مصاحبه » پيام فلزکار« با يکی
ازھماھنگ کنندگان  ٣٠ھزار امضای
اعتراضی کارگران ايران
باتوجه به افزايش  ٢۵درصدی حداقل دستمزد برای سال آينده،ونامه باال که بيش از٣٠ھزارامضای اعتراضی کارگران
ايرانی را درزيرخود دارد ،مصاحبه ای بامازيارگيالنی نژاد يکی ازھماھنگ کنندگان  ٣٠ھزارامضای اعتراضی کرده ايم که
درزيرمی خوانيد:
پيام فلزکار:در روز ٣٠بھمن بخشی ازھماھنگ کنندگان  ٣٠ھزارامضای اعتراضی به وزارت کاررفتند نتيجه چه بود؟
مازيارگيالنی نژاد:باسالم به دوستان زحمتکش نشريه خوب وکارگری پيام فلزکار،توجه شمارابه اين نکته جلب می کنم که
ھماھنگ کنندگان برای روز  ٢٨بھمن ازاستانداری تھران تقاضای مجوز برای تجمع دراعتراض به عدم پاسخگويی
مسوولين وبی توجه ای به  ٣٠ھزارامضای اعتراضی ،درمقابل وزارت کار را کرده بودند که بامخالفت آنان روبرو شد به
ھمين خاطر تصميم گرفته شد برای پيگيری  ٣٠ھزار امضا به وزارت کاررفته وخواستارپاسخگويی مسوولين وزارت
کارشوند که دوستان ما جعفرعظيم زاده وخانم پروين محمدی که جمعی از کارگران کارخانه ھا نيز به دنبال اين پيگيری
بودند را ھمراه شدند که حتما درسايت اين دوستان مفصل به آن اشاره شده است .نتيجه اين شد که سرپرست وزارت کار
آقای جاللی نظری ضمن ديداربااين دوستان به آنھاقول دادکه طی يک ھفته به اين نامه اعتراضی پاسخ بدھد.البته دوھفته
قبل نيز دوستان سنديکای کارگران اتوبوسرانی به وزارت کار رفته درنمازخانه آنجا با يکی از سرپرستان وزارت کار
ديدار داشتند وپيگير  ٢ھزارامضای اعتراضی خود بودند،که آقای مددی ازطرف کارگران شرکت واحد سخنرانی کردند
ومسولين را به عاقبت ستيز با مطالبات کارگری ھشدار دادند.ازجمله اينکه ازسرنوشت آقای جھرمی که به تيرغيب
بزرگترين فساد مالی تاريخ ايران گرفتارآمده اند وآقای مرتضوی که برای کارگران حکم ھای سنگين صادر می کردند
وخوشان امروز روانه زندان شده اند ,عبرت بگيريد.
پيام فلزکار:لطفا بفرماييد که روند چگونگی جمع آوری  ٣٠ھزارامضای اعتراضی چگونه بود؟
مازيارگيالنی نژاد:بعدازاول ماه مه امسال وگرانی روز افزون وحذف يارانه ھاوزمزمه اصالح قانون کارومسئله افزايش
سن بازنشستگی وفروش درمانگاھھای تامين اجتماعی وحداقل حقوق مصوب توسط شورای عالی کار،به ابتکاراتحاديه
کارگران آزادفکرجمع آوری طوماری دراعتراض به مسايل گفته شده شروع شد.من فکرمی کنم که حتا دوستان اتحاديه
کارگران آزاد ھم فکرنمی کردند که باچنين سرعتی بتوانيم اين  ٣٠ھزارامضا راجمع آوری کنيم،که درسه مرحله  ١٠ھزار
امضای جمع آوری وبه مجلس ووزارت کارداده شد .که مطبوعات ھم پوشش دادند.تقريبا می شودگفت که کارگران
بيشتراستانھا دراين امرفعال بودند.
پيام فلزکار:واکنش وزارت کار ومجلس به اين ٣٠ھزارامضای اعتراضی چه بود؟
مازيارگيالنی نژاد:متاسفانه تاامروزھنوزھيچ،ھرچندکه در٢نوبت که يکبار دوستان اتحاديه کارگران آزاد به کميسيون
اقتصادی مجلس دعوت شدندودرحضوروزيرکارآقای شيخ االسالمی به طرح موضوع  ٣٠ھزارامضا پرداختند ويکبارھم
کارگران سنديکای شرکت واحد باحضوردرمجلس وتقديم ٢ھزارامضا تقاضای رسيدگی وحضوردرکميسيون مجلس
راکردند،که تابحال ھيچ اقدامی نشده است.البته نامه  ٢۵صفحه ای که به اصطالح جوابيه به  ٣٠ھزارامضا راھم آقای
جاللی داد که می توانيد متن آن راکه بيشتر خارج از موضوع بوده درسايت ھا دنبال کنيد
پيام فلزکار:يعنی ھيچ تاثيری نداشته است؟

مازيارگيالنی نژاد :تاثيردربدنه کارگری بسيارخوب بود،چراکه کارگران استقبال کرده وحتاخواستار حضوردست جمعی
درھرحرکت اعتراضی شدند،که به دليل وضع موجودچنين حرکتی راھماھنگ کنندگان  ٣٠ھزارامضای اعتراضی تا به
امروزصالح نديده اند.
پيام فلزکار :آيا اين امضاھا ازاعضای اتحاديه ويا سنديکاھاجمع آوری شده است؟
مازيارگيالنی نژاد:خير،دراين جمع آوری فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد وسنديکای کارگران فلزکارمکانيک
کارگران نقاش واول ازھمه اتحاديه کارگران آزاد شرکت فعال کردند،ولی به جرات می توان گفت ھمه فعالين کارگری
باھرديدگاه وتعلق تشکيالتی دراين جمع آوری امضاشرکت داشته اند.اين  ٣٠ھزارامضا درحقيقت تاييد متن نامه اعتراضی
توسط کارگران ايران است.
پيام فلزکار :اينکه شمامی گوييد ھمه کارگران ايران برچه اساسی است؟
خوب درتھران کارخانه ھای سيمان تھران،کاشی سعدی،الستيک سازی البرز،صنايع فلزی،سايپاديزل ،ايران
خودرو،پاکشوما،کارگران نقاش ساختمان،کارگران ساختمانی،پرستاران،کارگران بيکار،کارمندان ،تراکتورسازی
ھای
استان
بھشھر،وديگرکارگران
صنعتی
مازندران،گروه
ھای
اھواز،نساجی
تبريز،پتروشيمی
کردستان،گيالن،لرستان،کرمانشاه،گلستان شرکت داشتند.دربسياری ازمواقع زحمتکشان بادسترنج خود اين نامه راکپی
کرده به ديگران می دادندتاامضاشود.درآخرين امضاھا ماشرکت فعال کارگران زن شاغل در کارگاھھای کوچک
راشاھديم.دربعضی مواقع دانشجويان ھم به کمک ھماھنگ کنندگان آمده درجمع آوری اين امضاھاکمک شايانی کردندکه
ازاين طريق به ھمه آنھا خسته نباشيد می گويم.
پيام فلزکار:آياجمع آوری اين طوماراعتراضی ادامه خواھدداشت؟
مازيارگيالنی نژاد:چراکه نه،بھرحال جنبش کارگری ايران بااين عمل مسالمت جويانه خواستارحق و حقوق انسانی
وقانونی خودشده است.
پيام فلزکار:يکبارديگرسوال خودرامطرح می کنم،چراشماازديگرشيوه ھای اعتراضی استفاده نمی کنيد؟ مانندجمع شدن
کارگران درمقابل وزارت کار،کاری که به تازگی نی بُرھای کشت وصنعت درمقابل رياست جمھوری ويا کارگران صنايع
فلزی درمقابل استانداری تھران کردند؟
مازيارگيالنی نژاد:ھمانطوری که قبالگفتم،فعالھماھنگ کنندگان چنين ضرورتی رانمی بينندوفضای سياسی ھم اجازه چنين
کاری رانمی دھد.ماازاستانداری تھران تقاضای مجوزبرای تجمع درمقابل وزارت کارکرديم،ولی اجازه ندادند.به اضافه
اينکه کشاندن کارگران به يک تجمع ،يکطرف قضيه است وکنترل وسازماندھی آن يکطرف ديگر.شمااگربخاطرداشته
باشيدحتامجوزراھپيمايی برای روزکارگرراھم به خانه کارگرندادند،چه برسدبه ما؟
پيام فلزکار :باتوجه به اينکه فعاليت ھای کارگری شمازطرف رسانه ھای داخلی پوشش داده نمی شود،شما چگونه می
خواھيد صدای اعتراض خودرابه گوش کارگران برسانيد؟
مازيارگيالنی نژاد :کارگران فلزکارمکانيک جزبارسانه ھای داخلی ازجمله ايلناوروزنامه کارو کارگر ،قائل به مصاحبه
بارسانه ھای غيرنيستند.اين سياست ماست.ھرچندکه اين رسانه ھاھم زياداخبار مارا پوشش نمی دھند.اماراھکارماھم
نفس شدن باکارگران،پاشيدن بذرآگاھی وازھمه مھمتر ترغيب کارگران برای تماس وھمکاری فعال باکارخانه ھای
مجاورھستيم.کارگران اگربتوانندباکارخانه ھای مجاورتماس مرتب داشته باشندمی توانندحمايت اين کارگران رادرمواقع
ضروری باخودداشته باشند.من فکرمی کنم قبل ازاينکه کارگران رابه راھپيمايی بکشانيم بھتراست اول کارگرباحق وحقوق
خودآشنابشودوبداند که حرکت بعديش چيست وبرای حرکت بعدی آماده باشد.
پيام فلزکار:به نظرشما ندادن مجوزتجمع چه توجيھی دارد؟
مازيارگيالنی نژاد :اوال راھپيمايی وتجمع مجوزنمی خواھد.اصل ٢٧قانون اساسی به صراحت تاکيددارد به اينکه»تشکيل
اجتماعات وراه پيمايی ھا،بدون حمل سالح بشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد است«ودرآخراصل نھم قانون
اساسی آمده که »ھيچ مقامی حق نداردبنام حفظ استقالل وتماميت ارضی کشورآزادی ھای مشروع راھرچندباوضع قوانين

ومقررات،سلب کند«تااينجاقانون به صراحت آزادی ھا راحق ھمگان دانسته ولی گفته ،سالح حمل نشودکه کارگران مسلح
نيستند.به اضافه اينکه مگرماچه می خواھيم ؟؟ماخواستاراضافه دستمزدوزندگی آبرومندانه ھستيم که ھيچ قانون وعقل
منصفی اين عمل راخالف نمی داند.متاسفانه ديدگاھی درميان مسووالن کشوروجود داردکه می ترسندراھپيمايی کارگری به
خشونت کشيده شود.درصورتيکه کافی است موافقت باراھپيمايی بشود،بعدببينندکارگران چگونه راھپيمايی کرده،بدون
اينکه حتاقطره ای خون ازبينی کسی ريخته شود.بھرحال يکروزمابايدشروع به تمرين دمکراسی کنيم وازآزادی ھای
مطرح شده درقانون اساسی بھره مندشويم.چراامروز نه؟؟فردا دير است .نمی شودبا پاک کردن صورت مسئله ،مسئله
راحل کرد.گرانی،بيکاری،فساد اداری واقعيت ھای جامعه ماست.سنديکاھای کارگری قدرتمندمی توانندبرای مبارزه باگرانی
بااسلحه تعاونی ھابه جنگش بروند .بيکاری رامی توانندباپيشنھادکمترکردن ساعت کارکنترل کنند وفساد اداری را ھم
باشفاف سازی ونبستن زبان حق گوی جامعه می توان کنترل کرد.زحمتکشان ايرانی بيشترين ماليات رابه دولت می
پردازند،پس حق دارند ازحقوق اجتماعی خودبھره مندشوند.سرکوب مطالبات کارگری مشکلی راحل نمی کندبلکه به
سرمايه داری انگل تجاری فرصت می دھدکه بيشترمردم راچپاول کند واقتصادکشور را ورشکسته و وابسته به سرمايه
داری بين المللی کند تاھرزمان که اراده کرد گلوی آزادی رابفشارد.سرکوب مطالبات کارگری به عناصر نفوذی سرمايه
داری انگل تجاری اين امکان رامی دھد که درغياب سنديکاھای کارگری با تحريک احساسات کارگران آنان رابه سمت
اغتشاش سوق دھد .مسولين ازاين امراجتناب کرده وحقوق ملت راکه درفصل سوم قانون اساسی آمده رعايت کنند.
پيام فلزکار :نظرتان درمورد واکنش به حداقل دستمزد سال آينده چيست؟
مازيارگيالنی نژاد :ھمانطور که در مصاحبه  ٢ھفته قبل به ايلنا ھم گفتم اين مبلغ افزايش دستمزد قابل پيش بينی
بود.چراکه در اروپا صندوق بين المللی پول راضی به نه تنھا افزايش حقوق نيست بلکه رياضت اقتصادی راھم به کارگران
می خواھدتحميل کند.در ايران ھرچند مسوولين قائل به مبارزه برضد سرمايه داری ھستند ولی آنچه اجرا می شود،
دستورات صندوق بين المللی پول است که مطابق با آخرين پيشنھادات سرمايه داری جھانی است.البته واکنش به اين
دستمزد چنانکه امروز شما به خبرگزاری ايلنا مراجعه کنيد بسيار توفانی است اميدوارم که اين خشم نمايندگان شوراھا
وخانه کارگری ھا تا روز اول ماه مه با ھمين شدت باشد تا شايد آنروز با يک حرکت منسجم اين مصوبه را بشود لغو
کرد.البته سنديکاھای کارگری اگر امکان داشته باشند حتما به برگزاری قدرتمندانه روز کارگر فکر خواھندکرد.
پيام فلزکار :شما فکر می کنيد که چگونه به اين فرمول  ٢۵درصدی رسيده اند؟
مازيارگيالنی نژاد:آنچه ازسال قبل گفته می شد اين بود که با پرداخت يارانه ھا اصال تعيين حداقل دستمزد ديگر توجيھی
ندارد.به اضافه اينکه اگر قرارباشد اصالح قانون کارصورت بگيرد که موضوع برمی گردد به توافق کارگر وکارفرما که
ديگر دليلی برای تعيين حداقل حقوق نيست.ازھمه مھمتر جريانی است که چند دھه ای است سر برآورده اين جريان که
درسال  ١٣۶٠با قانون کارتوکلی سرش به سنگ کوبيده شد دوباره فعال شده است.اين جريان حتا قانون اساسی راھم
قبول ندارد چراکه شما می بينيد آيين نامه ای،اصول قانون اساسی را نقض می کند .درھمين مصوبه تعيين حداقل دستمزد
با اينکه مراجع دولتی تورم را ٣٧درصدی می دانند اما شورای عالی کاربدون رعايت ماده  ۴١قانون کارکه می گويد -١
برطبق تورم محاسبه شده  -٢به اندازه کفاف مخارج يک خانواده  ۴نفره به يکباره نمايندگان کارفرمايی اعم از دولتی
وبخش خصوصی از آستين  ٢۵درصد را درمی آورند.دوستان وقتی من می گوييم کسانی حتا قانون اساسی را ھم قبول
ندارند شما تعجب نکنيد اصل  ۴٣قانون اساسی با اين مصوبه زير پاگذاشته شده چرا؟؟ چون سرمايه داری انگل تجاری
ھيچ قانونی را برای محدود شدن سودش نمی پذيرد.
پيام فلزکار:به عنوان آخرين سوال می خواستيم سوالی غيرازاين موضوع مطرح کنيم اگراجازه بدھيد .مايليد درمورد
اخراج منصوراسالو ازسنديکای کارگران شرکت واحد توضيحاتی بدھيد.
مازيارگيالنی نژاد:اوال توضيح کامل دراطالعيه سنديکای کارگران شرکت واحدآمده که نه تنھاشما بلکه بسياری ازدوستان
دقت نکرده وحرف ازاخراج می زنند.درصورتی که کلمه اخراج دراين اطالعيه نيامده وايشان ازمسووليت ھای داشته خود
که توسط ھيات مديره به ايشان ارجاع شده بود منفصل شده است که اين حق ھمه ھيات مديره ھاست.ايشان ھنوزھم
عضوھيات مديره وعضو سنديکای شرکت واحد ھستند .متاسفانه فعالين کارگری ھنوز يادنگرفته اند که به خردجمعی
تشکل ھای ديگراحترام گذاشته واز دخالت درامورسنديکاھای ديگر اجتناب کنند وبا کج سليقگی به ھراطالعيه ای نگاه
می کنندوفکرمی کنند اگر سنديکاھا خواستندکاری بکنند بايد پيش اين آقايان آمده وکسب تکليف کنند.بعضی ازبيکاره ھای
خارج نشين ھم که کاری ندارند کافی است تا سنديکايی عطسه کند تا بخشی به مخالفين وبخشی ھم به موافقين اين عطسه

تبديل شوند وبا جنگ رسانه ای خود رامشغول کنند .دوستان شما درجنبش کارگری اينقدر کار داريد که احتياج به اين گونه
مشغوليات نداريد .کارگران جوان منتظرشما ھستندآنان رادريابيد.
پيام فلزکار:باسپاس از تحمل و حوصله شما.

متن نامه در زير آمده است:
»به وزيرکار،رفاه وامور اجتماعی
رونوشت به نمايندگان مجلس شورای اسالمی ونھادرياست جمھوری
ھمانطوريکه ھمگان می دانيم وبرآن آگاھيم،ازيک سال نيم پيش باآغاز فازاول طرح قطع
يارانه ھا اقالم وکاالھای اساسی زندگی چندين برابرافزايش قيمت داشته اند.اين درحالی
است که درطول اين مدت ميانگين دستمزدکارگران بر روی ھم درسال٩٠وسال جاری،نسبت
به سالھای قبل ازاجرای فازاول قطع يارانه ھاحتی کاھش نيزپيداکرده است وعالوه برآن
درطول اين مدت بااعمال  ۴وسپس  ۵درصدی ارزش افزوده برروی کليه کاالھای
مصرفی،عمالحدود۵درصدازدستمزد روزانه زيرخط فقرماکارگران به خزانه دولت
سرازيرشده است.عدم پرداخت بموقع دستمزدزيرخط فقرکارگران بيدادميکند.توام باچنين
وضعيت اسفباروغيرقابل تحملی درمورددستمزدھا،اصالحيه ای بسيارضدکارگری برروی
قانون کارکه امنيت شغلی ومعيشت کارگران رانشانه رفته است،تھيه شده وقراراست بزودی
به مجلس ارائه شود .مبنای ميانگين حقوق دوسال آخربرای تعيين حقوق بازنشستگی به
ميانگين حقوق ۵سال آخرآنان تغيير پيداکرده وباعث اُفت شديدحقوق بازنشستگان شده
است.بيمه ميليونھاکارگرساختمانی عليرغم ثبت نام و تحمل ھزينه،ھنوزبه سرانجامی
نرسيده است وشرکتھای پيمانکاری ھمچنان مشغول چپاول کارگران ھستند وناامنی
شغلی،اخراج سازی وتعطيلی کارخانه ھادربدترين وضعيت نسبت به سالھای پيش قرار
دارد.بدون ترديد نه تنھاماکارگران بلکه ھيچ انسان شريف ومنصفی تحمل چنين شرايطی
رابرميليونھا کارگروخانواده ھای آنان برنمی تابد.لذاماکارگران امضاکننده اين طوماربعنوان
اقداماتی بسيارمبرم و عاجل برای پايان دادن به وضعيت مشقت بارموجود،مصرانه خواھان
افزايش حداقل دستمزدھابراساس تورم واقعاموجودوتامين شرافتمندانه سبدھزينه يک
خانوارچھارنفره بادخالت نماينده ھای منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه
ھاومراکزتوليدی وخدماتی ھستيم.برکنارگذاشتن طرح اصالحيه قانون کاروتوقف احتساب
حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای ميانگين دستمزد  ۵سال آخر پای می فشاريم.
خواستاراجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی ومصوبه ھيئت وزيران مبنی برحذف
شرکتھای پيمانکاری وعقدقراردادمستقيم ودائمی باکارگران وايجاد سازوکار قانونی قاطع
برای پرداخت به موقع دستمزدھا وتعقيب قضايی کارفرمايانی ھستيم که کارگران رابدون
قرارداد ويا باقراردادھای سفيد امضا و دستمزدھای معوقه واداربه کارميکنند«.

