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روز کارگــر در ایــران هر ســاله 
می تواند محــل احیای بخشــی از 
گفت وگوها درباره نحوه ریل گذاری 
کالن کشور در مسیر توسعه باشد. در 
این میان احزاب و گروه های سیاسی 
نقش به ســزایی دارند. در این زمینه 
با »حسین کمالی«، دبیرکل حزب 
اسالمی کار و وزیر کار پیشین ایران 
در دولت های سازندگی و اصالحات 
به گفت وگو نشســتیم تــا به درکی 
دقیق تر دربــاره موضــع جریانات 
سیاســی مختلف و از جمله جریان 
متبوع وی درباره مسائل کارگران و 
دیگر گروه های فرودست اجتماعی 

نائل شویم.
***

 با توجه به نزدیکی روز کارگر 
و پاسداشــت این بخش بزرگ 
از جامعه ایران، ارزیابی شما از 
عملکرد دولت رئیسی که با شعار 
عدالت و عنوان سید محرومان بر 
سر کار آمده در رابطه با این بخش 
از مردم طی همین ۹ماه چیست؟

در هفتــه کارگــر کــه هفتــه 
ارزش نهادن به فعالیــت کارگران و 
دست اندرکاران فعالیت های تولیدی 
در کشور است، پرداختن به نکاتی که 
عمدتا بیان مشکالت و ناراحتی های 
موجود اســت، چندان کار مناسبی 
نیســت. با همه این احــوال، گاهی 
انسان ناچار می شود که از فرصت ها 
استفاده کند و مطالب تلخی بگوید 
بلکه گرهــی از گره ها بــاز و راهی 
مقابل جامعه گشوده شود. متاسفانه 
وضعیتی پیش آمده که فشار زندگی 
استخوان های جامعه کارگری را خرد 
می کند و کلیــه گروه های مزدبگیر 
با چنین وضعیتی مواجه هســتند. 
در دولت جدید ادعا شده که تمایل 
به عدالت خواهی وجــود دارد که در 
حد نیت قابل تقدیر اســت اما اینکه 
این خواسته تا چه حد در عرصه عمل 
قابل دسترس بوده و امکان عملیاتی 
شدن این شــعار وجود داشته باشد، 
محل تردید است. امروز گرایش عمده 
مدیریت اقتصادی کشــور به شدت 
تاثیرگرفته از نظام سرمایه داری است 
و این محصول یک یا دو دولت نیست. 
در برخی موارد حتی کشورهای مهد 
ســرمایه داری امروز نیز تا این حد 
درگیر مناسبات نظام سرمایه داری 
لجام گسیخته که ما هستیم، نبوده 
و نیستند. این نوع لجام گسیختگی 
ســرمایه داری در شــرایطی وجود 
دارد که محرومان مورد اشاره دولت 
زیر پــای توانگران له می شــوند که 
این دردآور اســت. دولت مستقر نیز 
باید تعریف خود از عدالت را باالخره 

عرضه کند. وقتی حتی نظام قضایی 
کشــور نیز به گونه ای است که برای 
طرح شکایت پول الزم است، در این 
صورت ما به طور رســمی حاکمیت 
ثروتمندان بر این کشــور را از لحاظ 
سیاسی پذیرفته ایم. درمان افراد و 
تحصیل که ضروری ترین چیزهاست 
و در کشورهای سرمایه داری متعارف 
نیز تحت پوشش دولت است، اینجا 
در گــروی ثروتمند بودن اســت. 
به نظر می رسد برای قضاوت درباره 
جهت گیری دولت، باید شاخص های 
یادشــده مثــل شــکاف طبقاتی، 
بهداشــت و آموزش عمومی، تامین 
اجتماعی و حتی نظام قضایی عمومی 
مردمی شود و ببینیم حرکت دولت 
در جهت همگانی کــردن این امور 
اســت. معتقدیم صداوسیما باید در 
زمینه یارانه و دســتمزد که مسائل 
بسیار مهم و حیاتی هستند، مناظره 
برگزار کند و تنها حامیان کارفرمایان 
و ســرمایه داری را یک سویه دعوت 
نکرده و از منتقدیــن و نمایندگان 

کارگری نیز درخواست حضور کند.

 حزب اسالمی کار در برنامه 
و شــعار و حتی اســم، خود را 
بیشتر همسو با منافع کارگران 
ارزیابی می کند اما به عنوان یک 
حزب اصالح طلب در مقایسه با 
سایر نیروها و احزاب ذیل این 
جبهه سیاسی فاصله روشنی 
در موضع گیری هــا با ســایر 
هم جبهه ای های خود دارد، به این 
معنا عده ای تصور می کنند سایر 
احزاب اصالح طلب در مقایسه 
با دهــه 70 و به خصوص دهه 60 
دیگر ادبیات حامی مستضعفان 
و محرومــان را نداشــته و در 
برنامه ها و اساسنامه های خود 
اولویت را حمایت از کارآفرینان 
و کارفرمایان و آزادی عملکرد 
سرمایه عنوان می کنند. آیا این 

اختالف را تایید می کنید؟
ما حزب خــود را بیشــتر یک 

حزب ملــی و مبلغ کار و تالش 
و ســازندگی می دانیــم. 

در ایــن حــزب همه 

گروه هــای مدنــی از دانشــجویان، 
کارگران، مهندســان و حتی برخی 
فعاالن کارفرمایی نیز عضو هستند اما 
اینکه به طور ویژه از کارگران و اقشــار 
فقیر جامعه حمایت کنیم، از ابتدا در 
اساسنامه و مشی حزب ما بوده است. در 
جریانات اصالح طلب از نظر اقتصادی 
مــا از نیروهای کامال چپ تا راســت 
افراطی نیز داریم. ایــن درباره احزاب 
اصولگرا نیز صادق اســت و یکدستی 
در دیدگاه اقتصادی و اجتماعی وجود 
نــدارد یعنی از چپ ترین گرایشــات 
اقتصادی تا نیروهای کامال راست گرا 
و لیبــرال اقتصــادی در جریــان 
اصولگرایی نیز حضــور دارند. برخی 
از نیروهــای اصالح طلب و اصولگرای 
طرفدار ســرمایه داری در ایران چنان 
تند هستند که شــخص آدام اسمیت 
نیز به پای آنها نخواهد رسید. چیزی 
که برای ما روشــن بود این اســت که 
جریانات حامی کارگران و گروه های 
مســتضعف اجتماعی در ایــران در 
هر دو جبهه سیاســی اصلی کشــور 
یعنی اصالح طلبــان و اصولگرایان، 
در اقلیت هســتند و گفتمان راست و 
ســرمایه داری در احزاب و جریانات 
سیاسی اصالح طلب و اصولگرا اکثریت 
و دســت بــاال را دارد. تحلیل من این 
اســت که یکی از دالیل فاصله گیری 
بخش زیــادی از بدنه جامعــه با این 
جریانات سیاسی اصالح طلب و اصولگرا 
نیز همین اختالف دیدگاه و ســطح 
زندگی اســت. در حقیقت طرح شعار 
»اصالح طلب، اصولگــرا، دیگر تمامه 
ماجرا« محصول همین فاصله گیری 
از نظر و معیشت مردم و راست روی ها 
بود. مردم ایــن دو گروه را بــه دور از 
درد و رنج خود حــس کردند. البته ما 
موافق این شعار نیســتیم چون این 
جمله و این شــعار به رغــم ظاهر آن، 
همه افــراد و خطــوط را در درون دو 
جبهه سیاســی مذکور یک کاســه 
کرده که این درست نیســت زیرا در 

هر دو گروه هستند کسانی که به 
اقشار و گروه های فقیر جامعه 

واقعا فکر می کنند و در این 
جهت احســاس تعهد 
داشته و در همین راستا 
سخن گفته و در جهت 
حمایــت از آنها تالش 

می کند.

 تحلیل شــما درباره علت 
ایــن تغییر گفتمانــی در بین 
اصولگرایــان و اصالح طلبان 
چیست و چرا به مرور گفتمان 
بازار آزاد و سرمایه داری در بین 
آنها گســترش پیدا کرد؟ آیا 
صدای اقلیــت حامی کارگران 
و گروه های فرودســت جامعه 
در این دو جبهه اصلی سیاسی 

درون نظام شنیده نمی شود؟
واقعیت تلخ این است که گرایش 
عمومی بدنه حکمرانی در کشــور 
در ایــران در جهــت عدالت خواهی 
ســمت و ســو نیافته و این مشکل 
اساسی تر اســت. بدنه اصلی قدرت 
به مرور بقای منافع خود را در اردوگاه 
عدالت خواهان جست وجو نکرده اند.

 چیزی که از ســخنان شما 
دریافت می کنیم نوعی ناامیدی 
به جهت ســیطره همه جانبه 
گفتارهــای جریان راســت 
اقتصادی در قدرت اســت. اگر 
همه چیز تا این میــزان دچار 
قفل شــدگی گفتمانی است، 
آیا فعالیت مدافعــان عدالت 

اجتماعی، بیهوده نیست؟
این طور فکر نمی کنم! باورها در 
برخی مسئوالن نســبت به خیلی از 
مسائل و ارزش ها نســبت به ابتدای 
انقالب تغییر یافته و این تغییر حتی 
در میان مردم نیز به وجود آمده است. 
چیزی که در ابتــدای انقالب مطرح 
بود این اســت که نظــام در جهت 
حمایت از مستضعفین و محرومان 
و کارگران تــالش می کند. این نگاه 
امروز مانند گذشــته وجــود ندارد. 
اولویت سیستم حفظ امنیت سرمایه 
و بهبود همه جانبه شــرایط کسب 
و کار بــه هر نحو ممکن اســت. آنها 
حتی قبول نمی کنند که فسادی که 
امروز در کشور وجود دارد محصول 
ولنگاری ســرمایه داری است و آن 
را به ســایر مســائل نامربوط به هم 
نســبت می دهند. برای 
مهــار ایــن حجم از 
فساد باید این نوع 
سرمایه داری لگام 
بخورد. اتفاقا این 
امید وجود دارد 
که دولت می تواند 
دوباره مسئولیت های 
قبلی خود را برعهده 
بگیــرد و بــه 

تعهدات خویش در قانون اساســی 
بازگردد. راه حــل امیدآفرین ما در 
برابر این شرایط تنها »اصالح« است 
و مهمتریــن حوزه ای کــه جریان 
اصالح باید در آن ورود کند و پس از 
شکل گیری یک رنسانس اجتماعی در 
جهت اصالح اقدام کند، »اصالحات 
اقتصادی« اســت. ما وقتی از اصالح 
سخن می گوییم، منظورمان اصالح 
در رویه ها و برنامه های کالن اســت. 
این نوع اصالح با شــعار سیاســی و 
مســائل روزمره و پیش وپــا افتاده 

سیاسی محقق نمی شود.

 یکی از جلوه های مطرح شدن 
بحث اصالح در رویه ها، افزایش 
۵7درصدی دســتمزد توسط 
شورای عالی کار برای سال ۱۴0۱ 

بود.
در رابطه با سال جاری باید بگوییم 
که دســتمزد افزایش نیافته است! 
امسال افزایش دســتمزد نداشتیم 
که حاال بخواهند چیــزی را کاهش 
دهند. برای کســانی که اهل اقتصاد 
هستند روشــن اســت که در اصل 
قدرت خرید افزایش پیدا نکرده است. 
البته طرف کارفرمایــی معترض به 
مصوبه شــورای عالی کار نیز اقتصاد 
را می فهمد و می داند افزایشی صورت 
نگرفته اما خود را به آن راه می زند!شما 
هرگاه به انــدازه تورم واقعی ســبد 
مصرف بــه مزد جــاری پولی اضافه 
کرده باشــید، در آن صــورت تنها 
قدرت خریــد را حفــظ کرده اید و 
مزدی را حتــی برای رســاندن به 
سمت سبد حداقل معیشت افزایش 
ندادید. وقتی مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی اعالم ۴۰درصد تورم ساالنه 
می کند و در مقابــل نقش کاالهای 
اساســی قابل مصرف برای کارگران 
در محاســبه این میزان تورم بسیار 
اندک اســت. در صورتی که جامعه 
بخواهد تولیدکننــدگان آن دارای 
زندگی حداقلی بــوده و زیر خط فقر 
مطلق و آســتانه گدایی نباشــند و 
تولید با کیفیت داشــته باشند، باید 
نگاه خــود را نســبت بــه کارگران 

اصالح کنند. با افزایش ۵۷درصدی 
عمال افزایش دســتمزد برای سال 
۱۴۰۱ صــورت نگرفته اســت. اگر 
تنها کاالهای اساســی را حســاب 
کنیم، بیــش از ۲۰۰درصــد تورم 
داشتیم. اگر بخواهیم دقیق تر تورم 
امسال را حساب کنیم، باید بگوییم 
دستمزد چند درصد کاهش هم داده 
شده اســت. مزد وقتی افزایش پیدا 
می کند که »مزد حقیقی« افزایش 
یابد. این مزد حقیقی عبارتست از هر 
عددی که به رقمی بیش از مزد اسمی 
و مجازی اضافه شــود. شــما وقتی 
زیر »مزد اسمی« افزایش دارید، در 
حقیقت افزایش مزد نداشته و کاهش 
مزد داشــته اید. در این میان کسانی 
که مغالطه بلد هســتند و می دانند 
چطور باید ســفره خــود را از ضعف 
کارگران رنگین کنند، سعی می کنند 
وارونه نمایی صورت دهند. نکته دیگر 
اینکه سهم مزد در قیمت تمام شده 
کاال و خدمات ایران به طور متوسط 
بین مشــاغل مختلف ۶ تا ۱۲درصد 
است. رقم ۶درصد برای صنایع بزرگ 
و ۱۲درصد متوسط رقم سهم مزد از 
هزینه های صنایع کوچک کارگاهی 
به حساب می آید. این رقم متوسط اما 
در جهان ۲۰درصد از کل هزینه های 
هر بنگاه است. در واقع ما حدود نصف 
»متوسط نرخ نســبت کل هزینه به 
دستمزد« جهانی پرداخت می کنیم. 
این میزان افزایش اســمی و مجازی 
دستمزد در شــرایطی امسال انجام 
شــد که اگر دولت به جــای افزایش 
مــزد اســمی، حتــی ۴۰درصد به 
قیمت حداقل دستمزد »حقیقی« 
هم اضافه می کرد، به طور متوســط 
حدود ۴-۵درصد روی قیمت ها اثر 
تورمی داشت. این درحالی است که 
در همین چند ماهــه قیمت بعضی 
محصوالت بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد رشد 
داشته است و هزینه این مابه التفاوت 
تورمی دقیقا از جیب کارگر و کارمند 
حقوق ثابت بگیر پرداخت می شود، 
زیرا صاحبان کاالهــا و خدمات در 
این تورم آســیب نمی بینند. حال با 
این میزان دســتمزدی که افزایش 
نیافته، برخی افراد و آقایان کارفرما 
مدعی می شــوند که کارفرمایان از 
عهــده پرداخت مــزد برنمی آیند و 
باید به صورت گسترده اخراج نیروی 
کار صورت بگیرد.در برابر این رفتار 
و نظــرات نیز برخی مدیــران کامال 
منفعل هســتند. یعنــی مدیر مثل 
آن کاپیتان کشــتی رفتار می کند 
که در هنگام توفــان و ناآرامی دریا، 
به جای خالی کردن بخشی از بار در 
دریا، بخشی از مســافران را در دریا 
تخلیه می کند تا کشــتی به مسیر 
خود ادامه دهد و غرق نشــود! عمده 
کارفرمایانی که این چنین هستند، 
به دنبال گرفتن وام های بدون بهره و 
بدون حساب و کتاب هستند. آنها در 
هر موقعیتی از شرایط دولت ها برای 
تامین منافع خود اســتفاده کردند 
و مــا آن مجموعه هــای کارفرمایی 
را به عنوان نیروهــای خدمت گذار 
کشور نمی شناسیم. هرچند در میان 
کارفرمایان افــراد فرهیخته و فهیم 
و شــریف فراوانی وجود دارند که از 
حقوق قانونی نیروی کار خود نیز دفاع 
می کنند. نکته دیگر آمارســازی ها 
و عددســازی هایی اســت که انجام 
می شود. چه کسی گفته که افرادی 
با ثروت هــای میلیــاردی و اعضای 
دهک اول و دوم با آن حجم از درآمد 
محتاج دو هزارتومــان یارانه دولت 
روی یک عدد نان بربری هســتند؟ 
دولت دارد به بهانه جمعیتی بســیار 
اندک که ثروتمندان کشور را تشکیل 
می دهد، نان بقیه را به این بهانه قطع 
می کند. آنها یارانه ای که اغلب مورد 
اســتفاده کارگران و فقیران است را 

قطع می کنند.

دبیرکل حزب اسالمی کار از جایگاه طبقه کارگر ایران در سال های ۵7 تا ۱۴0۱ می گوید؛

فراموشی شعارهای عدالت محور انقالب درمورد کارگران

واقعیت تلخ این است 
که گرایش عمومی بدنه 

حکمرانی در کشور در ایران 
در جهت عدالت خواهی 
سمت و سو نیافته و این 

مشکل اساسی تر است. 
بدنه اصلی قدرت به مرور 

بقای منافع خود را در 
اردوگاه عدالت خواهان 

جست وجو نکرده اند
چه کسی گفته که اعضای 

دهک اول و دوم با آن 
حجم از درآمد محتاج دو 

هزارتومان یارانه دولت 
روی یک عدد نان بربری 

هستند؟ دولت دارد به 
بهانه جمعیتی بسیار اندک 

که ثروتمندان کشور را 
تشکیل می دهد، نان بقیه را 

قطع می کند
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رضا اسدآبادی

فعال حوزه روابط کار:
کاهش هزینه های درمان ازجمله 

مطالبات مهم کارگران است
یک فعال حوزه کار، بهبود 
معیشت، کاهش هزینه های 
درمان و تامین امنیت شغلی را 
از مهم ترین مطالبات کارگران 
عنوان کرد و گفت: اگر قانون در 
بحث درمان به درستی اجرا 
شود، درمان کارگران رایگان و وضع معیشت آنها بهتر 
می شود.رحمت اهلل پورموسی به ایسنا گفت: مطالبات 
کارگران تمام نشدنی است و بخش اعظمی از آنها همچنان 
حل نشده، با این حال امیدواریم روزی برسد با کمترین 
مشکالت و دغدغه ها در جامعه کارگری روبه رو باشیم.
وی ادامه داد: مهم ترین مشکالت و دغدغه هایی که در 
حال حاضر با آن روبه رو هســتیم، بحث معیشت است. 
به رغم آنکه شــورای عالی کار عملکرد بسیار خوبی در 
بحث تعیین دستمزد ســال  ۱۴۰۱ از خود نشان داد و 
دستمزد کارگران را اندکی بهبود بخشید اما همچنان 
وضعیت معیشت کارگران نیازمند رسیدگی بیشتر و 

توجه دولت است.
    

۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی 
در کشور فعال است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
فعالیت ۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی حســین رعیتی فر در نشست 
با مســئوالن تشــکل های عالی کارگری و کارفرمایی 
اظهار داشت: ۱۱هزار تشکل کارگری و سه هزار تشکل 
کارفرمایی در کشور فعالیت دارند. البته تعداد تشکل های 
کارگری نسبت به جمعیت کارگری کشورمان کم است 
به همین دلیل وزیــر کار ابالغ کرد تــا همه واحدهای 
زیرمجموعه وزارت کار باید ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل 
ششم این قانون را عملیاتی کنند.وی ابراز امیدواری کرد: 
با بازرسی ها در سراسر کشــور تعداد تشکل ها افزایش 

پیدا کند.
    

درخواست کارگران شهرداری تبریز 
برای تبدیل وضعیت استخدامی

کارگران شرکتی شهرداری تبریز به مناسبت هفته 
کارگر، خواستار عقد قرارداد دائمی برای تامین امنیت 

شغلی و معیشتی خود شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران شرکتی شهرداری 
تبریز گفت: حــدود یــک هــزار و ۷۵۳ کارگر تحت 
مسئولیت ۲۷ پیمانکار طرف قرارداد با سوابق کاری باال در 
سخت ترین شرایط و آالیندگی در ده منطقه شهر تبریز 
مشغول کارند که سال هاست به دنبال تبدیل وضعیت 

استخدامی خود از موقت به قرارداد دائمی هستند.
او افزود: کارگران خدماتــی که به عنوان پاکبان کار 
می کنند، بهترین سال های عمر خود را در شرایط سخت 
محیط کار با حداقل دریافتی می گذرانند و در این مسیر 
درگیر انواع بیماری های روحی و جسمی شده اند اما به 
دلیل شرایط سخت کار نه فرصتی برای پیگیری درمان 

دردهای خود دارند و نه انگیزه ای برای ادامه کار.
    

 تجمع کارگران شهرداری شوش
 در اعتراض به معوقات مزدی

کارگــران مجموعــه 
شهرداری شــوش، صبح روز 
شنبه )دهم اردیبهشت ماه( 
در اعتراض به  عدم دریافت ۴ 
ماه حقوق و دو ماه حق بیمه 
مقابل ساختمان فرمانداری و 

اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: در ششــمین 
روز هفته کارگر برای بیان مطالباتمــان به فرمانداری 
شهرستان شوش مراجعه کردیم اما موفق به گفت وگو 
با مسئوالن نشدیم لذا اعتراض صنفی خود را به اداره کار 

شهرستان انتقال دادیم که باز هم نتیجه نداد.
این کارگران گفتند: چهار ماه است حقوق مان به تاخیر 
افتاده و بیش از دو ماه حق بیمه مان پرداخت نشده است. 
آخرین حقوقی که دریافت کرده ایم مربوط به بهمن ماه 
سال گذشته )۱۴۰۰( بوده که پایان اسفند به همراه عیدی 
پرداخت شده است. قرار بود بعد از تعطیالت نوروز بخش 
دیگری از معوقات نیز به حساب کارگران واریز شود که 
هنوز انجام نشده اســت.یکی از کارگران حاضر در این 
اجتماع صنفی گفت: در مجموعه شهرداری شوش بیش 
از ۳۰۰ نفر تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف با ۱۷ تا ۱۸ 
سال سابقه کار مشغول کارند که جدا از معوقات مزدی 
و بیمه ای در طول فعالیت شغلی شــان به دنبال تبدیل 

وضعیت شغلی خود بوده اند.
وی با بیان اینکه در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتمان 
به صورت حداقلی پرداخت می شود و این موضوع ما را 
در شــرایط بد مالی قرار داده، افزود: بارها مسأله تبدیل 
وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسالمی 
شهر شوش مطالبه کرده ایم اما با وجود آنکه از مشکالت ما 

کارگران با پیمانکاران باخبرند، اقدامی انجام نمی دهند.

اخبار کارگری


