خيزش

ارگان کارگران انقالبی متحد ايران
مضمون و نقش نامه پراکنی
به مقامات حکومتی:

شمارۀ  -٢۵شھريور١٣٩٢

نگاھی به نامۀ سرگشادۀ
»سنديکای فلزکار مکانيک« و » ھيات
بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و

نوشته ھای اين شماره:

تزئينات« به وزيرکار

مضمون و نقش نامه پراکنی به مقامات حکومتی

ص١

شرايط و اوضاع سال تحصيلی جديد

ص ٢٧

سھراب شباھنگ ،شھريور ١٣٩٢
از زمان روی کار آمدن حسن روحانی گروه
ھا ،انجمن ھا و افراد گوناگونی از ھنرمندان،

سه سند از سازمان بين المللی کار :

روزنامه نگاران ،نويسندگان ،اقتصاد دانان،

اعالميه در بارۀ اصول و حقوق بنيادين کار

استادان دانشگاه ،قطعه سازان و مرغداران
مقاوله نامۀ  ٨٧دربارۀ آزادی سنديکائی و حفاظت از حق
سنديکا
مقاوله نامۀ  ٩٨حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی

ص ٣١

استثمار خانوارھای کارگری در کوره پزخانه ھا

ص ۴٦

گرفته تا کارمندان بعضی مؤسسات و فعاالن
برخی تشکل ھای کارگری يا اشخاص منفرد به
نوشتن نامه ھای سرگشاده به روحانی و برخی
وزيران او مانند وزير کار ،امور اجتماعی و
تعاون ،وزير امور خارجه ،وزير آموزش،
وزير ارشاد و غيره روی آورده اند .منظور ما
در اينجا بررسی مضمون ،انگيزه و نقش تمام
اين نامه ھا نيست ،بلکه آنچه مورد نظرماست

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه
جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم
ruwo.iran@gmail.com

مضمون اين حرکت و ارزيابی اتخاذ اين روش
از جانب بعضی از کارگران ،به عنوان شيوه
ای از مبارزه است.
ماه گذشته دقيقا با چنين ديدگاھی به نقد نامه
»از طرف بيش از  ٣٠٠٠نفر از كارگران،
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تكنيسينھا و مھندسان پروژهھای نفتی ايران«

 -ادعای اينکه دولت جمھوری اسالمی ايران

به حسن روحانی ،نوشتۀ ناصر آقاجری

مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨سازمان بين المللی

پرداختيم و اينک نامۀ سرگشادۀ »سنديکای

کار را پذيرفته و اينکه در مادۀ  ١٠١قانون

فلزکار مکانيک« و » ھيات بازگشايی سنديکای

برنامۀ چھارم توسعه» ،اجرای مقاوله نامه

کارگران نقاش و تزئينات « به وزير کار ،امور

ھای  ٩٨و  ٨٧سازمان جھانی کار ،پيش بينی

اجتماعی و تعاون مورخ  ١٠شھريور ١٣٩٢

شده بود«.

را برسی می کنيم .به طور گذرا بگوئيم که نقد

 -درخواست »فعال کردن بازرسی ھای ايمنی

ديدگاه ھای آقاجری در آن نامه ،به طور غير

کار و سرکشی به موقع به کارگاه ھا« از

مستقيم شامل حال »سنديکای کارگران فلزکار

وزارت کار.

مکانيک« ھم می شود چون اين سنديکا ضمن

 -درخواست از ربيعی »به عنوان وزيرکاری

انتشار نامۀ آقاجری به روحانی اعالم کرده بود

متعھد به قانون اساسی ،اصل  ٢٦را اجرايی و

که کامال با مضمون آن نامه موافق است.

ھمچنين به عنوان عضوی از فدراسيون

نامۀ سرگشادۀ »سنديکای فلزکار مکانيک« و »
ھيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و
تزئينات« به وزير کار شامل موارد زير است:
 -درخواست از اين وزير در مورد »اجرايی

سنديکاھای جھانی عليه محدوديت فعاليت ھای
سنديکايی اقدام کرده و به تعامل با سنديکاھای
کارگری روی آورده و نسبت به محدوديت ھا
و فشارھا عليه فعالين سنديکايی اعتراض
کند«.

شدن بند  ٧و  ١٢از اصل سوم و اصول ،١٩

ما در اين نوشته نخست به موارد باال می

 ٢٩،٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠و  «٤٣قانون اساسی

پردازيم و سپس با جمع بندی کلی از بررسی

رژيم.

آنھا ،مضمون و جھت کلی ديدگاه حاکم بر اين

 ادعای اينکه »مشکالت اقتصادی کشور ناشیاز عدول از قانون اساسی به خصوص رعايت

نامه و روش اتخاذ شده از سوی نويسنده يا
نويسندگان نامه را روشن می کنيم.

نکردن اصل  ٤٤قانون اساسی می باشد« و
اينکه » حاکم کردن بخش خصوصی ...
بزرگترين انحراف از اين اصل است«
 درخواست از وزير کار و تعاون )ربيعی( برایمحدود کردن بخش خصوصی.

 .١اصول و بندھای قانون اساسی رژيم که
در نامۀ سرگشاده به آنھا رجوع شده
نويسندۀ نامۀ سرگشاده در آغاز نامه اش به
ربيعی می نويسد» :به نظر ما برای بھبود
روابط کار و کارگری اجرايی شدن بند  ٧و ١٢
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از اصل سوم و اصول ،٢٦ ،٢٠ ،١٩

و از ھمه حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی،

 ٢٧،٢٩،٣١و ] ،٤٣قانون اساسی[ در اولويت

اجتماعی و فرھنگی با رعايت موازين

کار شما قرار دارد«.

اسالم برخوردارند) «.تکيه بر کلمات از ما

ما در مورد اينکه نقش و موضع يک سازمان

است(

کارگری در مقابل دولت سرمايه داری و

»موازين اسالم« را ،به ويژه تا آنجا که به

مقامات آن چه می تواند باشد پائين تر نظر خود

حقوق و امور اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و

را خواھيم گفت .در اينجا برای آشنائی

دولتی مربوط می شوند ،روحانيت حاکم )ولی

خوانندگانی که اصول و بندھای ياد شده از

فقيه ،شورای نگھبان ،مجلس خبرگان ،مجلس

قانون اساسی جمھوری اسالمی را نمی شناسند

تشخيص مصلحت و غيره( تعيين می کنند؛

يا در مورد آنھا حضور ذھن ندارند اين اصول

ضمن آنکه »مراجع تقليد« ھم از نفوذ کالم

و بندھا را می آوريم و مضمون آنھا را به طور

معينی برخوردارند .موازين اسالم ھمان

مختصر بررسی می کنيم.

چيزھائی است که در سی و پنج سال گذشته از

بند  ٧اصل سوم قانون اساسی چنين است:
»تأمين آزادی ھای سياسی و اجتماعی در حدود
قانون« ،و بند  ١٢اصل  ٣می گويد» :پی
ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه برطبق ضوابط
اسالمی جھت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف
ساختن ھر نوع محروميت در زمينه ھای تغذيه
و مسکن و کار و بھداشت و تعميم بيمه«.

قانون« که در بند  ٧از آن سخن رفته ،مشروط
به اصل بيستم قانون اساسی است .اصل بيستم
که نويسندۀ نامۀ سرگشاده ھم بدان اشاره دارد
اما آن را نقل نکرده و ظاھرا به مضمون آن
توجه نداشته چنين است:

يکسان

اجتماعی ھمان چيزی است که در جامعه
شاھدش ھستيم :به عبارت روشن تر نقض کامل
و مستمر حقوق و آزادی ھای دموکراتيک مرم؛
آری اين است تجسم و تحقق انطباق »ھمه
حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و

در مورد بند  ١٢اصل  ٣قانون اساسی نيز که
از »پی ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه برطبق
ضوابط اسالمی جھت ايجاد رفاه و رفع فقر و
برطرف ساختن ھر نوع محروميت در زمينه
ھای تغذيه و مسکن و کار و بھداشت و تعميم
بيمه« حرف می زند ،توضيح کوچکی الزم

»اصل بيستم :ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد
در

»انطباق« اين موازين با آزادی ھای سياسی و

فرھنگی با رعايت موازين اسالم«.

»تأمين آزادی ھای سياسی و اجتماعی در حدود

حمايت

سوی رژيم به اجرا در آمده اند و ميزان

قانون

قرار

است.

دارند
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سردمداران رژيم و جريان ھای ملی -مذھبی از

ميليون و  ٦٠٠ھزار واحد مسکونی در کشور،

سال ھا پيش از انقالب  ،١٣٥٧از »اقتصاد

از وخامت شديد وضع بيمه ھای اجتماعی و

اسالمی« حرف می زدند و کتاب ھا و جزوه

بھداشتی ،از ميليون ھا معتاد ،از ميليون ھا

ھائی در اين زمينه از برخی نظريه پردازان

کودک محروم از تحصيل و خوراک و پوشاک

اخوان المسلمين و ديگر پان اسالميست ھا

و مسکن که مجبورند )اگر شانس بياورند( در

ترجمه و نوشته ھائی با ھمان بينش تأليف کرده

گرما و سرما در خيابان ھا و يا در کنج کارگاه

بودند و در فعاليت ھای دينی ،سياسی و

ھای غير بھداشتی يا در مزارع و کوه و جنگل

اجتماعی خود به تبليغ و ترويج و گسترش اين

برای چند پشيز کار کنند و ضمن محروم بودن

نظرات می پرداختند .ما در اينجا نيازی نمی

از تمام حقوق کودک در معرض انواع خطرھا

بينيم اصول به اصطالح اقتصاد اسالمی و »پی

و بيماری ھا و افسردگی و غيره قرار گيرند،

ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه برطبق ضوابط

حرف می زنند .اينھا چيزھای پنھانی نيست .به

اسالمی« را به لحاظ نظری نقد کنيم زيرا

قول شاعر» :داستانی است که بر ھر سر

عملکرد اين اقتصاد طی سی و چند سال ماھيت

بازاری ھست« .چنين است عملکرد »اقتصاد

آن را به خوبی برمال کرده است .اکنون ديگر

اسالمی« رژيم) .البته "اقتصاد اسالمی"

خود سردمداران رژيم نيز از  ٤تا  ٥ميليون

کشورھای ديگر نيز فرق چندانی ندارند(.

بيکار که ساالنه حدود يک ميليون نفر به
جمعيت آنھا افزوده می شود و اکثريت قريب به
اتفاق آنھا از دريافت ھرگونه مستمری بيکاری
محروم اند ،از تورم حدود  ٤٠درصد ،از
ورشکستگی ،تعطيل يا کاھش شديد فعاليت
حدود نيمی از بنگاه ھای اقتصادی ،از رشد
اقتصادی منفی  ٥٫٤درصدی ،از مزدھای زير
خط فقر ،از ھزاران بنگاه )به قول وزير کار

اينھا چيزھائی نيستند که نويسندۀ نامۀ سرگشاده
به ربيعی نداند :خود او فاکت ھای زيادی از
اين گونه را در نامه اش آورده است .نکته
اينجاست که سرچشمه ھای اقتصادی -اجتماعی
و سياسی اين نمودھا و پديده ھای ويرانگر را
نمی بيند ،يا می بيند و به روی خود نمی آورد و
به خواننده »آدرس عوضی« می دھد!

 ٤٠٠٠بنگاه( که پراخت حقوق کارگران را به

ما اين آدرس عوضی دادن ھا را به ويژه در

تعويق می اندازند ،از ويرانی کشاورزی ،از

مورد ادعای او مبنی بر اينکه »مشکالت

گرانی سرسام آور اجاره و قيمت مسکن که

اقتصادی کشور ناشی از عدول از قانون

نرخ افزايش آن از نرخ عمومی تورم ھم بيشتر

اساسی به خصوص رعايت نکردن اصل ٤٤

است و در ھمان حال خالی بودن بيش از يک

قانون اساسی می باشد« در قسمت ھای بعدی
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اين نوشته بررسی خواھيم کرد .در اينجا نگاھی

اين حقی که در تمام جھان به رسميت شناخته

به اصول  ٢٩،٣١ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٩و ٤٣

شده با ضرب و شتم و دستگيری و شکنجه و

قانون اساسی که در باال به آنھا اشاره شده می

زندان و اعدام مواجه می شود به خوبی معنی

اندازيم و سپس به تفصيل به اصل  ٤٤قانون

»حقوق« در جمھوری اسالمی را می دانند.

اساسی خواھيم پرداخت.

طبق اين اصل زبان باعث امتياز نيست اما طبق

اصل  ١٩قانون اساسی می گويد» :مردم ايران

اصل پانزدھم ھمين قانون اساسی» ،زبان و خط

از ھر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی

رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است.

برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اين ھا

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی

سبب امتياز نخواھد بود«.

بايد با اين زبان و خط باشد«.

زنان ايران اين »حقوق مساوی اعطائی

گفته شده »مردم ايران از ھر قوم و قبيله که

جمھوری اسالمی« را دھه ھاست که تجربه می

باشند از حقوق مساوی برخوردارند« اما گفته

کنند و از وفور اين حقوق و شدت اين برابری

نشده از ھر دين و مذھبی باشند يا اينکه اصال

نمی دانند چه کنند! »حقوق زنان« در جمھوری

دين و مذھبی نداشته باشند بايد از حقوق برابر

اسالمی به طور مستمر از طريق نداشتن حق

برخوردار گردند .ھيچ ناظر منصفی نمی تواند

طالق ،نداشتن حق در امور خانوادگی ،حجاب

منکر ستم ملی و تبعيض ھای ملی و مذھی در

اجباری ،چند ھمسری ،صيغه ،نداشتن حق

ايران شود .گفته شده که »رنگ و نژاد و زبان

مسافرت بدون اجازۀ شوھر يا »ولی«،

و مانند اينھا« سبب امتياز نمی شود اما از

محروميت از بسياری از شغل ھا و مسئوليت

امتيازات روحانيت حرفی زده نشده و اينکه

ھا ،مزد نابرابر در مقابل کار يکسان ،تحميل

يک روحانی يعنی ولی فقيه باالترين قدرت را

کار خانگی ،شالق و سنگسار و غيره به زنان،

دارد و حتی می تواند با صدور احکام حکومتی

به جامعه و جھان گوشزد می شود!

اجرای ھر قانون از جمله قانون اساسی خود

کارگران ايران که بزرگترين طبقۀ اجتماعی و
بزرگترين مولد ثروت در کشورند و در ھمان
حال نه تنھا از ايفای کوچک ترين نقشی در
سياست و ادارۀ کشور محروم نگاه داشته شده
اند بلکه حتی از حق ايجاد تشکل سنديکائی و

رژيم را لغو کند و نظر خود را به عنوان قانون
حاکم سازد )ھرچند در اصل  ١١٠اين
اختيارات استبدادی قرون وسطائی تشريح شده
است( .جالب اينکه ھمين قانون اساسی با بی
شرمی تمام در اصل  ٤٣از کاھش ساعات کار

حرفه ای محرومند و ھر گام آنھا برای تحقق
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کارگران و حقوق بگيران برای »شرکت فعال

مفتخر شده با طرح »تئوری کرکره« که عمق

در رھبری کشور « حرف می زند!!

"دانش و بصيرت" او را نشان می دھد مسألۀ

در مورد اصل بيستم باالتر سخن گفتيم .اين
اصل باطل کنندۀ ھرگونه حق و آزادی سياسی
و اجتماعی است ،ھمان گونه که اصل بيست و
ششم نشان می دھد:

احزاب را در ايران حل کرده است :او می
گويد» :اصال حزبی در کشور ما وجود ندارد،
و جناحی ھم وجود ندارد؛ ھمهاش الفاظ است.
بحثھای قبيلهای است .ھر جمعی گوشهای
جمع شدهاند .کرکرهھا ھم پايين است .موقع

»اصل بيست و ششم  -احزاب  ،جمعيت ھا،

انتخابات کرکرهھا باال میرود ،چراغ روشن

انجمن ھای سياسی و صنفی و انجمن ھای

میشود ،دم مغازه آب و جارو میشود ،سر و

اسالمی يا اقليت ھای دينی شناخته شده آزادند،

صدا شروع میشود ،انتخابات ھم که تمام

مشروط به اين که اصول استقالل ،آزادی،

میشود کرکره دوباره پايين کشيده میشود«.

وحدت ملی ،موازين اسالمی و اساس جمھوری

آری ھمان گونه که احمدی نژاد با گفتن

اسالمی را نقض نکنند .ھيچ کس را نمی توان

»سنديکا چيست؟« مسألۀ سنديکا را »حل

از شرکت در آنھا منع کرد يا به شرکت در يکی

کرد« ،روحانی ھم با »تئوری کرکره« مسألۀ

از آنھا مجبور ساخت«.

احزاب را حل کرده است!

می بينيم که باز ھم »موازين اسالمی« مانند
زنجيری بر گردن آزادی احزاب ،جمعيت ھا،
انجمن ھای سياسی و صنفی و غيره سنگينی
می کند و آنھا را به خفقان می کشاند ،ھمان
گونه که در اين سی و چند سال گذشته کرده
است .جالب اينکه نويسندۀ نامۀ سرگشاده آزادی
احزاب و جمعيت ھای سياسی و صنفی را از
دولتی در خواست می کند که رئيس جمھورش
گفته است که در ايران تنھا حزب واقعی که
وجود داشته »حزب جمھوری اسالمی« بوده
است که آن ھم »به داليلی« در سال ١٣٦٦
»فتيله اش پائين کشيده شد« .روحانی که به لقب
"رئيس جمھور دانشمند" از سوی خامنه ای

اگر کسی چشمی برای ديدن داشته باشد و
منافعش اجازه دھد که واقعيات را ببيند می فھمد
که يکی از مھم ترين علل و شايد مھم ترين
علت نبود احزاب و جمعيت ھای وسيع و
فراگير در ايران وجود رژيم سرکوبگر اسالمی
است که با چماق موازين اسالمی و حفظ اساس
جمھوری اسالمی ،يا "امنيت ملی" يا "تماميت
ارضی" و غيره برای حفظ سلطۀ بی چون و
چرای سرمايه داران و زمينداران بزرگ بر
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه ،يکی از
وحشيانه ترين ،مرتجع ترين و خونخوارترين
استبدادھای سرمايه را بر ايران مسلط کرده
است .ھر کسی که با تاريخ سی و چند سال
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اخير ايران آشنائی داشته باشد می داند که حسن

اسالمی و اعتراف گيری ھای تلويزيونی به

روحانی يکی از طراحان و کارگزاران اصلی

عنوان تضمين اين »حق تسجيل شده« در قانون

سرکوب و اختناق حاکم بر ايران بوده است.

اساسی جمھوری اسالمی بوده و ھستيم .در سی

انتظار احترام به آزادی ھا و حقوق مردم از

و پنج سال سلطۀ رژيم تنھا تظاھرات و

روحانی ،فريب دادن خود و ديگران است .در

گردھمائی ھا و راه پيمائی ھای دولتی،

ھمان حال ھر کودک دبستانی می داند که خواه

تظاھرات حزب اللھی ھا و بسيج اوباش برای

احزاب و جمعيت ھای بزرگ و متشکل و پايه

حمله به سازمان ھای سياسی ،سنديکائی،

دار وجود داشته باشند يا نه ،حق تحزب و

دانشجوئی ،زنان ،نويسندگان ،ھنرمندان ،اقليت

تشکل بدون تجاوز و تعدی و دخالت دولت و يا

ھای مذھبی

و درھم کوبيدن تظاھرات و

ھر گروه يا فرد ديگر بايد وجود داشته باشد.

اعتصابات ،آزاد بوده اند.

روحانی »حقوقدان« با گفتن اينکه حزبی در
ايران وجود ندارد می خواھد به طور کلی
ت بجا بودن حق آزادی تحزب و
موضوعي ِ
فعاليت حزبی در جامعه را مسخره کند.

اصول ديگر قانون اساسی رژيم که در نامۀ
سرگشاده به آنھا اشاره شده اصول  ٣١ ،٢٩و
 ٤٣اند.
به طور خالصه می توان گفت که اصل ٢٩

اصل بيست و ھفتم قانون اساسی می

در مورد بيمه ھای اجتماعی و خدمات

گويد»:تشکيل اجتماعات و راه پيمايی ھا ،بدون

بھداشتی ،اصل  ٣١در مورد حق مسکن و

حمل سالح  ،به شرط آن که مخل به مبانی

اصل  ٤٣در مورد جھت گيری کلی اقتصاد و

اسالم نباشد آزاد است«.

وعده ھائی مانند »اشتغال کامل و قرار دادن

در مورد به اصطالح »آزادی تشکيل اجتماعات

وسايل کار در اختيار ھمه کسانی که قادر به

و راه پيمائی ھا« باز آش ھمان آش است و

کارند ولی وسايل کار ندارند« » ،تأمين

کاسه ھمان کاسه .در اينجا ھم به روشنی شاھد

نيازھای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک،

ظفرنمون »مبانی اسالم« و برق قمه و
چماق
ِ
ِ

بھداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات

چاقو و ضربۀ زنجير و پنجه بکس و »باران

الزم برای تشکيل خانواده برای ھمه«» ،

رحمت« گاز اشک آور و ضرب و شتم و

جلوگيری از بھره کشی از کار ديگری«،

دستگيری صدھا و ھزران تن از تظاھرکنندگان

»تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که

يا حتی رھگذران عادی ،شکنجه ھای منتھی به

شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که ھر

مرگ ،تجاوز و دادگاه ھای چند دقيقه ای

فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان
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کافی برای خودسازی معنوی ،سياسی و

ژان باتيست سه گرفته تا جان مينارد کينز در

اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و

مورد امکان »اشتغال کامل« در نظام سرمايه

افزايش مھارت و ابتکار داشته باشد«.

داری ،افسانه ای بيش نيست.

در مورد بيمه ھا و خدمات اجتماعی ،مسکن،

خوشبختانه عدۀ روزافزونی از کارگران،

اشتغال ،آموزش و نيز حقوق مردم در

جوانان ،دانشجويان و روشنفکران به آنچه گفته

جمھوری اسالمی و غيره باالتر سخن گفتيم.

شد آگاھی دارند يا آگاھی پيدا می کنند .اما آنچه

ھمۀ اينھا نشان می دھند که قانون اساسی رژيم

مايۀ تأسف است اين است که يک کارگر يا يک

آنجا که مسألۀ حقوق مردم مطرح است با حربۀ

تشکل کارگری با دامن زدن به توھمات در

»موازين و مبانی اسالم« اين حقوق را از

مورد اين قانون اساسی سر تا پا ارتجاعی ،از

محتوای خود خالی می کند ،آنجا که اختيارات و

رژيم حاکم خواھان اجرای آن باشد ،به اصولی

قدرت ولی فقيه است بسيار به تفصيل و به طور

از قانون اساسی رژيم استناد کند که در آن

فراگير داد سخن می دھد و آنجا که به خواست

دروغ ھای شاخداری مانند »جلوگيری از بھره

ھای مردم مربوط است به لفاظی ھائی می

کشی از کار ديگری« و »اشتغال کامل« به

پردازد که تعھدی برای دولت ايجاد نمی کند و

خورد مردم داده می شود و به کارگران چنين

وعده ھای اجرا نشدنی در اين رژيم می دھد که

وانمود کند که گويا »مشکالت اقتصادی کشور

صد و ھشتاد درجه در نقطۀ مقابل ماھيت و

ناشی از عدول از قانون اساسی به خصوص

ظرفيت رژيم قرار دارند .مانند » جلوگيری از

رعايت نکردن اصل  ٤٤قانون اساسی می

بھره کشی از کار ديگری«» ،اشتغال کامل« و

باشد) «.تکيه بر کلمات از ماست(.

غيره .ھر کسی که آشنائی مختصری با مبانی
شيوۀ توليد سرمايه داری و به طور کلی اقتصاد
سرمايه داری داشته باشد يا دست کم روندھا و

 .٢اصل  ٤٤قانون اساسی
دقيقا چه می گويد؟

رويدادھای اقتصادی در کشورھای سرمايه

ما پيش از پرداختن به ديدگاه ھای مطرح شده

داری را دنبال کرده باشد می داند »جلوگيری

در نامۀ سرگشاده به وزير کار مبنی بر اينکه

از بھره کشی« در نظام سرمايه داری داستان

»مشکالت اقتصادی کشور ناشی از عدول از

کوسه و ريش پھن است .ھمچنين واقعيات

قانون اساسی به خصوص رعايت نکردن اصل

جوامع سرمايه داری طی دست کم دويست سال

 ٤٤قانون اساسی می باشد« و يا اين نظر که

گذشته نشان داده اند که ادعاھای اقتصاد دانان

»حاکم کردن بخش خصوصی و ناديده گرفتن

سرمايه داری از آدام اسميث ،ديويد ريکاردو و

بخش ھای دولتی و تعاونی که می بايست بخش
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خصوصی مکمل اين  ٢بخش باشد ،بزرگترين

کارگران و با دموکراسی و حکومت عرفی

انحراف از اين اصل است« ،و فارغ از ديدگاه

)جدائی دين از دولت( از بيخ و بن مخالف اند،

ھا و مواضع نويسنده يا نويسندگان نامۀ

انتظاری جز اين نيست .اما دايرۀ اين توھم

سرگشاده ،به ربيعی ،توجه خواننده را به نکته

پراکنی نسبت به قانون اساسی به اصالح طلبان

ای که در زير تشريح می شود و از نظر ما

حکومتی و جنبش سبز محدود نمی شود .از

حائز اھميت است جلب می کنيم.

ھمان آغاز روی کار آمدن رژيم جمھوری

توھم و خوش خيالی دربارۀ رژيم جمھوری
اسالمی و قانون اساسی آن در سی و چند سال
گذشته يکی از موانع مھم ذھنی در مبارزۀ مؤثر
کارگران و توده ھای زحمتکش برای تغيير
شرايط زندگی اقتصادی -اجتماعی و سياسی و
فرھنگی شان بوده است .توھم پراکنی دربارۀ
رژيم و آرايش چھرۀ کريه آن نه تنھا از جانب
دستگاه ھای تبليغاتی حاکم ھر روز و ھر شب
صورت می گيرد ،بلکه بخشی از نيروھای
مخالف نيز بی وقفه می کوشند به کارگران و
توده ھای مردم بقبوالنند که قانون اساسی يا
دست کم بخش ھائی از آن )مانند فصل مربوط
به »حقوق ملت« يا اصول مربوط به مالکيت و
يا خدمات اجتماعی و غيره( »خوب و مترقی«
ھستند اما درست اجرا نمی شوند و بايد از
مقامات خواست که آنھا را »درست و بدون
تنازل« اجرا کنند و يا در اجرای آن دچار
»انحراف« نشوند.

اسالمی برخی از احزاب و سازمان ھا که خود
را »چپ« و »سوسياليست« و »طرفدار
کارگران و زحمتکشان« و غيره می ناميدند می
کوشيدند و ھنوز می کوشند در صورت امکان
خود را به بخش يا جناحی از حاکميت بچسبانند
و در غير اين صورت به دنباله روی از برخی
جريان ھای بورژوائی اپوزيسيون مانند جريان
ھای ملی يا ملی -مذھبی و بعدھا به اصالح
طلبان حکومتی ،جنبش سبز و غيره روی
آورند .حزب تودۀ ايران و سازمان فدائيان خلق
)اکثريت( دو نمونۀ شاخص و می توان گفت
»کالسيک« اين دنباله روی از بورژوازی
)خواه بورژوازی حاکم و خواه اپوزيسيون ،چه
در سطح ملی و چه در سطح بين المللی( ھستند.
البته دنباله روی از بورژوازی در ميان
نيروھائی که خود را چپ و طرفدار کارگران و
زحمتکشان می نامند به اين دو جريان محدود
نمی شود .سياست و خط مشی ھمۀ اين جريان
ھا ناشی از تأثيرات ديدگاه ھای بورژوائی در

از اصالح طلبان حکومتی و جنبش سبز که

درون جنبش کارگری و چپ است و اين تأثير

خواھان »اجرای بی تنازل قانون اساسی«

پديده ای بين المللی و جھانی است که بررسی

ھستند و با ھر نوع انديشه و حرکت مستقل

آن از حوصلۀ اين نوشته خارج است.
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سازمان فدائيان خلق )اکثريت( و حزب توده ،به

نظام اقتصادی جمھوری اسالمی ايران بر پايۀ

ويژه اين آخری در سال ھای نخست روی کار

سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی و برنامه

آمدن رژيم و پيش از قلع و قمعشان توسط

ريزی منظم دولتی قرار دارد .سه بخش طبق

رژيمی که از آن حمايت می کردند ،به خيال

نقشه ھای اقتصادی مصوب مجلس شورای

خود می کوشيدند جريان به اصطالح

ملی ،به صورت به ھم پيوسته ای در جھت

»مردمی« و »ضد امپرياليستی« رژيم را

تامين استقالل اقتصادی کشور ،تحکيم و ترقی

تقويت کنند و به اصطالح تز »راه رشد غير

اقتصادی و مالی مملکت و بھبود و ارتقاء

سرمايه داری« را از طريق رژيم خمينی به

مستمر سطح زندگی مردم به ويژه زحمتکشان،

پيش ببرند .حزب توده به ھنگام بحث در مورد

با يکديگر ھمکاری می کنند.

قانون اساسی در مجلس خبرگان پيشنھادھائی

بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسيله

اصالحی در زمينه ھای اقتصادی ،اجتماعی و

اساسی پويايی آن است و در پيشرفت و انجام

اداری ،سياست خارجی و حقوق زنان و پاره

ھدف ھای انقالب نقش درجۀ اول ايفا می کند.

ای حقوق ديگر به دولت ارائه داد .ما در اينجا

بخش دولتی کليه رشته ھای صنايع کليدی و

يک اصالحيۀ پيشنھادی حزب توده در مورد

مادر ،بانکداری ،بيمه و بازرگانی خارجی،

»نظام اقتصادی جمھوری اسالمی« را – که با

منابع زيرزمينی و دريايی کشور ،وسائل توليد

بحث ما ارتباط دارند نقل می کنيم تا يکی از

نيرو ،سدھا ،شبکه ھای عمومی تامين آب و

سرچشمه ھای مھم توھم پراکنی و بدآموزی ای

آبياری ،راه آھن ،راه ھا ،ھواپيمايی و

که در باال بدان اشاره شد و ھنوز به آن دامن

کشتيرانی و وسايل ارتباطی ،موسسات بزرگ

زده می شود روشن گردد .اصالحيۀ پيشنھادی

کشاورزی و دامپروری ،جنگل ھا ،مراتع

حزب توده در مورد »نظام اقتصادی جمھوری

عمومی و زمين ھای خالصه ای را که ھنوز

اسالمی« چنين بود:

ميان دھقانان تقسيم نشده است ،به صورت

»حزب توده ايران ضرور می داند که در قانون
اساسی فصلی به نظام اقتصادی جمھوری
اسالمی ايران ،مشعر بر خطوط عمدۀ اين نظام
تخصيص داده شود .به عقيده حزب تودۀ ايران،
خطوط عمده نظام اقتصادی جمھوری اسالمی
ايران را می توان به قرار زيرين تصريح
نمود:

مالکيت عموم خلق در دست دولت متمرکز می
کند.
وسايل توليد ،موسسات و اموالی که شرکت
ھای تعاونی توليد و مصرف دھقانی و ديگر
سازمان ھای تعاونی شھری و روستايی برای
انجام وظايف اساسنامه ای خود در اختيار دارند
يا خواھند داشت ،ملک جمعی تعاونی ھای
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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

مزبور به شمار می روند و مجموعا بخش

وسيله اتحاديه ھای کارگری و دھقانی و ديگر

تعاونی اقتصاد را تشکيل می دھند .استفاده

سازمان ھای صنفی و اجتماعی خلق شرکت

مجانی از زمين ھايی که دولت در اختيار

خواھند نمود) «.منبع :کتاب اسناد و اعالميه ھای

تعاونی ھا قرار می دھد ،مورد تضمين است.

حزب توده ايران )از شھريور  ١٣۵٧تا پايان (١٣۵٨

دولت موظف است سھم بخش دولتی و تعاونی

بدين سان ديده می شود که نظام اقتصادی مورد

را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر

نظر حزب توده ،که اميدوار بود رژيم

گسترش دھد.

جمھوری اسالمی آن را به عمل در آورد،

بخش خصوصی آن رشته ھايی از صنعت،

نوعی اقتصاد اساسا دولتی است که در کنار آن

کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت

و در پيوند با آن بخش ھای تعاونی و

از فعاليت ھای اقتصاد کشور را ،که طبق

خصوصی به صورت فرعی می بايستی عمل

قوانين در عداد فعاليت بخش دولتی و تعاونی

کنند .در ديدگاه حزب توده آنچه اھميت داشت و

اقتصاد قرار نگرفته است دربرمی گيرد.

دارد دولتی بودن بخش عمده و تعيين کنندۀ

مالکيت در بخش خصوصی اقتصاد ،تا آنجا که

اقتصاد است .اين حزب به ماھيت طبقاتی دولت

موجب تحکيم و تقويت استقالل و موجب رشد و

و عملکرد آن و حتی به اينکه دولتی شدن مورد

پيشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نيازمندی

نظرش چگونه به اجرا در می آيد کاری ندارد.

ھای مصرفی و خدماتی مردم است و طبق

در ايران ،حتی در رژيم شاه ،بخش دولتی در

قوانين و نقشه ھای اقتصادی جمھوری اسالمی

اقتصاد نقش بسيار مھم و تعيين کننده داشت و

ايران مورد استفاده قرار می گيرد ،از حمايت

در تمام دوران رژيم جمھوری اسالمی نيز

قانونی برخوردار است.

چنين بوده است .در رژيم شاه ،بخش دولتی در

به کار بستن اصول برنامه ريزی ،سازماندھی

کنترل بورژوازی بوروکراتيک – نظامی و در

و ادارۀ علمی رشته ھای مختلف اقتصاد در

خدمت سرمايه داران بزرگ و زمينداران

عداد وظايف اساسی اقتصاد جمھوری اسالمی

بزرگ – خواه خصوصی و خواه بوروکراتيک

ايران است .نقشه ھای اقتصادی دولت بايد

 -دولتی بود که دربار پھلوی ،مقامات باالی

تکامل ھمه پيوند و ھماھنگ کليۀ مناطق کشور

نظامی و دولتی در پيوند با مشتی سرمايه دار

و ھمه بخش ھای فعاليت اقتصادی را تامين

بزرگ خصوصی و مؤسسات سرمايه داری

نمايد .در تنظيم نقشۀ اقتصادی ،ھمه مردم ايران

امپرياليستی در رأس اين ھرم قرار داشتند .در

از طريق شوراھای منتخب خود در مقياس ده،

رژيم جمھوری اسالمی نيز بورژوازی

بخش ،شھر ،شھرستان و استان و ھم چنين به

بوروکراتيک – نظامی جديدی مرکب از
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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

روحانيت حاکم و صاحب منصبان عالی رتبۀ

»طرح قانون اساسی ،که اينک به رای مردم

نظامی و اداری ای شکل گرفته که نه تنھا

گذاشته می شود ،در ھمه جوانب خود

بزرگترين مؤسسات اقتصادی دولتی بلکه طبق

پاسخگوی اين انتظارات نيست .در مسئله

اصل  ۴۵قانون اساسی »انفال و ثروت ھای

حاکميت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده

عمومی از قبيل زمين ھای موات يا رھا شده،

خلق ،در زمينه تامين آزادی ھای سياسی و

معادن ،درياھا ،درياچه ،رودخانه ھا و ساير

اجتماعی ،در مسئله ملی ،در مسايل مربوط به

آب ھای عمومی ،کوه ھا ،دره ھا ،

زنان و حقوق آن ھا در جامعه و خانواده ،در

جنگل ھا ،نيزارھا ،بيشه ھای طبيعی ،مراتعی

مسئله حدود و وظايف مراجع قدرت ،در مسئله

وارث،

نظام اقتصاد روستايی اين نقض بيش از ھمه به

و اموال مجھول المالک و اموال عمومی که از

چشم می خورد «.با اينھمه اين حزب در ھمان

غاصبين مسترد می شود « و نيز بنگاه ھای

بيانيه از ھواداران خود و مردم خواست که به

اقتصادی زمين ھا و ديگر دارائی ھای آستان

قانون اساسی رأی مثبت بدھند .داليل اين حزب

قدس و غيره و موقوفات و مانند آن را در دست

برای دعوت به دادن رأی مثبت به قانون

دارند .اين بورژوازی بوروکراتيک – نظامی

اساسی جمھوری اسالمی را از زبان کميتۀ

ھمراه با سرمايه داران و زمينداران بزرگ

مرکزی آن بشنويم:

خصوصی کنترل بخش به اصطالح عمومی يا

» چرا حزب توده ايران شما مردم ايران را،

دولتی اقتصاد را در دست دارند و مالکيت

عليرغم آن که ما قانون اساسی تدوين شده را

حقوقی صوری دولتی چيزی را در اين ميان

انعکاس تمام خواست ھايتان نمی دانيم ،به دادن

عوض نمی کند :مالکيت و تصاحب واقعی در

رای مثبت فرا می خواند؟

که

حريم

نيست،

ارث

بدون

دست سرمايه داران و زمينداران بزرگ است
که مرکب از بورژوازی بوروکراتيک –
نظامی و سرمايه داران و زمينداران بزرگ
خصوصی ھستند .کميتۀ مرکزی حزب توده،
پس از تصويب طرح قانون اساسی در مجلس
خبرگان و به ھنگام ارائۀ آن برای ھمه پرسی
از مردم ،در بيانيه ای خطاب به ھواداران خود
و مردم گفت:

زيرا اوال در يک ارزيابی کلی ،عليرغم نکات
منفی ياد شده ،در مورد بخش قابل توجھی از
اصول عمده ،قانون اساسی توانسته است به
طور مثبت مسايل مطروحه را حل کند .از اين
قبيل است فصل امور اقتصادی و اصولی که
در زمينه تحکيم استقالل اقتصادی کشور و
جلوگيری از استثمار و کمک به زحمتکشان و
در جھت قطع چنگال سرمايه ھای انحصاری
امپرياليستی و سرمايه ھای غارتگر وابسته
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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

داخلی از رشته ھای مھم و حياتی سير می کند.

و خلقی ھستند ،حفظ و تحکيم شود .صف واحد

يا اصول مربوط به تحکيم استقالل سياسی و

ھمه مردم پيرامون خط امام ،که ھم اکنون در

نظامی کشور يا اصل مربوط به رابطه استقالل

رويارويی سرنوشت ساز عليه امپرياليسم

و آزادی و اين که به استناد يکی نمی توان

آمريکا قرار دارند ،عمده ترين وثيقه پيروزی

ديگری را مخدوش ساخت .يا اصل نظام

ھای آينده و مطمئن ترين اھرم پيشرفت در راه

شورايی ،که اگر چه آن طور که بايد خلقی و

آرمان ھای ضد امپرياليستی و خلقی است .ما

صريح کاربر نيست ،ولی در اساس نظام

نبايد اجازه دھيم که اين صف واحد ،اين پيروی

شورايی را پذيرفته و تثبيت کرده است .يا اصل

يگانه از محتوی ضد امپرياليستی و خلقی خط

مربوط به آزادی ھای احزاب و جمعيت ھا و

امام خمينی ،رھبر انقالب ،شکسته شود .شرايط

انجمن ھا و مطبوعات و غيره .يا اصل مربوط

مشخص کنونی به نحوی است که ھر انقالبی

به مسکن و بھداشت و آموزش ،که در زمينه

آگاه و عالقمند به سرنوشت انقالب ،ھر چند

ھای حساسی از مسايل رفاھی و معيشتی ،در

دارای ھر طرح و پيشنھاد بھتر و کامل تری

جھت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است.

برای قانون اساسی باشد ،بايد بتواند عمده ترين

اين ھا مواد مھمی است و بر شالوده آن ھا و با
تکيه به آن ھا در قانون اساسی جمھوری
اسالمی ايران ،می توان در راه تحکيم
دستاوردھای انقالب و رسيدن به ھدف ھای
واالی آن و پيشبرد انقالب مبارزه کرد.

گره مسئله نبرد ضد امپرياليستی ،يعنی حفظ و
تحکيم صف واحد نيروھای ضد امپرياليستی
را ،که در عمل ھمه با ھم در مقابل دشمن
مشترک ايستاده اند ،تشخيص دھد و نگذارد که
مسئله شرکت در ھمه پرسی يا نحوه رای دادن
به آن ،به دستاويزی در چنگ دشمن ما بدل

ثانيا ما شما را به دادن رای مثبت فرا می

گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ايجاد

خوانيم ،زيرا مسئله عمده را حفظ و تحکيم

تفرقه و تشتت ،يعنی زمينه سازی به سود ضد

جبھه يگانه ھمه نيروھای خلقی در نبرد عليه

انقالب ـ امپرياليسم و عمال داخلی اش ـ

امپرياليسم ،به سرکردگی امپرياليسم آمريکا ،و

سوءاستفاده شود.

عمالش و بقايای رژيم سابق می دانيم و معتقديم
که بايد اتحاد و ھماھنگی بين ھمه نيروھا ،به
ويژه نيروھای راستين چپ و نيروھای راستين
مذھبی ،که ھمه طرفدار خط امام خمينی ،يعنی
جھت گيری قاطع و بی تزلزل ضد امپرياليستی

ثالثا ما با تمام اھميتی که برای قانون اساسی،
به عنوان مھمترين سند حقوقی و قضايی کشور
و راه گشای پيشرفت ھای آينده قايليم ،فراموش
نمی کنيم که در ھر حال اين زندگی واقعی و
تجربه مردم و مبارزه نيروھای انقالبی است که
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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

نقش تعيين کننده را دارد و ھر سندی ،به ھر

باشد .در اصل  ٤٤قانون اساسی فرمولی شبيه

نحو تدوين و تھيه شود ،بدون حمايت مردم و

پيشنھاد حزب توده آمده که مايۀ رضايت و

بدون انطباق با نياز زمان ،قدرت اجرايی

دلخوشی اين حزب شده و باعث گرديده که اين

نخواھد داشت و حداقل آن خواھد بود که با

حزب به اين نتيجه برسد که قانون اساسی رژيم

متممی تکميل شود و نظريات پيشنھادھای

در »فصل امور اقتصادی« در جھت »قطع

درست و مطابق با روح زمان و با خواست

چنگال سرمايه ھای امپرياليستی« و »جلوگيری

مردم در آن گنجانيده شود) «.تاريخ اين بيانيه ۶

از استثمار« حرکت می کند .در ضمن اين

آذر ماه  ١٣۵٨است(.

حزب بعدھا از اينکه تصور می کرد نظراتش

بدين سان از نظر حزب توده دادن رأی مثبت
به قانون اساسی رژيم درست بود چون اين
قانون به رغم آنکه »درھمه جوانب خود
پاسخگوی انتظارات مردم نيست« اما »در
مورد بخش قابل توجھی از اصول عمده ،قانون
اساسی توانسته است به طور مثبت مسايل
مطروحه را حل کند .از اين قبيل است فصل
امور اقتصادی و اصولی که در زمينه تحکيم
استقالل اقتصادی کشور و جلوگيری از استثمار
و کمک به زحمتکشان و در جھت قطع چنگال
سرمايه ھای انحصاری امپرياليستی و سرمايه
ھای غارتگر وابسته داخلی از رشته ھای مھم و
حياتی سير می کند «.يعنی از ديدگاه حزب توده
اصول اقتصادی طرح شده در قانون اساسی در
جھت »جلوگيری از استثمار« و »کمک به
زحمتکشان« سير می کنند .حزب توده در
پيشنھاد اصالحی اش در مورد »نظام اقتصادی
جمھوری اسالمی« که باالتر نقل کرديم از سه
بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی حرف می
زند که بخش دولتی بايد نقش عمده را داشته

در قانون اساسی به بازی گرفته شده احساس
افتخار می کرد و اين را به رخ ھوادارانش و
مردم می کشيد و ھنوز می کشد .ما عين اصل
 ۴۴را در اينجا می آوريم:
»اصل چھل و چھارم :نظام اقتصادی جمھور
اسالمی ايران بر پايۀ سه بخش دولتی ،تعاونی
و خصوصی با برنامهريزی منظم و صحيح
استوار است .بخش دولتی شامل کليۀ صنايع
بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن
بزرگ ،بانکداری ،بيمه ،تأمين نيرو ،سدھا و
شبکه ھای بزرگ آب رسانی ،راديو و
تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،ھواپيمايی،
کشتيرانی ،راه و راه آھن و مانند اينھا است که
به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت
است .بخش خصوصی شامل آن قسمت از
کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و
خدمات می شود که مکمل فعاليت ھای
اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول
ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانين
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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه

جمھوری اسالمی به معنی دولت رسمی نيست

اقتصادی کشور گردد و مايۀ زيان جامعه نشود

بلکه به معنی اموالی است که در حوزۀ

مورد حمايت قانون جمھوری اسالمی است.

اختيارات ولی فقيه است )موضوع اصول  ۴۵و

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ھر سه بخش

 ۴٩قانون اساسی( .از سوی ديگر در اصل ۴٣

را قانون معين می کند) «.تکيه بر کلمات از ما

آمده که دولت نبايد به صورت "يک کارفرمای

است(.

بزرگ مطلق" درآيد.

ھر خواننده ای با کمی دقت در مقايسۀ پيشنھاد

اينھا ھمه نشان می دھد که در اصل  ۴۴قانون

حزب توده در مورد "نظام اقتصادی جمھوری

اساسی به ھيچ رو گفته نشده که بخش دولتی

اسالمی"

بايد مالکيت عمده را در اقتصاد داشته باشد .ھر

با اصل  ۴۴متوجه دو تفاوت مھم خواھد شد.

کسی که چنين تصوری داشته باشد خيال يا

تفاوت نخست اين است که در پيشنھاد حزب

توھم خود را جانشين محتوای واقعی اصل ۴۴

توده بر بخش دولتی به عنوان بخش عمدۀ

و ديگر اصول مربوط به امور اقتصادی در

اقتصاد تصريح شده است در حالی که در اصل

قانون اساسی و به طور مشخص اصول ،۴٣

 ۴۴گفته نشده که بخش دولتی بخش عمده است

 ،۴۵و  ۴٩کرده است .بايد دانست که رژيم

و تعيين قلمرو ھر بخش و مالکيت ھر بخش را

جمھوری اسالمی با تکيه بر اصل  ۴۴به

به عھدۀ قانون عادی گذاشته است .اينکه گفته

خصوصی سازی شکل قانونی داده است و

شود بخش خصوصی مکمل بخش تعاونی و

خصوصی سازی »انحراف از اصل «۴۴

دولتی است به معنی آن نيست که بخش

نيست .ما در زير خصوط کلی قانون »اجرای

خصوصی بايد کوچک تر باشد .زيرا درست به

سياست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون

ھمين سياق می توان گفت بخش دولتی مکمل

اساسی« را که چارچوب کلی خصوصی سازی

بخش خصوصی و تعاونی است يا بخش تعاونی

براساس اصل  ۴۴است در اينجا می آوريم.

مکمل بخش خصوصی و دولتی است .از اينکه
)الف( مکمل )ب( است نمی توان نتيجه گرفت
که )الف( بزرگتر است يا )ب(.

 .٣خصوصی سازی
و اصل  ۴۴قانون اساسی

از سوی ديگر در مادۀ  ۴۵بخش ديگری از

در مورد اصل  ۴۴قانون اساسی جمھوری

دارائی ھای عمومی – که حجم آن بسيار بزرگ

اسالمی و خصوصی سازی بايد به موارد زير

است – طبق اصل ۴۵به »حکومت اسالمی«

توجه کرد:

تعلق دارد که در قانون اساسی و در ادبيات
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در تاريخ » ١٣٨٧/٣/٢٥قانون اصالح موادی

معدن ،بانك توسعه صادرات ،بانك كشاورزی،

از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی،

بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،

اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمیايران و

 (٧بيمه مرکزی و شركت بيمۀ ايران،

اجرای سياست ھای كلی اصل چھل و چھارم

 (٨شبکهھای اصلی انتقال برق،

) (٤٤قانون اساسی« از سوی مجلس اسالمی

 (٩سازمان ھواپيمايی کشوری و سازمان بنادر

به احمدی نژاد برای اجرا ابالغ شد .در بخش

و کشتيرانی جمھوری اسالمیايران،

مربوط به اجرای سياست ھای كلی اصل چھل

 (١٠سدھا و شبكهھای بزرگ آب رسانی،

و چھارم ) (٤٤اين قانون ،به طور مشخص

 (١١راديو و تلويزيون،

قلمرو فعاليت ھای ھر يك از بخشھای دولتی،

گروه  ٢طبق مادۀ  ٢اين قانون عبارت است از

تعاونی و خصوصی تعيين شده است .طبق مادۀ

»کليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگانی

 ٢اين قانون ،کل فعاليت ھای اقتصادی به سه

خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بيمه ،تأمين

گروه تقسيم شده اند.

نيرو ،سدھا وشبکهھای بزرگ آب رسانی،

سرمايهگذاری ،مالكيت و مديريت در فعاليت

راديو و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن،

ھا و بنگاه ھای مشمول گروه سه اين قانون

ھواپيمايی ،کشتی رانی ،راه و راهآھن و مانند

منحصراً در اختيار دولت است .گروه  ٣شامل

اين ھا« که در اصل  ٤٤آمده غير از موارد

موارد زير است:

ذکر شده در گروه  .٣طبق اين قانون دولت

 (١شبکهھای مادر مخابراتی و امور واگذاری

مکلف است ھشتاد درصد ) (%٨٠از ارزش

بسامد )فركانس(،

مجموع سھام بنگاه ھای دولتی در ھر فعاليت

 (٢شبکهھای اصلی تجزيه و مبادالت و

مشمول گروه دو ماده ) (٢اين قانون به استثناء

مديريت توزيع خدمات پايه پستی،

راه و راهآھن را به بخشھای خصوصی،

 (٣توليدات محرمانه يا ضروری نظامی،

تعاونی و عمومیغيردولتی واگذار نمايد.

انتظامی و امنيتی به تشخيص فرماندھی کل

در گروه  ١که شامل تمام فعاليت ھای اقتصادی

نيروھای مسلح،

غير از گروه ھای  ٢و  ٣است دولت به ھيج

 (٤شركت ملی نفت ايران و شرکتھای

ميزان حق مشارکت و سرمايه گذاری ندارد

استخراج و توليد نفت خام و گاز،

)جز در موارد محدود و برای مدت موقت(

 (٥معادن نفت و گاز،

بدين سان ديده می شود که با تصويب مادۀ ٢

 (٦بانک مرکزی جمھوری اسالمیايران،

قانون »اجرای سياست ھای كلی اصل چھل و

بانک ملی ايران ،بانک سپه ،بانک صنعت و

چھارم ) (٤٤قانون اساسی« در واقع قلمرو و
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حدود مالکيت بخش ھای مختلف که در اصل

نسبت به اين اصل است .ھمان گونه که گفته شد

 ٤٤تعريف نشده بود يا دقيقا تعريف نشده بود

در پايان اصل  ۴۴آمده است» :تفصيل ضوابط

مشخص شده است .روشن است که اين مشخص

و قلمرو و شرايط ھر سه بخش ]دولتی ،تعاونی

کردن »قلمرو و مالکيت ھر بخش« به نفع

و خصوصی[ را قانون معين میکند« و بدين

بخش خصوصی و »بخش عمومی غير دولتی«

سان رژيم اين قانون را »نقض« نکرده بلکه

که سھم مھمی از اين آخری در دست ولی فقيه

طبق پيش بينی اصل  ۴۴قلمرو ھر بخش را

و نھاد رھبری است صورت گرفته است) .بايد

تعريف کرده است .بايد توجه داشت که اصل

توجه داشت که بخش عمومی غير دولتی در

 ۴۴حدود قلمروھا را تعريف نکرده و مبھم و

ادبيات جمھوری اسالمی شامل بنيادھا و آنچه

کشدار است به طوری که ھم می تواند حالتی را

زير کنترل »ستاد اجرائی فرمان امام« است

دربر گيرد که بخش دولتی در اقتصاد غالب

نيز می شود ،يعنی بخش مھمی از سرمايه ھا و

است و ھم حالتی که بخش خصوصی غلبه دارد

بورژوازی

زيرا که تعريف و تعيين قلمرو بخش ھای

دارائی

ھای

زير

کنترل

بوروکراتيک -نظامی( .آری خصوصی سازی
ھا غارت اموال عمومی به نفع سرمايه داران و
زمينداران بزرگ است )يعنی بورژوازی
بوروکراتيک – نظامی +سرمايه داران بزرگ
خصوصی غير بوروکرات و زمينداران
بزرگ( .اگر نويسندگان نامۀ سرگشاده اين را
به ھر شکلی گفته بودند ما انتقادی به آنھا در
اين زمينه نمی نداشتيم .اشکال کار اينجاست که
آنھا تصور کرده اند که اصل  ، ٤٤خصوصی
سازی يا حتی غلبۀ بخش خصوصی را منع
کرده است .در حالی که چنين نيست.

 .٤درخواست از ربيعی
برای محدود کردن بخش خصوصی

مختلف را به قانون عادی موکول کرده است.
نويسندۀ يا نويسندگان »نامه سرگشاده به
وزيرکار آقای ربيعی« انتظار دارند که رژيم،
برنامۀ خصوصی سازی را  -که با تنظيم مجمع
تشخيص مصلحت و دستور صريح ولی فقيه و
تصويب مجلس مدت ھاست در دستور کار
قرار داده و يکی از برنامه ھای استراتژيک
رژيم است  ،-کنار بگذارد و برای اين کار از
علی ربيعی امنيتی و مشاور مرکز تحقيقات
استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام از
 ١٣٧۴تاکنون که در خصوصی سازی ھا نقش
داشته ،مدد می طلبد! ربيعی خود از مدافعان پر
و پا قرص خصوصی سازی است .او در
مصاحبه ای در خردادماه سال  ١٣٩٠مواضع

نويسندۀ نامۀ سرگشاده به ربيعی از نقض اصل

خود را در اين مورد به روشنی بيان کرده

 ۴۴حرف می زند که نشان دھندۀ توھم او

است:
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»به گزارش خبر آنالين ،علی ربيعی در اولين

با واسطه حقوق بگير دولت ھستند.....

ھمايش ملی خصوصی سازی در دانشگاه آزاد

دولت بايد سعی کند سرمايه گذاری خود را در

اسالمی واحد سمنان با اشاره به وضعيت

امور زير بنايی به اجرا درآورد .متاسفانه دولت

خصوصی سازی در ايران گفت:

مردان خصوصی سازی را با کسب درآمد

متاسفانه در کشورھای کمتر توسعه يافته

اشتباه گرفته اند....

خصوصی سازی به صورت اختصاصی

ربيعی تاکيد کرد تا زمانی که طبقه متوسط

خصوصی می شود.

صنعتی در کشور شکل نگيرد توسعه شکل

ربيعی خصوصی سازی را يک مسئله بنيادين

نخواھد گرفت .بنابراين بايد نوع و ميزان

در آينده ايران و رشد توسعه آن بيان کرد و

دخالت ھای دولت تغيير يابد ،و در يک جمله،

گفت :با توجه به اين مھم خصوصی سازی يک

دولت بايد خصوصی سازی را به دنيا آورد.

سياست کلی نظام به شمار می رود که بايد در

)تأکيدھا از ما است(«) .منبع:

نظر داشت اجرای دقيق و صحيح خصوصی

( /http://www.rahesabz.net/story/37640

سازی باعث افزايش کارايی در داخل اقتصاد

بدين سان به روشنی ديده می شود که ربيعی با

کشور ،باال بردن بھره وری و ظرفيت ھای

تعصب تمام از خصوصی سازی دفاع و حرف

جامعه و رشد توسعه جامعه است.

ھای سرمايه داران خصوصی و اقتصاددان

ربيعی با اشاره به اينکه دولت در ايران يک

ھای ليبرال و نئوليبرال را نشخوار می کند .اين

دولت سزارينی است ادامه داد :دولت به علت

تعصب او باعث می شود حتی آمار دولتی را به

حجم باالی تصدی گری شکل غير متناسب به

نفع گفتمان عاميانۀ بخش خصوصی تغيير دھد

خود گرفته است و حجم باالی فعاليت دولت

و معکوس کند .ربيعی می گويد » ٥٠الی ٦٠

بيماری مزمن دولت به شمار می رود.

درصد جمعيت ايران با واسطه حقوق بگير

عضو ھيئت علمی دانشگاه پيام نور اظھار

دولت ھستند« .طبق داده ھای مرکز آمار کشور

داشت :عمده مشکل ما در اجرای صحيح و

در سال ھای  ١٣٨٥و  ١٣٩٠شمار مزد و

دقيق خصوصی سازی اين است که پايه ھای

حقوق بگيران بخش ھای دولتی و خصوصی

اوليه آن در اقتصاد کشور بنيادين نشده و ما بر

چنين بوده است:

اجرای خصوصی سازی در بخش صنعت
ضعيف عمل نموده ايم و با توجه به آمار در
خواھيم يافت  ٥٠الی  ٦٠درصد جمعيت ايران
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)ارقام به ھزار نفر(
سال

کل

مزد

و

حقوق کل مزد و حقوق بگيران کل مزد و حقوق بگيران

بگيران بخش عمومی

بخش خصوصی

درصد بخش عمومی از کل مزد و
حقوق بگيران

٥٠٢٥ ١٣٨٥

٥٤٨٥

١٠٥١٠

%٤٧٫٨

٤٣٢٣ ١٣٩٠

٦٢٩٢

١٠٦١٥

%٤٠٫٧

ديده می شود که نسبت کارکنان بخش عمومی

نقدينگی دست مردم و بخش خصوصی است و

به کل مزد و حقوق بگيران در سال ١٣٨٥

بر اين اساس صنايعی که با تزريق کم می

برابر  ٤٧٫٨درصد و در سال ) ١٣٩٠سال

توانند راه بيفتند در جھت بھبود وضعيت اشتغال

مصاحبۀ او( برابر  ٤٠٫٧درصد بوده است در

راه اندازی خواھيم کرد ... .تعاونی يک راه

حالی که ربيعی اين نسبت را به غلط  ٥٠يا ٦٠

خصوصی سازی است که مردم را به شکل

درصد می نامد .اين »وزير دانشمند« در واقع

عظيمی درگير خصوصی سازی می کند و

نسبت مزد و حقوق بگيران بخش خصوصی را

فاصله طبقاتی را از بين می برد .وی گفت که

که از  %٥٢٫٢در سال  ١٣٨٥به  %٥٩٫٣در

با خصوصی سازی مخالف نيست و به آن

سال  ١٣٩٠رسيده است بجای کارکنان مزدی

اعتقاد دارد ولی اگر خصوصی سازی از مسير

بخش عمومی می گيرد ،افزون بر آن از روند

تعاونی ھا دنبال شود جامعه ای بدون تبعيض و

کاھشی کارکنان بخش عمومی حرفی نمی زند.

بی عدالتی را شاھد خواھيم بود) .تأکيد از ما-

ربيعی ھمچنين درتاريخ  ١٢بھمن  ١٣٩٠مقاله

 – ٩٢/٦/٢٣روزنامه آفتاب(

»موانع خصوصی سازی آموزش عالی در

اما نويسندۀ نامۀ سرگشاده به ربيعی با تمام اين

ايران و ارائه راھکارھايی جھت رفع آنھا« را

اوصاف از او می خواھد با خصوصی مقابله

در فصلنامه انجمن آموزش عالی ايران منتشر

کند! او از کابينه ای چنين در خواستی دارد که

کرده است.

اسحاق جھانگيری معاون رئيس جمھورش در

يک مورد ديگر از اعتقاد ربيعی به بخش
خصوصی و حتی تالش او برای تبديل بخش
تعاونی به بخش خصوصی را در يک مصاحبۀ
اخير او می توان مالحظه کرد" :برنامه دولت
تدبير و اميد اتکا به جامعه ،سرمايه گذاری و

جلسۀ »شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی« گفته است» :در دولت ھشتم کار
جدی انجام گرفت ،تا ابھامات قانون اصل ٤٤
برطرف شده و سقف پرواز بخش خصوصی
تعيين شود .سياستھای کلی اصل  ٤٤اين پيام
مھم را داشت که بخش خصوصی سقف پرواز
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ندارد و اين سياستگذاری نيازمند راھکارھای

خصوصی در اقتصاد منافات ندارد ،مادۀ ١٠١

خاص خودش بود« .يعنی به زبان فصيح

قانون برنامۀ چھارم را نيز درست نخوانده اند.

فارسی از نظر دولت حسن روحانی )و ھمچنين

بايد توجه داشت که در قانون برنامۀ چھارم

ولی فقيه و شورای نگھبان که مفسر قانون

مصوب  83 /6/ ١١مجلس شورای اسالمی

اساسی است و مجلس و غيره( سقف و حدی

اسمی از مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨سازمان

برای بخش خصوصی وجود ندارد .حال معلوم

بين المللی کار نيامده ،بلکه تنھا از حقوق

نيست چگونه و چرا نويسندۀ نامۀ سرگشاده دايۀ

بنيادين کار نام برده شده که البته شامل حق

دلسوز تر از مادر برای اصل  ٤٤شده و به

تشکل و حق مذاکرات دسته جمعی است .اما

زور می خواھد چيزی را که در آن وجود ندارد

حقوق بنيادين کار با مقاوله نامه ھای  ٨٧و ٩٨

به آن بچپاند!

فرق دارد) .برای مالحظۀ تشابھات و تفاوت

 .۵ادعای پذيرش مقاوله نامه ھای  ٨٧و ٩٨
سازمان بين المللی کار از سوی رژيم
نويسندگان نامۀ سرگشاده به وزير کار می
گويند:

ھای بين حقوق بنيادين کار و مقاوله نامه ھای
 ٨٧و  ٩٨به متن اين سندھا در ھمين شمارۀ
خيزش رجوع کنيد(.
بايد دانست که بر خالف تصور بخش ھائی از
فعاالن جنبش کارگری ايران رژيم جمھوری

ماده

اسالمی ايران مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨را

،١٠١اجرای مقاوله نامه ھای  ٩٨و ٨٧

نپذيرفته و امضا نکرده است .ما برای تصحيح

سازمان جھانی کار ،مبنی برآزادی فعاليت و

اين اشتباه رايج ،پائين تر ،ليست رسمی سازمان

حمايت از حقوق سنديکاھای کارگری و حق

بين المللی کار از کشورھائی که مقاوله نامه

مذاکرات دست جمعی ،پيش بينی شده بود.

ھای  ٨٧و  ٩٨را نپذيرفته اند در اين نوشته

»در

سند

برنامه

چھارم

توسعه

آقای خالقی وزيرکار وقت ،درسازمان بين
المللی کار تعھد به اجرای اين مقاوله نامه ھا
کرده بودند که متاسفانه تاکنون عقب افتاده
است«.
نويسندگان نامۀ سرگشاده ھمان گونه که اصل

خواھيم آورد که نام جمھوری اسالمی ايران در
ميان آنھا »می درخشد« ،اما نخست متن کامل
مادۀ  ١٠١برنامه چھارم توسعه را که نويسندۀ
نامۀ سرگشاده به آن اشاره کرده ولی ظاھرا اين
ماده را نخوانده يا درست نخوانده در اينجا نقل
می کنيم:

 ٤٤قانون اساسی را درست نخوانده و توجه
نکرده اند که اين اصل با غالب بودن بخش
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»مادۀ  -١٠١دولت موظف است برنامۀ ملی

ج( گسترش بيمه ھای اجتماعی )تأمين

»کار شايسته« را به عنوان گفتمان جديد

اجتماعی ،بيمۀ بيکاری ،ايجاد ،توسعه و تقويت

عرصۀ کار و توسعه براساس راھبرد »سه

ساز و کارھای جبرانی ،حمايت ھای اجتماعی

جانبه گرائی« که متضمن عزت نفس ،برابری

از شاغلين بازار کار غير رسمی ،توان بخشی

فرصت ھا ،آزادی و امنيت نيروی کار ،ھمراه

معلولين و برابری فرصت ھا برای زنان و

با صيانت الزم باشد و مشتمل بر محورھای

مردان و توانمند سازی زنان از طريق دستيابی

ذيل تھيه و تا پايان سال اول برنامۀ چھارم

به فرصت ھای شغلی مناسب(.

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسالمی ايران تقديم مجلس شورای

د( حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
ه( اصالح و بازنگری قوانين و مقررات تأمين

اسالمی بنمايد:
الف( حقوق بنيادين کار )آزادی انجمن ھا و
حمايت از حق تشکل ھای مدنی روابط کار،
حق سازمان دھی و مذاکرۀ دسته جمعی،
تساوی مزدھا برای زن و مرد در مقابل کار ھم

اجتماعی و روابط کار )تغيير در قوانين تأمين
اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه
جانبه )دولت ،کارگر و کارفرما( ،به منظور
تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار(.

ارزش ،منع تبعيض در اشتغال و حرفه،

و( اشتغال مولد )ظرفيت سازی برای اشتغال

رعايت حداقل سن کار ،ممنوعيت کار کودک،

در واحدھای کوچک و متوسط ،آموزش ھای

رعايت حداقل مزد با حداقل معيشت(.

ھدف دار و معطوف به اشتغال ،برنامه ريزی

ب( گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی
)نھادھای مدنی روابط کار( ،ارتقای سرمايۀ
انسانی و اجتماعی ،ارتقای روابط صنعتی و
روابط کار ،نقش شرکای اجتماعی ،مذاکرات و
چانه زنی جمعی،

انعقاد پيمان ھای دسته

جمعی ،تشکيل شورای سه جانيۀ مشاورۀ ملی،

آموزشی با جھت گيری اشتغال ،آموزش ھای
کارآفرينی ،جمع آوری و تجزيه و تحليل
اطالعات بازار کار ،ارتباط و ھمبستگی کامل
آموزش و اشتغال ،رفع موانع بيکاری
ساختاری ،توسعۀ آموزش ھای مھارتی و فنی و
حرفه ای معطوف به نياز بازار کار(.

گسترش مکانيزم ھای سه جانبه در روابط کار،

ز( اصالح قوانين و مقررات )در جھت انطباق

اصالحات ساختاری ،ترويج گفتگوی اجتماعی

قوانين و مقررات ملی با استانداردھا و مقاوله

و تقويت تشکل ھای مدنی روابط کار.

نامه ھای بين المللی ،کنسولی ،تحوالت جھانی
کار و امحای تبعيض در ھمۀ عرصه ھای
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اجتماعی به ويژه در عرصۀ روابط کار و

نامه نيست .اينکه در مادۀ  ١٠١به طور کلی

اشتغال(.

از » قوانين و مقررات ملی با استانداردھا و

ح( ايجاد تدابير الزم برای ارسال نيروی کار
به خارج از کشور« .

مقاوله نامه ھای بين المللی ،کنسولی ،تحوالت
جھانی کار و امحای تبعيض در ھمۀ عرصه
ھای اجتماعی به ويژه در عرصۀ روابط کار و

در مادۀ  ١٠١که در باال متن کامل آن آمده و در

اشتغال« سخن گفته شده نشانگر چيزی جز

نامۀ سرگشاده به وزير کار به آن اشاره شده به

شيادی سردمداران جمھوری اسالمی نيست که

روشنی ديده می شود که ،برخالف ادعای

برای فريب مردم وعدۀ ماه و خورشيد می دھند

نويسندگان يا نويسندۀ نامۀ سرگشاده ،ھيچ اشاره

و آسمان و ريسمان را به ھم می بافند و

ای به مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨نيست .افزون

بدبختانه برخی سازمان ھای سياسی که خود را

بر اين مواردی که در زمينۀ »کار شايسته« و

چپ

و شماری از تشکل ھای کارگری و

حقوق بنيادين کار و غيره به آنھا اشاره شده،

»فعاالن کارگری« ھم بدون تحقيق و دقت الزم

بيان کلی نيت و مقصود است که طبق ھمين

يا دروغ ھای رژيم را دربست می پذيرند و يا

ماده می بايست قوانينی برای بيان مشخص و

به خيال خود برای افشای رژيم و يا »وارد

عملی و اجرائی چيزی که به آن نام »برنامۀ

کردن فشار بر آن« ،اقداماتی مانند پذيرش

ملی کار شايسته« يا »سند ملی کارشايسته«

مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨را به رژيم نسبت

نھاده اند در سال اول اجرای برنامۀ چھارم به

می دھند که صحت ندارد.

مجلس ارائه شود .در تاريخ  ٢٦فروردين
 ١٣٩٢رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگران
در گفت و گو با خبرگزاری فارس از تاخير ٧
ساله در تدوين سند کار شايسته حرف می زند.
http://www.farsnews.com/newstext.p
hp?nn=13920121001357
نويسنده يا نويسندگان نامۀ سرگشاده به ربيعی
نخست به غلط می گويند که در مادۀ ١٠١
برنامۀ چھارم ،مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨مورد
توافق دولت قرار گرفته اند در حالی که در آن
سند به طور مشخص حرفی از اين دو مقاوله

ادعای نادرست نويسنده يا نويسندگان نامۀ
سرگشاده به ربيعی در مورد اينکه دولت
جمھوری اسالمی مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨را
پذيرفته چند چيز را نشان می دھد :نخست اينکه
نويسنده يا نويسندگان اين نامه بدون تحقيق کافی
و صرفا براساس شايعات و يا گفتار ظاھرا غير
رسمی يک وزير )که به ويژه در مورد وزيران
جمھوری اسالمی به ھيچ رو سزاوار اعتماد
نيست( اين غلط رايج را دامن می زنند .اينھا
توجه ندارند که اگر رژيم اين مقاوله نامه ھا را
پذيرفته بود می بايست قانونی در مجلس
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اسالمی مبنی بر پذيرفتن آن تصويب شده باشد

بايست در قانون کار که با اين مقاوله نامه ھا

و ھمچنين نام جمھوری اسالمی ايران در ميان

در موارد متعدد مغايرت دارد تغييراتی بدھد تا

ليست کشورھائی که اين مقاوله نامه ھا را

با آنھا ھمساز گردد .در حالی که اين امر ھم

پذيرفته اند آمده باشد که ھيچ يک از اين دو

صورت نگرفته است.

مورد صادق نيست .نکتۀ ديگر اينکه نويسنده يا
نويسندگان نامۀ سرگشاده ظاھرا متوجه تفاوت
بين »اصول و حقوق بنيادين کار« و مقاوله
نامه ھای  ٨٧و  ٩٨نشده اند .ايران به عنوان
کشور عضو سازمان بين المللی کار متعھد
است که اصول و حقوق بنيادين کار را رعايت
کند که شامل حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی
ھم ھست چه مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨را
پذيرفته باشد چه نپذيرفته باشد .البته رژيم
تاکنون با قلدری تمام از اجرای اصول و حقوق
بنيادين کار -که به عنوان عضو سازمان بين
المللی کار ملزم به اجرای آنھاست  ،-سرباز داه
است )اصالح طلبان حکومتی اين قلدرمآبی را
با فريبکاری و چرب زبانی و شيره بر سر
کارگران ماليدن ترکيب می کنند( .اما مقاوله

برای روشن شدن بيشترموضوع ،در اينجا
ليست کشورھائی که مقاوله نامۀ ) ٨٧آزادی
تشکل و حفاظت حق سازمان يابی( و يا مقاوله
نامۀ ) ٩٨حق سازمان يابی و مذاکرات دسته
جمعی( را نپذيرفته اند با ذکر منبع سند رسمی
سازمان بين المللی کار ) (ILOمی آوريم.
مالحظه خواھد شد که جمھوری اسالمی ايران
ھيچ يک از اين دو مقاوله نامه را تصويب
نکرده است.
 ١٨٥کشور عضو سازمان بين المللی کار
ھستند .از اين کشورھا ١٥٢ ،کشور مقاوله نامۀ
 ٨٧را پذيرفته و  ٣٣کشور نپذيرفته اند.
کشورھانی که مقاوله نامه )کنوانسيون(  ٨٧را
نپذيرفته اند عبارتند از:

نامه ھای  ٨٧و  ٩٨که موضوع آنھا به طور

افغانستان ،بحرين ،برزيل ،برونئی دارالسالم،

ويژه حق تشکل و حق مذاکرۀ دسته جمعی است

چين ،گينه بيسائو ،ھند ،جمھوری اسالمی

بسيار فراتر و جامع تر از صرف به رسميت

ايران ،عراق ،اردن ،کنيا ،جمھوری کره ]کرۀ

شناختن اين دو حق است .در مادۀ  ١٠١قانون

جنوبی[ ،جمھوری دموکراتيک خلق الئوس،

برنامۀ چھارم و در مادۀ  ٢٥قانون برنامۀ پنجم

لبنان ،مالزی ،جزاير مارشال ،مراکش ،نپال،

صرفا از اصول و حقوق بنيادين کار تحت نام

زالند نو ،عمان ،پالو ) ،(Palauقطر ،عربستان

»کار شايسته« اسم برده شده اما در ھيچ کدام به

سعودی ،سنگاپور ،سومالی ،سودان جنوبی،

مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨اشاره نشده است.

سودان ،تايلند ،تووالو ) ،(Tuvaluامارات متحد

اگر رژيم اين مقاوله نامه ھا را پذيرفته بود می
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عربی ،اياالت متحدۀ آمريکا ،ازبکستان ،ويتنام.

بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی برسد«.

منبع:

ھمان گونه که باالتر گفته شد اگر رژيم مقاوله

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE
XPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMEN
T_ID:312232:NO

نامه ھای  ٨٧و  ٩٨سازمان بين المللی کار را،

ھمچنين از  ١٨٥کشور عضو سازمان بين
المللی کار ١٦٣ ،کشور مقاوله نامۀ  ٩٨را
پذيرفته و  ٢٢کشور نپذيرفته اند .کشورھانی که
کنوانسيون )مقاوله نامه(  ٩٨را نپذيرفته اند

که »مقاوله نامه ھای بين المللی« ھستند،
پذيرفته بود می بايست اين پذيرش به تصويب
مجلس اسالمی رژيم می رسيد در حالی که
مجلس ھرگز اين مقاوله نامه ھا را تصويب
نکرده است.
خوب است در اينجا يادآوری کنيم که رضا

عبارتند از:
افغانستان ،بحرين ،برونئی دارالسالم ،کانادا،
چين ،ھند ،جمھوری اسالمی ايران ،جمھوری
کره ]کرۀ جنوبی[ ،جمھوری دموکراتيک خلق
الئوس ،جزاير مارشال ،مکزيک ،ميانمار
]برمه[ ،عمان ،پالو ) ،(Palauقطر ،عربستان
سعودی ،سومالی ،تايلند ،تووالو )،(Tuvalu

امارات متحد عربی ،اياالت متحدۀ آمريکا،
ويتنام .منبع:

شھابی عضو ھيات مديره سنديکای کارگران
شرکت واحد در نامۀ مورخ  ٣شھريور ١٣٩٢
خود به روحانی به درستی متوجه اين موضوع
بوده که رژيم مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨را
نيذيرفته و از اين رو خواستار »ارسال مقاوله
نامه ھای  ٨٧و  ٩٨سازمان بين المللی کار
طبق اصل  ٧٧قانون اساسی به مجلس شورای
اسالمی برای تصويب و قانونی شدن آنھا«
شده است.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE
XPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMEN
T_ID:312243:NO

نويسندۀ نامۀ سرگشاده به وزير کار که از
پذيرش مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨توسط دولت

بسياری از فعاالن جنبش کارگری ايران
خواھان اجرای مقاوله نامه ھای  ٨٧و ٩٨
ھستند .در اين زمينه توجه به نکات زير
ضروری به نظر می رسد:

جمھوری اسالمی حرف می زند ،به رغم

 -مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ، ٩٨مانند ديگر مقاوله

استنادات فراوانش به قانون اساسی رژيم به

نامه ھا و توصيه ھای سازمان بين المللی کار،

اصل  ٧٧آن توجه نکرده است که می گويد:

در چارچوب عمومی ديدگاه حاکم بر اساسنامه

»اصل ھفتاد و ھفتم  -عھدنامه ھا ،مقاوله نامه

و ديگر اسناد پايه ای اين سازمان ھستند که

ھا ،قراردادھا و موافقت نامه ھای بين المللی

عبارتند از سه جانبه گرائی و ھمکاری طبقاتی
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کارگر و سرمايه دار .از اين رو مقاوله نامه

بنابراين در صورت مثبت تشخيص دادن اين

ھای  ٨٧و  ٩٨به رغم به رسميت شناختن حق

مقاوله نامه ھا و ضرورت طرح به عمل

تشکل و مذاکرۀ دسته جعی و به رغم اينکه به

درآمدن آنھا ،بايد نخست خواست پذيرش و

طور صريح تشکل ھای کارگری و کارفرمائی

تصويب آنھا مطرح شود )چون تصويب نشده

را از ھم متمايز می کنند و به رغم اينکه ايجاد

اند( و ھمچنين خواست تغيير قانون کار برای

تشکل ھای کارگری و کارفرمائی را منوط به

انطباق با اين مقاوله نامه ھا و لغو کليۀ قوانين

اجازۀ قبلی از دولت نمی دانند و غيره که

و مقررات مغاير اين مقاوله نامه ھا و مغاير

نکات مثبتی ھستند ،نبايد فراموش کرد که اين

اصول و حقوق بنيادين کار.

مقاوله نامه ھا در چارچوب کلی نظام سرمايه
داری و حقوق بورژوائی قرار دارند .از اين
رو در مورد طرح خواست اجرای اين مقاوله
نامه ھا )که مستلزم تغيير قانون کار و يک
رشته نھادھا و قوانين و مقررات ديگر برای
ھماھنگی با اين مقاوله نامه ھاست( ،بايد به
محدوديت ھای مقاوله نامه ھا توجه داشت و
نبايد تصور کرد که اجرای اين مقاوله نامه ھا
ھمۀ مسايل کارگران را حل می کند .اجرای
آنھا در شرايط کنونی به نفع طبقۀ کارگر است
و زمينۀ دست يابی به يک رشته حقوق و
گسترش مبارزات اين طبقه را فراھم می کند
اما حالل ھمۀ مشکالت نيست و ھمان گونه که
گفته شد محدوديت ھای خاص خود را دارد که
بايد مورد توجه کارگران پيشرو قرار گيرد.
نبايد در مورد اين مقاوله نامه ھا دچار توھم
شد و انتظاراتی از آنھا داشت که در ظرفيت
شان نيست.

 بدين سان خواست تصويب و اجرای مقاوله نامهھای  ٨٧و  ٩٨بايد ھمراه با خواست تغيير
قانون کار )براساس تغييرات مورد نظر
سازمان ھای مستقل کارگری( و به طور کلی
در چارچوب وسيع تر خواست ھای فوری
اقتصادی – اجتماعی و سياسی و فرھنگی
کارگران مورد بررسی قرار گيرد و با چنين
نگرشی طرح شود .ما در نوشته ھای گوناگون
ديدگاه خود را در مورد خواست ھای فوری
اقتصادی – اجتماعی و سياسی و فرھنگی
طرح کرده ايم) .به طور مثال در بيانيۀ
»کارگران چگونه می توانند اوضاع را تغيير
دھند« از »جمعی از کمونيست ھای ايران
)آذرخش(« که در »خيزش« شمارۀ  ٢٠درج
شده است(.

 .۶چند نکتۀ ديگر
در نامۀ سرگشاده آمده است:

 ھمچنين بايد توجه داشت که رژيم جمھوریاسالمی اين مقاوله نامه ھا را نپذيرفته،
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سوانح کار ،شرايط ايمنی و بھداشتی کار و

را توسط تعاونی ھای کارگر )امکان(،اتحاديه

بازرسی کارگری

تعاونی فرھنگيان ،فروشگاھھای زنجيره ای

»با غير فعال شدن بازرسی ھای وزارت کار
از کارگاه ھا و کارخانه ھا ،حوادث شغلی بيداد
می کند .طبق آمار پزشکی قانونی ،روزی ٤/٥
نفر کارگر در روزکشته می شوند .با فعال
کردن بازرسی ھای ايمنی کار و سرکشی به
موقع به کارگاه ھا ،از کشتار کارگران
جلوگيری کنيد«.

نيروھای مسلح )اتکا( مھار کرد؟ شايد در
تاکتيک بتوان بطور لحظه ای به سرمايه داری
و سرمايه داران تکيه کرد،اما در نھايت
)استراتژيک( اين مردم ھستند که در اين
سرزمين امنيت ملی را پاس داشته اند وتامين
می کنند .امنيت ملی يعنی مھار گرانی که توسط
قمار بازان اقتصادی دامن زده می شود .امنيت
ملی يعنی اجرای خواسته ھای برحق

سوانح کار و نبود شرايط ايمنی و بھداشتی الزم

زحمتکشان از جمله باالبردن سطح معيشت و

در محيط کار يکی از مسايل مھم کارگران

رفاه و دستمزد مزدبگيران .حفظ امنيت ملی

است که به درستی به آن اشاره شده است .اما

يعنی توزيع ثروت ملی و رساندن آن به

ضمن خواست مصرانه از کارفرمايان و دولت

صاحبان اصلی اش که توليد کنندگان آن يعنی

برای تأمين اين شرايط الزم است خواست

زحمتکشان اند«.

تشکيل بازرسی کارگری توسط نمايندگان
منتخب خود کارگران مطرح شود.

در اينجا شاھد دادن رھنمود امنيتی از سوی
نويسنده يا نويسندگان نامۀ سرگشاده به ربيعی

رھنمود امنيتی به وزير با سابقۀ امنيتی!

امنيتی سابق )و شايد کنونی( ھستيم! به نظر می

در نامۀ سرگشاده آمده است:

رسد که تأمين امنيت از نظر نويسنده يا
نويسندگان نامۀ سرگشاده مسأله ای فنی است و

»در پيشينه شما تخصص امنيتی نيز ذکر شده
است .آيا گرانی تھديدی برای امنيت ملی نيست؟
پايين بودن سطح رفاه و معيشت مردم چه؟
ارتش بيکاران تضمين امنيت ملی است؟ آيا پس
از سالھا تجربه در اين عرصه ،امنيت ملی جز
در گرو اعتماد به مردم ،باال بردن سطح رفاه و
معيشت مردم و سپردن کارھا به تشکلھای
کارگری و مردمی نيست؟ آيا نمی توان گرانی

گويا اشکال اين است که رژيم نمی داند از
طريق »سپردن کارھا به تشکل ھای کارگری و
مردمی« وضعيت امنيت جامعه تغيير می کند و
بايد در اين زمينه به »امر به معروف« روی
آورد .مسألۀ امنيت در جامعه مسأله ای طبقاتی
است :تا ھنگامی که استثمار و ستم طبقاتی
ھست طبقات حاکم با تکيه بر نيروھای امنيتی و
با ايجاد ترس و وحشت در ميان مردم ،به ويژه
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در ميان طبقات استثمار شونده می کوشند

درکی و با طرد راه حل ھای کاذب ،تنھا با اتکا

موقعيت برتر خود را حفظ کنند .البته خود آنھا

بر خود و مقابله با بورژوازی و نھادھای آن و

نيز ھمواره در حال ترس ،ترس از اعتراض و

مھم تر از ھمه مبارزه با دولت سرمايه داری،

شورش ،ترس از بيداری مردم ،ترس از آگاھی

تنھا با طرد دنباله روی از طبقات حاکم و

طبقۀ انقالبی و ترس از انقالب ھای در راه

نيروھای وابسته به آنھا ،تنھا با اتحاد طبقاتی در

ھستند .مسألۀ امنيت در چارچوب نظام سرمايه

سطح کشور و در عرصۀ جھانی خواھند

داری از طريق »تعامل بين طبقۀ حاکم و

توانست گام ھای استواری در بھبود زندگی

طبقات محکوم« تعيين نمی شود .شگفت آور

اقتصادی -اجتماعی و سياسی و فرھنگی خود

است که از ربيعی ،گماشتۀ سرسپردۀ سرمايۀ

بردارند و در راه رھائی خويش و تمام جامعه

داران و رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی،

از بند استثمار و نظام طبقاتی به پيش روند.

خواسته می شود ،که به جای تکيه بر سرمايه
داران به کارگران تکيه کند!

 .٧جمع بندی کلی
نامۀ سرگشاده به ربيعی وزير کار ،امور
اجتماعی و تعاون به شدت آغشته به توھم نسبت
به حکومت و نھادھای حکومتی از جمله به
قانون اساسی رژيم ،وزارت کار و غيره است.
اين توھم مانع بزرگی در راه استقالل فکری،
سياسی و عملی کارگران است .آنھا اين توھم را
با ذکر پاره ای اطالعات غلط و ناقص به خورد
کارگران می دھند .در حالی که کارگران نياز
به درک روشن و ديدن حقايق ،اطالعات درس
و دقيق ھرچند تلخ ،دارند .کارگران تنھا با

شرايط و اوضاع سال تحصيلی جديد

شيده رخ فروز
سال تحصيلی با ماه مھر برای ميليون ھا دانش
آموز و دانشجو ،و نيز برای آموزگاران و
استادان آغاز می گردد و طبعا ً می بايست شوق
کسب دانش ،شکوفايی و پرورش استعدادھا،
توانمندی و سرانجام مزۀ شيرين زندگی را به
آنان بچشاند ،اما وضعيت و شرايط محيط ھای
آموزشی ،سالھا به گونه ای است که اين معنا را
از تعيين کننده ترين برھۀ زندگی آينده سازان
جامعه به تلخ ترين شيوه ،سلب نموده است.

درک علمی از وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و

اوضاع فالکت بار کنونی و سياست ھای رژيم

سياسی و شناخت درست تضادھای جامعه ای

در تمامی عرصه ھا ،بيش از ھر چيز کوبنده

که در آن زندگی می کنند و نيز اوضاع جھانی

ترين ضربات را به کودکان و جوانان ،وارد

 ،تنھا با دستيابی به راه چاره در پرتو چنين

ساخته و شديدترين فشارھا را بر خانواده ھای
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آنان .از شھريۀ ماھانۀ ميليونی مھدکودک ھا

مسئوالن رژيم وانمود می کنند که خانواده ھا

)چيزی معادل شھريۀ دانشگاه( ،تا تأمين ھزينۀ

نسبت به اين مسأله بی اعتنا ھستند و فقر

شھريه ،لوازم آموزشی )لوازم التحرير(،

فرھنگی موجب آن است .روزنامۀ آفتاب در

پوشاک مدارس ،شھريۀ سرسام آور دانشگاه )و

برابر اين نوع برخورد می نويسد" :برخالف

نيز تبديل شدن بسياری از دانشگاه ھا و رشته

باورھای نادرست رايج در جامعه ورود اکثر

ھا به مراکز پولی بدون آزمون( ،خوابگاه و

کودکان به بازار کار نتيجه فقر اقتصادی دھک

اقامتگاه ھای دانشجويی ،تھيه کتب و جزوات

ھای پايين جامعه است و از سوی خانواده ھای

 ...گرفته تا اعمال انواع فشارھا و آزارھا،

اين کودکان تعمد و کينه ھدفمندی برای دور

تبعيض و تفکيک جنسيتی در مراکز آموزشی،

نگه داشتن آنھا از محيط مدرسه وجود ندارد.

رمق خانواده ھا را کشيده ،انگيزه و توان ادامه

بنابراين نبايد تصور شود که کودکان کار و

تحصيالت را از بخش وسيعی از جوانان سلب

خيابان و يا کودکان محروم از تحصيل ھمگی

کرده و آنان را روانۀ خيابان و مراکز کار

دارای والدين بد سرپرست اند ... .آثار تبعات

نموده است.

اقتصاد رکودی -تورمی ايران در سال گذشته

"براساس آماری که سال گذشته منتشر شد،
کودکان الزم التعليم  ١٦ميليون و  ٥٠٠ھزار
نفر و در عين حال تعداد کودکان الزم التعليم
ثبت نام شده در مدارس و محروم از تحصيل به
ترتيب  ١٢ميليون و  ٢٤٢ھزار نفر و ٤
ميليون نفر برآورد شده بودند .در اين شرايط،
با توجه به نوسانات اقتصادی يک سال گذشته و
به تبع فقيرتر شدن خانواده ھای کارگری،
انتظار می رود کودکان الزم التعليم بيشتری به
دليل مشکالت مالی خانواده ھای خود از ادامه
تحصيل باز بمانند) ".آفتاب (٩٢/٦/٢١

بيشتر در خانواده ھای طبقۀ متوسط و فرودست
قابل مشاھده است ... ،بر اين اساس بايد انتظار
داشت که امسال بيشتر کودکان دورمانده از
محيط ھای تحصيلی در اين خانواده ھا پرورش
يابند ... .از آنجا که طبعا ً تأمين نيازھايی چون
مسکن بر ساير نيازھای يک خانواده اولويت
دارد ،در عمل خانواده ھای گرفتار و بی
بضاعت ھزينه تحصيل کودکان را مانند ساير
ھزينه ھای اساسی چون بھداشت و تغديه در
اولويت ھای بعدی قرار می دھند ... .در نتيجۀ
اين وضع تحميلی از يکسو بخشی از کودکان
الزم التحصيل از حضور در محيط ھای

رشد روزافزون محروميت از تحصيل کودکان،

آموزشی محروم می شوند و از سوی ديگر

بيسوادی را از "بيسوادی بزرگساالن" به

انگيزه گروه ديگری از کودکان برای ادامه

"بيسوادی کودکان" نيز گسترش داده است .البته

تحصيل کاھش می يابد ... .کودکان خانواده
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ھای کم بضاعت به خوبی شرايط متفاوت خود

تحصيل فرزندان خود نيستند ... .سال گذشته

را با سايرين متوجه خواھند شد ...در محيط

خانواده ھای مھاجر دارای پروانۀ اقامت ناچار

ھای آموزشی کودک به سرعت با مشاھده

بودند تا برای اشتغال به تحصيل ھر کدام از

مقايسه خود و امکاناتش با سايرين ،ناخواسته

فرزندان خود مبلغ  ٢٠٠ھزار تومان بابت

متوجه تفاوت ھای اقتصادی می شود".

شھريه پرداخت کنند ... .وجود اين قانون و

)ھمانجا(

برخی باورھای نادرست در جامعه ،باعث شده

در حالی که طبق قوانين يکی از وظايف دولت
ارائه خدمات آموزشی رايگان به شھروندان

تا کودکان غيرايرانی بيشتری برای اشتغال به
تحصيل دچار مشکل شوند) ".ھمانجا(

خود تا پايان دوره متوسطه است )اين وظيفه در

اوضاع مراکز دانشگاھی ،کيفيت محتوا و

مورد رژيم اسالمی کاغذ پاره ای بيش نيست(،

محيط آموزشی دانشگاھيان نيز روز به روز

آمارھا براساس سرشماری سال  ٩٠از وجود

بدتر از قبل می شود .پس از عزم دولت ھای

حدود  ٩ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر بی سواد

پيشين در ايجاد دانشگاه ھای تک جنسيتی

مطلق در کشور که حدود  ٣ميليون و ٤٠٠

)دانشگاه ھای مردانه و زنانه( ،امسال در

ھزار نفر بی سواد در گروه سنی  ١٠تا ٥٠

دفترچه انتخاب رشته کنکور  ،٩٢مشخصات

سال قرار دارند ،حکايت می کند.

دانشگاه ھای تک جنسيتی و ميزان پذيرش در

در اين رابطه وضعيت کودکان خانواده ھای
مھاجر که در شرايطی به مراتب وخيم تر از
ساير کودکان به سر می برند را نبايد از ياد
برد" :متأسفانه به موجب قوانين کنونی ،اشتغال
به تحصيل کودکان خانواده ھای مھاجر ايرانی
منوط به داشتن اجازه اقامت و پروانه اشتغال
است ....صرف نظر از اينکه بخش قابل
توجھی از کودکان غير ايرانی به دليل مشکل
مجوز اقامت قادر به حضور در محيط ھای
آموزشی نيستند ،کودکان بسياری از خانواده
ھای غير ايرانی دارای پروانه اقامت نيز به
دليل مشکل مالی قادر به پرداخت ھزينۀ

آنھا اعالم شد و نيز مانع تحصيل دختران در
بسياری از رشته ھا گرديد ..." .بنده تفکيک
دانشجويان را صد در صد مثبت ارزيابی می
کنم ،چرا که در اين زمينه کار علمی شده است.
ما از سال  ٨٩و با شيب ماليم بحث تفکيک
دانشگاه را آغاز کرده ايم  ...ما ابتدا دروس
عمومی را تفکيک کرده و وقتی که از آن
جواب گرفتيم در دفترچه ھای کنکور ظرفيت
ھای خود را براساس ظرفيت نرمال و حق
مساوی دختران و پسران در نظر گرفتيم و اين
سال چھارم بود که تمام کالس ھا تفکيک شد و
آثار مثبتی نيز داشت) ".رئيس سابق دانشگاه
عالمه ٩٢/٦/١٧ -آفتاب( اين آخوند مرتجع که
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بر مجموعه ای شامل  ٥٠٠نفر اعضای ھيئت

گفتند چرا قرارداد فالن استاد را تمديد نمی

علمی ،بيش از  ٨٠٠کارمند و نزديک ٢٠

کنيد؟ برای چه بايد تمديد کنم؟ استادی که در

ھزار دانشجو و ھزاران دانش آموخته سالھا

حمله مرصاد عليه اين کشور اقدام مسلحانه

رياست کرده است و سياست رژيم مبنی بر

کرده است ،عضو منافقين بوده ،زندان بوده

سرکوب و دخالت دين و شرعيات را در

است ،چرا استخدامش کرده اند .بچه ھای

شخصی ترين زوايای زندگی اين مجموعه ،به

اطالعات نوشته اند اين کار ممنوع است "...

شديدترين وجه اعمال نموده است ،چنين ادامه

) – ٩٢/٦/١٤آفتاب( صدرالدين شريعتی که

می دھد" :پس از تفکيک جنسيتی دانشگاه ھا

طی عزل و نصب ھای دولت جديد پست

مشکالت کميته ھای انضباطی صفر شد،

رياست دانشگاه عالمه را از دست داده است،

درگيری ھای روانی -عاطفی در دانشگاه به

آنقدر آش سياست سرکوب و اخراج و يکه

حداقل ممکن رسيد و امنيت روحی و روانی

تازی کميته ھای انظباتی و حراستی ھا را در

برای دانشجويان و به ويژه دختران ايجاد شد".

محيط دانشگاه ،شور پخته بود که اين سياست

وی که مدعی تأمين امنيت روحی و روانی

نياز به کمی رنگ و لعاب "اميد به تغيير و

دانشجويان )بخوان ناامنی و حاکميت تھديد و

اصالحات" )شعار دولت جديد( ادعائی رژيم

ارعاب دانشجو توسط کميته ھای انضباطی(

داشت! ولی فقيه نيز که وحشت اعتراضات

است ،در رابطه با اخراج و بازنشسته ساختن

دانشگاھيان و اوج گيری مجدد جنبش

پيش از موعد استادان به چنان توھين و تحقيری

دانشجويی ،کابوسی تجربه شده برايش محسوب

عليه آنان دست می زند که اساتيد طی نامه ای

می شود ،اخيراً باز ھم مصرانه خواستار

خواستار حفظ حرمت دانشگاھيان شدند" :يکی

دانشگاه خنثی و غير سياسی در برابر اعمال

به اصطالح استاد حقوق بين الملل است،

سياست ھای ضد دانشجويی رژيم شد" :ايشان

بروبيايی دارد برای خودش .آن وقت سرکالس

از ھمه استادان ،مديران ،عناصر مؤثر و متنفد

به تمام مقدسات توھين می کند .به قانون اساسی

در فضای دانشگاه ھا درخواست کردند "به

توھين می کند .معذرت می خواھم می گويد

ھيچ وجه اجازه ندھيد در دانشگاه ھا ،مسائل

بينداز دور اين لجن را ،اين چه قانونی است .آيا

کم اھميت غير اساسی موج آفرين شود و فضای

نبايد با اينھا برخورد شود؟ مگر من ديوانه ام

عمومی دانشگاه ھا را از دنباله گيری مسائل

که بنشينم و تماشا کنم؟ شاھد باشم که چه؟ به

اساسی دور کند ... .دشمنانی وجود دارند که

مقدسات ما فحش بدھند ،جسارت کنند؟ خير،

می خواھند حتی مسائل صنفی دانشگاه ھا را

بنده با اين چيزھا برخورد می کنم  ...به من

به سمت مسائل سياسی و جنجالی بکشانند اما
30

خيزش

ارگان کارگران انقالبی متحد ايران

ھمه تالش کنند که دانشگاه ھا تحت الشعاع

تعيين می کنند ،بيطرفی و بی اعتنايی حتی

مسائل کوچک و تحت تأثير جريان ھای سياسی

نسبت به "مسائل کم اھميت غير اساسی" ،خود

قرار نگيرند -٩٢/٥/١٦) ".اعتماد( اين "به

تداوم بخش چنين بساط ظالمانه ای است.

ھيج وجه اجازه ندادن"ھا به دانشجويان ،يعنی
ھمان سياست "پادگانی" کردن محيط دانشگاه و
اعمال اختناق شديد ،که باعث می شود
کوچکترين "مسائل کم اھميت غير اساسی" يا
ھمان ابتدائی ترين حقوق انسانی مانند آزادی
انديشه ،پوشش ،انتخاب رشته تحصيلی ،رفت و
آمد ،استفاده از تکنولوژی روز )اينترنت و
ساير ارتباطات( ،تغذيه ،اسکان ،استفاده از
امکانات تحصيلی يکسان و برابر برای ھمۀ
افراد ،آزادی فعاليت علمی ،ھنری ،فرھنگی،
پژوھشی و  ...در محيط دانشگاه نيز ھمچون
ساير عرصه ھا در جامعه ،لگدکوب بيشرمانه
ترين سرکوب نھادھای ضد دمکراتيک رژيم
واقع شده و مبارزات دانشجويان را به دنبال
داشته باشد )"تحت الشعاع مسائل کوچک" يا

مبارزۀ پيگير با فجايعی که قربانيان اصلی آن
فرزندان کارگران و زحمتکشان ھستند و
دورنمای آيندۀ روشن برای آنان ھر روز تيره و
تارتر از قبل توسط حاکميت کنونی رقم می
خورد ،نيازمند تشکل ھای مبارزاتی در تمامی
عرصه ھای زندگی کارگران ،دانشجويان،
معلمان و اساتيد است .برپائی و سازماندھی اين
تشکل ھای مستقل توسط پيشروان اين خيل
عظيم زحمتکش ،گامی اساسی در توانمند
سازی مبارزه برای کسب دمکراسی ،تغيير
واقعی و ريشه ای وضعيت نابسامان کنونی
محسوب می گردد .با سال تحصيلی متفاوت و
سازماندھی متشکل مبارزات ھمه جانبه ،به
استقبال سال تحصيلی جديد برويم.

سياست قرار گيرند(  ،چرا که بخش اعظم
دانشجويان نيز به اکثريت زحمتکش جامعه

سه سند از سازمان بين المللی کار

تعلق داشته و متأثر از وضعيت وخامت بار
تحميلی و فشارھای سرسام آور وارد شده به
خانوارھايی ھستند که با فداکاری و دست و
پنجه نرم کردن با مصائب بيشمار ،زمينۀ
اشتغال به تحصيل فرزندان خويش را فراھم
نموده اند .بنابراين در جامعه ای که طبقات دارا
برخوردار از امکانات و رفاه ،عنان و اختيار و

 اعالميه در بارۀ اصول و حقوق بنيادين کار مقاوله نامۀ  ٨٧در بارۀ آزادی سنديکائی وحفاظت از حق سنديکا
 مقاوله نامۀ  ٩٨حق تشکل و مذاکرۀ دستهجمعی

سرنوشت ميليونھا انسان بی چيز زحمتکش را
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 .١اعالميۀ سازمان بين المللی کار

يکديگر را متقابال تقويت کنند تا توسعۀ ھمه
جانبه و پايداری را به وجود آورند؛

دربارۀ اصول و حقوق بنيادين کار

نظر به اينکه سازمان بين المللی کار بايد به

و پيوست آن

مسايل اشخاصی که نيازھای اجتماعی دارند ،به

]مصوب اجالس  ٨٦کنفرانس سازمان بين

ويژه به کارگران بيکار و مھاجر ،توجه ويژه

المللی کار ١٨ ،ژوئن  ،١٩٨٨ژنو .پيوست

ای داشته باشد و سياست ھای مؤثری را با

بازبينی شده در  ١٥ژوئن ٢٠١٠

[

ھدف اشتغال زائی به پيش ببرد؛

نظر به اينکه سازمان بين المللی کار با اين

نظر به اينکه در جھت حفظ پيوند بين پيشرفت

اعتقاد که عدالت اجتماعی نقش اساسی در صلح

اجتماعی و رشد اقتصادی ،تضمين اصول و

جھانی پايدار دارد ،پی ريزی شده؛

حقوق بنيادی کار حائز اھميت ويژه ای است به
اين معنی که به اشخاص ذی نفع اين توانائی را

نظر به اينکه رشد اقتصادی برای تضمين

می دھد تا آزادانه و بر پايۀ برابری فرصت ھا

انصاف ،پيشرفت اجتماعی و ريشه کن کردن

سھم عادالنۀ خود را از ثروتی که در توليدش

فقر الزم است اما کافی نيست ،و با تأييد

کمک کرده اند طلب کنند و پتانسيل انسانی خود

ضرورت پيشبرد سياست ھای قوی اجتماعی،

را به طور کامل تحقق بخشند؛

عدالت و نھادھای دموکراتيک از جانب
سازمان بين المللی کار؛

نظر به اينکه سازمان بين المللی کار سازمانی
بين المللی است که به طور قانونی وظايفی

نظر به اينکه سازمان بين المللی کار اکنون

برعھده دارد و دارای اين صالحيت است که

منابع استاندارد
بيش از ھر زمان ديگر بايد تمام
ِ

استانداردھای بين المللی برای کار تنظيم کند و

گذاری ،ھمکاری فنی و پژوھشی خود را در

به آنھا بپردازد و از پشتيبانی و تأييد جھانی در

تمام عرصه ھای صالحيت خود به ويژه در

زمينۀ پيشبرد حقوق بنيادی کار ھمچون بيان

زمينۀ اشتغال ،آموزش حرفه ای و شرايط کار،

اصول قانونی آن بھره مند است؛

مورد استفاده قرار دھد تا در متن يک
استراتژی جھانی برای توسعۀ اقتصادی و

نظر به اينکه در شرايط وابستگی متقابل

اجتماعی ،اين تضمين به وجود آيد که سياست

اقتصادی ،تأکيد مجدد بر سرشت تغييرناپذير

ھای اقتصادی و اجتماعی ھمچون مؤلفه ھائی

اصول و حقوق بنيادی ای که در اساسنامۀ
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سازمان آمده و پيشبرد آن در سطح جھان
فوريت دارد؛
کنفرانس بين المللی کار

پ( الغای واقعی کار کودکان؛ و
ت( حذف تبعيض در زمينۀ استخدام و شغل.
 -٣می پذيرد که سازمان ]بين المللی کار[ در

 -١يادآور می شود :الف( که اعضای سازمان بين

زمينۀ مساعدت به رفع نيازھای به اثبات رسيده

المللی کار با پيوستن آزادانه به اين سازمان،

و بيان شدۀ اعضايش متعھد است و برای دست

اصول و حقوق مندرج در اساسنامۀ آن و در

يابی به اين اھداف بايد از منابع قانونگذاری،

اعالميۀ فيالدلفيا را تأييد کرده و اين مسئوليت

عملياتی و بودجه ای خود به طور کامل استفاده

را پذيرفته اند که برای دستيابی به تمام اھداف

کند از جمله با بسيج منابع و حمايت خارجی و

سازمان با بھترين منابع خود و در انطباق

نيز تشويق ديگر سازمان ھای بين المللی که

کامل با شرايط ويژۀ خود بکوشند؛ ب( اين

سازمان بين المللی کار با آنھا براساس مادۀ ١٢

اصول و حقوق در شکل حقوق و تکاليف ويژه

اساسنامه اش روابطی برقرار کرده است ،از

در مقاوله نامه ھائی بيان شده و شرح و بسط

اين تالش ھا پشتيبانی نمايد:

يافته اند که ھم در درون و ھم در بيرون
سازمان به عنوان پايه به رسميت شناخته شده
اند؛
 -٢اعالم می دارد که ھمۀ اعضا ،حتی اگر مقاوله

الف( با عرضۀ ھمکاری فنی و خدمات مشاوره
ای به منظور پيشبرد تصويب و اجرای مقاوله
نامه ھای بنيادی؛

نامه ھای مورد نظر را تصويب نکرده باشند،

ب( با کمک به اعضائی که ھنوز در موقعيتی

به خاطر تعھدی که ناشی از عضويت در

نيستند که تمام يا برخی از اين مقاوله نامه ھا را

سازمان ]بين المللی کار[ است موظفند که

تصويب کنند در تالش ھايشان در راه احترام به

اصول مربوط به حقوق بنيادی ]کار[ را که

اصول مربوط به حقوق بنيادی موضوع اين مقاوله

موضوع آن مقاوله نامه ھاست محترم

نامه ھا و پيشبرد و تحقق آنھا و

بشمارند ،به پيش برند و به اجرا درآورند .اين
اصول عبارتند از:

پ( با کمک به اعضا در تالش ھايشان در
زمينۀ ايجاد شرايط مساعد به منظور توسعۀ

الف( آزادی تشکل و به رسميت شناختن حقيقی

اقتصادی و اجتماعی.

حق مذاکرات دسته جمعی؛
 -٤تصميم می گيرد که به منظور اثربخشی
ب( حذف تمام اشکال کار ِ زوری و اجباری؛

کامل اين اعالميه يک پيوست پيشبردی معنی
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دار و مؤثر که بخش کاملی از اعالميه است در

پيوست جانشينی برای مکانيسم ھای نظارتی

انطباق با اقدامات ويژه ای که در پيوست می

مستقر نيست و مانعی در راه عملکرد آنھا ايجاد

آيد به اجرا گذاشته شود.

نخواھد کرد؛ در نتيجه وضعيت ھای ويژه ای

 -۵تأکيد می ورزد که استانداردھای کار نبايد
به منظور سياست ھای حمايتی بازرگانی به
کار برده شوند و اينکه ھيج چيز نه در اعالميه

که در حوزۀ اختيارات آن مکانيسم ھا قرار
دارند در چارچوب اين پيوست مورد بررسی يا
بررسی مجدد قرار نخواھند گرفت.

و نه در پيوست آن نبايد برای چنين مقاصدی

 -٣دو جنبۀ اين پيوست که در زير تشريح

عنوان گردند يا به کار برده شوند؛ افزون بر آن

خواھند شد بر روال کارھای موجود مبتنی

مزيت نسبی ھيچ کشوری نبايد به ھيچ رو

خواھند بود :پيگيری ساالنه در زمينۀ مقاوله

توسط اين اعالميه و پيوست آن به زير سؤال

نامه ھای تصويب نشده تنھا با تغييرات چندی

برده شود.

برای انطباق شيوه ھای کاربردی فعلی مادۀ ١٩

پيوست اعالميه
 -١ھدف کلی

پاراگراف ) ۵ث( اساسنامه ھمراه خواھد بود؛
گزارش ساالنه در بارۀ آثار و نتايج پيشبرد
اصول و حقوق بنيادين کار بايد امکان اطالع
رسانی به بحث جاری در کنفرانس در مورد

 -١ھدف پيوستی که در زير می آيد تشويق

نيازھای اعضا ،عمل انجام شده توسط سازمان

تالش ھای اعضای سازمان ]بين المللی کار[

]بين المللی کار[ و نتايج به دست آمده در زمينۀ

برای پيشبرد اصول و حقوق بنيادين مندرج در

پيشبرد و حقوق بنيادين کار را فراھم کند.

اساسنامۀ سازمان بين المللی کار و اعالميۀ
فيالدلفيا است که در اين اعالميه مورد تأکيد
قرار گرفته اند.

-٢پيگيری ساالنه دربارۀ مقاوله نامه ھای
بنيادين تصوب نشده

 -٢در انطباق با اين ھدف که دقيقا ماھيتی

الف( ھدف و چشم انداز

پيشبردی دارد ،اين پيوست امکان شناسائی

 -١ھدف اين است که ھر سال از طريق روال

مناطقی را می دھد که در آنھا مساعدت سازمان

ھای ساده فرصتی فراھم شود تا کوشش ھای

]بين المللی کار[ از طريق فعاليت ھای مرتبط

اعضائی که ھنوز تمام مقاوله نامه ھا را

با ھمکاری فنی اش می تواند در به عمل در

تصويب نکرده اند در انطباق با اعالميه

آوردن اصول و حقوق بنيادين مؤثر باشد .اين
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]اصول و حقوق بنيادين[ مورد باز بينی قرار

-٣گزارش جھانی در مورد اصول و حقوق

گيرد.
 -٢پيگيری شامل چھار مقوله از اصول و
حقوقی خواھد بود که در اعالميه مشخص شده
اند.

بنيادين کار
الف( ھدف و چشم انداز
-١ھدف گزارش جھانی ارائۀ تصوير جھانی در
زمينۀ چھار مقوله اصول و حقوق بنيادين در

ب( شيوۀ کار ]مداليته[

دورۀ قبلی است و نيز فراھم ساختن مبنائی

 -١پيگيری مبتنی بر گزارش ھائی خواھد بود

برای ارزيابی کارآئی کمک ھائی که توسط

که از اعضا بر اساس مادۀ  ،١٩پاراگراف ٥

سازمان عرضه شده و تعيين اولويت ھا برای

)ث( اساسنامه خواسته شده است .فرم ھای

دورۀ بعد ،از جمله در زمينۀ شکل نقشه ھای

گزارش طوری تنظيم شده اند که از حکومت

عمل به منظورھمکاری فنی ای که به ويژه

ھائی که يکی يا بيشتر از مقاوله نامه ھای

برای بسيج منابع داخلی و خارجی برای پياده

بنيادين را تصويب نکرده اند اطالعاتی در

کردن آن اولويت ھا در نظر گرفته می شود.

مورد ھر نوع تغييراتی که ممکن است در

ب( شيوۀ کار

قانون و عملشان صورت گرفته باشد با در نظر
گرفتن مادۀ  ٢٣اساسنامه و عمل پذيرفته شده،

 -١گزارش زير مسئوليت مديرکل بر مبنای

به دست آيد.

اصالحات رسمی يا اطالعاتی که براساس روال
ھای پذيرفته شده جمع آوری و ارزيابی می

 -٢اين گزارش ھا که در دفتر بين المللی کار
جمع آوری می شوند مورد بازبينی ھيأت مديره
قرار خواھند گرفت.

شوند تنظيم خواھد شد .در مورد دولت ھائی
که مقاوله نامه ھای بنيادين کار را تصويب
نکرده اند ،اين گزارش براساس داده ھای

 -٣ترتيباتی در روال کار موجود ھيأت حکام

پيگيری ساليانه که پيشتر گفته شد تدوين

بايد در نظر گرفته شود تا اعضائی که در اين

خواھد گرديد .در مورد اعضائی که مقاوله

ھيأت عضويت ندارند امکان يابند تا به مناسب

نامه ھای مربوط را تصويب کرده اند،

ترين راه توضيحات الزم و مفيد را ھنگام بحث

گزارش به ويژه مبتنی گزارش ھائی خواھد بود

ھيأت حکام برای کامل کردن اطالعات مندرج

که در مادۀ  ٢٢اساسنامه به آنھا پرداخته شده

در گزارش ھايشان ارائه دھند.

است .اين گزارش ھمچنين به تجربۀ به دست
آمده از ھمکاری فنی و ديگر فعاليت ھای
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مرتبط سازمان بين المللی کار ارجاع خواھد

تنفيذ شده در  ٤ژوئيۀ ١٩٥٠

داشت.

مقدمه
 -٢اين گزارش برای بحث جاری در مورد
ھدف استراتژيک اصول و حقوق بنيادين کار
براساس شيوۀ کاری که مورد توافق ھيأت حکام
باشد در اختيار کنفرانس قرار خواھد گرفت.
سپس برعھدۀ کنفرانس است تا نتايجی از اين
بحث برای تمام وسايل عملی سازمان بين المللی
کار از جمله تعيين اولويت ھا و نقشه ھای عمل
برای ھمکاری فنی ای که بايد در دورۀ بعد به
عمل در آيد بگيرد و ھيأت حکام و دفتر بين

کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار ،که به
دعوت ھيأت مديرۀ دفتر بين المللی کار در
تاريخ  ١٧ژوئن  ١٩٤٨در اجالس سی و يکم
خود در سانفرانسيسکو گردآمد ،تصميم گرفت
که برخی پيشنھادھای مربوط به آزادی تشکل و
حفاظت از حق سازمان يابی را که موضوع
ھفتم دستور کار اين نشست بود در شکل يک
مقاوله نامه تصويب کند؛

المللی کار را در مسئوليت ھايشان راھنمائی

نظر به اينکه مقدمۀ اساسنامۀ سازمان بين

کند.

المللی کار اعالم می دارد که »به رسميت

-٤اين موضوع مورد تفاھم است که:
 -١کنفرانس در مھلت مناسب ،کارکرد اين پيوست
را در پرتو تجربه ھای به دست آمده مورد
بازبينی قرار خواھد داد تا ارزيابی کند آيا به

شناختن اصل آزادی تشکل« وسيله ای برای
بھبود شرايط کار و استقرار صلح است؛
نظر به اينکه اعالميۀ فيالدلفيا تأکيد مجدد دارد
که »آزادی بيان و تشکل برای پيشرفت پايدار
نقش اساسی دارند«؛

درستی ھدف کلی بخش  ١را برآورده کرده
نظر به اينکه کنفرانس بين المللی کار در

است.

نشست سی ام خود به اتفاق آرا اصولی را که

 .٢مقاوله نامۀ  ٨٧در بارۀ آزادی

بايد مبنای مقررات بين المللی قرار گيرند

سنديکائی و حفاظت از حق سنديکا

تصويب کرد؛

مصوب  ٩ژوئيۀ  ١٩٤٨در سی و

نظر به اينکه مجمع عمومی سازمان ملل در

يکمين نشست کنفرانس بين المللی کار

دومين نشست خود از اين اصول پشتيبانی نمود

در سانفرانسيسکو،

و از سازمان بين المللی کار خواست تا ھرگونه
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تالشی را برای امکان تصويب يک يا چند

را سازمان دھند و برنامۀ خود را فرمول بندی

مقاوله نامۀ بين المللی ادامه دھد؛

نمايند.

]کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار[ در
تاريخ نھم ژوئيۀ ھزار و نھصد و چھل و ھشت
مقاوله نامۀ زير که می توان آن را مقاوله نامۀ
آزادی تشکل و حفاظت از حق سازمان يابی
 ١٩٤٨ناميد تصويب می کند:

بخش  .١آزادی تشکل

 .٢مقامات دولتی از ھرگونه دخالتی که اين حق را
محدود کند و يا مانع اجرای قانونی آن شود
خودداری خواھند کرد.
مادۀ ٤
سازمان ھای کاری و کارفرمائی به دستور
مقامات اداری منحل يا معلق نخواھند شد.

مادۀ ١

مادۀ ٥

ھر ]کشور[ عضو سازمان بين المللی کار که

سازمان ھای کارگری و کارفرمائی حق خواھند

در آن اين مقاوله نامه تنفيذ شده متعھد می شود

داشت فدراسيون ھا يا کنفدراسيون ھا يا

که تدابير زير را به عمل درآورد.

سازمان ھائی از اين نوع تشکيل دھند يا بدان
پپيوندند ،فدراسيون ھا و کنفدراسيون ھا حق

مادۀ ٢
کارگران و کارفرمايان ،بی ھيچگونه تمايزی،
حق دارند بدون اجازۀ قبلی سازمانی تأسيس

خواھند داشت به عضويت سازمان ھائی
کارگری و کارفرمائی بين المللی درآيند.
مادۀ ٦

کنند و تنھا آئين نامۀ آن را ]به مقام صالحيت
دار[ تسليم نمايند ،يا به عضويت سازمان مورد

مفاد مواد  ٣ ،٢و  ٤اين مقاوله نامه در مورد

انتخاب خود درآيند.

فدراسيون ھا و کنفدراسيون ھای سازمان ھای
کارگران و کارفرمايان نيز صادق اند.

مادۀ ٣
مادۀ ٧
 .١سازمان ھای کارگران و سازمان ھای
کارفرمايان حق دارند اساسنامه و آئين نامۀ

کسب شخصيت حقوقی سازمان ھا ،فدراسيون

خود را تدوين و نمايندگان خود را با کمال

ھا و کنفدراسيون ھای کارگری و کارفرمائی

آزادی تعيين کنند ،ادارۀ کارھا و فعاليت خود

نبايد تابع چنان شرايطی گردد که اجرای مفاد
مواد  ،٣ ،٢و  ٤اين مقاوله نامه را محدود کند.
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مادۀ ٨
 .١در اِعمال حقوقی که در اين مقاوله نامه مطرح

بخش  .٢حفاظت از حق سازمان يابی

شده ،کارگران و کارفرمايان و سازمان ھايشان
مانند ديگر اشخاص و جماعت ھای متشکل به
قانون کشور مربوط احترام خواھند گذاشت.
 .٢قانون کشور نبايد تضمينات ارائه شده در اين
مقاوله نامه را تقليل دھد يا تضييع کند يا
طوری اجرا شود که موجب تقليل يا تضييع اين
تضمينات گردد.

مادۀ ١١
ھر عضو سازمان بين المللی کار پس از تنفيذ
اين مقاوله نامه متعھد می شود که ھمۀ اقدامات
الزم و مناسب را برای اينکه کارگران و
کارفرمايان بتوانند آزادانه حق سازمان يابی را
اعمال کنند ،تضمين کند.

مادۀ ٩
 .١تا آنجا که اجرای تضمينات ارائه شده در اين
مقاوله نامه به نيروھای مسلح و پليس مربوط
می شود ،اين امر توسط قوانين و مقررات ملی
تعيين می گردد.

بخش  .٣تدابير ديگر
مادۀ ١٢
 .١در زمينۀ مناطقی که در مادۀ  ٣٥اساسنامۀ
سازمان بين المللی کار به آن ارجاع شده بدان

 .٢در انطباق با اصلی که در بند  ٨مادۀ ١٩

گونه که در سال  ١٩٤٦توسط ابزار اصالحيۀ

اساسنامۀ سازمان بين المللی کار آمده ،پذيرش

سازمان بين المللی کار در اساسنامۀ سازمان

اين مقاوله نامه توسط ھر عضو بر قانون،

اصالح گشته ،بجز مناطق مذکور در بندھای ٤

حکم قضائی ،سنت و توافق نامه ای که

و  ٥مادۀ اصالح شده ،ھر عضو سازمان که

برحسب آن اعضای نيروھای مسلح و پليس از

اين مقاوله نامه را می پذيرد ،ھرچه زودتر پس

حقوق تضمين شده در اين مقاوله نامه

از پذيرش ،موارد زير را با اعالميه ای شامل

برخوردار می شوند تأثيری نخواھد گذاشت.

موارد زير به مدير کل دفتر بين المللی کار

مادۀ ١٠
کلمۀ سازمان در اين مقاوله نامه به معنی ھر
سازمان کارگران يا کارفرمايان برای دفاع از
منافع کارگران يا کارفرمايان است.

اطالع خواھد داد:
 الف( مناطقی که در مورد آنھا متعھد می شود
مفاد مقاوله نامه را بدون تغيير به اجرا
درآورد.
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 ب( مناطقی که در مورد آنھا متعھد می شود

 .١ھر جا که موضوع اين مقاوله نامه در

مفاد مقاوله نامه را با تغييراتی به اجرا درآورد

چارچوب قدرت خودمختار يک سرزمين غير

ھمراه با ذکر اين تغييرات.

متروپل ]تحت الحمايه[ قرار دارد ،عضو

 پ( مناطقی که در مورد آنھا مقاوله نامه قابل

مسئول روابط بين المللی آن منطقه می تواند

اجرا نيست ھمراه با ذکر داليل قابل اجرا

در توافق با حکومت آن ،اعالميه ای به اطالع

نبودن.

مدير کل دفتر بين المللی کار مبنی بر پذيرش

 مناطقی که در مورد آنھا تصميم گيری خود را
به بعد موکول می کند.

تعھدات اين مقاوله نامه از جانب آن سرزمين
برساند.
 .٢اعالميۀ پذيرش تعھدات اين مقاوله نامه ممکن

 .٢تعھداتی که در زيرْ بندھای )الف( و )ب( بند١
به آنھا ارجاع شده جزء ضروری و مکمل

است در موارد زير به اطالع مدير کل دفتر
بين المللی کار برسد:

پذيرش به حساب خواھند آمد و از قدرت
قانونی پذيرش برخودار خواھند بود.
 .٣ھر عضو در ھر زمانی می تواند با صدور

 الف( توسط دو يا چند عضو سازمان برای ھر
سرزمينی که زير اقتدار مشترک آنھاست؛ يا

اعالميه ای بخشی از مالحظاتی را که در

 ب( توسط ھر مقام بين المللی که براساس

زيرْ بندھای )ب() ،پ( و )ت( بند  ١اين ماده

منشور سازمان ملل يا مقررات نافذ ديگر،

آمده به طور کلی يا جزئی حذف کند.

ادارۀ چنين سرزمين ھائی را بر عھده دارد.

 .٤ھر عضو می تواند در دوره ھائی که بر طبق
مفاد مادۀ  ١٦اين مقاوله نامه امکان خاتمه
دادن به پذيرش آن وجود دارد ،اعالميه جديدی
به اطالع مدير کل برساند که در آن ھر
شرطی را که برای سرزمين ھای ]مناطق[
مشخص در اعالميه ھای پيش تعيين کرده
تغيير دھد و موقعيت کنونی آن مناطق را بيان
کند.
مادۀ ١٣

 .٣اعالميه ھائی که براساس بندھای پيشين اين
ماده به اطالع مدير کل دفتر بين المللی کار می
رسند خاطرنشان خواھند کرد که اين مقاوله
نامه بدون تغيير در آن سرزمين اجرا خواھد
شد و يا با تغييراتی ھمراه خواھد بود؛ ھنگامی
که مقاوله نامه با تغييراتی اجرا می شود ،اين
تغييرات به تفصيل اعالم خواھند گشت.
 .٤عضو ،اعضا يا مقام بين المللی مربوط می
توانند در ھر زمان با اعالميۀ جديدی حق
اصالح کلی يا جزئی ھر اعالميۀ قبلی را رد
کنند.
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 .٥عضو ،اعضا يا مقام بين المللی مربوط می

ابالغ سندی به مدير کل دفتر بين المللی کار به

توانند در دوره ھائی که می توان براساس مادۀ

پذيرش آن خاتمه دھد .خاتمه دادن به پذيرش

 ١٦به پذيرش اين مقاوله نامه خاتمه داد،

يک سال پس از تاريخ ثبت آن عملی خواھد

اعالميه ای به اطالع مدير کل مبنی بر تغيير

شد.

شرايط ھر اعالميۀ قبلی برسانند و وضعيت

 .٢ھر عضوی که اين مقاوله نامه را پذيرفته باشد

حاضر در مورد اجرای مقاوله نامه را بيان

و در طول يک سال پس از گذشت دورۀ ده

کنند.

ساله ای که در بند باال گفته شده از حق خاتمه

بخش  .٤تدابير نھائی
مادۀ ١٤

دادن به پذيرش آن استفاده نکرده باشد ،تا ده
سال ديگر متعھد به اين مقاوله نامه خواھد بود،
پس از آن در پايان ھر دورۀ ده ساله خواھد
توانست مطابق شرايط اين ماده به پذيرش

پذيرش رسمی اين مقاوله نامه به مدير کل دفتر

مقاوله نامه خاتمه دھد.

بين المللی کار برای ثبت اطالع داده خواھد شد.
مادۀ ١٧
مادۀ ١٥
 .١مدير کل سازمان بين المللی کار ھمۀ اعضای
 .١اين مقاوله نامه تنھا برای آن اعضای سازمان

سازمان بين المللی کار را از ثبت ھمۀ پذيرش

بين المللی کار که پذيرش آنھا توسط مدير کل

ھا ،اعالميه ھا و خاتمه دادن به پذيرش ھائی

به تثبت رسيده الزام آور خواھد بود.

که به او توسط اعضای سازمان ابالغ شده اند،

 .٢زمان تنفيذ آن دوازده ماه پس از ثبت پذيرش دو
عضو توسط مدير کل خواھد بود.

مطلع خواھد کرد.
 .٢مدير کل ھنگام مطلع کردن اعضای سازمان از

 .٣پس از آن ،اين مقاوله نامه دوازده ماه بعد از

ثبت پذيرش دومی که به او اطالع داده شده،

ثبت پذيرش ھر عضو برای او تنفيذ خواھد

توجه اعضای سازمان را به تاريخ تنفيذ آن

شد.

جلب خواھد کرد.

مادۀ ١٦

مادۀ ١٨

 .١ھرعضوی که اين مقاوله نامه را پذيرفته باشد

مدير کل دفتر بين المللی کار تمام جزئيات

می تواند پس از گذشت ده سال از تاريخی که

پذيرش ھا ،اعالميه ھا و خاتمه دادن به پذيرش

برای نخستين بار اين مقاوله تنفيذ شده است با

ھائی را که مطابق مفاد مواد قبل ثبت کرده،
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طبق مادۀ  ١٠٢منشور سازمان ملل به دبيرکل
سازمان ملل برای ثبت اطالع خواھد داد.
مادۀ ١٩
ھيأت مديرۀ دفتر بين المللی کار ھر زمان که

مادۀ ٢١
متن ھای انگليسی و فرانسوی اين مقاوله نامه
به يکسان اعتبار دارند.

الزم بداند گزارشی به کنفرانس عمومی در بارۀ

مقاوله نامۀ ٩٨

عملکرد اين مقاوله نامه ارائه خواھد کرد و
مطلوبيت در دستور کار کنفرانس قرار دادن

حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی

تجديد نظر کلی يا جزئی در آن را بررسی

مصوب اول ژوئيه  ١٩٥١در سی و
دومين نشست کنفرانس ،تنفيذ اول ژوئيۀ
١٩٥١

خواھد نمود.
مادۀ ٢٠
 .١اگر کنفرانس با تجديد نظر کلی يا جزئی در اين
مقاوله نامه ،مقاوله نامۀ جديدی تصويب کند،
در آن صورت ،جز در مواردی که مقاوله نامۀ
جديد طور ديگری پيش بينی کرده باشد،
مقررات زيرعملی خواھند شد:

مقدمه
کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار ،که از
سوی ھيأت مديرۀ دفتر بين المللی کار فرا
خوانده شد و در سی و دومين نشست خود در ٨
ژوئن  ،١٩٤٩گرد آمد ،با تصميم گيری در
مورد پذيرش برخی پيشنھادھا دربارۀ کاربست

 الف( پذيرش مقاوله نامۀ تجديد نظر شده از

اصول حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی ،که

سوی ھر عضو ،به ھنگام تنفيذ آن قانونا ،به

چھارمين موضوع دستور کار اين نشست بود و

رغم آنچه در مادۀ  ١٦در باال آمده است ،به

با تصميم به اينکه اين پيشنھادھا شکل يک

مقاوله نامۀ حاضر خاتمه خواھد داد.

مقاوله نامۀ بين المللی را خواھند گرفت در

 ب( از ھنگام تنفيذ مقاوله نامۀ جديد ،مقاوله نامۀ

روز اول ژوئيۀ ھزار و نھصد و چھل و نه

حاضرْ ديگر برای پذيرش از سوی اعضا ،باز

مقاوله نامۀ زير که می توان آن را مقاوله نامۀ

نخواھد بود.

حق تشکل و مذاکرۀ دسته جمعی ناميد تصويب

 .٢مقاوله نامۀ حاضر در ھر حال در شکل و

کرد:

محتوای کنونی اش برای اعضائی که آن را
پذيرفته ولی مقاوله نامۀ تجديد نظر شده را

مادۀ ١

نپذيرفته اند قدرت قانونی خواھد داشت.
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 .١کارگران از حفاظت کافی در مقابل اعمال

سازمان ھای کارفرمائی طراحی شده اند يا با

تبعيض آميز ضد اتحاديه ای در زمينۀ اشتغال

ھدف پشتيبانی از سازمان ھای کارگری از

خود برخوردار خواھند بود] .کارگران بايد از

طريق تأمين مالی يا وسيلۀ ديگر به منظور

حفاظت کافی در مقابل اعمال تبعيض آميز که

زير کنترل قرار دادن آن سازمان ھا صورت

به آزادی سنديکائی در زمينۀ اشتغال لطمه

می گيرند ھمچون اعمال دخالت گرانه در

وارد می کنند برخوردار باشند) .متن

معنائی که مورد نظر اين ماده است به حساب

فرانسوی([

خواھند آمد.

 .٢اين حفاظت به ويژه در زمينۀ اعمالی به اجرا
در خواھد آمد که با ھدف ھای زير طراحی

مادۀ ٣

شده اند] :اين حفاظت بايد به ويژه در زمينۀ

ھرجا که الزم باشد ]در صورت لزوم – متن

اعمالی به اجرا در آيد که متضمن اھداف

فرانسوی[ دستگاه ھای ]سازمان ھای[ مناسب

زيرند) :متن فرانسوی([

با شرايط ملی به منظور تأمين احترام به حق

الف( مشروط کردن استخدام کارگر به اينکه

تشکل ،آنچنان که در ماده ھای پيش تعريف شده

به عضويت سنديکائی در نخواھد آمد و يا از

تأسيس خواھند شد.

عضويت در سنديکا کناره گيری خواھد کرد؛
ب( اخراج کارگر و يا لطمه زدن به او به ھر

.مادۀ ٤

طريق ديگر به دليل عضويتش در سنديکا يا به

ھرجا که الزم باشد اقدامات مناسب با شرايط

علت شرکت او در فعاليت ھای سنديکائی در

ملی برای تشويق و پيشبرد توسعه و استفادۀ

خارج از ساعات کار يا در ساعات کار با

کامل از سازمان ھای الزم برای مذاکرۀ

رضايت کارفرما.

داوطلبانه بين کارفرمايان يا سازمان ھای

مادۀ ٢

کارفرمائی و سازمان ھای کارگری به منظور

 .١تشکل ھای کارگران و تشکل ھای کارفرمايان
از حفاظت کافی در مقابل ھرگونه اعمال
دخالت آميز توسط ديگری يا کارگزاران
ديگری در تأسيس ،عملکرد و ادارۀ امور خود
برخوردار خواھند بود.
 .٢به طور ويژه ،اعمالی که برای ايجاد سازمان
ھای کارگران زير سلطۀ کارفرمايان يا

تنظيم شرايط اشتغال از طريق توافق ھای دسته
جمعی ،به عمل خواھد آمد.
]در صورت لزوم ،بايد اقدامات متناسب با
شرايط ملی برای تشويق ،توسعه و کاربرد
ھرچه گسترده تر روندھای مذاکرۀ داوطلبانه
برای مقاوله نامه ھای دسته
جمعی بين
ِ
کارفرمايان و سازمان ھای کارفزمائی از يک
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سو و سازمان ھای کارگری از سوی ديگر به

 .١اين مقاوله نامه تنھا برای اعضائی از سازمان

منظور تنظيم شرايط اشتغال از طريق توافق

بين المللی کار الزام آور خواھد بود که پذيرش

ھای دسته جمعی ،به عمل آيد – متن فرانسوی[

مقاوله نامه از جانب آنھا توسط مدير کل ثبت

مادۀ ٥
 .١دامنۀ کاربرد تضمين ھای پيش بينی شده در اين
مقاوله نامه در مورد نيروھای مسلح و پليس
توسط قوانين و مقررات ملی تعيين خواھد شد.
 .٢در انطباق با اصل مطرح شده در بند  ٨مادۀ
 ١٩اساسنامۀ سازمان بين المللی کار ،پذيرش
اين مقاوله نامه توسط يک دولت عضو بر ھيچ
قانون ،حکم قضائی ،سنت يا توافق نامۀ

شده باشد.
 .٢اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از پذيرش آن
توسط دو عضو و ثبت اين پذيرش ھا توسط
مدير کل ،تنفيذ خواھد شد.
 .٣پس از آن اين مقاوله نامه برای ھر عضو
دوازده ماه بعد از تاريخ ثبت پذيرش اش تنفيذ
خواھد گشت.
مادۀ ٩

موجودی که طبق آن نيروھای مسلح يا پليس

 .١اعالم پذيرش ھائی که به مدير کل دفتر بين

از ھر حق تضمين شده دراين مقاوله نامه

المللی کار اطالع داده می شوند ،طبق بند ٢

برخوردار باشند ،تأثيری نمی گذارد.

مادۀ  ٣٥اساسنامۀ سازمان بين المللی کار بايد

مادۀ ٦

موارد زير را خاطرنشان کنند:
 الف( سرزمين ھائی که در مورد آنھا عضو

اين مقاوله نامه به وضعيت کارمندان ادارات

مربوط می پذيرد که تدابير مقاوله نامه را

دولتی نمی پردازد و به ھيچ رو طوری تعبير

بدون تغيير اجرا کند؛

نخواھد شد که آسيبی بر حقوق و موقعيت آنھا
وارد آورد.

 ب( سرزمين ھائی که در مورد آنھا عضو
مربوط می پذيرد که تدابير مقاوله نامه را با
تغييراتی اجرا کند ھمراه با ذکر اين تغييرات؛

مادۀ ٧

 پ( سرزمين ھائی که در مورد آنھا تدابير

پذيرش رسمی اين مقاوله نامه به مدير کل دفتر

مقاوله نامه قابل اجرا نيست ھمراه با ذکر

بين المللی کار برای ثبت اطالع داده خواھد شد.

داليل قابل اجرا نبودن؛
 ت( سرزمين ھائی که در مورد آنھا عضو

مادۀ ٨

مربوط تصميم خود را موکول به بررسی
بيشتر وضعيت می کند.
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 .٢اقداماتی که در زيرْ بندھای )الف( و )ب( بند١
اين ماده ذکر شده اند بخش ضروری و جدائی

خواھد بود ،اين تغييرات به تفصيل ذکر
خواھند شد.

ناپذير از تصويب مقاوله نامه به شمار می

 .٢عضو مربوط ،اعضا يا مقام صالحيت دار بين

روند و از قوت قانونی آن برخوردار خواھند

المللی مربوط می توانند در ھر زمان با صدور

بود.

اعالميه ای حق تغييرکلی يا جزئی ھر اعالميۀ

 .٣ھر عضو در ھر زمان با صدور اعالميه ای

قبلی را رد کنند.

می تواند ھر مالحظه ای را که در اعالميۀ

 .٣عضو ،اعضا يا مقام صالحيت دار بين المللی

پذيرش اصلی اش برطبق زيرْ بندھای )ب(،

مربوط می توانند ،در دوره ای که بر طبق

)پ( و )ت( بند ١اين ماده آمده به طور کلی يا

مفاد مادۀ  ١١اين مقاوله نامه امکان خاتمه

جزئی حذف کند.

دادن به پذيرش آن وجود دارد ،اعالميه ای به

 .٤ھر عضو می تواند در دوره ھائی که بر طبق

اطالع مدير کل برسانند که در ھر زمينه ای

مفاد مادۀ  ١١اين مقاوله نامه امکان خاتمه

شرايط ھر اعالميۀ قبلی را تغيير دھد و موضع

دادن به پذيرش آن وجود دارد ،اعالميه جديدی

کنونی در مورد اجرای مقاوله نامه را اعالم

به اطالع مدير کل برساند که در آن ھر

کند.

شرطی را که برای سرزمين ھای ]مناطق[
مشخص در اعالميه ھای پيشين تعيين کرده
تغيير دھد و موقعيت کنونی آن مناطق را بيان
کند.
مادۀ ١٠
 .١اعالميه ھائی که بر طبق بندھای  ٤و  ٥مادۀ
 ٣٥اساسنامۀ سازمان بين المللی کار به اطالع

مادۀ ١١
 .١ھرعضوی که اين مقاوله نامه را پذيرفته باشد
می تواند پس از گذشت ده سال از تاريخی که
برای نخستين بار اين مقاوله تنفيذ شده است با
ابالغ سندی به مدير کل دفتر بين المللی کار به
پذيرش آن خاتمه دھد .فسخ پذيرش يک سال
پس از تاريخ ثبت آن عملی خواھد شد.

مدير کل دفتر بين المللی کار می رسند خاطر

 .٢ھر عضوی که اين مقاوله نامه را پذيرفته باشد

نشان خواھند کرد که تدابير تعيين شده در

و در طول يک سال پس از گذشت دورۀ ده

مقاوله نامه بدون تغيير يا با تغيير به اجرا در

ساله ای که در بند باال گفته شده از حق خاتمه

خواھند آمد؛ در صورتی که در اعالميه گفته

دادن به پذيرش آن استفاده نکرده باشد ،تا ده

شود اجرای مقاوله نامه ھمراه با تغييرات

سال ديگر متعھد به اين مقاوله نامه خواھد بود،
پس از آن در پايان ھر دورۀ ده ساله خواھد
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توانست مطابق شرايط اين ماده به پذيرش

تجديد نظر کلی يا جزئی در آن را مورد

مقاوله نامه خاتمه دھد.

بررسی قرار خواھد داد.
مادۀ ١٥

مادۀ ١٢

 .٣اگر کنفرانس با تجديد نظر کلی يا جزئی در اين
مقاوله نامه ،مقاوله نامۀ جديدی تصويب کند،

 .١مدير کل سازمان بين المللی کار ھمۀ اعضای

در آن صورت ،جز در مواردی که مقاوله نامۀ

سازمان بين المللی کار را از ثبت ھمۀ پذيرش

جديد طور ديگری پيش بينی کرده باشد،

ھا ،اعالميه ھا و خاتمه دادن به پذيرش ھائی

مقررات زيرعملی خواھند شد:

که به او توسط اعضای سازمان ابالغ شده اند،
مطلع خواھد کرد.
 .٢مدير کل ھنگام مطلع کردن اعضای سازمان از
ثبت پذيرش دومی که به او اطالع داده شده،
توجه اعضای سازمان را به تاريخ تنفيذ آن
جلب خواھد کرد.
مادۀ ١٣

 الف( پذيرش مقاوله نامۀ تجديد نظر شده از
سوی ھر عضو ،به ھنگام تنفيذ آن قانونا به
رغم آنچه در مادۀ  ١١در باال آمده است به
مقاوله نامۀ حاضر خاتمه خواھد داد.
 ب( از ھنگام تنفيذ مقاوله نامۀ جديد ،مقاوله نامۀ
حاضر ديگر برای پذيرش از سوی اعضا ،باز
نخواھد بود.
 .٤مقاوله نامۀ حاضر در ھر حال در شکل و

مدير کل دفتر بين المللی کار تمام جزئيات

محتوای کنونی اش برای اعضائی که آن را

پذيرش ھا ،اعالميه ھا و فسخ پذيرش ھائی را

پذيرفته ولی مقاوله نامۀ تجديد نظر شده را

که مطابق مفاد مواد قبل ثبت کرده ،طبق مادۀ

نپذيرفته اند قدرت قانونی خواھد داشت.

 ١٠٢منشور سازمان ملل به دبيرکل سازمان
ملل برای ثبت اطالع خواھد داد.
مادۀ ١٤

مادۀ ١٦
متن ھای انگليسی و فرانسوی اين مقاوله نامه
به يکسان اعتبار دارند.

ھيأت مديرۀ دفتر بين المللی کار ھر زمان که
الزم بداند گزارشی به کنفرانس عمومی دربارۀ
عملکرد اين مقاوله نامه ارائه خواھد کرد و
مطلوبيت در دستور کار کنفرانس قرار دادن
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استثمار خانوارھای کارگری
در کوره پزخانه ھا

استثمار واقع می گردند .ساعات کار کارگران
از  ٨ساعت در روز متجاوز بوده و مزد آنھا
براساس توليد روزانه محاسبه می گردد .به

براساس گزارش روزنامه کار و کارگر در

ھمين دليل آنان مجبورند به شدت کار کنند و

٩٢/٦/١٠

افزايش توليد )ساخت خشت خام( داشته باشند
شيده رخ فروز

تا با درآمد روزانه از پس ھزينه ھای سرسام
آور و مشکالت زندگيشان برآيند .ھمان گونه که

سالھا از اعتصابات گسترده کارگران کوره

کارگران آگاھند ،پرداخت دستمزد براساس کار

پزخانه ھای تھران می گذرد اما خاطرۀ

با راندمان يا توأم با قطعه کاری يکی از بدترين

مبارزات آنان عليه شرايط غيرانسانی حاکم در

شيوه ھايی است که سرمايه داران زالو صفت

رژيم گذشته ،نزد کارگران ايران زنده است.

به آن متوسل شده و شيرۀ جان کارگر را حين

نگاھی به وضعيت کنونی کارگران کوره

کار می مکند .شدت و سرعت کار در اين شيوه

پزخانه نشان از تداوم چرخۀ استثمار در بدترين

بايد باال باشد و به جز کار فرصت ديگری

شرايط ممکن است.

برای برخورداری کارگر از زمان استراحت و

کارگران کوره پزخانه ھا بخشی از طبقه کارگر
ايرانند که با شاق ترين شرايط کار و زندگی
دست به گريبانند .کار جسمی کارگران کوره پز
خانه در زمره مشاغل سخت و زيان آور قرار
دارد و در عين حال در بی حقوقی شديد مورد

يا حتی صرف غذا باقی نمی گذارد ،زيرا در
غير اين صورت مزد آن روز افت خواھد کرد.
از ھمين رو در کوره پزخانه ھا کارگران
مجبورند برای کسب درآمد بيشتر با خانواده
ھای خود به کار دسته جمعی بپردازند .کودکان
اين خانوارھا از سنين خردسالی به ھمراه

خيزش
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پدران و مادران خود به کار سخت جسمی در

کارگری محروم شده و سوابق بيمه ای آنان

کوره پزخانه مشغول شده و صاحبان سودجوی

مخدوش و از دوران بازنشستگی برخوردار

کوره ھا نيز به راحتی از اين شرايط بھره می

نمی گردند .از آنجا که کار در کوره پزخانه

برند .زنان کارگر کوره پزخانه کارھايی را

سخت و زيان آور است ،کارگران طبق قانون با

برعھده دارند که از توان جسمی آنھا خارج

داشتن  ٢٠سال سابقه بايد بازنشسته شوند .اما

است ،بسياری از آنان کودکان خود را بر سر

اين مسئله در مورد کارگران کوره پزخانه به

کوره ھای آجرپزی به دنيا می آورند .مرخصی

راحتی زيرپا نھاده می شود .يکی از خواسته

زايمان در کوره پزخانه ھا برای کارگران زن

ھای اين کارگران برخورداری از کارت

ناآشناست ،به طوری که آنھا پس از زايمان

مشترک شناسايی با تأييد تأمين اجتماعی و

فرزندان خود را به گھواره می سپارند و به سر

انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه است تا

کار باز می گردند.

سوابق کاری آنھا حفظ شود.

اغلب کارگران کوره پزخانه تنھا نيمی از سال
را کار می کنند و نيمۀ ديگر سال را از بيمه
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