگی کانون های صنفی

های آخر تبعید  5ساله خود را در منطقه بینالود خراسان رضوی

معلمان سراسر کشور داشتم و اطالعات جسته گریخته و

می گذارند .این فعال مدنی در سال  83دبیر تحریریه روزنامه توس

محرمانه ،یقین دارم که میزان کالس های تخریبی بالغ بر 385

بود که به محاق توقیف رفت و تا قبل از انتخابات سال  11به

کالس است .ادارات گزارش دقیق آماری ندارند و نمی دهند .هر

عنوان سردبیر هفته نامه اترک کار قلمی خود را ادامه داد.

کدام به تناسب جایگاه و موقعیت خود سعی می کند مسئله زلزله

لعل محمدی به عنوان یکی از فعالین در عرصه های فرهنگی

کرمانشاه را کم اهمیت جلوه بدهد و آمارها و گزارشات ارسالی

کتاب های زیادی نوشته و تالیف کرده است که هیچ کدام مجوز

هیچ تطبیقی با واقعیت ها ندارد و همین مسئله رشته را مجعول و

چاپ دریافت نکرده و بخش هایی از کتاب های او به صورت

کارها را مقفل و معطل گذاشته است .مدیر کل آموزش و پرورش

سرمقاله در روزنامه ها و نشریات مختلف به چاپ رسیده است .از

در همین التهاب عوض شده و وقتش صرف جلسه با امام جمعه

شاخص ترین کارهای او می توان به ”گات“ اشاره کرد که حاصل

و استاندار و مدیران مجموعه های دیگر می شود و معرفی و

تحقیقات او در زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

معارفه؛ آن چه از وقت ایشان می ماند متعلق به منتظر المیزهائی

است .آخرین تالیف او کتاب  3جلدی ”ادبای سیاستمدار“ است که

است که با دسته گل ساعت ها پشت در اتاق ایشان به صف

به مقایسه تطبیقی دوران صفویه و انقالب اسالمی ایران پرداخته

نشسته اند .خودش می گوید که تا ساعت  88شب کار می کنم و

است.

آخر نمی دانم چه کرده ام.

او اخیراً طی سفری به شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه از رنج و

بیش ترین تخریب در مدارس سر پل ذهاب است .از  85فضای

شکنج هایی نوشته که مردم را می لرزاند .وی با روایت دردناک از

آموزشی در شهر سر پل ذهاب 22 ،واحد تخریب شده و جز سه-

وضعیت آموزش و پرورش ،بهداشت عمومی ،تعطیلی مطلق تولید

چهار واحد آموزشی که  8شیفت دو ساعته فعال است ،بقیه توسط

و کشاورزی و بیکاری در منطقه کرمانشاه ،معتقد است این منطقه

مردم اشغال شده و حاضر به تخلیه آن نیستند و عمالً مسئولین

سالیان درازی است که دچار زلزله شده و لرزش اخیر تنها گوشه

آموزش و پرورش هم در این زمینه خلع ید هستند و قدرت تخلیه

ای از اوصاف بی عدالتی را نمایان کرده است.

این مدارس را ندارند.

شماره  80سفر اخیر آقای لعل محمدی با اعضای مرکزی شورای هماهنگی

در ثالث بابا جانی  15درصد فضاهای آموزشی تخریب شده اند و

کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناطق زلزله زده،

از  823کالس شهری حدود  18کالس تخریب شده و قابل

انگیزه ای بود تا خط صلح گفتگویی با او داشته باشد.

استفاده نیست.
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است و کالس ها کم و بیش برقرار است .در این میان آن

نکنید .اجازه بدهید سخنم را کوتاه کنم و دیگر از معلمینی که به

چه مش کالت را

التماس دریافت یک

مضاعف کرده ،این

کانکس جلوی خیرین را

است که جمعی از

می گیرند ،سخنی به

مسئول ین که با

م یان ن یاورم .دو لت

آمدن مد یر کل

فر موده ک سا نی که

جدید به ماندن

کانکس تحویل بگیرند،

خود

وام بال عوض چ ندر

ا ع ت مادی ندار ند،

غازی

در یا فت

دنبال تراشیدن مهر

نخواهند کرد .همین

و موم تعمدی برای

مسئله سبب شده تا

ت ع ط ی لی مدارس

مدرسان مدارس این

هستند .چند روز

منطقه سرگردان خیرین

قبل مسئول کانون

باشند .نمی دانم این چه

م ع ل مان

شیوه ای است که دارند

کرمانشاه بالغ بر 3

رقم می زنند .نه طاقتی

م یز های

ص ن فی

ساعت در نوسازی مدارس منتظر مانده بود تا به ایشان

برای فرهنگیان مانده و نه برای دانش آموزان و اولیاء .بر اساس

بگویند الویت استقرار یکی از کانکس
های ارسالی کانون صنفی در کدام

را

برآورد اولیه و کارشناسی شده کانون
دولت فرموده کسانی که کانکس تحویل

صنفی ،با  11میلیارد تومان کلیه فضاهای

منطقه باید باشد .روزهای اول دی ماه بگیرند ،وام بالعوض چندر غازی را دریافت

آموزشی منطقه کرمانشاه قابل بازسازی

سپری می شود و هنوز خدام خرد

گفتگو

وضعیت در شهرهای داالهو و گیالنغرب و قصر شیرین بهتر

مسئولین تعدادی از مدارس قابل استفاده است ،اما شما باور

نخواهند کرد .همین مسئله سبب شده تا

است .اما تا وقتی سوریه و لبنان و مدیحه

سرگردان باز شدن مدارس هستند .مدرسان مدارس این منطقه سرگردان خیرین سرایی و صله بگیری امثال حزب اهلل و
خانواده ها اجازه ورود فرزندانشان را به

باشند .نمی دانم این چه شیوه ای است که

انصار اهلل باشد ،مدار همچنان بر صفر می

فضاهای آموزشی نمی دهند و نگران دارند رقم می زنند .نه طاقتی برای فرهنگیان چرخد .
پس لرزه ها و عدم ایمنی هستند که مانده و نه برای دانش آموزان و اولیاء .بر اساس می بینید؛ این حرف ها بسیار ساده است ،و
جان فرزندانشان را تهدید می کند .برآورد اولیه و کارشناسی شده کانون صنفی ،با دردناک تر گذر ساده تر مسئولین از کنار
 813نفر دانش آموز فوت کرده اند که  11میلیارد تومان کلیه فضاهای آموزشی منطقه این مصائب اعظم.
اکثریت قریب به اتفاق آنان در مقطع

کرمانشاه قابل بازسازی است

ابتدایی تاوان داده اند .از ابتدای ازگله
تا انتها ،کلیه مدارس تخریب صد در صدی دارند .به زعم

باور کنید اگر این غده متورم در یکی از
کشورهای باالی سر ما ،سر باز می کرد،

رهبر و رئیس جمهورش از خجالت رخت فرار به تنشان می
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کردند .اما شیوه ای که مرسوم نظام جمهوری اسالمی است نه

ساخت کانکس در منطقه پول را از خیرین دریافت می کنند و

مزرعه ای برای دنیای مردم گذاشته و نه آخرت.

دولت هر کانکس را بین سه میلیون و پانصد تا پنج میلیون
تومان به پای مردم چوب خط می کند .می توانید گزارشش را
در صفحه جامعه روزنامه شرق بخوانید.
بد نیست بدانید که تا همین لحظه ای که با شما صحبت می
کنم ،هنوز کار آواربرداری فضاهای آموزشی آغاز نشده .البته چرا
راه دور برویم ،با یک محاسبه سر انگشتی و بر اساس بیالن

دبستان طالقانی سر پل ذهاب

دانش آموزان این مدارس با توجه به وضعیت پیش آمده،
فکر می کنید که تا چه زمان از تحصیل محروم خواهند
ماند؟ اساساً آیا پروسه بازسازی مدارس تخریبی آغاز شده است؟

سقف ساختمان سمت راست آموزشگاه معلم سرپل ذهاب که در سه طبقه
ساخته شده ،دارای ترک های عمیق است و غیر قابل بازسازی

به این زودی ها دنبال پیام خجسته بازسازی فضاهای آموزشی در
مناطق زلزله زده کرمانشاه نباشید .هیچ انگیزه ای برای بازسازی

ارائه شده سازمان نوسازی ،برای ساخت هر مدرسه در صورت

نمی بینم .گویا دولت هم امیدش را به خیرین بسته و همت بلند

تزریق بودجه حداقل دو سال زمان الزم است و تو خود حدیث

مفصل بخوان از این مجمل.
میزان تخریب مدارس تا چه است و علت را چه می
دانید؟ آیا مدارس تخریب شده ،از بازسازی شده و
ایمن بودند؟
همان طور که عرض کردم 385 ،کالس تخریب کامل شده.

کالس های دبیرستان فاطمه زهرا سرپل ذهاب دارای
ترک های بزرگ و غیر قابل استفاده است

مردم.
درست است که مردم و کانون ،کانکس ها را در مدارس روستایی
مستقر کرده اند و معلمان به کار تدریس مشغولند؛ لیکن در شهر
سرپل و ثالث خبری از برگزاری منسجم کالس ها نیست .زندگی

دبیرستان گلچین اسالم آباد غرب
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اگر به حساب مخالفت منظور نشود ،تلخ کامانه باید عرض کنم

مستقر شده که تماماً از ناحیه خیرین تامین شده است .کارگاه های

که در عمر سی و اندی ساله این نظام ،رفتار با سیستم آموزش

قریب به اتفاق همکاران فرهنگی ،در چادر می گذرد .تا امروز در

درست است که بنده برای این نظام مشروعیتی قائل نیستم ،اما
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ماموریت و منویات این و آن را گرفته و آتش به کشتزار دانش

نشود .متاسفانه هر چه فریاد می زنند به رایگان هم شنیده نمی

و معرفت زده و خرمن آموزش و پرورش را سوزانده است.
ببینید وقتی انگیزه ای
برای

باز سازی

شود.

یکی از کالس های درس آموزشگاه حمزه ازگله ثالث باباجانی

گفتگو

و پرورش خام طبعانه بوده و هر دولت بنا به مصلحت دانگی از

برایشان فراهم نیست که با آمدن یک باران سقف نریزد و تخریب

آ یا آ ماری از

ن ظام

مدارس غیرایمن

آموزشی وجود نداشته

کشور در دست دارید؟ این

باشد ،چه انگیزه ای برای

مدارس چه مخاطراتی را می

بازسازی فضاهای آموزشی

توانند در پی داشته باشند؟

هست؟

در سال  15بود که رئیس

گویا این حضرات آمده اند

سازمان نوسازی حدود 38

که از آموزش و پرورش

درصد فضاهای آموزشی

تاوان بگیرند و به حوزه و

کشور را غیر ایمن دانست و

مدارس علمیه ببخشند.

معتقد بود که در این زمینه

این ها می خواهند خرقه غالم پروری به تن دانش آموزان و

باید تصمیم قاطع گرفته شود .عمر نیمی از مدارس کشور باالی 82

معلمین این مملکت کنند .شما در همین بحبوحه ،به بودجه

سال است .زلزله های اخیر تهران زنگ های هشدار را به صدا در

سال  18نگاهی بیندازید و عنایت دولت در بی توجهی به

آورد ،اما این زنگ ها برای چه کسی به صدا درآمدند ،خدا می داند.

آموزش و پرورش و رویکرد مثبت به نهادهای فرهنگی و

مسئولین در پایتخت حتی شکنی هم به ابرو نیاوردند و برای خالی

آموزش حوزوی را ببینید .سالیانی است که بودجه ایمن سازی

نبودن عریضه ،هله لویا کنان چند جلسه پر حرارت را به رخ دوربین

نمونه ای از مدارس قابل استفاده در سر پل ذهاب که مردم حاضر به تخلیه آن نیستند و کالسی در آن ها برگزار نمی شود

مدارس به یغما می رود و در بازسازی به هیچ وجه دستورالعمل

ها کشیدند و تمام .فاجعه است اگر عرض کنم بیش از 8222

ایمنی سازی فضاهای آموزشی رعایت نمی شود .مدیران

مدرسه فقط در سطح شهر تهران عمری بین  32تا  12سال دارند.

مدارس در بازسازی پیش پا افتاده ترین کارها مثل ترکیدگی

در سطح کشور به لحاظ عمر مفید ،ما  822مدرسه ماندگار بیش تر

های جزئی در مضیقه هستند و امکان همین تعمیرات هم

نداریم .عمر بقیه مدارس یک-هشتم دنیاست .امروز در
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استانداردهای بین المللی برای ایجاد یک فضای آموزشی 82

آموزش و پرورش سخن ها گفته و عجب تر این که گفته هایش

کالسه ،حدود  81هزار متر مربع فضای آموزشی تعریف می کنند.

را به حساب جسارتش نوشته است .در شگفتم که این کوررنگی

اما در ایران در ساختمان هایی که اخیراً نوسازی در  3طبقه تحویل

اخالقی را چگونه تعریف و تعبیر می کنند و پروایی از گوشت و

می دهد حتی پله فرار هم تعریف نمی
شود .بسیار مشتاقم که مسئولین
آموزش و پرورش جدول ایمنی
مدارس جدیدالساخت را با معلمان به
مباحثه بنشینند و بگویند که در مقابل
خطراتی که جان دانش آموزان را
تهدید می کند چه تمهیدی دارند .تا
سیل می آید مدارس تعطیل است ،تا
زلزله ای می شود مدارس تعطیل
است ،تا آلودگی هوا خط قرمز را می
شکند مدارس تعطیل است .کلهم
کارشان شده است تعطیلی.
مسئولیت دولت و وزارت

آموزش و پرورش را در برابر

چند وقت پیش در مصاحبه با بی بی سی از وزیر
آموزش و پرورش خواستم که شان و کرامت معلمی
خودش را حفظ کند و استعفا بدهد .خودش چندین و
چند مورد از بی مهری دولت نسبت به آموزش و
پرورش سخن ها گفته و عجب تر این که گفته هایش

را به حساب جسارتش نوشته است .در شگفتم که این
کوررنگی اخالقی را چگونه تعریف و تعبیر می کنند و
پروایی از گوشت و پوست و خونی که در زیر آوارها
مانده است و می ماند و خواهد ماند ،ندارند .دولت و
وزیر آموزش و پرورش در این حوادث هولناک و
قربانی شدن جگر خراش دانش آموزان ،مسئولیت
صددرصدی دارند اما اسباب تاسف است که گویا
این حضرات در حال دیدن فیلم سینمایی هستند

است و می ماند و خواهد ماند ،ندارند.
دولت و وزیر آموزش و پرورش در این
حوادث هولناک و قربانی شدن جگر
خراش دا نش آ موزان ،م س ئو ل یت
صددرصدی دارند اما اسباب تاسف است
که گویا این حضرات در حال دیدن فیلم
سینمایی هستند و به راحتی و بی تفاوتی
از کنار این فجایع می گذرند و لحظات
تلخ تر از زهر این خانواده های دغدار را
نمی فهمند و از یاد برده اند که سالیان
سال است که درد در نسوج معلمان این
کشور پرسه می زند و رنج در خانه دل

آن ها ساکن شده است.

مدارس غیرایمن و تخریب آن ها با وقوع حوادث غیرمترقبه این

چه راهکاری را می توان در برابر این معضل با توجه

چنینی ،تا چه حد می دانید؟

به واقعیات موجود ارائه داد؟

همین چند وقت پیش ،معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش یک

بنده نشانه ای از رویکرد مثبت حاکمیت برای بهسازی آموزش و

جوری زیر پوستی از مدارس

پرورش نمی بینم و اگر عمری بر

غیر ایمن به عنوان بمب

آنان باقی باشد ،احساس می کنم

ساعتی یاد کرد .در واقع این ها

بهترین روش ،الزام پیمانکاران به

خودشان می دانند که چه خبر

بیمه عمر ساختمان است.

است ،اما چون آموزش و

سنجیده نیست که پیمانکاری بیاید

پرورش را دستاویز سیاست

از نامرغوب ترین مصالح استفاده

کرده اند ،قبح و ناروایی این

کند و الزامی برای پاسخ گویی

سنخ رفتارها برایشان از بین
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پوست و خونی که در زیر آوارها مانده

رفته است و دل آزار شده است.

پروانه دختر جوانی است که تاکنون به علت فقر مالی و تنگی معیشت
پدر درس نخوانده و بی سواد مطلق است .او ناشنواست و در چادری
که بر خرابه خانه پدری در ازگله زده ،رنج روزگار را تحمل می کند

نداشته باشد .بدیهی ترین چیز که
عرف بین الملل هم هست ،همان

چند وقت پیش در مصاحبه با بی بی سی از وزیر آموزش و پرورش

بیمه عمر ساختمان است .حداقل حاال که دولت پاسخگو نیست،

خواستم که شان و کرامت معلمی خودش را حفظ کند و استعفا

شرکت های بیمه پاسخ گو باشند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

بدهد .خودش چندین و چند مورد از بی مهری دولت نسبت به
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خانوادگی را داریم

گفتگو

فروغ سمیع نیا :با فشار از پایین ،قصد تصویب قانون منع خشونت
گفتگو با فروغ سمیع نیا ،از فعالین کارزار منع خشونت خانوادگی
”کارزار منع خشونت خانوادگی“ آذر ماه  ۵۲۹۱و در آستانه روز
جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ،توسط تعدادی از فعاالن

حقوق زنان آغاز به کار کرد .این کارزار با هدف حساسیت
سازی جامعه نسبت به مسئله خشونت خانوادگی علیه زنان به

گفتگو از بهزاد حقیقی

راه افتاده است و از طریق جمع آوری روایت های زنان خشونت

شوند .بخش اول بررسی روایت های خشونت و آشنا ساختن

دیده و شاهدان خشونت خانوادگی ،و هم چنین جمع آوری

شرکت کنندگان با مصادیق خشونت است .هم چنین در این

نظرات افراد ،به ویژه زنان خشونت دیده برای پیش نویس

قسمت تعریفی واحد از خشونت از این شرکت کنندگان نیز به

قانونی جهت منع خشونت خانوادگی علیه زنان ،هدف خود را

دست می آید .بخش دوم به بررسی قوانین موجود در ایران و

دنبال کرده است.

نقص های قوانین می پردازد و نظرات شرکت کنندگان را درباره

این کارزار پس از یک سال از آغاز فعالیت ،طی مراسمی در

مبحث های مهم ” پیش نویس قانون منع خشونت خانگی علیه

شهر رشت گزارش خود را درباره خشونت خانوادگی علیه زنان

زنان“  ،مانند تعریف انواع خشونت ،وظایف دستگاه های قضایی و

در ایران منتشر کرده است .به بهانه انتشار این گزارش با فروغ

غیره جمع آوری می کند .در بخش سوم نیز ضرورت سخن گفتن

سمیع نیا ،یکی از فعالین کارزار منع خشونت خانوادگی در

از خشونت ،محور اصلی است .در نهایت نیز شرکت کنندگان

استان گیالن گفتگو کرده ایم و از وی در خصوص جزئیات

روایت های خود را از خشونت بازگو می کنند؛ یا روی کارت های

بیش تر فعالیت های این کارزار و نتایج به دست آمده پرسیده

کارزار می نویسند .این کارگاه ها بسته به شرایط شرکت کنندگان

ایم.

می تواند تغییراتی داشته باشد .مئالً کارگاه برای افراد بی سواد و
کارزار منع خشونت خانوادگی در یک سال گذشته،

باسواد اعم از مشاور ،وکیل و معلم ،تغییراتی خواهد کرد و همیشه

بیش تر در چه شهرهایی فعالیت داشته و به طور

یک روال ثابت را طی نمی کند.

کلی محتوای کارگاه هایی که برگزار کرده ،شامل چه مواردی

چه تعداد گزارش تاکنون توسط این کارزار گردآوری

می شود؟

شده و نحوه اخذ گزارشات به چه ترتیب است؟ آیا این

کارزار در استان های تهران ،البرز و گیالن در یک سال گذشته

گزارشات اغلب مربوط است به بعد از آموزش و توجیه شهروندان؟

بیش تر از بقیه مناطق فعالیت کرده است .البته روایت های

و آیا قربانیان ،اکثراً خود راوی هستند؟

رسیده از شهرهای دیگر نشان دهنده فعالیت های ریزتر در

تا کنون حدود  ۲۴۱روایت جمع آوری شده است که برخی از آن

نقاط دیگر نیز هست .کارگاه ها اغلب در سه قسمت برگزار می

ها روایت شخص و برخی دیگر روایت شاهد یا یکی از نزدیکان
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مطلع فرد بوده است .روایت های زنان (و تعدادی هم مردان) در

می شود .اما مسئله خشونت خانوادگی معموالً توسط خانواده ها

درجه اول از طریق کارگاههای آموزشی-ترویجی کارزار و پس از

مسکوت می ماند؛ چون به مسائلی چون آبرو و حفظ حریم

آن ،از طریق شبکه های اطالع رسانی و برخی نیز از طریق

زندگی خصوصی در جوامع سنتی مربوط است .طبیعتاً قانونی که

گفتگوی میدانی دریافت شده است.

واجد شرایطی خاص چون ترویجی ،حمایتگرانه و ایجابی باشد،

گزارشی که در سالروز کارزار
منع خشونت خانوادگی منتشر

در جوامع سنتی خانواده نقش مهمی می تواند در کاهش خشونت خانوادگی
را در زندگی فرد بازی می کند و در نبود نقش مهمی را ایفا کند و خانواده چنین

شده ،نشان می دهد که تنها  88.1درصد از قوانین حمایتی نقش خانواده ها پررنگ تر از قدرت و آگاهی را ندارد.
این گزارش ،بیش ترین نوع
زنان توسط خانواده هایشان پس از خشونت قبل می شود .اما مسئله خشونت خانوادگی
خشونت خانوادگی علیه زنان

مورد حمایت قرار گرفتند .نقش حمایت معموالً توسط خانواده ها مسکوت می ماند؛
خانواده را چقدر کلیدی می دانید؟ چنین چون به مسائلی چون آبرو و حفظ حریم زندگی را خشونت روانی-کالمی عنوان می کند و
حمایتی در مقایسه با حمایتی که قانون در خصوصی در جوامع سنتی مربوط است .طبیعتاً کم ترین آن را مربوط به خشونت جنسی
بسیاری از کشورها از زنان می کند ،تا چه قانونی که واجد شرایطی خاص چون ترویجی ،اعالم کرده است .طبق روایت های موجود
حمایتگرانه و ایجابی باشد ،می تواند در کاهش از خشونت دیدگان ،خشونت های روانی-
میزان می تواند حائز اهمیت باشد؟
شماره 80
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زندگی فرد بازی می کند و در نبود قوانین خانواده چنین قدرت و آگاهی را ندارد.
حمایتی نقش خانواده ها پررنگ تر از قبل
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بوده اند و تحلیل شما از این مسئله که

میزان این خشونت تا این حد باال اما

اختصاص داده ،چیست؟

ترک خانه یا این که بالیی سر خودش می آورد ،تهدید به آزار و

در این بررسی از هر  ۴گزارش ۲ ،گزارش حاوی این نوع

اذیت یا کشتن شخص مقابل یا فرزندان ،اقوام و آشنایان وی،

خشونت بود (  83.5درصد) .ابتدا سعی شده بود مصادیق از

تهدید به طالق یا ازدواج مجدد و مواردی از این دست.

طریق تعاریفی که در مطالعات دیگر به دست آمده ،مشخص

بسیاری از مصادیق فوق در میان گزراش های ارسالی به کارزار

شود .به طور خاص از تعریف انواع خشونتِ طرح ملی بررسی

مشاهده شد .از جمله :دشنام ،قهر و طرد کردن ،تحقیر ،افترا و

گفتگو

خشونت جنسی و حتی فیزیکی درصد کم تری را به خود

چنین تهدیدهای متفاوت و ایجاد مخاطره از جمله تهدید فرد به

مراسم سالروز کارزار منع خشونت خانوادگی

پدیده خشونت خانگی علیه زنان در  ۲۸مرکز استان کشور در

تهمت ،شک و بدبینی ،کنترل ،سلب تصمیم گیری در زندگی

سال  ،۵۲۸۲استفاده شد که خشونت روانی -کالمی در آن

شخصی ،تهدید زن و خانواده او ،تهدید به طالق ،رابطه با زنان

شامل رفتارهای خشونت آمیزی تعریف شده است که شرافت،

دیگر ،دخالت در زندگی زناشویی فرزندان ،کناره گیری از همسر و

آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند .اعم از :به کار

احساس تبعیض بین دختر و پسر.

بردن کلمات رکیک ،توهین مداوم ،تحقیر ،تمسخر ،ایجاد

طبق تحقیقات و مشاهدات شما ،زنان تا چه حد مایل

احساس درماندگی -به نحوی که فرد احساس کند هیچ نقشی

هستند که نسبت به خشونت های خانوادگی اعمال

در تصمیم گیری راجع به خود ندارد و فاقد کنترل بر زندگی

شده بر علیه خود صحبت کنند؟

خویش است ،-متهم کردن فرد به ارتباط با دیگران ،شک و

پیش از این کارزار تجربه بسیاری در برگزاری کارگاه های

بد دلی یا کنترل و چک کردن تلفن و وسایل شخصی .هم

خشونت خانگی داشته ایم .اما به نظر می رسد زنان راغب تر به
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گفتگو شده اند؛ خصوصاً که بر این گفتگو در این کارزار تاکید شده

شوهر عنوان شده؛ ولی به طور خاص نقش مادر شوهر عمده

است و انتشار هر روایت از زنان ،تابوی صحبت کردن از تجربه

بوده است و لزوماً هم روانی-کالمی هم نبوده ،بلکه خشونت

شخصی در این باره را می شکند .اگر چه در مورد چگونه صحبت

جسمی هم از مادرشوهر گزارش شده است .مادرانی بوده اند که

کردن ،هم چنان زنان آسوده نیستند .به

به پسر خود کمک کرده اند زن خود را از

ویژه در گفتگوها بیش تر به شخص سومی

خانواده مردی که خشونت می کند -به ویژه خانه بیرون بیندازد یا او را بزند .یا در

اشاره می کنند که اتفاقی برایشان افتاده .اما مادر آن مرد ،-در حمایت از مرد برای ادامه روایتی ،مرد ،زنش را پیش خانواده خود می
زمانی که کاغذ را به دست می گیرند راحت رفتارش ،نقش پر رنگی دارد .موارد زیادی از گذاشت و مادرش مراقب بود او از خانه
تر می توانند تجربه خود را بنویسند .با این دخالت مادر ،خواهر ،برادر و پدر شوهر عنوان بیرون نرود .ضمن آن که در برخی روایت
وجود صحبت از برخی از انواع خشونت

شده؛ ولی به طور خاص نقش مادر شوهر

ها به طور خاص به خشونت مادران علیه

مانند خشونت جنسی هم چنان تابوست .به عمده بوده است و لزوماً هم روانی-کالمی هم فرزندانشان اشاره شده است.
طوری که مشاهده می کنید درصد پایینی نبوده ،بلکه خشونت جسمی هم از مادرشوهر

به طور کلی پیش نویس قانون

گزارش شده است .مادرانی بوده اند که به پسر

منع خشونت خانگی ،شامل چه

به آن اشاره کرده اند.

مطالعات جامعه شناختی در مورد خود کمک کرده اند زن خود را از خانه بیرون ویژگی هایی است که آن را از قوانین
مناسبات جوامع سنتی نشان می

بیندازد یا او را بزند.

دهد که برخی زنان صاحب قدرت در

جاری در این زمینه متمایز می کند؟ در
واقع این پیش نویس بر چه مواردی تاکید

خانواده ،نقش برجسته ای در اعمال دستکم خشونت های کالمی

دارد که لزوم توجه به آن را اهمیت می بخشد؟

بر علیه دیگر زنان دارند .آیا در گزارشات کارزار ،این قبیل موارد

اول از همه قوانین فعلی در زمینه خشونت خانگی سکوت کرده

هم به چشم می خورد یا عموم خشونت

قوانین فعلی در زمینه خشونت خانگی

اند و با آن حتی همانند خشونت در

ها از سوی مردان خانواده اعمال شده

سکوت کرده اند و با آن حتی همانند خشونت در

خیابان هم برخورد نمی کنند؛ چون

خیابان هم برخورد نمی کنند؛ چون به محض ورود

به محض ورود پلیس به خانه می

است؟

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید .در پلیس به خانه می گویند دعوا شخصی است و گاه حتی گویند دعوا شخصی است و گاه حتی
میان روایت ها وقتی عمیق می شویم گزارش پلیس هم به شمار نمی آید .نظر شما را در این گزارش پلیس هم به شمار نمی آید.
اشکال پیچیده قدرت را می بینیم .مثالً زمینه به گزارش یک مطلع از تهران جلب می کنم:
زنانی که به لحاظ مالی وضع بهتری ”دوستم مورد ضرب و شتم از طرف شوهرش قرار

نظر شما را در این زمینه به گزارش
یک مطلع از تهران جلب می کنم:

دارند ،خودشان از خشونت کالمی گرفت ،ساعت  ۲صبح حتی پلیس  ۵۵۱هم آمد و خون ”دوستم مورد ضرب و شتم از طرف
نسبت به همسرانی که به لحاظ مالی رو تو چهره خانم دید .اما فردای دادگاه پلیس از او شاهد شوهرش قرار گرفت ،ساعت  ۲صبح
در سطح پایین تری بوده اند حتی در خواست ،آن هم  ۲صبح که خودش و شوهرش و پلیس حتی پلیس  ۵۵۱هم آمد و خون رو
روایت های شان می بینیم که استفاده  ۵۵۱بود .و به دلیل فقدان شاهد آن پرونده مختومه تو چهره خانم دید .اما فردای دادگاه
کرده اند .خانواده مردی که خشونت شد“ .بنابراین االن نمی شود این پیش نویس را با
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حمایت از مرد برای ادامه رفتارش،

نقش پر رنگی دارد .موارد زیادی از دخالت مادر ،خواهر ،برادر و پدر

پلیس از او شاهد خواست ،آن هم ۲
صبح که خودش و شوهرش و پلیس
 ۵۵۱بود .و به دلیل فقدان شاهد آن

پرونده مختومه شد“ .بنابراین االن نمی شود این پیش نویس را
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پیش نویس وجود داشت که حتی اگر نویسندگان آن نتوانسته

سوم -و به نظر من مهم ترین رویکرد این قانون” ،-ترمیمی“ بودن

باشند به آن دست یابند ،آن را مد نظر قرار داده بودند و اتفاقاً

آن است .تجربه نشان داده است که عدالت ترمیمی بسیار موثرتر از

همین رویکرد به قانون ،مبنای نظرسنجی و اصالح پیش

عدالت کیفری است؛ چرا که با خشونت گر هم انسانی رفتار می

نویس قرار گرفته است.

شود .بسیاری از خشونت گران در چرخه خشونت به آزار دیگری

اول از هم تعریف از خشونت باید ”دربرگیرنده“ باشد .در قانون

اقدام می کنند؛ اغلب در کودکی خشونت دیده اند و با خشونت

پیشنهادی نه تنها کتک زدن زن یک عمل مجرمانه است،

بزرگ شده اند و یاد گرفته اند که می توانند از قدرت خود

بلکه توهین ،تحقیر و تهمت زدن به او نیز
نه یک اتفاق کوچک بلکه عملی مجرمانه

گفتگو

با قانون نانوشته مقایسه کرد .اما چندین رویکرد در نوشتن این

و قدرت خود را افزایش دهند.

سوءاستفاده کنند .بنابراین آن ها نیاز به درمان و
هدف از وضع قانون منع خشونت

یادگیری مجدد دارند .در چنین رویکردی به بزه،

است .اینکه کسی دائم دیگری را تحت خانوادگی ،ترویج خشونت از راه دامن زدن بزهکار و بزه دیده همزمان نگاه می شود.
نظر بگیرد و تعقیب کند ،نشانه دوست به انتقام یا تشویق زنان به مقابله به مثل بنابراین ضمن حمایت از بزه دیده ،بزهکار هم
داشتن نیست و خشونت محسوب می شود .نیست؛ هدف آن است که خشونت هرچه اگر نیاز به درمان داشته باشد ،درمان می شود ،و
مرد در صورت ازدواج هم حق ندارد بدون سریع تر متوقف شود و خشونت دیده در از آن مهم تر ،بزهکار باید خسارت وارده را
رضایت زن هر رفتار جنسی با او داشته امنیت قرار بگیرد .برای مثال ،کسی که جبران کند .در کل از نظر ما هدف از وضع
باشد .زنان هم مانند مردان حق دارند هر مرتکب خشونت شده است ،از نزدیک قانون منع خشونت خانوادگی ،ترویج خشونت از
وقت بخواهند برای کار ،تحصیل ،دیدن

شدن به محل زندگی ،کار و تحصیل

راه دامن زدن به انتقام یا تشویق زنان به مقابله

دوستان یا بستگان ،فعالیت های اجتماعی

خشونت دیده منع شود.

به مثل نیست؛ هدف آن است که خشونت

و غیره از خانه خارج شوند و محروم کردن

هرچه سریع تر متوقف شود و خشونت دیده در

آن ها از این حق طبق قانون باید جرم محسوب شود.

امنیت قرار بگیرد .برای مثال ،کسی که مرتکب خشونت شده است،

دوم ،قانون باید از خشونت دیده ”حمایت“ کند .چنین قانونی،

از نزدیک شدن به محل زندگی ،کار و تحصیل خشونت دیده منع

نهادها و اشخاصی را مشخص می کند که در این شرایط به

شود .ضمن آن که یک مسئولیت اجتماعی باشد؛ مثالً افرادی هم

طور رایگان به خشونت دیده کمک کنند .الزم است او را از

چون پرستاران و پزشکان در صورت مواجهه با این مسئله ،موظف

حقوق قانونی اش کامالً آگاه کنند و کسی همراهش باشد تا به

به گزارش دادن به پلیس باشند و پلیس هم موظف به پیشگیری از

او مشورت دهد و در بازگویی خشونت به او کمک کند .سازمان

ادامه خشونت باشد.

های مسئول باید برای رسیدگی به موارد خشونت ،کارکنان زن

شما در فعالیت های کارزار ،سهم قابل مالحظه ای را

هم داشته باشند و این کارکنان به زبان مادری ،یا زبان مورد

برای فعالیت های هنری اعم ساخت و نمایش فیلم های

تکلم خشونت دیده مسلط باشند .ممکن است وضعیت خشونت

کوتاه در نظر گرفته اید که در حوزه فعالیت های مدنی می تواند در

دیده آن قدر بحرانی باشد که از ماندن در خانه خود احساس

کشور ما کم نظیر تلقی شود .قصد شما گنجاندن چنین فعالیت هایی

خطر کند .خانه های امن مکان هایی هستند که به زنان

در این کارزار چیست؟

خشونت دیده پناه می دهند و هم چنین وظیفه دارند به آن ها

فعالیت های هنری چون فیلم و نمایش کوتاه و کالً تصویر می تواند

کمک کنند که سالمت جسمی و روانی خود را به دست بیاورند

تاثیر بیش تری روی مردم داشته باشد .امروزه با قدرت گرفتن شبکه
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های اجتماعی و حجم عظیمی از اطالعات که روزانه به دست افراد

موجود مدت آن را برای یکسال تمدید کردند تا در زمان بیش

می رسد ،فیلم های کوتاه بیش تر می توانند در این رقابت پیروز

تر ،به این خواسته ها نزدیک تر شویم .البته این اولین بار است

شده و مخاطب را جذب کرده و تاثیر گذار باشند .هم چنین

که قانونی با نظر مردم و فعالین مدنی در ارتباط با موضوعی

داوطلبین کارزار از این طریق -یعنی با زبان هنر ،-ارتباط بیش تری

تهیه می شود و انجام این کار زمان می طلبد.

را با جوامع هنری

ا س ت ق بال

خواهند داشت.

شهروندان
کارزار

و جامعه مدنی از این

م نع

کارزار را پس از یک

خشونت خانوادگی،

سال چگونه ارزیابی

با چه هدف یا

می

آ یا

اهدافی فعالیت های

امیدواری دارید که

خود را به مدت یک

مسئوالن توجهی به

سال دیگر تمدید

کارزار شما و طرح

کرده است؟
کارزار در ابتدا با

ک ن ید؟

های آن ن شان
پرفرمونسی درباره خشونت علیه زنان که در طول مراسم سالروز کارزار منع خشونت خانوادگی به نمایش درآمد

دهند؟

هدف تکمیل پیش نویس قانونی که توسط عده ای از وکال تهیه

فضای یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه ،با سال های پیشین در

شده بود ،آغاز به کار کرد .کارزار قصد دارد قانون را با نظر

ایران قابل مقایسه نیست .اما در همین فضا نیز خواسته کارزار

متخصصین و مردم از سراسر کشور تکمیل کند و هم چنین با

مورد توجه مردم و فعالین مدنی قرار گرفت .اساساً چون خواسته

برگزاری کارگاه ها و گفتگوی چهره به چهره و
بروشور و غیره ،سعی در ترویج خواست قانونی
مختص خشونت خانوادگی در ایران داشته باشد.
در این کارگاه ها و گفتگوها ،نظر مردم به صورت
ساده و با زبان مردم جمع آوری شده و در اختیار
وکال برای تکمیل پیش نویس قانون گذاشته
خواهد شد .همان طور که حتی چند کشور
مسلمان و کشورهای همسایه نیز چنین قانونی را
تصویب کرده اند .عمومی کردن این خواسته و
جمع آوری روایت های خشونت از مردم که

کارزار همواره معتقد بوده تا با عمومی
کردن مطالبه ،فشار را بر مسئوالن بابت
تصویب این قانون زیاد کند و در حقیقت
با فشار از پایین ،قصد تصویب قانون
مذکور را داریم .و البته امیدواریم که با

خواست مردم و پررنگ کردن موضوع
خشونتی که در خانواده بر زنان وارد می
شود ،مسئوالن نیز به این موضوع توجه
نشان دهند.

کارزار با زندگی مردم عجین شده و تقریباً
اکثریت افراد ،تجربه خشونت را در خانه خود
یا اطرافیان داشته اند و انکار خشونت
خانوادگی به نوعی غیر ممکن است ،در
نتیجه طرح این مسئله با استقبال مواجه
شده است .در رابطه با بخش دوم سوالتان،
باید بگویم که کارزار همواره معتقد بوده تا با
عمومی کردن مطالبه ،فشار را بر مسئوالن
بابت تصویب این قانون زیاد کند و در
حقیقت با فشار از پایین ،قصد تصویب قانون

ضرورت تصویب این قانون را نشان خواهد داد و تکمیل پیش

مذکور را داریم .و البته امیدواریم که با خواست مردم و پررنگ

نویس قانون ،نیاز به زمان برای برآورده شدن دارد .در سال اول

کردن موضوع خشونتی که در خانواده بر زنان وارد می شود،

شماره 80
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 1396فعالیت کارزار ،تالش های زیادی برای تحقق این امر صورت گرفت

مسئوالن نیز به این موضوع توجه نشان دهند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

اما پس از یکسال فعالین کارزار گردهم آمدند و با توجه به شرایط
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نقش تحوالت جامعه کارگری در شناسایی نسل دوم حقوق بشر

حقوقی

کارگری ،واکنشی توام با خشونت در مقابل نابرابری ،بی عدالتی و
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

تحقق نیافتن اهداف اعالمیه حقوق بشر و شهروندان 8811
فرانسه بوده است .با پیدایش کاستی های نظام اقتصادی
لیبرالیسم (اقتصاد آزاد) به تدریج سوسیالیسم (حقوق جمعی) با

انسان به طور طبیعی به کار کردن تمایل دارد .در واقع انسان با کار

محوریت برابری و عدالت در مقابل لیبرالیسم (حقوق فردی و

به آفرینش و نوآوری پرداخته و استعدادهای بالقوه اش را بالفعل و

آزادی محور) قرار گرفت .در نتیجه قواعد حقوق نوین اجتماعی و

شکوفا می کند و از این رهگذر ،نیازهای مادی (امرار معاش) و

عدالتخواهانه مانند حقوق کار ،شکل گرفت .با شکل گیری حقوق

معنوی (احساس ارزشمندی) خود را مرتفع می نماید .می توان

کار و نظام حمایتی نوین ،دولت رفاه ایجاد شد .دولت رفاه یا

گفت حق کار ،بر سطح برخورداری از دیگر حق های بشر مانند

دولت سوسیال -دموکراسی ،تعادلی میان این دو نظام ایجاد کرده

حق آموزش ،حق سالمتی ،حق خوراک ،پوشاک و غیره تاثیرگذار و

بود که در پرتو آن ،تحقق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (

تضمین کننده حق زندگی و الزمه حفظ شان و کرامت انسانی

 ) 8در بیش تر کشورهای جهان ،به ویژه در کشورهای اروپایی

است .بنابراین ،ریشه حق کار را باید در طبیعت انسان و حقوق

(به ویژه کشورهای اسکاندیناوی) ارتقاء یافت .اما پس از

طبیعی جستجو کرد .حق داشتن کار نتیجه منطقی آزادی کار و به

فروپاشی بلوک شرق و نمایان شدن ناکارآمدی سوسیالیسم -

معنی حق به دست آوردن شغل برای همه افراد داوطلب کار کردن

دست کم در شکل افراطی آن -و جهانی شدن اقتصاد آزاد ،نقش

در جامعه و در صورت نداشتن کار ،بهره مندی از حمایت هایی به

دولت رفاه در حمایت از نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی،

منظور جبران محرومیت از کار است.

اجتماعی و فرهنگی) از جمله حق کار و کارگران کاهش یافت.

برخی از شارل فوریه به عنوان کسی که برای نخستین بار حق کار

در واقع جنگ سرد ،موجب تعادل میان این دو نظام شده بود که

را مطرح کرده است ،یاد می کنند .وی گفته است :سیاستمداران

اینک آن تعادل با چالش روبه رو شده است.

حقوق بشر را می ستایند ولی مهم ترین حق را که حق کار است،

شکل گیری دولت رفاه موجب ارتقاء حق کار به عنوان یکی از

نادیده می انگارند .حق بر کار و اشتغال ،یکی از مهم ترین حقوق

موضوعات حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شد .شایان

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) است .در

یادآوری است ،انقالب های کارگری که در واکنش در برابر

وصف اهمیت آن ،همین بس که برخی نویسندگان از پدیده

مشکالت و بی عدالتی های موجود ،واقع شدند ،مهم ترین نقش

بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهان معاصر و

را در شناسایی و به رسمیت شناختن نسل دوم حقوق بشر داشتند.

مدرنیته یاد می کنند .تشکیل سازمان جهانی کار به عنوان

حاال دیگر کارگران حقوقی دارند که از آن به حقوق و آزادی های

نخستین سازمان بین المللی از نخستین نمادهای شکل گیری

کار و کارگران یاد می شود .از سویی دیگر ،دولت ها نیز در برابر

جامعه و حقوق بین الملل است.

جامعه کارگری تکالیفی و مسئولیت هایی دارند.

شماره 80
دی
 1396تاریخی – به ویژه در قرن نوزدهم ،-اعتراضات کارگری بوده که

مزد برابر برای کار برابر ،آزادی سندیکایی ،حق اعتصاب ،حق

گاهی به انقالب های کارگری منجر شده است .انقالب های

مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور

برخی نویسندگان معتقدند ،پس از مدرنیته مهم ترین رویداد

حق هایی مانند :آزادی کار ،حق داشتن کار و شغل ،حق دریافت
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کارگران است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به رسمیت

این رو ،باید پذیرفت که بیش تر معظالتی که جامعه کارگری ما با

شناخته شده است .این حق ها به غیر از حق اعتصاب در قانون

آن مواجه است ،منشاء داخلی دارد .اعتراض های اخیر کارگران ،به

کار کشورمان

پرداخت حقوق آنان،

نیز به رسمیت

یکی از نمونه های

شناخته شده

مشکالت و چالش های

ا ست .ا ل ب ته

جامعه کارگری ایران

خی

است .شایسته است

ح قو قدا نان

دولت ،از ظرفیت های

معتقدند مواد

قانونی که در این زمینه

 832و 838

وجود دارد ،اس ت فاده

قانون کار به

نموده و با سندیکاها و

طور ض م نی

ا ت حاد یه های ( )2

بر

حق اعتصاب را پذیرفته است .این برداشت ،درست به نظر می

کارگری برای حل مشکالت و چالش های پیش روی جامعه

رسد؛ چه این که نگارنده بر این باور است که قوانین مربوط به

کارگران تعامل نماید .برای نمونه برابر مواد  858تا  811قانون کار

حقوق بشر و حقوق شهروندی ،را باید به نفع شهروندان تفسیر

(هیات های تشخیص و حل اختالف میان کارگر و کارفرما) و ماده

موسع نمود .شایان یادآوری است که

 38قانون تامین اجتماعی مصوب 8853

حق اعتصاب ،مطلق نیست و دارای

قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی( ،هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین

حقوقی

اساسی و قانون

ویژه در برابر تعویق در

پرونده ویژه

جمعی و غیره از جمله حقوق و آزادی های مربوط به کار و

بیش تر مشکالت این حوزه را به تحواالت یادشده نسبت داد .از

اصول و استثنائاتی است .در واقع ،حق را باید به نفع شهروندان تفسیر موسع نمود .شایان اجتماعی) نمایندگان کارگران در حل
اعتصاب نباید موجب سلب حقوق و

یادآوری است که حق اعتصاب ،مطلق نیست و

اختالف میان آن ها با کارفرما مشارکت

آزادی های دیگر شود .قانون در این

دارای اصول و استثنائاتی است .در واقع ،حق

دارند .از سویی دیگر ،ممکن است در این

راستا ،شرایط مالی کار نکردن (ندادن

اعتصاب نباید موجب سلب حقوق و آزادی های

راستا ،قانون کار ،کاستی هایی داشته

مزد) ،اعالم قبلی آغاز اعتصاب و

دیگر شود .قانون در این راستا ،شرایط مالی کار

باشد؛ در این صورت اصالح یا تغییر آن

شرایط اعتصاب در خدمات عمومی

نکردن (ندادن مزد) ،اعالم قبلی آغاز اعتصاب و

اجتناب ناپذیر است.

(حداقل خدمات عمومی و ممنوعیت شرایط اعتصاب در خدمات عمومی (حداقل خدمات
انجام برخی روش ها) و غیره را تعیین عمومی و ممنوعیت انجام برخی روش ها) و غیره را
می کند.

.1

تعیین می کند.

حق کار ،حق تامین اجتماعی ،حق داشتن

حداقل رفاه و امکانات زندگی ،حق بهداشت ،حق

تحوالت پیش گفته بر کشور ما نیز

آموزش ،حق برخورداری از مسکن مناسب و غیره از

تاثیرگذار بوده است و برخی از مزایا و چالش های حقوق کار و
کارگران در ایران معلول آن است .البته بی انصافی است که

پانوشت ها:

موضوعات حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
.2

اتحادیه از ائتالف چند سندیکا تشکیل می شود.
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روحانی ،زنبوری بی عسل برای کارگران

اقتصادی

معوقات مزدی کارگران ،تضییع حقوق آن ها ،کوچک شدن

شماره 80
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مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر

سفره هایشان و ضربه به ایشان است .در همین ماه اخیر از
کارگران نیشکر هفت تپه تا کارگران در مریوان و مهاباد و
فوالد نطنز و پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-تهران تا

بیش از یک سال از ابالغ منشور حقوق شهروندی در ایران توسط

کارگران الوان تابلوی کرمان ،اعتصاب ،تجمع ،اعتراض و

دولت حسن روحانی می گذرد .دولتی که در سال اولِ دوره دوم

خودسوزی و کلیه فروشی و خالصه همه کار کرده اند تا

خود قرار دارد و با این که در این دوره در آغاز راه است ،اما با

معوقات مزدیشان را بگیرند؛ تا حق تامین معاش منصفانه و

احتساب دوره قبل ،هم مسئول بسیاری از رخدادهای اقتصادی،

عادالنه ای که از ایشان ستانده شده ،بگیرند؛ تا غذایی برای

اجتماعی و سیاسی کشور است و هم باید پاسخگوی عملکرد خود

خوردن ،لباسی برای پوشیدن ،سقفی برای اسکان و جانی برای

در چهار سال گذشته باشد .در واقع و با توجه به این که عموم

کار بیش تر و باز به تعویق افتادن مزدشان در سیستم

روسای جمهور در ایران دو دوره در پست خود باقی بوده اند ،جمع

اقتصادی ایران امروز داشته باشند؛ تا به قولی استثمار شوند و

بست کارنامه هر رئیس جمهور و هر دولتی ،جمع بست هر دو

بتوانند بیش تر کار کنند؛ تا ...زنده بمانند!

دوره است و دوره ها از هم قابل تفکیک نیست.

در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به سر می بریم.

در این منشور که بیش از یک سال از ابالغ آن توسط دولت می

دولتی که نه دارای سیاستی مستقل بلکه با توجه به نشستگان

گذرد ،نیروی کار و حقوق کار نیز دیده شده است” .منشور حقوق

در آن و مشاوران آقای رئیس جمهور ،ادامه همان سیاست

شهروندی با استناد و تکیه به اصول نوزدهم ،بیستم ،بیست و

های نئولیرالیستی است که از آغاز دهه  82در ایران آغاز شد و

هشتم ،بند  ۵۲اصل سوم و بند  ۲اصل چهل و سوم قانون

در پیامد آن به دشوار شدن زندگی کارگران ،انباشت مطالبات،

اساسی و نیز ماده  ۲۸خود ،این طور بیان نموده که شهروندان از

تعویق مرتب دستمزدها و اعتراضات آن ها منجر شده است .بنا

حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه

بر گزارش ها ،سرمایه داران و کارفرمایان دلیل این تعویق

موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تامین

مرتب دستمزدها را ” کمبود نقدینگی و کاهش تولید“ عنوان

معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند ،برخوردارند.

کرده اند و اما دولت در دو الیحه تدوینی خود در دوره اول

هم چنین با توجه به مواد  ۲۴-۲۴ -۴ -۲قانون برنامه پنج ساله

مسئولیتش یعنی لوایح ”خروج از رکود“ و ”حمایت از تولید“ به

ششم توسعه ،ماده  ۱۴قانون خدمات کشوری و بند  ۲و ۲

هیچ وجه امنیت شغلی کارگران را در نظر نگرفته و در واقع

سیاست های کلی نظام اداری ،داشتن شغلی مناسب از حقوق

مسئله حقوق کارگران را نادیده انگاشته است .فرشاد مومنی،

شهروندی به شمار می رود و دولت می بایست شرایط مناسب را

اقتصاددان و مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی (از

برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت نماید“ )8 ( .این

رهبران در حصر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

منشور حق تامین معاش منصفانه و عادالنه را حق برابر برای

سال  ،11جنبش سبز) ،الیحه خروج از رکود را ”تک بعدی و

همه شهروندان بر می شمارد.

دارای جهت گیری همسویانه با سیاست های تعدیل اقتصادی“

با وجود گذشت این یک سال ،اما آن چه می بینیم افزایش

می داند ) 2( .در این الیحه تحریک تقاضا و آزادسازی قیمت
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زندگی ،بلکه به تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه ایران وارد می

کار ایران است .و البته این آقای وزیر کار در دوره جدید و هنوز

کند .طرفه آن که با پیشنهاد دولت ،حق فسخ قراردادهای

نیامده با استیضاح نمایندگان مجلس روبه رو شده و آن ها او را

دائم کارگران به کارفرمایان واگذار شده و تنها به این مشروط

در  21محور( ،) 8مورد بازخواست قرار دادند و البته باز از پاسخ

شده که ” شرط فسخ نباید خالف قانون بوده و باید عرفاً و

های این وزیر امنیتی کابینه قانع شدند )3( .موارد بازخواست

عقالً امکان پذیر باشد“ .این شرط برای شرط فسخ در دستور

نمایندگان مجلس از او از صندوق های زیان ده بازنشتگی کشور

ا ل ع مل

را شامل می

شماره 38

شد تا سوء

روابط کار به

مدیریتش در

ش ماره

سازمان تامین

 12222به

ا ج ت ما عی و

تار یخ 8 2

مسئله بیکاری

مرداد 8813

و

و ض ع یت

وزارت کار

معیشتی مردم

شده

و بازار کار.

است .الباقی

کارنامه آقای

شرا یط

ربیعی اما در

امکان فسخ

همان گرفتن

درج

قرارداد

علی ربیعی  -عکس از ایسنا

و

رای ا ع ت ماد

هم چنین ذکر این که ”قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد“

برای دوره دوم هم مورد ابهامات بسیاری بود .او یکی از موانع

نیز در این دستور العمل آمده است.

ایجاد انجمن برای روزنامه نگاران بوده و ایضاً در مردادماه سال

مسلم است که با باز شدن دست کارفرمایان و امکان تفسیر از

جاری مشخص شد که سازمان تامین اجتماعی تحت امر آقای

قانون چه بالیی بر سر کارگران توسط کارفرمایان آورده می

ربیعی در تالش بوده تا برای آقای وزیر رای بخرد و هر اقدامی را

شود .و شاید راز سکوت برخی جمع های کارگری در

که می تواند برای رای آوردن آقای ربیعی انجام دهد )5( .در واقع

خصوص تعویق حقوق و دستمزدشان را هم بتوان فهمید.

برادر عباد امنیتی (با سابقه خاص امنیتی او که در ادامه گفته

شرط فسخ هایی که با تفسیر کارفرما از قانون و حمایت

خواهد شد) از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اش

قانون از آن ها می تواند کارگر را از نان خوردن بیندازد و او را

خواسته که ” با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال

به خیل بی کاران در حال افزایش کشور اضافه کند.

جاری ،بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق

در تیر ماه ” ،۵۲۹۲شورای عالی کار“ بنا به پیشنهاد وزیر کار،

نمایندگان مجلس ارائه کند“ .از معاونت اقتصادی خواسته که

لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد .یادمان نرود

” بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیالت به
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پرونده ویژه

بیش تری نه تنها بر کارگران به لحاظ معیشتی و امنیت

روحانی در دور دوم هم معرفی شد و رای آورد و حال باز هم وزیر

اقتصادی

ها پیشبینی شده است که به فشار تورمی دامن می زند ،فشار

این وزیر کار با این سابقه درخشان در دوره اول! توسط حسن
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بیمه شدگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق

امنیتی طرفیم که هم مدعی است عقبه ای کارگری دارد و هم

بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند“.

با سیطره و گذشته امنیتی که دارد ،کسی را یارای نزدیک شدن

هم چنین در این صورتجلسه که توسط وب سایت خبری انتخاب

به او نیست .هم چنین باید گفت که علی ربیعی عضو کمیته

منتشر شده تاکید شده است که ” همه مدیران بیمه ای و درمانی

سه نفره ای بوده که از سوی محمد خاتمی ،رئیس جمهور وقت

در استان های مختلف و حتی مسئولین بانک رفاه در این زمینه

مامور پیگیری قتل های سیاسی در پاییز  88مشهور به قتل

توجیه شوند تا آن ها

های زنجیره ای می

نیز این موضوع را با

شود.

مراجعه حضوری خدمت

شاید بد نباشد در

ن ما ی ند گان م ج لس

این جا به یکی از

پیگیری کنند“ و از همه

آ خر ین ر ف تار های

معاونین در شورایشان

امنیتی این وزارت

خواسته شده که ”برای

خانه اشاره شود .در

افزایش رای اعتماد

آغازین روزهای دی

نمایندگان در اسرع

ماه  8811همسر

وقت و قبل از شروع

ی کی از ف عا ل ین

گ یری ا ن جام

کار گری ز ندا نی،

رای

دهند“.
آن چه در فوق آمده تنها بخشی از
فعالیت غیرقانونی و خلف وعده های
برادر عباد ،علی ربیعی است .او تا

یعنی رضا شهابی به
در آغازین روزهای دی ماه  1396همسر

همراه تنی چند از روزنامه نگاران،

یکی از فعالین کارگری زندانی ،یعنی رضا شهابی به فعالین کارگری و مدنی در برابر وزارت
همراه تنی چند از روزنامه نگاران ،فعالین کارگری و کار حاضر می شوند تا به شرایط بد

سال  12مسئول شاخه کارگری حزب مدنی در برابر وزارت کار حاضر می شوند تا به شرایط بد شهابی که دوبار سکته کرده و وضعیت
جمهوری اسالمی است .در سپاه شهابی که دوبار سکته کرده و وضعیت جسمی به شدت جسمی به شدت بدی در زندان دارد،
پاسداران است و از موسسین خانه بدی در زندان دارد ،اعتراض کنند و بگویند که جان او اعتراض کنند و بگویند که جان او در
کارگری که باید گفت تنها کارکردش در خطر است و شاید راهی بیابند تا بلکه زمینه درمان خطر است و شاید راهی بیابند تا بلکه
حذف و سرکوب و بدل شدن به برای این کارگر و فعال کارگری در بند فراهم شود .اما زمینه درمان برای این کارگر و فعال
جانشینی غیر مشروع برای جریان بنا به گفته حاضران و شاهدان از درون وزارت خانه کارگری در بند فراهم شود .اما بنا به
های مستقل کارگری است .پیش و افرادی بر سر خانواده ها می ریزند و می زنند و بازداشت گفته حاضران و شاهدان از درون
وزارت خانه افرادی بر سر خانواده ها
پس از مرگ بنیانگذار نظام جمهوری می کنند .همسر زندانی در رنج و بند ،بازداشت می
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اسالمی ،ربیعی معاون حقوقی و

شود و ده ها نفر دیگر نیز.

پارلمانی وزارت اطالعات است و با

می ریزند و می زنند و بازداشت می
کنند .همسر زندانی در رنج و بند،

حسن روحانی ،رئیس جمهور نیز در دبیرخانه شورای عالی امنیت

بازداشت می شود و ده ها نفر دیگر نیز .همه آزاد می شوند؛ اما

ملی بوده است .یعنی در مواجه با برادر عباد ،ما با یک تیپ کامالً

سوال اینجاست که چرا به جای نیرو از بیرون وزارت خانه ،از
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است؟ آیا وزارت خانه کار نیز بدل به پایگاهی امنیتی شده؟

زندگی روزمره ،امنیت زندگی و شغلی و حیات کارگران در ایران

شاید با این حجم از امنیتی بودن بتوان فهمید که چرا

را مورد هدف قرار داده است.

نمایندگان زود از پاسخ های آقای وزیر قانع می شوند!

متاسفانه ظاهراً عالوه بر سیاستگذاری های ضد کارگری،

ا م ن ی تی

باندی بر مشی

بودن وزیر،

اقتصادی دولت

به

تاثیر بیش تری

لوا یح

تا

نا ظر

دارد

دولتی شاید

جا ی گذاری

بد نباشد

افراد بر اساس

به

لیاقت ها و

ال ی حه

ن یاز ها .ت ن ها

دیگری نیز

یک نمونه در

اشاره شود.

ا ح مد

که

 88اردی

نا مه
حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی اش ،چندین بار در جمع کارگران حضور یافت  -عکس از تسنیم

تو ک لی

در

بهشت ماه  ،8813الیحه ” رفع موانع

بهمن  15خطاب به اسحاق جهانگیری،

تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

نگاه ها به شدت ضد سندیکایی است (آن معاون اول حسن روحانی در خصوص وزیر
هم امروزی که فعالین کارگری به دلیل صنعت و معدن آمده است ” :آقای نعمت

است که به موجب آن نه تنها تغییر در

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس،

کشور“ در مجلس تصویب می شود .بنا

اقتصادی

اما فارغ از

ر ف تار های

پرونده ویژه

درون وزارت خانه نیروی امنیتی بر سر تجمع کنندگان ریخته

با ژست های دوران انتخاباتی هم قابل جبران نیست و مستقیماً

بر گزارش ها ،ماده  38این الیحه فعالیت هایشان در زندان هستند) و سیاست زاده برای خارج ساختن محصوالت
اصالحاتی را به قانون کار وارد کرده هایی تنظیم شده به شدت نه به له که بر پتروشیمی از بورس کاال که طبق برآورد
وضعیت قراردادهای کار موقت داده نمی
شود ،بلکه قراردادهای کار دائم را که
تنها شامل  8درصد کل قراردادهای کار
است را هم با محدودیت مواجه می کند.
در واقع انگار برای دولت روحانی آن چه

علیه کارگران است .سیاست هایی که با

ژست های دوران انتخاباتی هم قابل جبران ویژه خواری ساالنه  ۵۱۱۱میلیارد تومانی را
برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی
نیست و مستقیماً زندگی روزمره ،امنیت
دارد ،مجدداً فعال شده است .شواهد متعدد
زندگی و شغلی و حیات کارگران در ایران را
نشان می دهد جناب آقای نعمت زاده
مورد هدف قرار داده است.
متاسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق

مسئله نیست ،نیروی کار است .نگاه ها به شدت ضد

است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی،

سندیکایی است (آن هم امروزی که فعالین کارگری به دلیل

اولی را ترجیح داده است .نعمت زاده در جلسه علنی  ۵۲آذر ۹۴

فعالیت هایشان در زندان هستند) و سیاست هایی تنظیم شده

مجلس اذعان کرد که در  ۵۹شرکت عضو هیات مدیره بوده

به شدت نه به له که بر علیه کارگران است .سیاست هایی که

ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات مدیره ها به
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دلیل استفاده از تجربیات  ۴۱ساله وی و بدون سهامداری واقعی

روزانه کارگران وجود ندارد .بنا به اعالم مرکز آمار ایران متوسط

بود .این خالف گویی در خانه ملت ،وقتی آشکار می شود که

هزینه یک خانواده شهری بیش از سه برابر حداقل دستمزدی

بدانیم که همسر وی ،خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب

است که برای کارگران در نظر گرفته شده .و این یعنی در هر

نعمت زاده هم اکنون در  ۵۱شرکت مدیرعامل ،رئیس ،نایب رئیس

لحظه بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران .این وضعیتی

و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند .این خانم ها هم آیا تجربه

معیشتی به معنای زندگی واقعی ،عینی و روزمره کارگران است

 ۴۱ساله دارند؟ از آقای نعمت زاده بپرسید چرا پلیس امارات در

که قطعاً با ارائه آمارها در جلسات مختلف نیز عوض نمی شد.

تعقیب سحر نعمت زاده است؟ چرا آقای روحانی درباره برادرش

متاسفانه آن چه پیش آمده روند ارائه آمارهایی از سوی ریاست

حسین فریدون جواب نمی دهد؟ ناصر
سراج ،رئیس وقت سازمان بازرسی کل
کشور ،می گوید علی رئیسی در سال
هایی که ریاست بانک مرکزی را در
دست داشت ،تخلفات زیادی کرد و
پرونده سنگینی دارد که سازمان
بازرسی کل کشور آن را به جریان
انداخته .ولی در حالی که این پرونده
باز بود ،ایشان با اصرار حسین فریدون

به ریاست بانک رفاه کارگران منصوب
شد“)1(.
نقل احمد توکلی در نامه اش به نظر
می رسد که دیگر نیازی به شرح و
بسط نداشته باشد.
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حسن روحانی در ایام انتخابات دور دوم ریاست جمهوری

اش ،در دفاع از کارنامه خود نکاتی را بیان کرد که به نظر
می آید می بایست در خصوص آن ها با تدقیق بیش تری
برخورد کرد .روحانی در روز جهانی کارگر در سال  ،96با دفاع
از کارنامه دولتش گفت که ”افزایش دستمزدها به میزان
باالتر از نرخ تورم ساالنه ،یکی دیگر از دستاوردهای دولتش
بوده است“ .اما نکته این جاست که حتی علیرضا محجوب،
دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر و نماینده مجلس می
گوید که تورم معیار مناسبی برای برآورد دستمزد کارگران
نیست و مالک باید وضعیت معیشت کارگران باشد .دلیلش
هم این است که تورم ،تغییر قیمت مجموعه ای کاالها و
خدمات را نشان می دهد ،که خیلی از آن ها در سبد روزانه
کارگران وجود ندارد.

دولت است که شاید بر اساس
محاسبات اقتصاد دانان درست
باشد ،اما نمود عینی در زندگی
طبقات مزدبگیر و کارگر ندارد.
اضافه کنیم بر این که در سال
 8815حدود  81درصد شاغلین
در کشور در هفته  31ساعت یا
بیش تر کار کرده اند .این در
حالی است که تعداد ساعت کار

در هفته  33ساعت است .در
واقع با کارگرانی مواجهیم که
بیش از زمان استاندارد کار بر
اساس همین قوانین موجود کار
می کنند ،حقوقشان نقض می

اما حسن روحانی در ایام انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اش،

شود و آن را نمی گیرند و قوانین و دستور العمل هایی بر

در دفاع از کارنامه خود نکاتی را بیان کرد که به نظر می آید می

ضدشان توسط دولت و مجلس تصویب می شود و بعد به

بایست در خصوص آن ها با تدقیق بیش تری برخورد کرد.

ایشان آمارهایی ارائه می شود که تنها مناسب بر روی کاغذ اند

روحانی در روز جهانی کارگر در سال  ،11با دفاع از کارنامه دولتش

و بس.

گفت که ” افزایش دستمزدها به میزان باالتر از نرخ تورم ساالنه،

و باید به همه این ها مسئله بیمه های بازنشستگان را هم

یکی دیگر از دستاوردهای دولتش بوده است“ .اما نکته این جاست

اضافه کرد .پول هایی که در طول سال ها و دهه ها توسط

که حتی علیرضا محجوب ،دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر و

نیروی کار پرداخت شده و حال چون دولت حق بیمه صندوق

نماینده مجلس می گوید که تورم معیار مناسبی برای برآورد

ها را نپرداخته ،صندوق ها ورشکست می شوند .حقوق

دستمزد کارگران نیست و مالک باید وضعیت معیشت کارگران

بازنشستگان همسان سازی نمی شود (یعنی فرد با حقوق چند

باشد .دلیلش هم این است که تورم ،تغییر قیمت مجموعه ای

سال پیش و تورم امروز باید زندگی کند؛ عینیتی غیرممکن) و

کاالها و خدمات را نشان می دهد ،که خیلی از آن ها در سبد

به وضعیت بیمه ای بازنشستگان نیز توجهی نمی شود .یعنی تا
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در کشور گذاشته اند ،حتی دولت و مجموعه حاکمیت برای

چه احمدی نژاد ،کارگر باید به میزانی حداکثری کار کند اما با یا

هم

ح قوق،

ارزشی قائل

اعتراض هم

شان
نیست.

ن ک ند

در پنجمین

همواره فقط

سال

کار

موید آقایان

دو

لت

صا حب

رو حا نی

قدرت باشد.

دیگر نمی

اما کارگران

توان همه

هم کاسه

چیز را به

ص بری

گردن دولت

حمله گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک

قبلی انداخت .دولت بر خالف مدعیانش ،در منشور حقوق
شهروندی خود در مسیر تامین

معاش منصفانه و آبرومندانه
کارگران گام بر نمی دارد .به
عالوه که در حوزه کار وزیر
امنیتی نصب می کند که کسی
را یارای مخالفت و مقابله با او
نباشد.
متاسفانه کارنامه دولت روحانی
در خصوص کارگران قصه ای
پر غصه است که هر روز برگ و
برگ هایی بر آن افزوده می
شود .ت ج م عات ا ع ترا ضی
کارگران در سراسر کشور شکل
می گیرد و با آن برخورد امنیتی
می شود .فعالین کارگری به بند

که

روزی سر ریز می شود.

در پنجمین سال کار دولت روحانی دیگر نمی
توان همه چیز را به گردن دولت قبلی انداخت .دولت بر
خالف مدعیانش ،در منشور حقوق شهروندی خود در مسیر
تامین معاش منصفانه و آبرومندانه کارگران گام بر نمی دارد .به
عالوه که در حوزه کار وزیر امنیتی نصب می کند که کسی را
یارای مخالفت و مقابله با او نباشد .متاسفانه کارنامه دولت
روحانی در خصوص کارگران قصه ای پر غصه است که هر روز
برگ و برگ هایی بر آن افزوده می شود .تجمعات اعتراضی

کارگران در سراسر کشور شکل می گیرد و با آن برخورد امنیتی
می شود .فعالین کارگری به بند کشیده می شوند و جانشان در
زندان ها تهدید می شود .انگار تقدیر است که در جمهوری
اسالمی ،چه دولت روحانی باشد چه احمدی نژاد ،کارگر باید به
میزانی حداکثری کار کند اما با یا بدون حقوق ،اعتراض هم
نکند و همواره فقط موید آقایان صاحب قدرت باشد.

کشیده می شوند و جانشان در زندان ها تهدید می شود.

دار ند

و

اقتصادی

سال م تی

بدون

پرونده ویژه

کار می کردند عزیز بودند و حال که جانشان را با کار کردن

انگار تقدیر است که در جمهوری اسالمی ،چه دولت روحانی باشد

پانوشت ها:
.1

ایوبی ،ستاره ،حقوق کار در آیینه

منشور حقوق شهروندی ،ایلنا25 ،
شهریور ماه 8811
.2

کارنامه نامطلوب دولت روحانی در

زمینه حقوق کارگران ،وبسایت کلمه3 ،
مهر ماه 8813
.3

بررسی استیضاح ربیعی در مجلس،

فردا 8 ،دی ماه 8811
.4

مجلس دوباره از پاسخهای ربیعی

قانع شد ،وبسایت تدبیر و امید 5 ،دی ماه
8811
.5

اقدام توهین آمیز سازمان تامین

اجتماعی برای اخذ رای اعتماد ربیعی در
مجلس ،انتخاب 81 ،مرداد ماه 8811
.6

کارنامه چهارسال ریاست جمهوری

حسن روحانی – از وعده تا عمل،
وبسایت صدای آمریکا ،صفحه آخر88 ،

اردی بهشت ماه 8811
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تاثیرات و پیامدهای حاصل از عدم پرداخت به هنگام دستمزد
پیامدهایی را به همراه داشته است .این تاثیرات را می توان در
فرد ،محیط کار ،جامعه و روابط اجتماعی مشاهده کرد و

اجتماعی

امیر رزاقی
جامعه شناس و پژوهشگر

پیامدهای آن را در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی به شکل منفی ارزیابی کرد.

مقوله مزد در راستای جبران خدمت و پرداختی است که عمدتاً به

از پیامدهای حائز اهمیت می توان به کاهش و نادیده انگاشته

صورت مالی و یا غیرمالی در ازای کار انجام شده به انجام دهنده

شدن نیروی کار ،حرمت و کرامت انسانی اشاره نمود؛ در دین

کار پرداخت می شود .موضوع حقوق و دستمزد نیروی کار،

اسالم به نیروی کار و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی پیوسته

تاریخچه ای به قدمت تاریخ بشر داشته و حائز اهمیت بوده و

سفارش و در خصوص پرداخت به موقع مزد کارگر احادیثی نقل

امروزه مهم ترین عامل نظام کار ،روابط کار و به عنوان بخشی از

شده است؛ احادیث نبوی ” دفعوا جرة الجیر قبل ن یجف عرقه؛

روابط اجتماعی و زیرساخت های نظام اجتماعی محسوب می

مزد کارگر را قبل از آن که عرقش خشک شود ،بپردازید“(.ابن

گردد.

ماجه ،بیهقی ،سنن الکبری ،ج  ،1کتاب اجاره ،ص  ) 3و ”ان اهلل

مزد مرکز اصلی و محوری بین دو نیرو است؛ از یکسو نیروی کاری

سوف یخاصم ثالثۀ یوم القیامۀ...و الثالث هو الذی یستجر الجیر و

که با در اختیار گذاردن نیروی کار خود انتظار دریافت مزدی را دارد

یشغله کامال ،ثم الیدفع له جرة؛ خداوند ،در روز قیامت با سه

که بتوانند با آن مایحتاج اولیه زیستی و متعارف خود را تامین کند

گروه دشمنی خواهند کرد ...و سومی آن ها کسی است که

و حتی بتوانند در راستای افزایش توانایی و

کارگری را به کار می گیرد ،او را کامال

انجام کار بیش تر ،کیفیت زیست خود را بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور ،مشغول نموده ،و تمام وقتش را می گیرد،
بهبود بخشد و از آسایش و رفاه بیش تری طی سال های اخیر میزان عدم و یا تعویق آنگاه مزد وی را نمی پردازد“ (ابی عبد اهلل
برخوردار گردد و از سوی دیگر کارفرما و پرداخت دستمزدها توسط کارفرمایان افزایش محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح
صاحب کار که می خواهد با بهره گیری از پیدا کرده است و شاهد اعتراضات و اعتصابات البخاری ،بیروت  -لبنان ،دار الفکر،
نیروی کار ،ابزار ،تکنولوژی و غیره کاالیی کارگری و کارکنان مشاغل هستیم .این عدم الطبعۀ  .الولی 8328 ،ه  2222 -م ،ص
تولید یا خدماتی ارائه دهد و با فروش کاال یا پرداخت به موقع دستمزد سبب افزایش  . 581شماره حدیث  )22گویای توجه به
خدمات سودی کسب و سرمایه ای را به

فشارهای معیشتی و اقتصادی سنگینی بر

این موضوع هستند.

دست آورده و انباشت نماید.
مزدبگیران و خانواده آن ها شده و تاثیرات و عدم پرداخت به موقع مزد ،در شیوه زندگی
بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور،
مزد بگیران تغییراتی ایجاد می نماید؛ این
پیامدهایی را به همراه داشته است.
طی سال های اخیر میزان عدم و یا تعویق

موضوع می تواند خللی در زندگی فردی و

پرداخت دستمزد ها توسط کارفرمایان افزایش پیدا کرده است و

اجتماعی آنان وارد نماید ،از عدم دستیابی به تغذیه مطلوب،

شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری و کارکنان مشاغل هستیم.

بهداشت و درمان ،آموزش گرفته تا ناتوانی در تهیه سرپناهی
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مناسب برای زیستن .مزد برای نیروی کار تنها راه بقا و ادامه

و اقتصادی سنگینی بر مزدبگیران و خانواده آن ها شده و تاثیرات و

زندگی است و تغییرات منفی به کاهش کیفیت زیستی و از دست
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با عدم پرداخت به هنگام مزد به بخش بزرگی از جامعه -که

سیاسی فراهم می شود.

و مزد بگ یران

عدم پرداخت به هنگام

هستند ،-از یکسو

مزد تهدیدی است علیه

شاهد نارضایتی و

سرمایه اجتماعی؛ کاهش

کا هش ا ع ت ماد

و سست شدن سرمایه

ا ج ت ما عی ب ین

اجتماعی که خود حاصل

کارفرمایان و مزد

کا هش

ا ع ت ماد،

بگیران خواهیم

ه م ب س ت گی ،ان س جام،

که ا ین

مشارکت اجتماعی و

کاهش ،زمینه کم

غیره است ،سبب کاهش

شدن انگیزه مزد

سرمایه های مادی و

بود

بگیران ،کاهش عملکرد اقتصادی ،بهره وری ،افزایش هزینه

انسانی نیز می گردد و با کاهش سرمایه های اجتماعی ،انسانی و

ها و دیگر پیامدهای منفی اقتصادی را فراهم می نماید ،و از

مادی آسیب های جدی به نظام اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وارد و

سوی دیگر رشد و گسترش نابرابری اجتماعی را دامن زده و

جامعه و کشور هرگز روی توسعه نخواهد دید.

زمینه ذهنی و عینی کاهش وفاق و
همبستگی اجتماعی را سبب شده و
عامل تشدید تضادها ،واگرایی ،ایجاد

اجتماعی

همان نیروی کار

نظام ناکارآمد دستمزد و

پرونده ویژه

دادن فرصت های اجتماعی آنان منجر می شود.

پرداخت به هنگام مزد به نیروی کار زمینه آشفتگی هایی در نظام

دارا بودن امنیت کاری و اقتصادی و سهم اعظم شکل گیری سرمایه اجتماعی
داشتن درآمدی نسبی و منظم برای جامعه بسیار محصول کارکرد صحیح و منظم نهادها
حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در حفظ نظم

است که بایستی تمام توان خود را شکل

تنش ها و به هم خوردن نظم اجتماعی ایفاء می نمایند ،با به خطر افتادن امنیت گیری و تقویت آن معطوف دارند و از
اجتماعی می گردد.
مورد اشاره شاهد کنش هایی در بطن جامعه هرگونه طرح ،برنامه و سیاستگذاری و
دارا بودن امنیت کاری و اقتصادی و خواهیم بود که آن کنش ها گاهی به حرکت ها و رفتاری که در راستای کاهش سرمایه
داشتن درآمدی نسبی و منظم برای یا جنبش های اجتماعی تبدیل و نظام سیاسی را با اجتماعی است خوداری نمایند.
جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و مشکل روبه رو یا تغییر آن را سبب می گردد .از آن چه که در پایان این مقاله باید به آن
نقش مهمی در حفظ نظم اجتماعی این رو ،با رشد و گسترش عدم پرداخت مزد و یا اشاره کرد ،آن است که با توجه به اهمیت

ایفاء می نمایند ،با به خطر افتادن عدم پرداخت به هنگام مزد به نیروی کار زمینه
امنیت مورد اشاره شاهد کنش هایی آشفتگی هایی در نظام سیاسی فراهم می شود.
در بطن جامعه خواهیم بود که آن

نظام کار و دستمزد و تاثیرات و پیامدهای

گسترده آن بایسته است کلیه نهادهای
اقتصادی (صنعتی ،تولیدی و غیره) دولتی و

کنش ها گاهی به حرکت ها و یا جنبش های اجتماعی تبدیل

غیر دولتی با برنامه و سیاست های کارا توجه خاص و الزمی را،

و نظام سیاسی را با مشکل روبه رو یا تغییر آن را سبب می

به نظام دستمزد و پرداخت به هنگام مزد مزدبگیران داشته و دولت

گردد .از این رو ،با رشد و گسترش عدم پرداخت مزد و یا عدم

نیز در سطح کالن و اعمال قوانین ،توجه و نظارت الزم را بنماید.
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جعفر عظیم زاده:
کارفرمایان با پرداخت نکردن حقوق کارگران از دولت وام می گیرند

اقتصادی

حقوق معوقه و اعتالی مبارزات سندیکایی
تقاضای کارگران این شرکت ،بازگرداندن مدیریت آن به دولت
و به رسمیت شناختن فعالیت سندیکای خود مطرح شد.

بهداد بردبار

اعتصاب کارگران آلومنیوم سازی اراک ،پاالیشگاه شیراز،

روزنامه نگار
اعتراضات صنفی کارگران واحدهای تولیدی مختلف ایران در

پرداخت نشدن حقوق معوقه  ،تنها بخشی از اعتراضات

سال های اخیر به یکی از بحران های امنیتی جمهوری اسالمی

کارگران در سال های اخیر بوده است.

تبدیل شده است.

عالوه بر زندان ،اخراج کارگران از محیط کار نیز یکی دیگر از

واحدهای تولیدی که به بهانه اصل  33قانون اساسی میان دولت

تنبیه هایی بود که نظام برای جلوگیری از تداوم این موج

و سپاه تقسیم شده اند ،حاال سال هاست برای پرداخت مطالبات

اعتراضی به کار گرفته است.

معوقه کارگران اظهار ناتوانی می کنند.

جعفر عظیم زاده فعال کارگری مدعی شده است” :کارفرمایان

از آن سو ،به موازات باال گرفتن اعتراضات کارگران ،بر شمار

با پرداخت نکردن حقوق کارگران از دولت وام می گیرند“.

فعاالن کارگری زندانی افزوده شده
است.
رضا شهابی عضو سندیکای رانندگان
اتوبوسرانی تهران و حومه ،از
مشهورترین این فعاالن است که تا
امروز بنا بر گزارش ها دو بار در
زندان سکته مغزی کرده است و قوه
قضاییه نیز نه با آزادی و نه حتی با
مداوای او خارج از زندان موافقت می
کند.
از سوی دیگر  ،اعتصاب پنج روزه
کارگران ” سندیکای شرکت نیشکر
هفت تپه“ ،با تغییر تعدادی از مدیران
شماره 80
دی
1396

الستیک پارس ،کارخانه سیمان لوشان و معدن آقدره نسبت به

این کارخانه و وعده مسئوالن استان

اعتصاب پنج روزه کارگران ”سندیکای شرکت نیشکر هفت
تپه“ ،با تغییر تعدادی از مدیران این کارخانه و وعده
مسئوالن استان برای پرداخت حقوق معوقه آن ها به تاریخ
بیست و سوم آذر ماه پایان یافت.
تقاضای کارگران این شرکت ،بازگرداندن مدیریت آن به
دولت و به رسمیت شناختن فعالیت سندیکای خود مطرح شد.
اعتصاب کارگران آلومنیوم سازی اراک ،پاالیشگاه شیراز،

الستیک پارس ،کارخانه سیمان لوشان و معدن آقدره نسبت
به پرداخت نشدن حقوق معوقه  ،تنها بخشی از اعتراضات
کارگران در سال های اخیر بوده است.
عالوه بر زندان ،اخراج کارگران از محیط کار نیز یکی دیگر از
تنبیه هایی بود که نظام برای جلوگیری از تداوم این موج
اعتراضی به کار گرفته است.

چگونه می توان آمار دقیقی از
شمار کارگران اعتصاب کننده در
سطح کشور به دلیل پرداخت
نشدن حقوق معوقه به دست
آورد؟
این پرسش را با جعفر عظیم زاده
فعال کارگری که خود نیز سابقه
زندانی شدن به دلیل فعالیت
صنفی را داشته مطرح کردیم.
به اعتقاد این فعال کارگری ”به
جز صنایع کلیدی مانند خودرو
سازی ها ،ذوب آهن و نفت و
گاز در اغلب صنایع و بخش
های خدماتی حقوق معوقه وجود

برای پرداخت حقوق معوقه آن ها به تاریخ بیست و سوم آذر ماه

دارد .و حتی در بخش های دولتی مانند شهرداری ها در اکثر

پایان یافت.

شهرها روزانه اعتراضات متعددی صورت می گیرد“.
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به گفته جمهوری اسالمی مالکیت آن ها به بخش خصوصی

پرداخت مزد شرایطی را فراهم می کنند که بتوانند از دولت وام

واگذار شده است ،صورت می گیرد.

های کالن بگیرند“.

پرونده ویژه

به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران در کارخانه هایی که

در جاهای دیگری به کار می گیرند و یا با تمسک به عدم

اقتصادی

به گفته آقای عظیم زاده ،بخش بزرگی از اعتراضات نسبت

طریق عدم پرداخت مزد کارگران ،یا آن ها را به عنوان سرمایه

گذشته از این ،جعفر عظیم زاده معتقد

عدم صدور مجوز فعالیت سندیکایی و

است بخشی از کارخانه ها با وجود

ابعاد عدم پرداخت مزد بخش خصوصی بیش تر از رادیکالیزه شدن اعتراضات
بخش دولتی است .عدم پرداخت به موقع مزد در از سوی دیگر جمهوری اسالمی علی

نداشتن مشکل مالی ،حقوق کارگران

را پرداخت نمی کنند.
سطح کشور چنان به امر متعارفی از سوی کارفرمایان رغم شعار برپایی عدالت در میان اقشار
آقای عظیم زاده در این رابطه می تبدیل شده است که بعضی حتی بحران و یا مشکلی پایین دست جامعه ،همواره با فعالیت
گوید” :ابعاد عدم پرداخت مزد بخش نیز برای پرداخت مزد ندارند ،اما به دلیل فضای سندیکاهای کارگری مخالفت کرده
خصوصی بیش تر از بخش دولتی اقتصادی راکدی که وجود دارد ،بسیاری از کارفرمایان است.
است .عدم پرداخت به موقع مزد در با سوء استفاده از این امر از طریق عدم پرداخت مزد فعاالن این بخش به ویژه در
سطح کشور چنان به امر متعارفی از کارگران ،یا آن ها را به عنوان سرمایه در جاهای سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران
دیگری به کار می گیرند و یا با تمسک به عدم

و حومه با شدیدترین برخوردها رو به

که بعضی حتی بحران و یا مشکلی پرداخت مزد شرایطی را فراهم می کنند که بتوانند
از دولت وام های کالن بگیرند
نیز برای پرداخت مزد ندارند ،اما به

رو شده و برخی از آن ها حتی در
زندان کشته شده اند.

دلیل فضای اقتصادی راکدی که

رابطه این برخورد جمهوری اسالمی با

سوی کارفرمایان تبدیل شده است

وجود دارد ،بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از این امر از

فعاالن کارگری و تند شدن احتمالی اعتراض ها در این بخش
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چگونه است؟ این پرسش را با یک فعال کارگری که به دالیل

امنیتی حاضر به فاش شدن نامش نشد
در میان گذاشتیم.
به گفته این فعال صنفی ” عدم وجود

اقتصادی

نئولیبرالیستی مولد نارضایتی کارگران هستند قاعدتاً وظیفه مهار

سندیکاهای کارگری مستقل و قدرتمند
باعث به وجود آمدن فشارهای معیشتی
امنیتی از یکسو و از سوی دیگر باعثرادیکالیزه شدن مطالبات می گردد .در
سالیان اخیر ،چه پیش از انقالب و چه
پس از آن ،فعاالن کارگری دلسوزانه
بحث سندیکاها را مطرح می کردند تا
وضع معیشتی و کاری کارگران بهبود
یابد .در حالی که همواره دولت ها به
دالیل مشخص این اجازه را نمی دادند.

این نارضایتی به هر وسیله ای هم
عدم وجود سندیکاهای کارگری مستقل و قدرتمند
باعث به وجود آمدن فشارهای معیشتی-امنیتی از یکسو
و از سوی دیگر باعث رادیکالیزه شدن مطالبات می گردد.
در سالیان اخیر ،چه پیش از انقالب و چه پس از آن،
فعاالن کارگری دلسوزانه بحث سندیکاها را مطرح می
کردند تا وضع معیشتی و کاری کارگران بهبود یابد .در

حالی که همواره دولت ها به دالیل مشخص این اجازه را
نمی دادند .قاطعانه می گویم عدم مجوز دولت برای
تشکیل سندیکای مستقل کارگری و امنیتی برخورد
کردن با این مسئله ،که خواسته ای قانونی است ،بزرگ
ترین سرکوب علیه کارگران است

قاطعانه می گویم عدم مجوز دولت

آنان است“.
این فعال کارگری در پاسخ به این
پرسش که ”آیا می توان امیدوار بود
که فعاالن کارگری در اعتراض به
سیاست های نولیبرال نقشی بازی
کنند؟“ ،می گوید:
” علیرغم تمام مشکالت و موانع،
جنبش کارگری ایران زنده است و
چند سالی است که راه خود را با
اتحاد و قدرت بیشتری طی می
کند .این نکته را اعتصاب متحدانه
اخیر کارگران نیشکر هفت تپه تایید

برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری و امنیتی برخورد کردن با

می کند .فعاالن کارگری نقش پررنگی در این اعتصاب بزرگ

این مسئله ،که خواسته ای قانونی است ،بزرگ ترین سرکوب علیه

داشتند؛ چنان که در اعتراضات چند ماه پیش کارگران کارخانه

کارگران است“.
این فعال حقوق کارگران با اشاره به
تاریخچه برخورد خشن جمهوری
اسالمی با فعاالن سندیکایی تاکید می
کند” :سابقه نشان می دهد دولت ها در
ایران به خصوص از زمان دولت آقای
هاشمی رفسنجانی به بعد ،درصدد
نهادینه کردن »نئولیبرالیسم«در ساختار
حاکمیت و جامعه بودند .نهادینه کردن
چنین روشی بالطبع فشار را بر روی
کارگران بیش تر می کند و در نتیجه
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به عهده آنان و نهادهای زیر دست

شورش های کوچک و بزرگ کارگری
شکل می گیرد .اعتراضاتی که بیش تر

سابقه نشان می دهد دولت ها در ایران به خصوص از
زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به بعد ،درصدد
نهادینه کردن »نئولیبرالیسم«در ساختار حاکمیت و
جامعه بودند .نهادینه کردن چنین روشی بالطبع فشار را
بر روی کارگران بیش تر می کند و در نتیجه شورش
های کوچک و بزرگ کارگری شکل می گیرد.

اعتراضاتی که بیش تر حول محور عدم پرداخت مطالبات
مزدی ،اخراج و یا بیکاری کارگران است .از آن جا که
دولت ها با اتخاذ سیاست های نئولیبرالیستی مولد
نارضایتی کارگران هستند قاعدتاً وظیفه مهار این
نارضایتی به هر وسیله ای هم به عهده آنان و
نهادهای زیر دست آنان است

”هپکو“ و ”آذرآب“ اراک نیز چنین
بود .در دانشگاه ها نیز وضع نسبت
به قبل تغییر مثبت تری داشته
است .فعاالن دانشجویی امسال
همراه با جنبش کارگری و در اتحاد
با فعاالن این حوزه خواستار لغو
طرح دولتی کارورزی ،استثمار
کارگران و سیاست های نئولیبرالی
دولت شدند .روزی نیست که در
کشور تجمع و اعتراض کارگری
صورت نگیرد و در تمام این ها چه
در سازماندهی تجمعات و چه در
خبررسانی آن فعاالن کارگری نقش

حول محور عدم پرداخت مطالبات مزدی ،اخراج و یا بیکاری

خود را ایفا کرد اند .البته این فعالیت ها قطعاً با رشد فزاینده

کارگران است .از آن جا که دولت ها با اتخاذ سیاست های

مشکالت کارگران کافی نخواهد بود اما به هرحال نشانه خوبی
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فزاینده فعالیت های

شیعی ،نمادش امام اول

عدا لت

ط ل با نه

شیعیان است و در

کار گران،

آ گا هی

مبانی هم بسیار به آن

افکار عمومی از این

پرداخته شده و برای

اقدامات تا چه حد

عامه مردم مفهومی

است؟ آیا می توان

ارزشمند و گرانبهاست

امیدوار بود که دیگر

که راه رهایی خود را در

بخش های جامعه نیز

گرو آن می بینند.

به ف عا ل یت های

خصوصی سازی هم

صنفی و سندیکایی

خود در این سال ها

روی بیاورند؟

مخصوصاً به شکلی که

این فعال کارگری

در ایران انجام گرفت

نسبت به این آینده

مولد بی عدالتی است.

چندان امیدوار نیست.

اما با این حال به نظر

دلیل او هم برای این

می رسد آگاهی مردم

ا مر

ق بول

جعفر عظیم زاده ،فعال کارگری

ک لی

سیاست های حاکمیت در توزیع عادالنه ثروت است:
” باید بگویم متاسفانه چنین نبوده
است .اگرچه برخی گروه ها از مردم
به تناسب شغل شان ضرر و زیان
خصوصی سازی را در زندگی روزمره
خود می بینند و لمس می کنند ،با این
حال آن را به مثابه یک سیاست
تغییرناپذیر و کلی قبول دارند و کم تر
دیده شده نقدشان به این سو از ماجرا
باشد“.
این فعال کارگری ادامه می دهد:
”البته دغدغه اصلی مردم ،هم چنان و
پس از گذشت قرن ها ،مسئله

پرونده ویژه

ام ا با وجود رشد

که در آموزه های

اقتصادی

در آینده است“.

»عدالت«است .عدالتی

در سطحی نیست که

بی عدالتی را به خصوصی سازی مرتبط و نقدشان به این سمت

البته دغدغه اصلی مردم ،هم چنان و پس از
گذشت قرن ها ،مسئله »عدالت«است .عدالتی که
در آموزه های شیعی ،نمادش امام اول شیعیان است
و در مبانی هم بسیار به آن پرداخته شده و برای
عامه مردم مفهومی ارزشمند و گرانبهاست که راه
رهایی خود را در گرو آن می بینند .خصوصی سازی
هم خود در این سال ها مخصوصاً به شکلی که در
ایران انجام گرفت مولد بی عدالتی است .اما با این
حال به نظر می رسد آگاهی مردم در سطحی نیست
که بی عدالتی را به خصوصی سازی مرتبط و
نقدشان به این سمت قضیه باشد.
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قضیه باشد .عموماً این کارگران
هستند که به اقتضای شغل خود در
مورد ضررهای خصوصی سازی اگاهی
بیش تری دارند“.
مبارزه با جهانی سازی ،سیاست های
بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول در بیش تر کشورهای در حال
توسعه در جریان است .این شورش ها
حتی به انقالب های سیاسی منجر
شده .در مصر باالرفتن قیمت مایحتاج
روزمره و مخالفت با سیاست های
نولیبرالی در شعارها مطرح شده بود.
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شاهین صادق زاده میالنی

حقوقی
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چالش های قانون کار در بحث حقوق و دستمزد

حقوقدان
قانون کار ایران و هم چنین سیستم امنیتی جمهوری اسالمی،

موانع در هم تنیده ای را در برابر احقاق حقوق کارگران ایجاد
کرده اند .از یک سو قانون کار ،نظارت و نفوذ حکومت بر تشکل
های کارگری را نهادینه و چانه زنی جمعی را محدود کرده است.
از سوی دیگر قانون کار به نوعی تدوین شده که به کارفرمایان
امکان می دهد با قراردادهای موقت و یا ”سفید“ امنیت شغلی
کارگران را خدشه دار کرده و آنان را در موقعیت ضعف قرار دهند.
الف .چانه زنی جمعی
چانه زنی جمعی یکی از مهم ترین و موثرتین ابزارهای کارگران
برای استیفای حقوق و مزایا در برابر کارفرما است .از آن جا که
کارفرما نسبت به کارگر در موضع قدرت است ،یک کارگر به
تنهایی قادر به تضمین شرایط عادالنه کار نیست .از این رو حق
تشکیل اتحادیه های کارگری و اصناف در معاهدات بین المللی
ذکر شده است .از جمله ماده هشت میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میگوید” :کشورهای طرف این
میثاق متعهد می شوند که مراتب زیر را تضمین کنند:

الف حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع
اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط
مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود
ملحق شود .اعمال این حق را نمی توان تابع هیچ محدودیتی
نمود؛ مگر آن چه که به موجب قانون تجویز شده و در یک
شماره  80جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ
حقوق و آزادی های افراد دیگر ضرورت داشته باشد“...
دی
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موضع قانون کار جمهوری اسالمی ایران در مورد اتحادیههای
کارگری با ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی تباین دارد .تبصره چهار ماده  888قانون
کار می گوید” :کارگران یک واحد ،فقط می توانند یکی از سه
مورد شورای اسالمی کار ،انجمن صنفی یا نماینده کارگران را
داشته باشند“ .تبصره  5همان ماده می گوید ” :آیین نامه
چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد
انجمن های صنفی و کانون های مربوطه“ توسط شورای عالی
کار به تصویب خواهد رسید .بر اساس قانون تشکیل شوراهای
اسالمی کار ،هیاتی که صالحیت نمایندگان کارگران را قبل از
برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی کار تعیین می کند مرکب
است از:
 .1نماینده وزارت کار

 .2نماینده وزارتخانه مربوطه
 .3نماینده منتخب مجمع کارکنان.

به عبارت دیگر دو عضو از سه عضو هیاتی که در ابتدا کنترل
عضویت کارگران در شوراهای اسالمی کار را دارد ،در اختیار
دولت است .چنین دخالتی در سازوکار تشکل های کارگری
ناقض تعهدات بین المللی ایران بر مبنای میثاق بین المللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .این میزان از
دخالت دولت در تشکل های کارگری به منظور تامین امنیت
عمومی نبوده و از اساس ارتباطی با پیشگیری از خشونت ندارد.
ب .قراردادهای موقت و سفید
به گفته احمد مشیریان ،معاون وزیر کار ،بیش از  12درصد
قراردادهای کار در ایران موقت هستند؛ هر چند نوع کار دائمی
است .بر اساس تبصره  8ماده  8قانون کار ،وزارت کار موظف
بود مقررات مربوط به حداکثر زمان قراردادهای موقت را تهیه
کند .هم چنین بر طبق ماده  811قانون کار ،این مقررات باید

شش ماه پس از اجرایی شدن قانون کار تهیه و به تصویب
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تعیین کند به تصویب هیات وزیران نرسیده است .این خالء

قدرت چانه زنی و اعتراض را در مقابل بی عدالتی هایی که بر

قانونی در عمل باعث می گردد که ضمانت های پیشبینی

آنان تحمیل می شود ،می گیرند .این امر از آن رو صورت می

شده در قانون کار بی اثر گردد .به عنوان نمونه ،در صورت به

گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر

وجود آمدن مسئله انضباطی برای یک کارگر ،به جای

کارگر عمل نکند ،کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت

رسیدگی به مسئله در کمیته های انضباطی ،کارفرما می تواند

فشار قرار دهد؛ تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند ...هم اکنون

پس از انقضای قرارداد موقت از استخدام مجدد کارگر سرباز

در سمنان کارگرانی هستند که پس از چند سال کار اخراج شده

زند .بدین ترتیب سازوکار کمیته های انصباطی که برای

اند اما چون کارفرما از آن ها چک ،سفته و یا قرارداد سفید امضا

محافظت از حقوق کارگران در قانون پیشبینی شده ،نمی

دارد ،نتوانسته اند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند“ .بر

تواند فایده

اساس ماده 1

برای

کار،

ای

قا نون

کارگر داشته

” م ع ین بودن

باشد؛ ز یرا

ضوع

مو

کار فر ما

قرارداد“ ،یکی از

منتظر می

شروط ص حت

ماند تا مدت

قرارداد

کار

قرارداد تمام

است .بنابراین

شود.
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قانون کار ،هنوز مقرراتی که حداکثر مدت قرارداد موقت را

استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضا،

حقوقی

هیات دولت می رسید .اما بیست و هفت سال پس از تصویب

شود .به گفته دبیر خانه کارگر سمنان” :برخی کارفرمایان در بدو

قرارداد های

قرارداد های

سفیدی که مفاد

به اصطالح

آن در هنگام

” سفید“ به

ام ضا

م ع ین

قراردادهایی

نشده ،نباید نافذ

گ ف ته می

و قانونی تلقی

شود که مفاد آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و

گردند .با این وجود به علت موقعیت نابرابر کارفرمایان و کارگران،

پس از امضای آن توسط کارگر ،متن آن از سوی کارفرما

این گونه قراردادها رواج دارند .برای کارگری که نیازمند کار است

تعیین می گردد .این نوع قرارداد کارگران را در موقعیت بسیار

یا چکی در دست کارفرما دارد ،طی کردن مراحل قانونی برای

ضعیفی نسبت به کارفرما قرار داده و عمالً شرایط کار را در

رهایی از قراردادهای ناعادالنه ،روندی پرهزینه و وقت گیر است.

اختیار مطلق کارفرما قرار می دهد .به عالوه ،بعضاً کارگران

با این که قانون کار چنین قراردادهایی را به رسمیت نمی شناسد،

چک های سفیدی را امضا می کنند که بعداً از سوی کارفرما

در عمل نتوانسته مانع سوءاستفاده کارفرمایان از کارگرانی گردد

به وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن آن ها تبدیل می

که تن به قراردادهای سفید داده اند.
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حقوق و مزایای کارگری

اندیشه

پرونده ویژه

تاثیر نبود اتحادیه های مستقل کارگری در عدم تحقق

تمامی سیستم اقتدارگرا هر روز بر گرده آن ها می کوبد و این
آراز فنی
فعال حقوق بشر
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را با گوشت و پوستشان درک می کنند.
روی سخن مقاله با پژوهشگران ،تئوریسن ها ،کنشگران حقوق
بشر و نیروهای طرفدار تغییر است .من و به طور کلی خط

باید اعتراف کنم که کارشناس مسائل کارگری و روابط کارگری

صلح (به برداشت من) ،جریانی سیاسی نیست و برنامه های

نیستم؛ گرچه به عنوان جستجوگر و کنشگر حقوق بشر ،اخبار

سیاسی برای تغییر هم ندارد؛ خواست اساسی ما تالش در

کارگری را از نزدیک دنبال می کنم .لذا در این مقاله من به آنالیز

شناخت مشکالت جامعه مان و آنالیز مسائل اجتماعی هست و

مسائل کارگری ،مطالبات دقیق آن ها ،اعتصاب های گوناگون و

خواستار وجود امنیت ،صلح و رفاه اجتماعی برای مردم هستیم.

روابط کارگران با کارفرمایان (سرمایه داران و کارخانه داران،

شرایط زندگی اکثریت مردم در ایران را می شود یکی از

دولت و نیروهای امنیتی که بخش جدی کارفرماها را تشکیل می

بدترین ،پریشان ترین ،سخت ترین ،و بی امیدترین اشکال

دهند) نخواهم پرداخت .از آن جایی که سال ها ساختارهای بین

زندگی انسانی توصیف کرد .شاید توصیف تاریک بودلیر

المللی قدرت را مطالعه کرده و در رابطه با اقتصاد سیاسی بین

)(Charles Baudelaireاز زندگی انسان ،با زندگی

المللی ،دموکراسی و حقوق بشر مطلب نوشته ام ،آن چه که این

مردم ما شباهت زیادی دارد .بودلیر می نویسد” :تصویر زندگی

جا سعی خواهم کرد -آن هم به صورت کوتاه -بیان کنم ،این

انسان/انسانیت امروز آمیخته است از ترس ،در یک کویری از

است که سناریو و تصویر نمایش گونه ای از زندگی اجتماعی در

دهشت“.

ایران را -آن گونه که من می بینم ،-در چند صحنه تئاترگونه

پرده اول

توضیح دهم .طبیعی است که این مقاله بی طرف نیست و به

وضعیت کارگران در شهرهای گوناگون ایران به خصوص

صورت نرماتیو و آرمانگرایانه نوشته می شود.

شهرهای صنعتی را می شود بدین شکل توصیف کرد/دید:

روی سخن مقاله با حاکمیت نیست چرا که به نظر می رسد

تورم ،شرایط بحرانی و وخیم مالی در اقتصاد کشور ،گرانی روز

گوش های آن ها بسته است و سیاست های عمومی حاکمیت بر

افزون ،اخراج کارگران و بیکار شدن فله ای آن ها ،عدم

یک آیین غیر دمکراتیک و اقتدارگرایانه استوار بوده و عمل می

پرداخت به موقع حقوق و دست و پنجه نرم کردن کارگران

کند .گرچه مقاله خطابش به مردم است ،متاسفانه مردم به طور

برای دریافت ماه ها حقوق معوقه -آن هم حقوقی که زیر خط

عموم روزنامه خوان نیستند و درصد کمی از کارگران با توجه به

فقر قرار دارد ،-وضعیت عمومی این طبقه را توصیف می کند.

شرایط توصیف شده در پایین و مشکالت زندگی ،مسائل

بیش از ده میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان در شرایط

اقتصادی و اجتماعی را به صورت تئوریک و کالن دنبال می

بسیار بدی زندگی می کنند .اکثر آن ها فاقد مسکن شخصی

کنند .این البته به این معنی نیست که شناخت کارگران/مردم از

هستند ،اجاره ها سرسام آور است و شاید بیش از نصف درآمد

شرایط موجود اقتصادی و زندگی روزمره کم است .برعکس،

کارگران به پرداخت اجاره ها صرف می شود .خودکشی در بین
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است .من از کودکان صدها هزار نفری که در خیابان ها می

دانیم که سهم جدی واردات و صادرات را دولت و نیروهای

خوابند و اخیراً نیز سعی در جمع آوری آن ها از خیابان می

وابسته به حاکمیت اداره می کنند .با محاصره اقتصادی عمالً

شود ،چیزی نمی نویسم؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب .اعتصاب

واردات بی رویه و قاچاق کاال و آزادی فعالیت بخش سرمایه

کارگران اخیر نیشکر هفت تپه یک مثال گویا است از این

داری تجاری و دالل ،موجب شده است که بسیاری از واحدهای

سناریو!

تولیدی با وجود داشتن امکانات و تجهیزات فنی و کارآمد و

می شود گفت که موج خصوصی سازی و فروش کارخانجات

نیروی کار با سابقه ،منحل شوند.

دولتی به نیروهای نظامی و امنیتی و افراد وابسته به حاکمیت

تشدید فقر اقتصادی ،فحشا و فروش کودکان و زنان -حتی به

که از سال  8813افزایش داشته ،به اخراج کارگران سرعت و

صورت قانونی ،-افزایش اعتیاد ،کمبود مسکن و گرانی اجاره ها،

ابعاد وحشتناکی داده است .این روند با تغییرات جدی در

آمار باالی طالق ،افزایش خودکشی ،امراض روانی با افزایش

پرداخت یارانه ها ،هم چنان در حال افزایش است .با فرمان

درصد بی کاری باالی  82درصد ،می تواند توصیف کننده و

های بیت رهبری و تفسیرهای فراقانونی از اصول گوناگون،

خالصه پرده اول باشد.

به خصوص اصل  33قانون اساسی ،عمالً زمینه برای تاراج

بدین ترتیب بحران عمیق در تمامی عرصه های اجتماعی و

ثروت های ملی و گسترش ارتشا و دزدی های مالی فراهم

اقتصادی ،آن وضعیتی است که می تواند شرایط سیاسی،

شده است .فروش کارخانه ها به نیروهای امنیتی چون سپاه

اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی ایران را توضیح دهد .به جرات می
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پرونده ویژه

های کارگری به مشکل اساسی جامعه ایران تبدیل شده

اقتصاد و تولید به نیروهای غیرمتخصص منجر گشته است .می

اندیشه

کارگران افزایش داشته و طالق و دربه دری افراد و خانواده

پاسداران و سران نظام عمالً به پروسه واگذاری بخش جدی
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اندیشه

پرونده ویژه

توان گفت که جمهوری اسالمی ایران در طول حیات خود همواره

یمن و لبنان و درگیری بر سر ادامه و یا کاهش این پروسه ها

با بحران روبه رو بوده است .ایران اگر یک کشور دمکراتیک بود،

یکی دیگر از درگیری های مسئولین درون حاکمیت است.

سامان سیاسی و اقتصادی جامعه می بایست تاکنون بارها عوض

متاسفانه جامعه سیاسی ایران در طول ده سال اخیر ،بیش تر از

شده باشد .حفظ نظام سیاسی و اجتماعی کشور تنها با استفاده از

هر زمانی نظامی و امنیتی شده و سپاه و نیروهای شبه نظامی

خشونت ،زندان ،اعدام ،سرکوب خواستهای حقوق بشری مردم و

به عنوان سازمان های سیاسی و اقتصادی نیز عمل می کنند.

قشرهای گوناگون اجتماعی میسر شده است.

سپاه کنترل جدی اقتصاد جامعه را در دست دارد .سایر ارگان

پرده دوم

های نیمه دولتی از قبیل جهاد و بسیج نیز سهمی در این میان

در حاشیه صحنه ،ما شاهد بست نشستن رئیس جمهور سابق با

دارند .درصد دارایی های بخش خصوصی در سایه و ابهام قرار

همکارانش هستیم .در صحنه دیگر می

دارد و مرزهای مالکیت خصوصی و

بینیم که رئیس جمهور قبل از ایشان

در میان پرده اما رئیس جمهور فعلی و منتخب دولتی و نیمه دولتی بسیار تیره است.

ممنوع الخروج شده اند .یک رئیس ”دوره امید“ ،از مشکالت خود برای پیش برد برنامه چرا که مسئولین نظام جمهوری
جمهور دیگر به طور مرموزی فوت کرده هایش سخن می گوید و از طرف دیگر مسئولینی بر اسالمی بین منافع شخصی خود/گروه
است ،نخست وزیر سابق و رئیس مجلس

سر کار می گمارد که تخصص کار ندارند .قوه

خود و منافع عمومی مرزی قائل

سابق ،هر دو کاندیداهای رسمی ریاست

قضاییه از طرف بیت رهبری اداره می شود و

نیستند.

جمهوری ،در حبس خانگی به سر می

استقالل آن هم از طرف دولت و هم از طرف

آن چه که می تواند توضیح دهنده این

برند.

اپوزیسیون قانونی در مجلس و دولت زیر عالمت پرده  -که آنارشیسم منفی نظامی هم

در میان پرده اما رئیس جمهور فعلی و سئوال می رود .آقای احمدی نژاد سخن ار افشاگری می توان نامیدش -آشوب سیاسی و
منتخب ” دوره امید“  ،از مشکالت خود
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های بعدی می کند و این که رئیس قوه قضاییه

اقتصادی در همه حوزه های اجتماعی

برای پیش برد برنامه هایش سخن می دستش در دزدی و ارتشا تا گردن فرو رفته است.

بوده و روش مدیریت بحران و سیاست

گوید و از طرف دیگر مسئولینی بر سر

مدل قدرت هرمی است .هیچ قوه ای

کار می گمارد که تخصص کار ندارند .قوه قضاییه از طرف بیت

مستقل نیست ،با هم رقابت می کنند ولی همه این قوا به

رهبری اداره می شود و استقالل آن هم از طرف دولت و هم از

همدیگر وابسته هستند .این دلیل دوام نظام!

طرف اپوزیسیون قانونی در مجلس و دولت زیر عالمت سئوال می

پرده سوم

رود .آقای احمدی نژاد سخن ار افشاگری های بعدی می کند و

جامعه زنان و نهادهای مدنی آن ها ،علیرغم تالش های زیاد

این که رئیس قوه قضاییه دستش در دزدی و ارتشا تا گردن فرو

در پراکندگی به سر می برند .یکی از دالیل عمده سرکوب

رفته است.

خواست های برابری طلبانه آن ها ،وجود حاکمیت اقتدارگرا و

قوه مقننه دچار آشفتگی خاصی است .قوانین ضد زن تصویب می

سیستم مرد ساالر در جامعه است .سایر نهادهای صنفی و

شود .قوانین خصوصی سازی تایید و تکمیل می شود .نزاع های

مدنی نیز سرکوب می شوند .روزنامه نگاران ،پژوهشگران،

فیزیکی و تئوریک در اوج خودش است و این جناح با آن جناح بر

حقوقدانان ،نمایندگان کارگران و کنشگران حقوق بشر دستگیر

سر تاراج و قانونی کردن ثروت متعلق به مردم درگیری دارند .در

و زندانی می شوند .اسامی و نمونه های زیادی را می شود مثال

این هرج و مرج و آشفتگی ،نیروهای امنیتی/سپاه ،سیاست خارجی

آورد .همین گونه است شرایط کنشگران صنفی و سندیکایی.

ایران را تعیین کرده و پیش می برد .حضور سپاه در عراق ،سوریه،

در ایران با توجه به شرایط موجود ،عمالً هیچ سندیکای
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مبنای کار است.

 . 8موسسه سیاست؛ که توسط انتخابات و مردم ،برنامه ریزی و

پرده ها و صحنه های دیگری هم می شود به این نمایش

مدیریت جامعه را به عهده می گیرد.

تاسف انگیز و فاجعه اجتماعی در ایران اضافه کرد .برای مثال

 . 2موسسه اقتصاد/بازار؛ که یک موسسه غیر دمکراتیک است و

سیاست هایی که در رابطه با اقلیت های مذهبی ،اقلیت های

توسط بخش خصوصی/شرکت ها و افراد اداره می شود .در سه

ملی ،دگرباشان جنسی ،توانخواهان جسمی و فکری و غیره

دهه اخیر نقش این موسسه در قدرت سیاسی بسیار افزایش

روا می شود .همه این گروه ها نیاز به انجمن ها ،سندیکاها و

داشته و دستور کار سیاست اقتصادی جامعه توسط این بخش

نهادهای دمکراتیک و مدنی دارند که در محله ،منطقه ،شهر،

دیکته می شود.

استان و کشور ،در سطح های گوناگون اجتماعی از حقوق آن

 . 8حوزه سوم؛ جامعه ی مدنی سازمان یافته است که یکی از

ها دفاع کند.

ار کان

آزادی

م هم

ل ی برال

ا ج ت ما عات و

د مو کرا سی

آزادی

غربی بوده که

های مدنی و

روی دو موسسه

سیاسی آن نیاز

ی قبلی تاثیر

مبرمی است

می گذارد.

که می تواند

هر کدام ار این

پایه اولیه بنای

موسسات فضا و

ن هاد های

ع مل/

سا یر

پرونده ویژه

حاکمیت بوده و سیاست های اقتصادی/سیاسی حاکمیت

عبارتند از:

اندیشه

مستقلی وجود ندارد .مسئولین خانه کارگر در ارتباط با

بنا به سنت های اجتماعی مشخص شده است .این سه موسسه

حوزه

مستقل صنفی

قدرت خود را

باشد .هیچ دولتی و اقتصادی نمی تواند به تنهایی به نیازهای

دارند و کارکرد آن ها توسط قانون توضیح داده شده است .در

شهروندان پاسخ گوید .تکامل جامعه سازمان یافته و مستقل

درون حوزه سوم ،سازمان های صنفی و اتحادیه های کارگری و

نهادهای صنفی ،ضامن صلح ،امنیت اجتماعی ،فرهنگی و

کارمندی قرار دارند .در کشورهای اسکاندیناوی و بخش شمال

صنفی گروه های مختلف اجتماعی است.

اروپا ،مالقات ها و قراردادهای ساالنه و یا درازمدت بین این سه

بدین ترتیب سازمان های مدنی مستقل ،آن کسری اساسی

موسسه صورت می گیرد تا در رابطه با افزایش حقوق کارگران/

است که می تواند یکی از دالیل عمده بحران جامعه ایران

کارمندان و سایر مسائل مهم توافق صورت گیرد .می دانیم که

باشد .وقتی به ساختارهای جوامع دمکراتیک غربی نگاه می

وجود بیمه های اجتماعی و بیمه های بیکاری یکی از ویژگی

کنیم ،متوجه می شویم که سه نهاد و موسسه پر قدرت

های کشورهای غربی با سیاست رفاه ملی است.

اجتماعی/سیاسی وجود دارد که عملکرد هر کدام از موسسه

دولت های غیر دمکراتیک و اقتدارگرا ،به دالیل گوناگون فاقد

ها و زیر مجموعه های آن ها توسط قانون و یا غیر مستقیم

آن هستند .همان طور که گفته شد ،استقالل عمل هر کدام از
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این موسسه ها و سازمان های زیر مجموعه آن ها ،در قانون

ده سال پیش از آن تانک ها و سربازان شوروی را به سرکوب

تثبیت و تضمین شده است .به همین جهت اتحادیه های کارگری

تظاهرات پراگ فرستاده بود ،هنوز در قدرت بود .بلوک شرق با

در سیاستگذاری های حقوقی و سایر مسائل مربوط به کار دخالت

تمام قدرت خود با کشورهای غربی رقابت می کرد.

می کنند.

جنبش همبستگی در لهستان ،کشور همسایه که موفقیت های

پرده چهارم

چشمگیرش بر علیه یک حکومت منفور و ناخواسته ،که انرژی

بدین ترتیب ،باید تاکید کرد که تصویر و روایت از مشکالت جامعه

و قدرت به سایر کشورهای اروپای شرقی و میلیون ها مردم

و سیاست های اقتدارگرایانه و سرکوب حرکت های مدنی و

دیگر که می خواستند در یک کشور دمکراتیک زندگی کنند

دمکراتیک مردم به این دلیل نیست که این سرنوشت مختوم و

بخشید ،هنوز متولد نشده بود .من خودم مثل سایر دوستانم،

نهایی جامعه ماست؛ بلکه برای شناخت،

بارها و مدت های طوالنی به زندان

جمع بست کلی و ارائه راهکارهای برون

تنها یازده سال بعد از نوشتن مقاله ”آن چه که حبس شدیم سال های دیگری نیز قرار

رفت از بحران است .با یکی دو مثال و مردم عادی می توانند با یک زندگی صادقانه و دور بود بود آزادی ما صلب شود.
اما تنها یازده سال بعد از نوشتن مقاله

یک نقل قول از واسالو هاول پرده

از دروغ انجام دهند“ ،من/ما شاهد پیروزی های

پایانی را تصویر می کنم.

بسیار بزرگ مردم در منطقه -از جمله کشور خود ” آن چه که مردم عادی می توانند با

اکثر ما شاهد دوران قدرت شوروی و من -بودیم ،آن چه که بعدها با نام انقالب مخملی یک زندگی صادقانه و دور از دروغ
بلوک شرق و فروپاشی آن بودیم .رژیم مشهور شد .در نوامبر سال  8111چک و اسلواکی انجام دهند“  ،من/ما شاهد پیروزی
آپارتاید آفریقای جنوبی ،زندان طویل

همراه با سایر کشورهای بلوک شرق بر خشونت

های بسیار بزرگ مردم در منطقه -از

المدت نلسون ماندال ،آزادی و رئیس دولتی و رسمی حکومت های سوسیالیستی ،پیروز جمله کشور خود من -بودیم ،آن چه
جمهور شدن ایشان در آفریقای جنوبی شدند .سقوط و فروپاشی تمامی این کشورها/بلوک که بعدها با نام انقالب مخملی مشهور
خاطرمان هست .ما هم چنین مبارزه

شرق بیش از یک هفته طول نکشید

جنبش همبستگی در لهستان ،بهار پراگ،
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شد .در نوامبر سال  8111چک و
اسلواکی همراه با سایر کشورهای

سرکوب آن و شکست سوسیالیسم واقعاً موجود را به یاد داریم.

بلوک شرق بر خشونت دولتی و رسمی حکومت های

تغییر تحوالت دمکراتیک در آمریکای التین را که زمانی با

سوسیالیستی ،پیروز شدند .سقوط و فروپاشی تمامی این

حمایت نظامی آمریکا توسط ژنرال های آمریکایی در شیلی،

کشورها/بلوک شرق بیش از یک هفته طول نکشید“.

آرژانتین و سایر کشورهای مجاور از خشن ترین و پلیسی ترین

اگرچه این تغییرات ایده آل نبودند ،ولی در میانکنش با

نظام های سیاسی بودند ،نیز به خاطر داریم .اکنون هیچ کدام از

مجموعه حرکات موجود در آن زمان موفق شدند سامان های

این قدرت ها باقی نیستند و اغلب این حکومت ها به صورت

سیاسی قدرقدرت را عوض کنند .کنش های موفق مدنی و

مسالمت آمیز تغییر یافته اند .تاویل واسالو هاول را در رابطه با این

مردمی دیگر که کوچک ولی موفق بودند ،زیاد هستند .اگر

موارد نقل می کنم:

روش و یا متدی از مبارزه شکست می خورد ،می توان

” تعدادی بر من سخره گرفتند/ریشخند زدند که این چنین افکاری

راهکارهای نو و جدیدی را برای برداشتن موانع در سر راه

و پخش آن ها گمراه کننده است .من را به عنوان دون کیشوت

دموکراسی پیش گرفت .تجربه ثابت کرده که با پشتکار،

چک نامیدند که با آسیاب بادی های خیالی جنگ می کند .در نظر

سازماندهی درست و استفاده از روش های مدنی ،کنش های

اول این شک منطقی به نظر می رسید .آن زمان لئونید برژنف که

حقوق بشری موفقیت آمیز خواهند بود.
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محرومیت کارگران در ایران از منزلت انسانی
ویدوئویی در شبکه های عمومی بازپخش شد که در آن
کشاورزی و هیات همراه به سیاست های اقتصادی دولت در
واردات برنج انتقاد می کرد که باعث کاهش قیمت برنج داخلی

فعال مدنی

می شود .با این انتقاد می توان همدل بود یا نبود ،یعنی مسئله

معنی که توام با بی عملی عمیق است ندارند؛ آن ها در مرحله اول

درستی و یا نادرستی انتقاد نیست؛ مسئله در جوابی است که

به خاطر نفس انسان بودنشان به این احتیاج دارند که با آنان با

وزیر کشاورزی ،استاندار و همراهان دولتی ایشان به شخص

رعایت ”شان و منزلت“ انسانی شان برخورد شود .بقیه موارد مانند

منتقد دادند .وزیر و استاندار این مملکت جوابی را به کشاورز

حق و حقوق ،حتی در مرحله دوم الویت می گنجد و این البته به

دادند که عصاره نگاه دولتمردان به اقشار ضعیف جامعه را به

خاطر بی اهمیت پنداشتن منافع صنفی کارگران نیست .بلکه به

تصویر می کشد :وزیر و استاندار با همراهی قهقه مگسان دور

خاطر این است که در تمامی ادیان و مکاتب اخالقی جهان ،انسان

شیرینی و مداحان و اسکورت ها شخصیت کشاورز را تحقیر

ها از هر زبان ،مذهب و مالک هر مقدار دارایی که باشند به صرف

کردند و در حالی که همراه با آن ها قهقه سر می دادند ،به

انسان بودنشان ،پیش از هر چیز الیق برخورداری از احترام و

زیردستانشان می گفتند به ایشان سبوس بدهید بخورد ،بلکه

رعایت شرافت انسانی شان هستند.

آرام بشود.

در دولت روحانی -که جزوی از کل نظام جمهوری اسالمی ایران

نگاه دولتمردان به اقشار کم درآمد در ایران ،دقیقاً در این محور

است ،-در مرحله اول به منزلت و شرافت انسانی کارگر و یا به طور

می گنجد .درست است که کارگر به عنوان یک صنف شغلی،

کلی به اقشار کم درآمد ،تجاوز می شود .جمهوری اسالمی همراه

حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود اما مسئله اصلی این

با سیستم و ساختار سیاسی اش ،مولد ساختار ارزش هایی اخالقی

است که در ایران این کارگر از حقوق و یا کرامت انسانی

است که در آن حاصل کردن ثروت از طریق دزدی و رانت و رشوه

خویش ،به عنوان یک انسان ،محروم است .هر چند ما در

تقبیح نمی شود ،بلکه تمام مسئولین حکومتی و آقازاده ها به انجام

مراسمات و سخنان بعضی از مسئوالن نظام ،بعضاً شاهد خربزه

آن افتخار می کنند و آن را نوعی زرنگی تلقی می کنند .اما در

زیر بغل دادن به کارگر می شویم که مثالً می گویند پیامبر

ارزش های اخالقی ساختار جمهوری اسالمی ایران کار روزمزد،

اسالم از کف دست کارگر بوسید و یا جمالتی مانند معلمی

کشاورزی ،کارگری و به طور کلی اقشار کم درآمد ،انسان هایی

شغل انبیاست؛ اما واقعیت این است که دولتمردان اقشار کم

الیق احترام دیده نمی شوند که در سخنان روزمره نخبگان این

درآمد را به دیده تحقیر و تمسخر می نگرند و اصوالً چنان شان

سیستم مانند وزیر کشاورزی آن ها را تمسخر و تحقیر می کنند.

و جایگاهی برای خود قائل هستند که مانند وزیر کشاورزی و

این حکومتی است که مردمانش را به صرف کارگر بودن و ندار

استاندار دولت روحانی ،افتخار نمی دهند که با رعایت منزلت

بودن که از قضا سیاست های خود حکومت و فساد مسئوالنش

انسانی کارگر و کشاورز حتی با لحنی توام با احترام ،با آن ها

اصلی ترین دلیل فقر مردمانش است ،آن ها را تحقیر و تمسخر می

برخورد کنند .روشن است کارگران احتیاجی به تعریف های بی

کند .امروز ،قسمت اعظم شهروندان ایران به خاطر بی کفایتی
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مسئوالن جمهوری اسالمی از فقر ،بیکاری و کار در شرایط سخت

عطاریان که سابقه سپاهی و جانباز دارد با یک-سوم قیمت ،آن

با مزد پایین رنج می برند و مسئولین جمهوری اسالمی با آن ها

هم به صورت اقساط واگذار شده است .یعنی دولت و نهادهای

آشکارا برخوردی تبعیض آمیز دارند .برخوردی که به خودی خود

قدرتمندی مانند سپاه ،بنیاد جانبازان ،آستان ها و هم چنین

می تواند حکومت را از مشروعیت حکمرانی ساقط می کند .در واقع

دولتمردان تاجر و کارخانه دار ،بزرگ ترین کارفرمای کارگران

می توان گفت که برخورد مسئوالن با شهروندان ندار ایرانی ،مانند

ایران هستند .بر همین اساس ،الزم است که برای سازماندهی

برخورد لشگر اشغالگر با مردمان کشور اشغال شده در اعصار قدیم

امور کارگران از افراد امنیتی و نظامی نظیر ربیعی استفاده کنند؛

است؛ و می دانیم که امروزه حتی لشگر اشغالگر هم سعی می کند

این افراد هر چه باشد ،هم به صورت عملی سابقه شکنجه و

در ظاهر احترام و منزلت انسانی مردمان کشور اشغال شده را حفظ

بازجویی و سرکوب مردم و شکستن استخوان معترضین را

کند تا در چشم عامه

دارند و هم این

مردم کمی مشروعیت

که علم ساختن

با شد .ا ما

نهادهای موازی

حا ک مان ج م هوری

برای

سردر گم

اسالمی حتی این حد

کردن م طا ل بات

از رواداری را هم در

واقعی را در دروس

برخورد با مردمان

امنیتی طی کرده

ایران رعایت نمی

اند .یعنی ما با

کنند و از تحقیر

دو ل تی -و

یا

روزمره و عیان آنان

درست تر دولت

در عرصه عمومی

در

دا ش ته

ها یی-

جمهوری اسالمی

لذت می برند.
در مرحله دوم ،می توان ادعا کرد که دولت روحانی ،یکی از امنیتی

مواجه هستیم که با وجود شعارهای توخالی و دروغین برای

ترین دولت های جمهوری اسالمی ایران است .مثالً علی ربیعی،

اعتالی وضع کارگران ،برای ادامه استثمار و بهره کشی

وزیر کار این دولت ،از امنیتی ترین افراد کابینه روحانی است .حتی

غیرانسانی و غیرعادالنه از آن ها ،افراد آشنا به سرکوب و امور

بعضاً اصولگرایان به طعنه می گویند که ربیعی از وزیر اطالعات هم

امنیتی را از وزارت اطالعات به کار می گیرند .هر شعاری که

امنیتی تر است .اما چه دلیلی دارد که وزیری که فقط تجربه امنیتی

دولت روحانی برای احقاق حقوق کارگران بدهد ،دروغین و سر

دارد ،متصدی امر کارگران شود؟ جواب ساده است :دولت ایران

از حیله برای تحمیق کارگر است؛ که اصوالً احقاق حقوق

بزرگ ترین کارفرمای ایران است و اکثر کارگران به طور مستقیم و

کارگران احتیاجی به شعار ندارد و اگر نیتش را داشته باشند ،در

یا غیرمستقیم در مراکز تولید وابسته به دولت کار می کنند .حتی

عمل می توانند در کوتاه ترین مدت ،حقوق بسیاری از حقوق

کارخانه و موسسه های اقتصادی دولتی هم که خصوصی سازی

کارگران در موسسات تحت مدیریت جمهوری اسالمی را به

می شوند ،به نوعی مجدداً با  82-22درصد قیمت به افراد یا

صورت عملی احقاق کنند.
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اما واقعیت این است که دولت روحانی به خودی خود ادعایی در

خاطر پرداخت نکردن حقوق کارگرانش خبرساز شده است ،به

حوزه آزادی های فردی و حقوق صنفی کارگران ندارد و فقط
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حق کشی های صورت گرفته در مورد کارگران نکرده است.

خوشبختانه نمیتوانند ادعا کنند صدا و حق اعتراضمان هم دست

یعنی حتی با بی توجهی خاصی ،خود را به ندیدن می زنند و

خودمان نیست .سکوت دولت روحانی و حامیانی در این قضایا ،به

طرفداران دولت که توهم این را دارند که هنوز زمان و

معنی رضایت و حتی همراهی و مشارکت در سرکوب کارگران

موقعیت مناسب نیست ،با این سکوت روحانی و کابینه اش را

معترض است .دولت روحانی مانند دولت های قبلی در چهار دهه

همراهی می کنند و حتی اخبار مربوط به این حوزه را تا حد

حیات جمهوری اسالمی ،نه دغدغه کارگر داشته و نه اصوالً به

امکان در رسانه های خود سانسور می کنند تا به خیال خویش

این مسئله میل دارد ورود پیدا کند.

چهره روحانی را در چشم مردم خدشه دار نکرده باشند.

اما مسئله اصلی این است که حقوق صنفی کارگر تابعی از کل

مثالً در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی ،کارگران معدن

موجود در جمهوری اسالمی ایران است .جمهوری اسالمی به

آق دره را به خاطر مطالبات مشروع
کارگری -اعم از معوقات مزدی که

پرونده ویژه

اصوالً روحانی و کابینه اش تا به حال حتی اشاره ای هم به

هم صددرصد در کنترل نداریم .این ادعای درستی است؛ اما

اقتصادی

طرفداران جنبش اعتدال به چنین توهماتی دامن می زنند.

جا مدعی شوند که قوه قضاییه دست ما نیست و نهاد اطالعاتی را

عنوان یک کارفرمای عمده در ایران در
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی،

حال استثمار کارگران است و خود یک

یک درصد هم سیاسی نبود ،-شالق کارگران معدن آق دره را به خاطر مطالبات مشروع مشکل در راه احقاق حقوق صنفی
زدند .کارگران معدن مزبور را به حکم کارگری -اعم از معوقات مزدی که یک درصد هم کارگران است و نه یک راه حل.
دادگاه لخت کردند و شالق زدند ،که سیاسی نبود ،-شالق زدند .کارگران معدن مزبور را مسئوالنی که حتی منزلت انسانی کارگر
مالک اش از وابستگان سردار به حکم دادگاه لخت کردند و شالق زدند ،که مالک را رعایت نمی کند ،چگونه می توان

سازندگی بود و از دست او مدال اش از وابستگان سردار سازندگی بود و از دست او متصور شد که حقوق صنفی او را پاس
لیاقت گرفته بود ،تا از این به بعد مدال لیاقت گرفته بود ،تا از این به بعد کسی جرات بدارند و از آن محافظت کنند؟
کسی جرات اعتراض به کارفرمایان

اعتراض به کارفرمایان حکومتی را نداشته باشد.

مسئله دیگر این است که تولید و اقتصاد

حکومتی را نداشته باشد .شاهرخ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زمان حکمرانی آقای در ایران شدیداً بیمار است و این اقتصاد
زمانی فعال کارگری در زمان

روحانی در اثر اعتصاب غذا فوت کرد.

حکمرانی آقای روحانی در اثر

قابلیت رشد و ثروت آفرینی ندارد که با
شکوفایی آن ،کارگران واحدهای تولید

اعتصاب غذا فوت کرد .محمد جراحی دیگر کارگر زندانی نیز

هم بتوانند از حقوق خود بهره مند شوند .البته مقصود این نیست

به خاطر عدم درمان در زندان ،به بیماری سرطان مبتال شد و

که مانند دولتی ها ،احقاق حقوق کارگران را با وضع بد اقتصاد

مدت کوتاهی بعد از آزادی فوت کرد .یا رضا شهابی از فعالین

کنونی توجیه و بهبود آن را به آینده موکول کرد؛ بلکه منظور این

کارگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران که تا به حال دوبار

است که کلیت سیستم هیچ قابلیتی در این زمینه ندارد .اقتصاد

در زندان سکته مغزی کرده است و در زندان نه به درمانش

ایران و تولید در آن ،به قدری آغشته به رانت و فساد است که

اقدام می شود و نه برای معالجه بیماری اش که حق اولیه

مسئله دولت به صورت جدال روزانه برای مرگ و زندگی و سرپا

ایشان است آزاد می شود .همسر و دوستان نگرانش هم که

نگهداشتن این اقتصاد بیمار است و اصوالً هر دولتی هم بیاید نمی

پیگیر وضعیت ایشان بودند تحت فشار نیروهای امنیتی

تواند نه اقتصاد را بهبود ببخشد و نه به احقاق حقوق کارگران

هستند .روحانی و کابینه اش و حتی طرفدارانش شاید در این

کمک کند .پیش شرط بهبود وضع کارگر ،توامان رشد سرمایه دار
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ملی ،آزادی های مدنی ،و برقرار شدن حداقلی از صلح و آرامش

شالق و چوبه دار نمی کشد؛ چیزی که ما در جمهوری اسالمی

بین ایران و جامعه جهانی را می طلبد .ما در حال حاضر در کشور با

ایران به وفور شاهد آن هستیم.

وضعی روبه رو هستیم که سرمایه دار و تولید کننده ای که شغلش

از سوی دیگر ،بدون روابط مبتنی بر صلح و دوستی با

از ابتدا در بازار بوده که هم در پروسه تولید و تجارت ثروت خویش

همسایگان و جهان اصوالً نمی توان از اقتصاد سخن گفت.

را به دست آورده باشد و هم در این پروسه تجربه و علم بازار و

اقتصادی که درگیر تحریم و روابط جنگی با اکثریت جهان باشد،

تولید را کسب کرده باشد ،نداریم تا اصوالً درک کند که رعایت

اصوالً حداقلی از ثبات و برنامه ریزی حتی به مدت یکی-دو ماه

کارگر ماهر در نهایت باعث افزایش سرمایه او می شود .اکثر

را هم دارا نیست که بخواهد خرید و فروش خویش را ثبات

سرمایه داران و تولید کننده های ما افرادی از حکومت هستند که با

ببخشد و نهایتاً در این اقتصاد ما با کسانی مثل بابک زنجانی و

رانت قدرت و با توسل به فساد و رشوه به ثروت خود رسیده اند.

رضا ضراب روبه رو می شویم که به صورت بادکنکی رشد می

کسانی که اغلب تا دیروز کارشان بازجویی و نظامی گری و

کنند و بعد از مدت کمی حکومت سرشان را زیر آب می کند.

شکستن استخوان مخالفان در گوشه های زندان بوده است و امروز

در پایان -همانطور که در باال ذکر شده است ،-باید تاکید شود

به مدد ا ین
سا ب قه،

که
کار گران

کار

ا مروز
در

اق ت صادی می

ایران با فقدان

کنند .مثالً در

دو ا مر ع ین

خصوصی سازی

مواجه هستند.

هایی که انجام

مسئله اول و

می شود اموال

مهم تر ،این

دولتی عموماً با

ا ست که در

ده-بیست درصد

ز ند گی روزا نه

ارزش واقعی یا

” شان و منزلت

ن هاد های

انسانی“ آن ها

نظامی و یا به

پاس داشته نمی

افراد نزدیک به

شود و کارگران

حکومت واگذار

خا طر

به

به

می شود .یعنی بازجوی سابق که اکنون به مدد قدرت ،سرمایه دار و

مشکالت اقتصادی شان ،از طرف سیستم اخالقی حاکمیت

مدیر تولید شده است ،مسلماً همان رفتار را با کارگران معترض

جمهوری اسالمی ایران مورد تحقیر ،بی احترامی و تمسخر قرار

خواهد کرد که سابقاً با همکارانشان در پستوهای زندان و

می گیرند .مسئله دوم کارگران هم این است که آن ها هم مانند

بازداشتگاه ها با منتقدین سیستم می کرد .فقط در یک جامعه

هر انسانی نسبت به کاری که انجام می دهند باید مزد عادالنه

دمکراتیک است که کارگر به خاطر اعتراض صنفی به تضییق

ای دریافت کنند و کارفرما بایستی برای سالمتی ،آموزش و حق
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صنفی  -که کم ترین حق صنفی او است ،-کارش به زندان و

اعتراض صنفی کارگر ارزش و احترام قائل شود و انسانیت او را

پاس بدارد.
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خالءهای قانونی دستمزد در مواجهه با کارگر و کارفرما
طبق اعالم مرکز آمار ایران ،در سال  ،15حدود  22میلیون نفر
میزان حدود  83میلیون نفر کارگران دستمزد بگیر هستند که
مشمول قانون کار هستند و باید بر اساس قوانین مصوب حقوق

آسیب شناس اجتماعی

و مزایای آن ها پرداخت شود.

گیرد .آن ها به دلیل موقعیت برتر خود از جایگاه قدرتمندی

خالءهای قانونی موجود در بخش حقوق ،دستمزد ،معوقات،

برخوردارند .دولت هم برای ایجاد اشتغال و رفع بحران بیکاری ،هم

بیمه ها ،مطالبات و قراردادها در قانون کار دائما مورد بحث

چرخه اقتصادی و درآمد مالی ،نیاز به صاحبان سرمایه و کارفرمایان

بوده و نکته مهمی که باید در خصوص ”دستمزد“ به آن توجه

دارد .پس طبیعی است در کارگروه هایی مانند اصالح قانون کار ،در

کرد ” :تعیین دستمزد“ و ” پرداخت دستمزد“ است .تعیین

تعیین حداقل دستمزد که هم نمایندگان کارگری وجود دارد هم

دستمزد و یا حداقل مزد که ضعف و ابهام قانونی زیادی در آن

نمایندگان کارفرمایان ،کارفرمایان منتفع تر شوند .همین اتفاق در

وجود دارد؛ اما پرداخت دستمزد که ابهام و نقص قانون نداریم،

بحث اعتراضات کارگری نیز به چشم می خورد .وقتی قرار بر

بلکه در اجرای قانون و پرداخت به موقع و عدم پیگیری در اجرا

تعیین حقوق است ،دو سطح منافع کارگران و منافع کارفرمایان در

مشکل وجود دارد .در قانون صراحتاً آمده است :مزد کارگران،

نظر گرفته می شود .آن چه برای کارگران مهم است و ضرورت

جزو دیون ممتازه کارفرماست .یعنی اگر کارفرما ورشکسته

افزایش دستمزدها را طلب می کند ،تامین معیشت و حفظ کرامت

است و یا طلبکارهای متعدد دارد ،ابتدا باید از محل اموال او

انسانی شان است .اما آن چه برای کارفرما و سرمایه دار مهم است،

دستمزد کارگران پرداخت شود ،سپس مانده اموال به نسبت

پایین آوردن هزینه تولید برای ایجاد ارزش اضافی یا انباشت بیش

بستانکاری طلبکاران میان آن ها تقسیم شود.

تر سرمایه است .کارفرما برای این کار چند راه پیش رو دارد؛ یا

قانون کار از درون حقوق مدنی استخراج شده و وارد حقوق

کیفیت کاال را پایین بیاورد ،یا دست به اخراج و تعدیل نیروی کار

عمومی شده است .بخشی از این ،به تالش کارگران در راستای

بزند و از نیروهای باقی مانده کار اضافی بکشد ،یا به نحوی

استیفای حقوق خود و مبارزه علیه استثمارگران به وجود آمده

دستمزد کارگران را پایین بیاورد .خود این پروسه در چند شکل

است .به لحاظ قانونی در الیحه قانون کار ،باید سه اصل حقوق

صورت می گیرد؛ یا بر اساس قراردادهای سفید امضای حین

کار ،حقوق کارگر و حقوق کارفرما در آن رعایت شود .اما در

استخدام کارگران را از حقوقی که بر اساس قانون کار ،کارفرما

سایه سیاست های اقتصاد لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد ،این حقوق

ملزم به پرداخت آن است ،محروم می کند ،یا دست به عدم

همواره به نفع کارفرمایان بوده است .خالءهای قانونی موجود

پرداخت حقوق برای ماه های طوالنی می زند.

در خصوص حقوق و قوانین کار ،نیز باعث شده است دست

روشن است که کارفرما برای پایین آوردن هزینه های تولید ،از

کارفرمایان بازتر باشد و همین امر موجب ” قانون زدایی“ از

کیفیت محصول کم نمی کند ،زیرا در این صورت از چرخه رقابت

روابط کار می شود.

خارج شده و به سمت ضرردهی یا سود پایین سیر می کند .پس

در همه امور روابط کار ،دولت همیشه طرف کارفرما را می

بهترین راه ارزان سازی نیروی کار ،تعدیل نیرو ،افزایش ساعات
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کار ،عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران است.

شده و مجازات می شوند .اما کارفرمایان مصونیت داردند و به

همه این اتفاقات در سایه ضعف و درست اجرا نشدن حداقل های

خاطر پرداخت نکردن حقوق کارگران مجازات نمی شوند؛ زیرا

موجود در قانون کار ،به نفع کارگران است .اداره کار مرجع رسیدگی

به صورت فراقانونی دولت و کارفرما به هم نیاز دارند.

به تخلفات کارفرمایان و حمایت از حقوق کارگران است .به لحاظ

” مهم ترین و تکراری ترین ظلم و بی قانونی اعمال شده

قانونی اداره کار بر

توسط شورای عالی

اساس قرارداد موجود

کار و سکوت تایید

بین کارگر و کارفرما

آمیز بخش بزرگی از

قضاوت می کند .در

نمایندگان کارگری

غیاب تشکل های

در قبال آن ،وضعیت

ص ن فی

دستمزد و تصویب

کار گری ،و عدم

حداقل مزد است .از

ن ظارت به ا جرای

هنگام تصویب قانون

درست قوانین توسط

کار تا به امروز هرگز

اداره کار ،وقتی حقوق

دستمزد کارگران به

قا نو نیِ

کارگران پرداخت نمی شود ،هیچ مرجع رسیدگی کننده ای

طور واقعی و به میزان کافی و یا حتی مطابق با همین قانون

مسئولیت استیفای این حقوق را به عهده نمی گیرد .شکایت کارگر

افزایش پیدا نکرده است؛ همواره میزان افزایش دستمزد از نرخ

به اداره کار بی جواب می ماند ،ضرب االجل نهادهای مسئول به

تورم عقب تر بوده است .هیچ گاه بند دوم ماده  38در مورد
تامین هزینه زندگی اجرایی نشده و در

کارفرما بی نتیجه می ماند ،و نهایتاً آن

اگر کارگران برای مطالبه حقوق معوق خود ،از انتهای مسیر این ماجرا ،هم اکنون
که در این میان منتفع می شود ،خو ِد
کارفرمایان هستند که در صورت بروز مجاری اقدام کرده و بی نتیجه ماندند ،از آن جایی دستمزد دریافتی دست کم  12درصد از
بحران ،از دولت تسهیالت دریافت می که تشکیالت و حامی صنفی هم ندارند ،و هم چنین کارگران معادل یک سوم خط فقر است و
کنند ،اما باز همان تسهیالت در راستای ایراد ماده  832قانون کار در به رسمیت نشناختن یا مطابق با آمار رسمی بیشینه  32درصد
کارگرانی که حقوق معوق دارند ،به اعتصاب کارگران ،اگر دست به اعتصاب ،تحصن یا از میانگین هزینه های یک خانوار را می
تظاهرات بزنند به لحاظ قانونی متهم به برهم زدن تواند پوشش دهد“)8( .
درستی استفاده نمی شود.
نهایتاً در سایه همین قانون زدایی هایی

نظم عمومی شده و مجازات می شوند .اما

بیست و هفت سال پیش ،دولت ،قانون

که اتفاق می افتد ،اگر کارگران برای

کارفرمایان مصونیت داردند و به خاطر پرداخت

کنونی کار را با  ۲۱۲ماده جایگزین قانون

مطالبه حقوق معوق خود ،از مجاری نکردن حقوق کارگران مجازات نمی شوند؛ زیرا به کار مصوب سال  ۵۲۲۲کرد؛ قانونی که
اقدام کرده و بی نتیجه ماندند ،از آن صورت فراقانونی دولت و کارفرما به هم نیاز
هنوز در رابطه با مواد آن و عادالنه
دارند.
بودنش بحث است و نه کارگران و نه
جایی که تشکیالت و حامی صنفی هم
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هم کارفرمایان با وجود اختالف منافع ،چند سالی است بر سر

تظاهرات بزنند به لحاظ قانونی متهم به برهم زدن نظم عمومی

اصالح قانون کار توافق دارند و هر کدام خواستار اصالحاتی به

ندارند ،و هم چنین ایراد ماده  832قانون کار در به رسمیت

کارفرمایان از آن راضی هستند .بر این اساس هم کارگران و
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قانون کار را اصالح کند .بر این اساس دولت دهم الیحه ای

مهم ترین ایراداتی که نمایندگان کارگران به الیحه پیشنهادی

برای اصالح قانون کار به مجلس فرستاد ،اما بالفاصله از

دولت وارد میدانستند ،تغییرات در ماده  ۴۵قانون کار بود .ماده

طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی

 ۴۵قانون فعلی کار ،فقط دو شرط »نرخ تورم«و »سبد معاش

تشخیص داده شد و برای اصالح به دولت برگردانده شد.

خانوار« برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شده

دولت یازدهم نیز اصالح قانون کار را در دستور کار قرار داد،

است ،اما دولت تدبیر و امید این ماده را تغییر و شرط »شرایط

اما با مخالفت بیش تری از سوی فعاالن کارگری روبه رو شد

اقتصادی کشور«را به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل

و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ،دولت روحانی با اتخاذ

دستمزد کارگران در نظر گرفته بود .کارگران معتقدند همان دو

شیوه ای تبلیغاتی الیحه اصالح قانون کار را پس گرفت ،اما

شرط »نرخ تورم«و »سبد معاش خانوار«هم هیچ گاه از سوی

با گذشت حدود  1ماه ،هنوز خبری از اصالح یا عدم اصالح

دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به صورت عادالنه

آن در دست نیست .اما نمایندگان کارگری خواهان آن هستند

مورد توجه قرار نگرفته است و اکنون با اضافه شدن شرط جدید

که تکلیف اصالح الیحه قانون کار مشخص شود تا شاید

اوضاع برای ضایع شدن بیش تر حقوق کارگران به دست دولت

برای تعیین حداقل دستمزد سال  ۹۲نیز به آن استناد شود .با

مناسب می شود“)2( .

ناعادالنه بودن حداقل دستمزد کارگران -که چیزی حدود یک
سوم خط فقرِ اعالم شده از طرف همین دولت است،-
کارگران ،امنیت خود و بیش از  32میلیون نفر که زیست
کارگری دارند ،شان و کرامت انسانی خود را از دست می

پانویس ها:
.1

فرج اللهی ،کاظم ،کاروان را سیاستی دگر باید ،راه کارگر  81اسفندماه 8815

.2

کارگران و کارفرمایان در انتظار اصالح قانون کار ،کیهان لندن 1 ،آبان ماه
8811
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بر اساس ماده  ۲۲قانون برنامه پنجم توسعه ،دولت مکلف بود

بر اساس گزارش کیهان لندن در آبان ماه سال جاری ” ،یکی از

حقوقی

نفع خود هستند.

دهند.
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ناصر آقاجری :سرمایه داری داللی در ایران فاجعه آفریده
قدرت قانون را به خصوص در رابطه با کارگرانی که قرارداد

گفتگو

موقت دارند  -که شامل اکثریت کارگران فنی ایران می شود،-
گفتگو از علی کالئی

برداشته است .در واقع کارگران از شمول قانون کار خارج شده
اند .حتی برای اختالفاتی که در محیط کار به وجود می آید ،به

اخبار مربوط به اعتراضات کارگران نسبت به معوقات مزدی شان،

جای این که به حل اختالف به واسطه مذاکرات نماینده اداره

به خبرهایی هر روزه ای بدل شده که دیگر در حال عادی شدن

کار و کارگر و کارفرما بپردازند ،مسئله به محاکم شرع واگذار

هستند .کارگرانی که ماه ها کار می کنند و مزدی نمی گیرند.

شده است .محاکم شرع هم دقیقاً از جزئیات مسائل کار اطالعی

خانواده هایی که کارگران بی مزد ،سرپرست خانوارهایشان هستند

ندارند .پیمانکار می رود و با آن ها صحبت می کند ،آن ها هم

و پس از چند ماه در تامین احتیاجات اولیه نیز در می مانند.

از منافع پیمانکار در مقابل کارگر دفاع می کنند .کارگری که

برای بررسی این مسئله و جویا شدن چرایی و چگونگی آن با ناصر

شش ماه است حقوق نگرفته ،هیچ درآمد دیگری ندارد و

آقاجری ،از فعالین با سابقه کارگری و از نمایندگان صنفی کارگران

خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند ،مجبور می شود که

پروژه ای جنوب گفتگو کرده ایم .از او در خصوص مسئله معوقات

اعتصاب کند .توجه داشته باشید که اعتصاب کارگران ،به خاطر

مزدی ،نوع و ساختار قراردادها و برخورد وزارت کار با آن پرسیده

افزایش حقوق نیست؛ بلکه به خاطر گرفتن حقوقشان است.

ایم .آقاجری نیز با ”داللی“ خواندن سرمایه داری موجود در ایران،

کارگر می گوید آن چیزی که توافق کرده اید ،بدهید .اما او را

با ما از نقض قوانین اساسی و موضوعه در ایران در همه حوزه ها

می برند شالق می زنند یا زندانی می کنند.

از جمله حوزه کار سخن گفت و گفت که آن چه روی می دهد،

با کمال تاسف این مناسبات اقتصادی نئولیبرالی که دولت های

دور زدن قوانین موجود در کشور و خارج کردن همه کارگران از

پس از جنگ ،بدون استثنا ،بر تداوم آن پافشاری می کنند،

حوزه قانون کار است .خارج کردنی که به سلطه تمام عیار کارفرما

باعث ایجاد یک بحران جدی در کشور شده است که روز به روز

و پیمانکار منجر شده و جان و مال و همه چیز کارگران در ید

هم شدیدتر می شود و به صورت های مختلف خودش را در

قدرت ایشان قرار می گیرد .کارگرانی که به تعبیر آقاجری به

جامعه نشان می دهد .همه این ها ناشی از این مسئله است که

صورت وحشیانه ای در حال استثمار شدن هستند .کارگرانی که

چون دیگر قانون کاری در کشور وجود ندارد ،پیمانکاران هر

همه چیزشان غارت می شود و دیگر چیزی جز جانشان برای از

کاری که دلشان بخواهد ،انجام می دهند و پنج-شش ماه و

دست دادن ندارند.

حتی در بعضی جاها تا دو-سه سال حقوق کارگر را نمی دهند.

مشروح گفتگو با ناصر آقاجری را در زیر می خوانید.

مثالً از طرف دادگاه هایی در عسلویه کنگان حکم داده اند که

طی سال های اخیر و به خصوص در دولت های یازدهم

حقوق این کارگرها باید پرداخت شود؛ ولی پیمانکار نمی دهد.

و دوازدهم ،شاهد افزایش میزان معوقات مزدی کارگران

هیچ مرجع قانونی دیگری هم نمی آید از حقوق کارگران دفاع

شماره 80
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 1396این امری طبیعی است .چرا که مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری

به پنج -شش ماه عقب افتادن حقوق ها و حتی

و خصوصی سازی  -یا همان نئولیبرالیسم پیاده شده در ایران،-

تداوم این مسئله برای دو -سه سال اشاره کردید .آیا

کند.
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جاهای مختلف ،متفاوت است؛ اما حتی آمارهایی که وبسایت

پرداخت نمی شود .این فاجعه است .یعنی کارگری که روزی

ایلنا منتشر می کند ،نشان می دهد که آن ها عمدتاً پنج تا

دوازده ساعت کار می کند و از نظر روانی در آن روز دیوانه می

شش ماه است که حقوق نگرفته اند .خود من االن یک سال

شود ،هیچ پولی نمی گیرد .همین است که آمار اعتیاد باال رفته.

است بیکارم .وقتی که به ستاره خلیج رفتم -که پاالیشگاه

حتی بیش ترین آمار طالق ،بین کارگران پروژه ای است.

بزرگ و در حال ساختی است -و با پیمانکار برای استخدام

این نوع قراردادی که فرمودید -این که بیا کار کن ،اگر

صحبت کردم ،گفت که تو تا یک سال حق نداری اعالم کنی

پول داد می دهم ،نداد ،نمی دهم ،-ذیل چه ساختاری قرار می

من حقوق می خواهم! اگر کارفرما به من پول داد ،حقوقت را

گیرد؟

می دهم ،اما اگر نداد ،نمی دهم! می خواهی بمان ،نمی

شفاهی است .مکتوب نمی شود .اصالً شکل قانونی هم ندارد .اگر

خواهی برو! خیلی راحت! هیچ قراردادی هم در کار نیست که

می خواستند طبق قانون کار عمل کنند –حتی اگر به صورت

من بروم قرارداد بنویسم .چیزی که من امضا می کنم ،یک

شفاهی بود ،-می گفتند چون کارگر سر کار رفته ،پیمانکار موظف

برگه سفید است که فقط یک نسخه است و در اختیار خود

است که حقوقش را بدهد .دادگاه های حل اختالف که بین کارگر

کارفرماست .هر طور خواستند برگه را پر می کنند و هرچه

و کارفرما و اداره کار بود ،معموالً از حقوق کارگر حمایت می کرد.

دلشان خواست در آن می نویسند .به همین دلیل نه فقط

ولی در حال حاضر چون از شمول قانون کار خارج شده اند ،هیچ

حقوق را تا این حد با تاخیر می دهند ،بلکه سنوات هم نمی

مرجعی وجود ندارد که از حقوق کارگر دفاع کند .این مسئله را
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مقدار ماه هایی که کارگران حقوق دریافت نکردند ،قاعدتاً در

یک ساعت از تعطیلی هایی که ما در این پروژه ها کار می کنیم،

گفتگو

آمار دقیق تری از میزان معوقات مزدی کارگران موجود است؟

دهند .پاداش ،عیدی و مانند این ها نیز پرداخت نمی شود .حتی
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همه دولتی ها می دانند .این اخبار که مثالً کارگران معدن در

مسئله حرفی نمی زند.

شمال ،فالن مقدار طلب دارند ،دائم در روزنامه ها هم نوشته می

آقایان تنها کاری که در مقابل این قبیل زیاده روی های

شود .اما چه کسی می آید بگوید که چرا وضع به این صورت

پیمانکاران کرده اند ،سکوت بوده است .یعنی در حقیقت با

است؟ چرا این کارفرماها -و یا به قول خودشان که می گویند

سکوت خودشان مناسبات داللی را در ایران تقویت می کنند.

” کارآفرینان“ ،-حقوق مردم را ،چیزی را که توافق کرده اند،

حتی یک فرد با مدرک فوق لیسانس که به زبان انگلیسی هم

پرداخت نمی کنند؟ دلیل این است که به واسطه تعدیل ساختاری

تسلط کامل دارد ،وقتی در تهران به یکی از آژانس های

و خصوصی سازی که آقای هاشمی رفسنجانی آن را در ایران

هواپیمایی برای کار مراجعه می کند ،او را با ماهی دویست یا

آغاز کرد ،قانون اساسی را دور زدند .مواد قانون اساسی مثل اصل

دویست و پنجاه هزار تومان و گاهی اوقات زیر این رقم استخدام

 33را وارونه کرده اند .بخش خصوصی را در صدر گذاشته اند و

می کنند؛ یعنی زیر نرخ حداقل حقوق یک کارگر .علت هم این

بخش های دیگر را حذف کرده اند .از سویی دیگر ،در اصل 33

است که آژانس های هواپیمایی ،جزو کارگاه های زیر  82نفر و

عمالً مسئله حقوق مردم مطرح می شود و
می گوید که شما باید برای آن ها شغل
ایجاد کنید .در واقع طبق این اصل ،دولت
موظف است که برای مردم اشتغال ایجاد
کند .اما وقتی مردم اعتراض می کنند،
نمایندگان دولت می گویند ما که قیم

نیستیم! قیم مردم نیستند اما در واقع
خودشان را قیم پیمانکار و دالل می دانند.
یعنی کثیف ترین نوع سرمایه داری ،که
سرمایه داری داللی است ،در ایران پیاده
می شود.
آیا اطالعی دارید که اساساً
وزارت کار و وزارت صنعت و
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به واسطه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که
آقای هاشمی رفسنجانی آن را در ایران آغاز کرد،
قانون اساسی را دور زدند .مواد قانون اساسی مثل اصل
 33را وارونه کرده اند .بخش خصوصی را در صدر
گذاشته اند و بخش های دیگر را حذف کرده اند .از
سویی دیگر ،در اصل  33عمالً مسئله حقوق مردم
مطرح می شود و می گوید که شما باید برای آن ها
شغل ایجاد کنید .در واقع طبق این اصل ،دولت موظف
است که برای مردم اشتغال ایجاد کند .اما وقتی مردم

از شمول قانون کار خارج شده
است .چون از شمول قانون کار
خارج است ،پیمانکار اختیار تام دارد
و می گوید من این میزان به تو
حقوق می دهم؛ می خواهی بخواه،
نمی خواهی برو! یعنی بی قانونی

مطلق .قوانین از جامعه حذف شده
و پیمانکارها با ددمنشی در حال
استثمار کردن مردم هستند.
مسئله حذف قوانین را

اعتراض می کنند ،نمایندگان دولت می گویند ما که قیم
نیستیم! قیم مردم نیستند اما در واقع خودشان را قیم
پیمانکار و دالل می دانند.

مطرح کردید و به
اصل  33هم اشاره کردید .فکر می
کنید واگذاری کارگاه ها و کارخانه

معدن تمهید و یا راهکاری برای این حجم از حقوق های عقب

ها به بخش خصوصی ،تا چه حد به این معضل دامن زده؟ آیا به

افتاده کارگران اندیشیده است؟

کم شدن مسئولیت های دولت و شانه خالی کردن دولت از

ببینید ،وزارت کار که وزارت سرمایه دارهاست .قطعاً هیچ کاری

مسئولیت هایش نیانجامیده است؟

نمی کنند .در جریان این مسئله هم هستند و هیچ اقدامی نمی

دولت می گوید که مسئولیت ها را به خود مردم واگذار کرده و

کنند .حتی به صورت شعار ،نمی آیند اعتراض کنند یا بگویند که

در واقع این سرمایه داران را مردم می نامد .درحالی که این گونه

حقوق های این بیچاره ها را بدهید! اصالً به روی خودشان نمی

نیست و این مسئله واقعیت ندارد .دولت و حاکمیت می خواهند

آورند و در رسانه هایشان این مسئله را مطرح نمی کنند .توجه

زندگی طبقاتی موجود را منکر شوند.

داشته باشید که این کارگرها هیچ درآمد و سرمایه ای جز کاری

از طرفی ،دولت در اصل نه تنها کوچک تر نشده ،بلکه نسبت به

که حقوقش را نمی گیرند ،ندارند؛ اما اصالً کسی در مورد این

قبل از تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ،بسیار بزرگ تر هم
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مسئولیت کم تری و کارمند و حقوق بگیر کم تری داشته

ناچیزی خریده اند ،حتی پول همان مفت خَری را هم نداده اند.

باشد اما واقعیت اصالً به این صورت نیست .هزاران نهاد با

چون طرف خودی بوده به او وام هم داده اند؛ همان هایی که االن

هزاران کارمند حقوق بگیر ایجاد کرده اند که بتوانند دهن

بدهکارند و بدهی شان را نمی دهند .در حقیقت بدون هیچ،

مردم را ببندند و کنترلشان کنند .به همین دلیل به هیچ کدام

صاحب سرمایه شده اند و بعد زمین کارگاه را فروخته اند .صنایع

پرونده ویژه

شده است .هدف به اصطالح این بود که دولت کوچک شود،

و با این که آن افراد خاص ،کارگاه و کارخانه را با قیمت بسیار

گفتگو
عکس از ایلنا

از هدف هایی که می خواستند و ظاهراً نئولیبرالیسم اعالم می

داخلی آن را فروخته اند .به جای این که بر اساس خصوصی

کند ،نرسیدند .فقط باعث ویرانی شدند .من به خود رادیو

سازی ،سرمایه دار بیاید ،تکنولوژی مدرن بیاورد ،تولید را باال ببرد

تلویزیون جمهوری اسالمی استناد می کنم .تلویزیون ایران در

و کار را ادامه بدهد ،عکس آن اتفاق افتاده است .در واقع ما با یک

گزارشی نشان داد که در هر کدام از خیابان های شهرک

فاجعه در زمینه صنعت مواجه شده ایم .یعنی نه تنها تکنولوژی

صنعتی شهرکرد ،یکی-دو کارگاه فعال باقی مانده است .در

مدرن نیاورده ایم ،بلکه آن صنایعی هم که با همان تکنولوژی

صورتی که قبالً در هر خیابان ده ها کارگاه تولیدی وجود

عقب افتاده کار می کردند ،تعطیل شدند ،کارگران بیکار شده اند و

داشت و همه هم فعال بودند .کارگاه هایی هم که با ظرفیت

صنایع داخلی نابود شده است؛ به جز بخش کوچکی که هنوز در

 52یا  12کارگر کار می کردند ،با ظرفیت دو-سه کارگر در

اختیار خود دولت است اما به سمت واگذار کردن آن می روند.

حال کار هستند .همه تعطیل و ورشکست شدند .این مسئله به

در ابتدای صحبتتان به بحث شالق و زندان و برخورد با

معنای آن است که حتی خصوصی سازی هم صورت نگرفته

کارگران اشاره کردید .یکی از مدیران شرکت هپکو،

است .کارخانه ها و منابع را در اختیار افراد خاصی گذاشته اند

اخیراً معترضان به فضای کاری خود را ”تروریست“ خوانده است.
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پرونده ویژه

این قبیل برخوردهای امنیتی با کارگرانی که به دور از هر گونه

با قربانی شان را هم -که ملت ایران هستند ،-ندارند ،بلکه در

فعالیت سیاسی صرفاً به دنبال دستیابی به مطالبات صنفی خود اعم

حال مکیدن خون این مردم تا دم مرگ هستند.

از پرداخت دستمزد هستند ،نشانه چیست و با چه هدفی اعمال می

فعالین صنفی خواست های صنفی شان را دنبال می

شود؟

کنند .چرا نگاه ها نسبت به این فعالین صنفی سیاسی

بخش سرمایه داری که در ایران وجود دارد ،در حقیقت پر از

است و سیاسیون از آن ها ترس دارند؟

واسطه ها و دالل هاست .من به قصد می گویم ”دالل ها“ و از

وقتی شما در جامعه ای زندگی می کنید که حتی نمی توانید

عبارت ” سرمایه داری مالی“ استفاده نمی کنم .برای این که

یک تشکل صنفی به وجود بیاورید که از حقوقت دفاع کند؛

سرمایه داری مالی کیفیتی دارد که آن داللی در ایران ،از چنین

تشکلی که بگوید کارگر به عنوان یک انسان در حال کار کردن

کیفیتی برخوردار نیست .این ها به خاطر حفظ منافع خودشان باید

است و حقش این است که سر ماه ،حقوقش را بدهند و وقتی

این کارها را بکنند.

نمی دهند زن و بچه اش برای خوردن نان و غذا و آموزش و

حاکم شرعی که اطالعاتش ،اطالعات مذهبی است و در خصوص

بهداشت گرفتارند؛ این جا دیگر مسئله از مسئله صنفی خارج می

مسائل اقتصادی ،یا محیط کاری و قراردادهای کار چیزی نمی

شود .خواه یا ناخواه مجبور می شوید در مقابل نظام بایستید .این

داند ،خیلی راحت به علت سر دادن چند
شعار ،کارگران را به مسائلی مرتبط با بر هم

ایستادن به معنای یک حرکت سیاسی است.
حاکم شرعی که اطالعاتش ،اطالعات

عالوه بر این ،وقتی که محاسبات اقتصادی

زدن امنیت ملی و امثالهم متهم و آن ها را مذهبی است و در خصوص مسائل اقتصادی ،در جهتی پیش می رود که صرفاً حامی
به زندان های طویل المدت محکوم می یا محیط کاری و قراردادهای کار چیزی نمی منافع اقلیتی از جامعه -همان سرمایه داری
کند .کارگر زندانی ،مریض و در حال مرگ داند ،خیلی راحت به علت سر دادن چند شعار ،داللی -است ،خود به خود مسائل صنفی،
کارگران را به مسائلی مرتبط با بر هم زدن ابعاد سیاسی پیدا می کند .چون با این نوع
است و او را آزاد نمی کند.
با کمال تاسف تاکید می کنم که در ایران امنیت ملی و امثالهم متهم و آن ها را به اقتصاد ،زندگی انسان ها را زیر فشار سنگینی
هارترین نوع سرمایه داری ،که سرمایه زندان های طویل المدت محکوم می کند .قرار می دهند که باید نام آن را یک نوع
داری داللی است ،در حال تاختن است و کارگر زندانی ،مریض و در حال مرگ است و استثمار بسیار وحشیانه گذاشت .در اروپا اگر
او را آزاد نمی کند.
استثمار می کردند ،الاقل حداقل حقوقی را
برایش هم مهم نیست که چه عواقبی را
متوجه مملکت می کند .شرکت های دسته
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پرداخت می کردند؛ اما در این جا ،همان

دومی را می شناسم که صاحبان آن ها ،همه گرین کارت دارند و

حداقل زیر خط فقر هم داده نمی شود .حقوق کارگر در جیب

خانواده هایشان در آمریکا یا کانادا و اروپا ساکن هستند .در واقع

سرمایه دار قرار می گیرد .کارگر به جای گرفتن حقوقش ،چندین

هر چه در ایران در می آورند ،به آن جا می برند .هیچ کس هم به

ماه زندانی می شود .وقتی هم که اخراجش می کنند هیچ کدام

این مسئله نظارت نمی کند که وقتی در این مملکت درآمد ایجاد

از مزایایی که در قوانین آمده -مثل سنوات و بازنشستگی ،-به او

می کنی چرا پولت را از کشور خارج می کنی .فقط جیب مردم را

تعلق نمی گیرد .مقررات کار در مناطق آزاد تجاری و صنعتی که

خالی می کنند؛ منابع را به دست می آورند و می برند ،و این که

شامل حال قرارداد موقتی ها می شود ،می گوید پیمانکار اصالً

چه بالیی بر سر این مملکت بیاید ،برایشان ذره ای اهمیت ندارد.

موظف نیست بیمه کند .حتی در این قانون نوشته شده است که

تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بعد از جنگ در ایران ،یک

اگر دادگاه اعالم کند کارگر اخراجی باید سر کارش برگردد،

مشت انگل به وجود آورده؛ انگل هایی که نه تنها شعور همزیستی

پیمانکار می تواند او را برنگرداند .یعنی قدرت مطلقه برای
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چه تاثیری گذاشته و یا خواهد گذاشت؟

گویی است که فقط می خواهد استثمار را شدیدتر کند .هدف این

برجام هیچ تاثیری نه فقط بر زندگی کارگران که بر جامعه هم

طرح این است که یک مهندس را در اختیار یک پیمانکار جانی

نگذاشته است .در دوران دولت آقای اوباما منابع مالی فراوانی

بگذارد که تا ماه ها به او حقوق ناچیزی بدهد و بعدش هم مشخص

در اختیار دولت قرار گرفت اما خود آقای رئیس جمهور به

نیست که استخدام بشود یا نشود .ببینید ،من از سال  ،8831قانوناً

راحتی گفت که ما می خواهیم این پول ها را برای بازسازی

برای کار استخدام شدم .چندین سال قبل از آن و از سال  8838هم

حرم ائمه خرج کنیم .به این مسئله افتخار هم می کرد .همین

در پروژه های شرکت نفت مشغول به کار بودم .زمانی هم فرهنگی

شد که آن منابع مالی رفت و خارج از ایران خرج شد.

شدم ،اما دوباره به کارهای پروژه ای برگشتم .در واقع بیش از 35

ببینید وقتی از کارگر پروژه ای
حرف می زنیم ،از کسانی حرف
می زنیم که صنایع مادر را تولید
می کنند .ما کسانی هستیم که
حتی کارگران کمکی ما باید
اندکی معادالت مثلثاتی بداند.
وقتی یک پاالیشگاه در حال

ساخت است ،به ما نقشه ای می
دهد و مثالً می گویند در این
نقشه این لوله با فالن زاویه ،آن
جا قرار می گیرد؛ من باید لوله را
با زاویه ای ببرم و به صورتی کار
کنم که در بقیه مسیر دچار
مشکل نشوم .آن وقت کارگران

در دوران دولت آقای اوباما منابع مالی فراوانی در اختیار
دولت قرار گرفت اما خود آقای رئیس جمهور به راحتی
گفت که ما می خواهیم این پول ها را برای بازسازی حرم
ائمه خرج کنیم .به این مسئله افتخار هم می کرد .همین
شد که آن منابع مالی رفت و خارج از ایران خرج شد.
ببینید وقتی از کارگر پروژه ای حرف می زنیم ،از کسانی
حرف می زنیم که صنایع مادر را تولید می کنند .ما کسانی
هستیم که حتی کارگران کمکی ما باید اندکی معادالت
مثلثاتی بداند .وقتی یک پاالیشگاه در حال ساخت است،
به ما نقشه ای می دهد و مثالً می گویند در این نقشه این
لوله با فالن زاویه ،آن جا قرار می گیرد؛ من باید لوله را با

سال است که مشغول به کار هستم .با
این حال ،آن مهندس جوانی که از
دانشگاه فارغ التحصیل شده ،چنان از
نظر تئوریک قوی است و پس از سه-
چهار ماه به کار مسلط می شود که منی
که چندین سال در آن پروژه بودم و کار
را به صورت تجربی بلد هستم ،قادر به

رقابت با او نیستم .دانشجویی که از
دانشگاه فارغ التحصیل می شود و به
پروژه ای وارد می شود ،اصالً نیاز به
کارآموزی ندارد.
اگر در پایان نکته ای مد

زاویه ای ببرم و به صورتی کار کنم که در بقیه مسیر
دچار مشکل نشوم.

نظرتان است ،بفرمایید.
هدف این دولت نابود کردن قانون در

فنی که صنایع مادر را در این مملکت می سازند ،از شمول

همه زمینه هاست و برای نیروی کار هیچ ارزشی قائل نیست و به

قانون کار خارج کرده اند و حقوقشان را نمی دهند .بدترین

یک نیروی کار فنی و یا یک مهندس ،به چشم یک گاو نگاه می

فشارها را به آن ها وارد می کنند .اکثریتشان هم در حال

کنند که فقط باید او را بدوشند! فقط باید از او کار بشکند .هیچ نگاه

حاضر بیکار شده اند؛ یا در خانه نشسته اند یا مسافرکشی و

انسانی از سوی دولت وجود ندارد .اگر نگاه انسانی داشتند ،حداقل

سیگار فروشی می کنند...

همین قانون اساسی را که خودشان تایید می کنند و این قانون

چون به مسئله کارگران فنی اشاره کردید ،نگاه شما

اساسی به آن ها مشروعیت می دهد ،دور نمی زدند .این ها متاسفانه

به مسئله طرح کارورزی چیست؟ وقتی وزارت کار

همه قوانین خودشان را هم دور زده اند.

می گوید که قرار است فارغ التحصیالن دانشگاه ها از این

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.
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به نظر شما مسئله برجام بر زندگی کارگران ایرانی

این مسائل و طرح ها همه اش یاوه گویی است .کارورزی یک یاوه

پرونده ویژه

سرمایه داری داللی.

طریق درگیر فضای کار شوند.
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معرفی کتاب

پرونده ویژه

مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران
کتاب ”مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران“ که به سیر

طبقه کارگر احساس می کرد با افزایش نقش خود در تصمیم

تحوالت جنبش کارگری ایران معاصر در فاصله زمانی انقالب

گیری ها و سیاستگذاری ها خواهد توانست منافع خود را تامین

مشروطه تا انقالب بهمن  58اختصاص دارد ،توسط افشین

نماید .لذا به دنبال یافتن راهکارهای مشارکت در زندگی

حبیب زاده نوشته شده است .نویسنده این کتاب ،عضو شورای

سیاسی بود .انقالب مشروطه توانست این توانایی را به طبقه

مرکزی حزب اسالمی کار ،دارای مدرک دکترای علوم

کارگر بدهد که به خودآگاهی برسند .این نتیجه منطقی

سیاسی ،مدرس دانشگاه و از موسسان و مدیران خبرگزاری

اندیشیدن در خصوص رهایی از مشکالت طبقه کارگر و یا هر

کار ایران ،ایلنا ،است .آقای حبیب زاده در دوره چهارم شورای

گروه و قشر دیگر است .مشارکت در زندگی سیاسی می

شهر تهران به عنوان عضو علی البدل حضور داشته و در حال

توانست منافع اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر را تامین نماید“.

حاضر نیز به عنوان نماینده پنجمین دوره شورای شهر تهران

نویسنده در این کتاب ،عالوه بر بحث های نظری ،با ارائه

در کمیسیون عمران و حمل و نقل فعال است.

آمارهای دقیق به تحلیل شرایطی که منجر به رشد قراردادهای

این کتاب چهار بخش اصلی دارد” :تمهیدات نظری“” ،جنبش

موقت و حضور پیمانکاران در بازار کار ایران شد نیز می پردازد:

کارگری از آغاز تا انقالب اسالمی“” ،مشارکت سیاسی طبقه

”واردات کشور از  8165میلیارد دالر در سال  8811به 2268

کارگر پس از انقالب اسالمی“ و ”طبقه کارگر و بی تفاوتی

میلیارد دالر در سال  8811و  1682میلیارد دالر در سال 8882

سیاسی“.

افزایش می یابد که نهایتاً موجب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری

در کتاب مذکور پس از طرح موضوع ،مفاهیم و مبانی نظری

کارگران گردید“.

بحث ،وضعیت طبقه کارگر ایران از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی

مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران ،که با بحثی درباره بی

و سیاسی در دوران قبل از انقالب و نقش این طبقه در

تفاوتی سیاسی طبقه کارگر در ده های اخیر به پایان می رسد،

انقالب مورد بررسی قرار گرفته است .سپس سعی شده که به

خصوصاً با توجه به کمبود منابع نظری در رابطه با طبقه کارگر

مشارکت سیاسی طبقه کارگر ایران در دوران پس از انقالب تا

ایران به دلیل سانسورهای

سال  8813پرداخته شود .در این بخش نویسنده سعی دارد

موجود ،کتابی است ارزشمند

نشان دهد که چرا طبقه کارگر ایران در طول سال های پس

که خواندن آن خالی از لطف

از انقالب نتوانست به یک نیروی سیاسی موثر تبدیل شود و

نیست.

عمالً با گذشت زمان ،مشارکت سیاسی اش در این دوره
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ضعیف تر شد.

نام کتاب :مشارکت سیاسی

در بخش نخست این کتاب می خوانیم” :تقارن آغاز جنبش

طبقه کارگر در ایران

کارگری در ایران با انقالب مشروطه موضوعی قابل تامل

نویسنده :افشین حبیب زاده

است و به نظر می رسد اندیشه هایی که توانست پایه های

زمان انتشار8818 :

انقالبی بر اساس افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت آنان

ناشر :کویر

را بنا نهد ،از سوی دیگر بیداری طبقه کارگر را در پی داشت.
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