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مقدمه ی مرتجم:

منت پیش رو ترجمه ی مصاحبه ی یوسف توناکچ از »حزب آزادی و همبستگی« )ÖDP( با عزیز چلیک، 

استاد اقتصاد دانشگاه قوجاایلی )Kocaeli( ترکیه است. چلیک پژوهش گر مسائل کار و سندیکالیسم و 

نویسنده ی کتاب »سندیکالیسم در ترکیه: از قیمومیت تا سیاست )1967-1946(«1 و یکی از نویسندگان 

کتاب »هّمت، فطرت، بازار: سیاست اجتامعی در دوران حزب عدالت و توسعه«2 است. پژوهشی که 

گفت وگوی حارض پیرامون یافته های آن صورت گرفته کاری از مرکز پژوهش های »دیسک« )کنفدراسیون 

سندیکاهای کارگری انقالبی( تحت عنوان »واقعیت طبقه ی کارگر ترکیه: نتایج پژوهش میدانی در رابطه 

با وضعیت زندگی و کار، ادراک و مواضع کارگران«3 است که در تاریخ 21 فوریه ی 2018 در کنفرانسی 

مطبوعاتی ارائه شد. در این مصاحبه از مبارزه ی جسورانه ی کارگران فلزکاری می خوانیم که با عقب راندن 

سندیکای کارفرمایان فلزآالت ترکیه توانستند به گفته ی چلیک یکی از مهم ترین دستاوردهای سالیان اخیر 

1- Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), 1. Baskı- Kasım 2010, İletişim Yayınları.

2- Himmet, Fıtrat, Piyasa: AKP Döneminde Sosyal Politika. 2. Baskı- Ekim 2017, İletişim Yayınları.

3- Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği: İşçilerin Çalışma ve Yaşama Koşulları ile Algı ve Tutumları Alan Araştırması 

Sonuçları, 2017.
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مبارزه ی طبقاتی در ترکیه را به دست آورند و برای کل طبقه ی کارگر الهام بخش و راه گشا باشند. عالوه 

بر این، از عصیان های معروف به »منی توانم امرار معاش کنم«، که با خودسوزی کارگران و تهی دستان 

همراه است، می شنویم و یک بار دیگر به خاطر می آوریم که ماحصل سیاست های نولیربالی دولت های 

سّنی و شیعه ی ترکیه و ایران، به رغم متام تفاوت هایشان برای فرودستان در وهله ی آخر چیزی به جز 

هالکت به همراه ندارد. در روزهایی که کارگران و فرودستان ایران پس از جنبش دی ماه به مبارزات و 

اعرتاضات خود همچنان با صالبت ادامه می دهند و خط شکنان »وضعیت همواره اضطراری« حاکم بر 

جغرافیای ایران اند، اطالع یافنت از مبارزات هم رزمانشان در کشور همسایه بیش از آن که »اهمیتی خربی« 

داشته باشد دارای محتوایی مبارزاتی است. آخر این که انگیزه ی ترجمه ی این منت از شنیدن خرب آزادی 

رضا شهابی آمد. پس تقدیم به او و همرسش و متام مبارزان و زحمت کشان طبقه ی کارگر ایران.

 

تازگی مطرح  به  که  بدانیم  را در مورد دو موضوعی  نظر شام  مایلیم  پژوهش،  داده های  به  پرداخنت  از  پیش 

 ،)OHAL( شده اند. نخست، مبارزه ی کارگران فلزکار، به رغم ممنوعیت ها و اجبارهای ناشی از وضعیت اضطراری

با پافشاری بر انجام اعتصاب بیش از آن چه انتظار می رفت دستاورد داشت. این فرآیند که گسرته اش به عزمی 

راسخ برای اعتصابی سازماندهی شده از جانب جریان طوفان فلزکاران )Metal Fırtına( می رسد، در رابطه با 

مبارزه ی سازمان یافته ی طبقه ی کارگر به چه نکاتی اشاره دارد؟

انباشته شده ای است که مدت هاست  انرژی  پیامد  کار  قراردادهای  با  رابطه  در  فلزکار  کارگران  چلیک: دستاورد 

در بخش فلزکاران وجود دارد. این انرژی از یک سو با طوفان فلزکاران انباشته شد. طوفان فلزکاران موجب این 

شد که کارگران فلزکار به تدریج وارد گردونه شوند و به حساب آیند. در بخش فلزکاران، دستمزدهای پایین که 

ناشی از گردش زیاد نیروی کارند، انتظارات کارگران فلزکار را باال برد. این انتظار، در میان اعضای سندیکای فلزکار 

 Birleşik( نیز میل به اعتصاب را افزایش داد. موضع مصمم سندیکای کارگران فلزکار متحد )Türk Metal( ترکیه

 )MESS( در برابر به تعویق انداخنت اعتصاب در آخرین تفاهم نامه ی سندیکای کارفرمایان فلزآالت )Metal-İş

وارد مرحله ی جدیدی شد. سندیکای کارگران فلزکار متحد به رغم تعویق در زمان اعتصاب، به اعتصاب رفنت خود 

را اعالم کرد. سندیکای فلزکار ترکیه نیز در برابر تعویق در زمان اعتصاب اعالم کرد که ساکت نخواهد نشست. 

متام این انرژی انباشته موجب شد تا سندیکای کارفرمایان فلزآالت عقب بنشیند و در نتیجه یک دستاورد مهم 

به عنوان  باید  بلکه  تاکتیک های شخصی  قابلیت و  از  ناشی  نه  را  این دستاورد  در قراردادهای کار حاصل شد. 
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انباشته ی کارگران فلزکار فهمید. طوفان فلزکاران، سندیکای فلزکاران ترکیه را مجبور کرد که در  پیامد تجربه ی 

سیاست های سنتی خود تجدیدنظر کند. می توانیم بگوییم که این تا حدی تأثیرگذار بوده. این دستاورد در موضوع 

قراردادهای کار برای کل طبقه ی کارگر روحیه بخش بود و راه غلبه بر ممنوعیت اعتصاب را نشان داد. از این 

منظر، مبارزه و دستاورد اخیر کارگران فلزکار برای طبقه ی کارگر منونه ی حائز اهمیتی است. این دستاورد، اهمیت 

فعالیت سندیکایی مبارزه جو را در برابر فعالیت سندیکایی سنتی و مقبول نشان می دهد.

یکی دیگر از وقایع مهم نیز بی شک عصیان های موسوم به »منی توانم امرار معاش کنم«4 است. انسان هایی که 

اشتغال ندارند و با تهی دستی گالویزند، با به آتش کشیدن خود عصیان می کنند. فریاد و فغانی که به رغم به آتش 

کشیدن بدن هایشان نه شنیده و نه دیده می شود... فغانی که در عین حال حاکی از بی چارگی است... شام این 

طبقات زحمت کشی که شغلی ندارند و یا از طریق کارهای موقت به طور مداوم در رشایط بی کاری و گرسنگی به 

رس می برند، در رابطه با مبارزه ی سیاسی و به ویژه موقعیت شان در جنبش مخالفت را چگونه ارزیابی می کنید؟

چلیک: عصیان های »منی توانم امرار معاش کنم« به عنوان دفاع از خوِد طبقه ی کارگر ظاهر می شوند. این عصیان ها 

از یک سو نشان دهنده ی این است که برای طبقه ی کارگر کارد به استخوان رسیده و از سوی دیگر نشان گر تضعیف 

قدرت سازمان یافته ی کارگران است. این قبیل عصیان ها زمانی رس بر می آورند که نیرویی سازمان یافته منی تواند 

اطمینان خاطری به کارگرانی که چاره ای ندارند، بدهد یا اساساً چنین نیرویی وجود ندارد. از طرفی هم این دست 

عصیان ها زمانی رخ می دهند که دست کارگران از گزینه های سیاسی و سندیکایی کوتاه است و برای آن ها امیدی 

در کار نیست. این قبیل عصیان ها هامن اندازه که در مثال خودسوزی خشونتی معطوف به درون )خویش( است 

.)Luddite( هم باشد، هامنند عصیان های لودیستی )می تواند معطوف به بیرون )غیر

در رابطه با همین موضوع، در رفراندوم اخیر وقتی به پراکندگی آرای »نه به سیستم ریاستی« نگاه می کنیم، 

در مناطق صنعتی یعنی در بین کارگران هم می توانیم شاهد گسستی خفیف باشیم. از منظر رابطه ی بین حزب 

عدالت و توسعه و طبقات زحمت کش وضعیت امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟

بر کسی پوشیده نیست. هر چقدر  این که کارگران در مقیاسی وسیع حامی حزب عدالت و توسعه اند  چلیک: 

هم گسست خفیفی در کار باشد، باز هم حزب عدالت و توسعه حامیت زیادی از جانب طبقه ی کارگر دریافت 

4-  این عصیان ها طی ماه های اخیر به شدت در رسارس ترکیه فراگیر شده است. کارگران، بیکاران، تهی دستان یا بازنشستگانی که 

دیگر از هر نوع بهبودی در وضعیت شان قطع امید کرده اند در مقابل نهادهای عمومی مثل پارملان و ساختامن شهرداری ها روی 

خود بنزین ریخته و »منی توانم امرار معاش کنم« فریادکنان خود را به آتش می کشند.
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می کند. این حامیت را منی توان تنها با انگیزه های ایدئولوژیک-فرهنگی-دینی توضیح داد. حزب عدالت و توسعه 

ظرف پانزده سالی که بر رس کار بوده بخشی از منابع وسیعی را که به واسطه ی خصوصی سازی ها، صندوق های 

بیمه ی بی کاری و کاهش نرخ بهره به دست آورده از طریق سازوکارهای متنوع به کارگران و تهی دستان انتقال 

این  اما  داد  انجام  بنده پروری  از طریق سازوکارهای  مقیاس وسیع  در  را  کار  این  توسعه  و  است. عدالت  داده 

وضعیت برای توده های وسیع مردم در مقایسه با گذشته مانع از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی شان شد. به بیان 

درست تر، اقدامات عدالت و توسعه راه را برای این درک از وضعیت مردم باز کرد. زحمت کشان به طور نسبی 

تهی دست شدند، توزیع درآمدی شکسته شد اما اوضاع اقتصادی فردی در مقایسه با دوره ی قبل رو به وخامت 

نرفت. افزایش حداقل دستمزد ورای نرخ تورم و افزایش حقوق بازنشستگی موجب این پیامد شد. از طرف دیگر، 

سازوکارهای متداول تأمین اجتامعی نیز کاربرد مشابهی داشت. کارگران در بازارهای نیروی کار که منعطف سازی 

و بی ثابت شده اند در وضعیتی قرار گرفته اند که آسان تر تن به کار می دهند. نرخ های باالی بی کاری نیز تبدیل به 

یکی دیگر از سازوکارهای منکوب کننده شدند.

چند داده در مورد وضعیت طبقه ی کارگر در ترکیه

»دیسک« )کنفدراسیون سندیکاهای کارگری انقالبی( پژوهشی به نام »وضع طبقه ی کارگر در ترکیه« منترش کرده 

است. پیش از هر چیز مایلیم از توزیع بخشی رشوع کنیم. نقطه ی مبنای استخدام با 64 درصد از آِن بخش 

اتحادیه های کارگری ماهانه به  کارگران عضو   .2

در  بدون عضویت  کارگران  و  لیر   2260 متوسط  طور 

اتحادیه ها به طور میانگین 1863 لیر دستمزد می گیرند.

لیر   1973 متوسط  طور  به  کارگر  مردان   .1

دستمزد می گیرند در حالی که دریافتی زنان کارگر به 

طور میانگین 1812 لیر است.

44.3 درصد کارگران وضعیت سالمت و امنیت   .4

کاری را نابسنده می دانند.

دستمزد 66 درصد کارگران کم تر از 2000 لیر   .3

است.

عضو  کشورهای  در  هفتگی  کاری  ساعت   .6

 40.4 )OECD( سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی

ساعت است در حالی که ساعت کار هفتگی در ترکیه 

49.3 ساعت است.

56 درصد کارگران معتقدند که دستمزدهایشان   .5

کفاف زندگی شان را منی دهد.

حداقل دستمزد در سال 2017 در ترکیه 1404   . 8

لیر بود.

59 درصد کارگرانی که تحصیالتی غیر از دیپلم   .7

دارند فاقد بیمه اند. کارگران فاقد بیمه به طور میانگین 

1377 لیر دستمزد دریافت می کنند.
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از  با اقتصاد ترکیه حاکی  از منظر ساختار طبقه ی کارگر و در عین حال در رابطه  خدمات است. این وضعیت 

چیست؟

چلیک: این واقعیت مسلّم مدت هاست که وجود دارد. اکرثیت عظیمی از طبقه ی کارگر اکنون دیگر در بخش 

خدمات مشغول به کار است. می توانیم بگوییم که این وضعیت افزایش نسبتاً بیشرتی هم خواهد داشت. گرایش 

در اقتصاد جهان هم بدین ترتیب است. این وضعیت پیامدهای مهمی برای بازارهای نیروی کار ایجاد کرده و 

خواهد کرد. بخش صنایع جایی است که کارگران صنعتی نسبتاً باثبات و باقاعده فعالیت می کنند. با گسیل کارگران 

به بخش خدمات اَشکال اشتغال بی ثبات و بی قاعده افزایش می یابد. افزایش در بخش خدمات از منظر مناسبات 

کاری به معنای بی ثباتی فزاینده است. پیامد دیگر هم، امتیزه شدن طبقه ی کارگر، تجزیه ی آن و کاهش همبستگی 

است. به موازات این، از سازماندهی سندیکایی نیز کاسته می شود. در حالی که عضویت در سندیکاها در بخش 

صنعتی باالتر از میانگین است، برای بخش خدمات در سطوح بسیار پایینی است. البته که معنای اقتصادی این 

تابلو چنین است که اقتصاد بیش از تولید مادی بر مبنای خدمات در حال گسرتش است. ساخت وساز، تجارت، 

توریسم، خدمات اجتامعی و خدمات امنیتی به تدریج در حال افزایش است. افزایش استخدام در بخش صنعت 

بسیار پایین تر از افزایش استخدام در بخش خدمات است.

54 درصد از کارگران می گویند که با این دستمزدها »منی توانند تا آخر ماه رس کنند«. مسئله ی معیشت در این 

پژوهش به شکلی انضاممی مطرح است. این مقدار دستمزد اندک که موجب فشار بر طبقه ی کارگر شده چگونه 

به شکلی کلی تر در این پژوهش انعکاس یافته؟

چلیک: با توجه به نتایج پژوهش در پایان سال 2017 میانگین درآمد خالص دریافتی کارگران 1894 لیر است. اگر 

به حداقل دستمزد خالص سال 2017 بنگریم که 1404 لیر است، متوجه خواهیم شد که میانگین دریافتی خالص 

کارگران به حداقل دستمزد بسیار نزدیک است. میانگین درآمد طبقه ی کارگر شدیداً نزدیک به حداقل دستمزد 

است. با استناد به پژوهش، 16 درصد کارگران صاحب درآمد خالِص کم تر از حداقل دستمزد هستند. نرخ کارگرانی 

که صاحب درآمد خالص بین حداقل دستمزد )1404 لیر( و 2000 لیر هستند نیز 50 درصد است. به بیان دیگر، 66 

درصد کارگران صاحب درآمدی کم تر از 2000 لیر هستند. در حالی که نرخ میانگین کارگران صاحب درآمد خالص 

ماهانه بین دو هزار و سه هزار لیر 23 درصد است، تعداد کارگرانی که ماهانه بیش از سه هزار لیر درآمد دارند 

تنها محدود به 7 درصد است. تعداد کارگرانی که درآمد خالص بیش از 4 هزار لیر دارند نیز تنها 3 درصد است. 

با توجه به تقسیم بندی های کارگری به نحو چشم گیری متفاوت است.  میانگین درآمد خالص ماهانه ی کارگران 
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تفاوت دستمزد بین کارگران دارای بیمه و فاقد بیمه شایان توجه است. در حالی که کارگران فاقد بیمه ماهانه 

1377 لیر درآمد دارند میانگین درآمد خالص کارگران دارای بیمه به 2045 لیر افزایش یافته است.

هامن طور که می دانیم جنایت های کاری یا شغلی در سال های اخیر یکی از مهم ترین مسائل هستند. در این 

پژوهش در رابطه با جنایت های شغلی به چه یافته هایی دسرتسی پیدا کرده اید؟

چلیک: یافته های پژوهش در مورد سالمت کارگر و امنیت شغلی بسیار وخیم تر از آن چیزی است که در این حیطه 

از آن اطالع داریم. به این سوال که »آیا اطالع دارید در محل کارتان کسی از دوستان شام به خاطر حوادث حین 

کار فوت کرده باشد یا دچار بیامری ناشی از کار شده باشد؟« 1.4 درصد کارگران پاسخ داده اند که حداقل یک نفر 

از دوستان شان به خاطر سانحه ی کاری فوت کرده یا دچار بیامری ناشی از کار شده است. این رقم، برای کارگران 

بدون عضویت در سندیکا به 1.6 درصد، مردان کارگر 1.8 درصد و کارگران 15 تا 19 ساله 2.8 درصد افزایش یافته 

است. همین پاسخ را 0.3 درصد زنان کارگر و 0.9 درصد کارگران عضو سندیکا بیان کرده اند. این پژوهش مرگ های 

ناشی از حادثه ی کاری یا بیامری ناشی از کار را بیش از آن چه مطلعیم و بیش از آن چه در داده های رسمی وجود 

دارد، مطرح می کند.

باید دقت داشته باشیم که نتایج پژوهش در مورد یک سال کاری نیست بلکه انعکاس دهنده ی کل زندگی کاری 

کارگران است. اگر در نظر بگیریم که کارگران به طور میانگین دارای سابقه ای ده ساله هستند، می توانیم این ارقام 

را تقسیم بر ده کرده و به شکل در هزار یا هزارم بیان شان کنیم. بدین ترتیب، این رقم شکل 1.4 هزارم را به 

خود می گیرد. با این وجود، می توان عنوان کرد که ارقام گفته شده به شکل چشم گیری بیش تر از نرخ های رسمی 

و موجودند.

برای فهم معنای این نرخ ها باید دقت داشته باشیم که نرخ مرگ ومیر ناشی از حوادث و بیامری های شغلی برای 

سال 2016 طبق داده های نهاد تأمین اجتامعی از هر صدهزار مورد ده مورد و طبق محاسبات شورای امنیت 

شغلی و سالمت کارگران استانبول )İSİG( از هر صدهزار مورد 14 مورد است. بی شک داده های منتج از پژوهش 

نه بر مبنای حوادث ثبت شده بلکه مبتنی بر فهم و تجارب کارگران است. به همین دلیل، مقایسه ی داده های 

مبتنی بر فهم و تجربه با داده های ثبت شده کار دشواری است. با این حال، باز هم تعداد کسانی که گفته اند از 

مرگ دوستان شان به خاطر حوادث کاری و بیامری شغلی مطلع هستند تقریباً زیاد است.

به سوال »آیا به نظر شام به منظور تأمین سالمت و امنیت کارگران در محل کار متهیدات بازدارنده به حد کافی 

اتخاذ شده است؟« 44 درصد از کارگران پاسخ منفی داده اند. در این رابطه اگر پاسخ کسانی که اطالعی از این امر 
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ندارند و کسانی که به این پرسش پاسخ نداده اند را هم به حساب آوریم، تعداد کسانی که پاسخ شان منفی بوده، 

متهیدات را ناقص یافته اند و اطالعی از این موضوع نداشته اند به 57 درصد می رسد.

یکی دیگر از مسائل مهم بی ثبات سازی است. رشایط کاری باثبات و بی ثباِت طبقه ی کارگر چگونه در این پژوهش 

انعکاس یافته؟

چلیک: در حالی که به طور میانگین 82 درصد کارگران اذعان کرده اند که در محل کارشان بیمه شده اند 18 درصد 

نیز از عدم وجود بیمه در محل کار خود اطالع داده اند. با این وجود، نداشنت بیمه با توجه به جنسیت، سطح 

آموزش و کار غیررسمی متفاوت می شود. در حالی که عدم وجود بیمه در زنان به 21 درصد رسیده، برای گروه 

سنی 15 تا 19 ساله ها 43 درصد و 20 تا 24 ساله ها 34 درصد است. افزایش شدید اشتغال کارگران جوان در کارهای 

و فصلی  دارای مشاغل موقت، رضب االجلی  که  داده اند  پاسخ  کارگران  است. 11 درصد  توجه  غیررسمی شایان 

هستند. تعداد شاغالن مشاغلی که می توان آن ها را بی قاعده نامید در بین کارگران فاقد بیمه، دارای دستمزد کم، 

زنان و جوانان بسیار رایج است.

44 درصد شاغالن فاقد بیمه در عین حال در مشاغل موقت فعالیت دارند. 22 درصد شاغالن 15 تا 24 ساله در 

مشاغل بی قاعده فعالیت می کنند. در حالی که اشتغال بی قاعده در میان کارگران عضو سندیکا به یک درصد 

از  یکی  بدون شک  است.  داشته  افزایش  درصد   13 به  غیرسندیکایی  کارگران  بین  در  رقم  همین  یافته  کاهش 

مهم ترین نشانه های اشتغال بی ثبات عدم عضویت در سندیکاست. اگر در نظر بگیریم که 87 درصد کارگران عضو 

سندیکا نیستند و رقمی بیش از آن فاقد قراردادهای کارند، می توانیم ابعاد بی ثبات سازی را بهرت درک کنیم.

با استناد به پژوهش در این تابلوی تاریک، 87 درصد شاغالن غیرسندیکایی متعلق به طبقه ی کارگر به چشم 

می خورد. مسئله ی فقدان سندیکاهایی که قرار است تکیه گاه طبقه ی کارگر در این گرداب عمیق استثامر باشند، 

در جنبش نیروهای کار حکایت از یک بحران دارد. با مبنا قرار دادن این پژوهش، در مورد نفی و رفع این بحران 

چه می توان گفت؟

به دست  به رس می برد. رسنخ های مهمی  آن  کارگر در  از موقعیتی است که طبقه ی  پژوهش تصویری  چلیک: 

می دهد. پژوهش جوانب منفی اوضاع اقتصادی و اجتامعی کارگران را ترسیم می کند. از طرف دیگر، انتظارات 

معطوف به سندیکاها و نقاط منفی آن ها را هم مطرح می کند. این پژوهش اشاره به مسائل انضاممی و نواقصی 

دارد که سیاست طبقاتی در پیش خواهد گرفت. از طرفی هم حاکی از یک بالقوه گی امیدوارکننده است. تعداد 

کسانی که سندیکاها را مثبت ارزیابی می کنند- به رغم متام نقاط منفی آن ها- حول وحوش 40 درصد است. بیش 
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از نیمی از کارگران ارزیابی منفی ای نسبت به اخراج های گسرتده در دوره ی وضعیت اضطراری دارند. این ها برای 

جنبش سندیکایی و برای رفع و نفی بحران موجود در جنبش نیروهای کار نشانه های مهمی است. با این حال، 

داده ها به موانع جدی بر رس راه قدرت گیری سندیکاها و رفع بحران جنبش نیروهای کار نیز اشاره دارند. این 

پژوهش به ریشه های فرهنگ بله قربان گو و تن دردهنده در برابر نقاط منفی در عوض لب به اعرتاض گشودن نیز 

می پردازد.

این نتایج از منظر جنبش های مخالفی که مبنایشان کار و نیروهای کار است چه چیزی برای گفنت دارند؟

واقعی یک  نحوی  به  نامربوط  تابلوی طبقاتی  ترسیم کردن یک  به جای  پژوهش  این  از هر چیز  پیش  چلیک: 

تابلوی طبقاتی انضاممی را ترسیم می کند. تحلیل ها را نه بر پایه ی یک طبقه ی کارگر خیالین بلکه باید بر اساس 

موقعیت انضاممی انجام داد. بی شک این پژوهش تنها بخشی از این تصویر را به میان می کشد. الزم است که از 

طریق پژوهش های دیگر کمک کنیم تا موضع و رفتارهای سیاسی کارگران نیز مشخص شود. اما پژوهش به ویژه 

در موضوعات آگاهی طبقاتی و تعلق طبقاتی و سازماندهی سندیکایی نشان می دهد که ترسیم تابلوی طبقه ی 

کارگر کار دشواری است. یافته های پژوهش این را می گویند که وظیفه ی گروه های اجتامعی مخالفی که بنیان شان 

کار و نیروهای کار است باید تعمیق سیاست طبقاتی و کاربنیاد باشد.
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