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شان، به طور عجیبی نمادین شده شگییامسال ماجرای تلخ هماند. دفاعکارگران بی -1

افق با هم تو« دولت»و « کارفرمایان»نمایندگان کارگران، « نمایندگان»در غیبتِ است. 

حداقل »نی ترین بخش از سرنوشت اقتصادی امسال کارگران یعه مهمکردند ک

ه ک در حالی هزار تومان؛و سی و پنج  شد: یک میلیون و هشتصدچه اندازه با« دستمزد

میلیون تومان برآورد تر از سه و نیمترین برآوردها امروز خط فقر را کمکمحتی 

 کنند. نمی

 

 دموکراسی یعنی حق مشارکتِشوند. حذف میکارگران از فرآیندهای دموکراتیک  -2

دموکراسی »داران ترین تصمیمات حیات اجتماعی. دوستهمگان در مهم ثیرگذارأت

ی جوهر دموکراسرا « وگوگفت»و « مشارکت»، آنان که )رایزنانه، مشورتی( «وگوییگفت

ست؛ راسی ااین شکل از دموک از ارکان« گراییجانبهسه»دانند که می دانستند، حتماًمی

در  توانیم وگو میان دولت و کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد.گفت

گر ا اگر دموکراسی را جدی بگیریم. حرف زد. ییووگچنین گفت «شرایط آرمانی»مورد 

 شامل همه بشود.« شناسیبه رسمیت»اگر  افراد برایمان مهم باشد. یسرنوشت همه

زمانی  ماگر به یادآوری نباشد.« هاوگوی تمدنگفت»تواند فقط میوگو گفتاگر بپذیریم 

 ناهایِ ب یی ساختند که امروز پِس پشت شکوهِ«هابرده»را « تمدن»شریعتی گفته بود 

مدارک تمدن، مدارک  یهمه»بنیامین والتر به قول ، اثری از آنها نیست. شیادآور عظیمِ

هم « دموکراسی»و این شکل ظاهری از ولرسد نوبت که به کارگران می« اند.توحش

 «. شناسیبه رسمیت»همچنان که  معناست.بی

 

های مستقل آنها هرگز حق ایجاد تشکل ند.اهگرایی رفتکارگران زیر ضرب راست -3

ع از آتشین در دفا سخنانِ با گذر زمان، قدرت نگه داشته شدند.بی خودشان را نیافتند.

ها وعده جنگ تمام شد اما انتظار پایان نیافت.اق رفت.آرام آرام به مح نیز کارگران

ا شد. محتوادبیات دینی مدافع کارگران بی ادامه یافت. قدرتیِ کارگرانبی محقق نشد.

کار بعد از انقلاب شناسان محافظهبخش قبل از انقلاب را معرفتجای الهیات رهایی

 «کارآفرینان»از  کلامی و عملی دفاع با آرام آرام «کارگران»از  کلامی دفاع گرفتند.

اول و آخرشان کسانی که هدف  نامیدن برای نامناسبیسوگیرانه و  یترجمه)
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گفتارهای مدافع کارگران، ضعیف، حذف یا  .سودآفرینی است( جایگزین شد

تر بیش از رشد دستمزد کارگران هاتورم در اکثر سال نشین شدند. در حالی کهحاشیه

 برای دند. قراردادهای موقت، جای قراردادهای دائم را گرفتند.بود. کارگران فقیرتر ش

 .ل شدبدرؤیا به  بیمه و بازنشستگی و سنوات استخدام دائم تمام شد. ،اغلب کارگران

ها همه در شرایطی رخ اینکار نیروی انسانی افتادند وهای پیمانآنها به دام شرکت

درصد  58ورای اسلامی، های مجلس شرئیس سابق مرکز پژوهش یبه گفته دهد کهمی

 رود.)سایت رسمیگذاران میدرصد از سپرده 2.8فقط در جیب در کشور سود بانکی 

، 1331در سال  ،ایرنا خبرگزاریو بنا به گزارش ( 1331مرداد  22کاظم جلالی؛ 

گذاران توزیع هزار میلیاردتومان را در میان سپرده252های کشور سودی برابر بانک

های سیاست معاف از هرگونه مالیات.( 1331مرداد  21؛ ایرنا اریخبرگز) اند.کرده

 هیچ بخشی از حاکمیت اند. در حالی کهتر کردهران را ضعیف و ضعیفنولیبرالی کارگ

 مخالفتی نداشته است.  هار اجرای آن سیاستدر برابتا امروز 

 

 معنی است.بی «قانون»دفاع از کلیتی به نام ندارند. « قانون»کارگران جایی در  -4

شود. شود. به نمایش تبدیل میقانونی که مدافع صاحب قدرت نداشته باشد، اجرا نمی

، فقط دفاع از بخشی از «قانون»پشت هر دفاعی از کلیتی به نام «.المجالسزینه»

کند که با منافعش همسو هر گروهی فقط از قوانینی دفاع مینهفته است. « قانون»

 یمذاکرات دستمزدی، آخرین نشانهاهمیت است. ین بیباشد. نقض مابقی قوان

، های مستقل فراگیر کارگرانای بود که در فقدان تشکلهای نصف و نیمهایده یبازمانده

اس آورد. بر اسرا به صحنه می« گراییجانبهسه»نمایشی از نابرابر،  ر مذاکراتی شدیداًد

مین زندگی یک أت»و « نک مرکزیشده توسط باتورم اعلام»قانون کار،  41 یماده

، دو معیار تعیین «شودتعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می که خانواده

شد. امسال بیش از قانونی که همواره آشکارا زیر پا گذاشته می حداقل دستمزد است.

بر « ناظران» کنند.همگی سکوت می« حکومت قانون»های دیگر. اما مدافعان سال

بازیِ منافع، کنند. خاطیان را محاکمه نمی« قاضیان»کنند. ن، نظارت نمیاجرای قانو

 بازی دیگری است. 
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در  رضا امیدی، یاند. به نوشتهتر از اغلب نقاط جهانکارگران در ایران ارزان -8

مین أتیمؤسسههای پژوهش ،«دستمزد شایسته به مثابه خیر جمعی»ی با عنوان تیادداش

های بالای های تولید در کارگاهدهند سهم نیروی انسانی از هزینهاجتماعی نشان می

درصد  4.1و  5.5، 14.1به ترتیب  1332و  1351، 1313های نفر جمعیت در سال 82

، معاون روابط کار وزارت تعاون این نسبت 1333در سال  تولید بوده است. یاز هزینه

ده است و در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان درصد اعلام کر 1را کمتر از 

درصد در  32های بزرگ و درصد در بنگاه12تر از در شورای عالی کار، این نسبت را کم

های پرسنلی هزینه با های کوچک و متوسط اعلام کرده است. در مقایسهبنگاه

ی بسیار کارگر ایران درصدی در کشورهای اروپایی،52درصدی در جهان و 12

کارگر » یعرضه بهشت ایران ( در واقع3/1/1333؛ ایرنا خبرگزاری) قیمت است.ارزان

 است.« ارزان

 

ز داری ابرای جانب ،ناتوانبه ظاهر دولِت  مواجه نیستند. طرفبی کارگران با دولتِ  -1

م ه« دولت پنهانی»خیلی هم تواناست. هیچ  طبقات بالا و اقدام علیه کارگران، ظاهراً

ت ترین تصمیمادولتی که از گرفتن ساده کند.ای منع نمیداریولت را از چنین جانبد

ناتوان است، در این حوزه صریح و قاطع است. بوروکراسی فشل و از کارافتاده، اینجا 

ی بیش از دو دههدر  هادولت قبراق و سرحال است. چون پای منافع در میان است.

های شرکت اکنون خود طرف قراردادنیروهای کار، اخیر با شرکتی کردن انبوهی از 

بسیاری از مدیران دولتی سابق و فعلی، مستقیم و  .اندکار نیروی انسانیپیمانبزرگ 

ولت خودِ د ،کارفرمای بزرگ اند.های اقتصادی کشور، سهیمغیرمستقیم در منافع بنگاه

 کند. پنهان یا آشکار فرقی نمیاست. 

 

جای جهان در همهشوند. در حالی که کرونا شدیدتر سرکوب میکارگران در شرایط  -1

های مواجهه با کارگران و بست الگوهای بازاری است و ضرورت تغییر شیوهسخن از بن

 ،گویندمیسخنورت کمک به طبقات پایین همه از ضرطبقات فرودست، در حالی که 

ا ر قبال بحران کرونهای آنان نه فقط مسئولیتی حتی دطبقات بالای ایران و تشکل



 

 
 

ذاکریآرمان  5  

 .روی استایران مهد تداوم راست یابند.پذیرند بلکه دولت را نیز در کنار خود مینمی

حتی در شرایط بحران. تحریم و شرایط سخت اقتصادی و بحران کرونا و فساد اقتصادی، 

نشینی و قرنطینه با آنها سخن گفتن از خانه شود.همه و همه بر سر کارگران هوار می

ترین کمک به کارگران در شرایط مهمدر چنین شرایطی ماند. تر به شوخی میبیش

سب تضمین دستمزد منا چه برای تداوم زندگی و چه برای غلبه بر بحران کرونا کرونایی،

طبقات اجتماعی  یو همه« حاکمیت»پذیری شرط آن اما مسئولیتبرای آنهاست. 

 . داده شود؛ مزد عادلانه زحماتشان به آنها دادن به آنها به کنارکردن و صدقهکمکاست. 

 

شدن هر چه یابد. حاصل ضعیفشوند و رکود تورمی ادامه میمی ترکارگران ضعیف-5

و تداوم شرایط رکود تورمی مؤثر متوسط، بحران تقاضای  یبیشتر کارگران و طبقه

ن، ر نه ناممکنه فقط جهش تولید، که تداومِ اشکالِ سابق آن هم در این شرایط اگ است.

امن دلالان باقی خواهد ماند. دلالان دلار و طلا و زمین  یبسیار دشوار است. ایران خانه

 و آهن و شاید هر کالای دیگر. 

 

 احزاب کشور نیست. یهئل، مسشکوند. مسائل آنانکارگران به سککوت کشکانده می -3

 م یاقدی نیست.مسکائل نمایندگان مجلس هم  کند.طلب فرقی نمیگرا یا اصکلا اصکول

اه اش در دسککتگرقیب انتخاباتیگرا باشککد یااعتدال جمهوررئیسکند. جدید فرقی نمی

ضو ع بنیاد مستضعفان؛گرای اصولیا رئیس  جمهورطلب رئیس معاون اول اصلاقضکا؛ 

همه « هایقرارگاه»عضککو  خواه شککورای عالی انقلاب فرهنگی باشککد یابه ظاهر عدالت

 یپرسککابقه فعال علمیه باشککد یا بهمان یحوزه یبرجسککته انیفلان روح ار؛خدمتگز

 باشد یا های نمازجمعهقبل از خطبه سخنران دائم عمومی؛ یحاضکر در حوزههمیشکه

سسه در باب ؤسسه و آن مؤها سخنرانی و برنامه در صدا و سیماو این مصکاحب ساعت

عضو محترم هیئت  ؛شمع آن محفل معنوی باشد یا مدا  این هیئت پرشور ،«عدالت»

یک مسککئولیتی در برابر هیچ مسککتمع،باشککد یا منبریِ فاضککل صککاحب علمی دانشککگاه

کارگر، از  یهرگونه سککخنی از طبقه کنند.احسککاس نمی« حداقل دسککتمزد کارگران»

ادعاهایشان باید شک کرد. ادعای  یدر همه ، نمایشی بیش نیست.پس چنین سکوتی
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راه دیگری در افق .و مردم مذهب و انقلابموکراسکککی و وگو و قانون و دگفتدفکاع از 

 به دفاع از خود برخیزند.شان تلفؤمکارگران خود همراه با طبقات  گشوده نیست. باید


