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»ازهامنبدوورودبهکارگاه،صاحبکارگاهباپرروییمتاممیگوید:

اینجانبایدتوقعداشتهباشیکهمثلبعضیکارخانههاحقوقومزایاداشتهباشی.اگرکارگرصفرکیلومرتهستی،

بایدمدتهاپادوییکنیوحقوقیکپادورادریافتکنی.اینجاکارگرانباسابقهکهاوستانامیدهمیشوندشام

راآموزشمیدهند.دردورانآموزشازحقوقکاملخربینیست.ازبیمهوسایرحقوقدیگرهمخربینیست.

اینرشایطکارگاهماست،اگرباهاشاوکیهستی،ازفردادرخدمتیم...وقتیچندماهبیکارباشیودرجیبْت

شپشقاببیندازد،مجبورمیشویبههرچهکههست،چنگبیندازیتاازدستنرود«.

اینها،بخشیازروایتیکیازکارگرانمحرومازمفادقانونکار،حقبیمهودستمزدمکفیدریکیازکارگاههای

قنادیاست.

باشیوعپاندمیکرونافقطرفنتبه»قنادیها«وخریدشیرینیهاییبنابهفراخورمناسباتخانوادگی،اعیاد،

از پنهانکاریسیاسیجمهوریاسالمی با و ریاکارانه اعالم ابتدای ازهامن نرفتهاست. بهمحاق و... نو سال

وجودوشیوعکرونادرایران)۲اسفند۱۳۹۸(ودرستفردایروزانتخاباتمجلسشورایاسالمی،قنادیهانیز

درردهینخستتعطیلیمشاغلقرارگرفتند.واهمهوهراِسمردمدرسیطرهیانکارآمارحقیقیمرگناشی

ازکرونا،مواجههباصورتعینیفجایعناشیازخصوصیسازیبهداشتودرمان،احتکارماسک،الکلومواد

ضدعفونیکنندهتوسطمافیایسپاهپاسداراندرکشور،ازجملهمواردیبودکهبهموجبآنمردم،حتینانهای

غیربستهبندیشدهرانیزباوحشتیحداکرثیخریداریمیکردند.
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اماپیشازپاندمیکروناهم،فروشقنادیهاباسقوطیبیسابقهوتدریجیمواجهشدهبود.گسرتشفقروخالیتر

شدنسبدمعیشتخانوارهایکارگریباعثشدکهازنخستینماههایسال۱۳۹۶،خشکباروشیرینیجاتبرای

جمعیتمزدبگیرانوبیثباتکاران،بدلبهکاالیی»الکچری«،»خارجازقدرتخرید«و»غیرقابلدسرتس«باشد.

افزایش۲۰درصدیقیمتلوازمشیرینیپزیوروندافزایشصعودیقیمتروغِنقنادیهاازهرحلِب۱۲۰هزار

تومانیبه۶۰۰هزارتومانطیبازهییکسال۹۸تا۹۹،بهافزایشقیمتحداکرثینرخشیرینیوبهتبعآن

کاهشمتقاضیاناینکاالانجامید.

بازارسیاهآردومشکالتناشیازآنبهفروشچندبرابریقیمتآردوسپسسهمیهایشدنآنمنجرشد.این

تفاوتدرنرخرسمینانوشیرینیجاتازسویاتحادیهینانوایانوقنادیهاباحقیقتموجوددرنانواییهای

پلهاییکمخرج تورمهای و ناهمگونیها این متامی اما است. تاریخیچهاردههای دارای قنادیها، و آزادپز

مشرتکدارد،اینکه:»گرانیوافزایشقیمتنانوشیرینی،هیچارتباطیباافزایشدستمزدکارگرانخبازوقناد،

تخصیصحقبیمهویاپرداختاضافهکاریآنانندارد«.

ارزش تهفاکتور که بود شده باعث امر همین و شد گران درصد ۳۰۰ شیرینی جعبههای قیمت ،۹۷ سال در

افزودهوهزینههایجانبیشیرینی،بسیاربیشازنرخحقیقیهرکیلوواحدشیرینیباشد.درستدرهامن

زمان،درشهراردبیل،قنادیهاییاعالمکردندکهبرایمراعاتجیبمشرتیان،حارضندشیرینیهارادرظروِف

خوِدمشرتیهاقراردهند،چراکهجعبههایگران،قیمتکاالراچندینبرابرمیکند.همینحرکتهمالبتهدر

بیانمارکتینگسودمحوروتبلیغاتچیهایوابسته،بهدستخیرقنادانخداجوتعبیرشد!غافلازآنکهتاریخ

زیستیجنبشتهیدستانشهری،مملوازچنینارتباطاتارگانیکومتحدیاست.

بررسیدهکهایمرکزآمارایرانوتورمپلهایونقطهایچهارگروهمسکن،خوراک،پوشاکوحملونقلشهری

بهمامیگویدکهسقوطارزشریالوخالیترشدنسفرهیمعیشتکارگرانوبیثباتکاران،چگونهبهتقلیل

حقرسپناهازخانهبهپشتبامخوابی،ماشینخوابی،حاممویخچالخوابی،خانههایمشرتکومتشکلازچند

خانوادهبدلشدهاست.ازاینمنظر،کارگرانبسیاریباازدستدادنحقرسپناه،اخراجازمحیطکاروگسرتش

فقر،راهیجزحاشیهنشینیومصائبهزینههایجابهجاییشهریجهتکارویاجستجویآننداشتند.

طیسهسالگذشته،یکیازاصلیتریندالیلکاهشخریدشیرینیدرکشور،گرانیرسسامآورآنبودهاست.

اسفند از گرانی و تورم وضعیت به تاریخا میبایست شیرینیفروشیها، اولیهی مواد گرانیهای بررسی برای

۹۶تااردیبهشتسالجاریبپردازیم.پسازاعرتاضاترسارسیدیماه۹۶،خشمفروخوردهوتبعاتحداکرثی
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فقیرسازیسیستامتیکعلیهکارگران،بیکاران،روزمزدانوحاشیهنشیناندرپیتورمهای۴۱درصدیبهاعرتاضات

رسارسیمرداد۹۷پیوندخورد.سال۹۷سالاعالمرذالتوزرایمختلفدردولتروحانیبود.

طیسهسالگذشته،کمرتروزیبودکهوزرایضدکارگرحارضدردولتروحانیویاخوداو،بهمتسخرعیان

بدنهیکارگرانورسکوبوتضییعحقوقآناننپردازند.

نانسنگگ۱۵۰۰تومانیدرسال۹۶،بهنان۳۰۰۰تومانیدرسال۹۷پیوندخوردکهباافزایش۵۰درصدینان

دراردیبهشت۱۴۰۰،حاالبه۶۰۰۰توماننیزرسیدهاست.همینامرموجبشدتاجمعیتکثیریازروزمزدانو

کارگرانبهصفوفسومنانواییهاکشاندهشوند:جاییکهتاپیشازاینشاملصِفخریِدتکویاچندعددینان

بود،حاالمزینبهقسمت»نصفنان«همشدهاست.گرانشدنآردونان،هموارهدرپیوندارگانیکباافزایش

پلهایوماهانهیدیگراقالممرصفیبودهاست.بهطوریکهبهموازاتبورژوازیمستغالت،قیمتلبنیات،گوشت

ومرغ،روغنومیوهجاتفصلینیزافزایشقیمتچشمگیرداشتهاند.

کارگرانوبیثباتکارانباتجربهییکسالونیمازفشاررشایطپاندمیکروناواردفروردین۱۴۰۰شدند.در

تاریخ۲۳اسفند۹۹،حداقلحقوقکارگران۲میلیونو۶۵۵هزارتومانتعیینشد،بااینتبرصهکه»بنابرمزایا

وسوابقکار،اینرقمتا۴میلیونو۱۱۱هزارتومانبرایکارگرانواجدرشایطافزایشمییابد«!پیشازتعیین

دستمزد۱۴۰۰باحضورمنایندگانغیرحقیقیکارگران،یعنیمنایندگاندستنشاندهومنتصببهوزارتکاردر

شورایعالیتعییندستمزد،متامیسندیکاها،تشکلهایکارگری،تشکلهایبازنشستگانومعلامن،گروههای

فعالینزنانورسانههایمستقل،باهشتگ#دستمزد۱۴۰۰نسبتبهدهههاعملکردشورایعالیتعییندستمزد

وعدمتطابقحقیقیرقمتعیینشدهباگرانیها،خطفقروتورمموجود،دستبهاعرتاضزدند.اعرتاضیکه

خودرابهغاییترینشکلدرتجمعرسارسیبازنشستگانومستمریبگیرانکشوریدر۱۷اسفند۹۹نشانداد.

دروانفسایاسفند۹۸تااسفند۹۹،درکناراخراجازمحیطکاربهبهانهیکرونا،اعالمتعطیالتمشاغل۱و۲

وقرمزوآبیاعالمکردِنکامالسیاسیومتکیبرگزارههایمذهبیوحکومتیجمهوریاسالمی،اینکارگراِن

محرومازرسمایه،حقبیمه،قراردادکاریوبهتبعآنبیمهیبیکاریبودندکهباراصلیفقرحداکرثیوهدایت

ازشهربهحاشیهرابهجانخریدند.

تنهادرسال۹۹،گوشتوفروشقسطیآنبرایکارمنداْن۵۰درصدافزایشیافت،حبوبات۱۱۰درصد،نان۴۵

درصد،مسکن۹۹درصد،حملونقلشهری۳۵درصدوکاغذولوازمالتحریر۶۰درصدگرانترشدند!

درهامناسفند۹۹وپیشازتعییندستمزد۱۴۰۰،کمیتهیدستمزدشورایعالیوزارتکار،براساسآمارهاو
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دادههایمرکزآمارایران،محاسباتسبدمعیشترابنابرسهمخوراکیهادرسبدخانواردراستانهایمختلف

انجامداد.براساسآنمحاسباتدستمزدسال۹۹،کفاف۵۳درصدهزینهیمعیشتساکنانسیستانوبلوچستان

رامیدادکهازاینمنظردرقعرجداولحرضاتوزارتکارقرارداشت.برایناساسکارگرانعموماًدردهک

چهارمقرارمیگرفتند.)دهکهایاولتاسومبهبیکاران،فصلیکارانوکارگرانکشاورزیتعلقدارد(.اماهمین

نتایجعیانهمبهتصویبدستمزدحقیقیمتناسبباخطفقرموجودمنجرنشد.

حاال،باپایاندومینماهازسالجدید،بهحقوقتعیینشدهیوزارتکار،خطفقر۱۳میلیونتومانیدراردیبهشت

۱۴۰۰ویکیازشاخههایکارگرانروزمزد،محرومازحقبیمه،قراردادکاری،سنواتوبیمهیبیکاریخواهیم

پرداخت،یعنیکارگرانمشغولبهکاردرقنادیها.

***

از برایبررسیدقیقتروضعیتکارگاههایقنادی،ساعاتکار،رونداستثامریصاحبانقنادیهاومحرومیت

حقوِقبدنهیکارگران،تجاربوروایتیکیازکارگرانقنادیهارادردستداریم:

است. درجهنمموعود زندگی و کار مانند اسالمی قرونوسطاییجمهوری رژیِم بهلطف ایران در »کارگری

جهنمیکهاگربرفرضمحالوجودداشتهباشد،کارگرانبخشبزرگیازعمرخودرادرآنمیگذرانند.البتهمن

منیگویمدرکشورهایدیگرکهرسمایهداریدرآنهاحکومتمیکند،زندگیکارگرانروبهراهاستودربهشت

موعودزندگیمیکنند،ابدا.رسمایهوکار،مرزمنیشناسندوهرکجارسمایهاحتیاجبهنیرویکارداشتهباشد،

نیرویکارآنحیطهیجغرافیاییرابهاستثامرمیکشاند.اماکاردرایران،زیرسلطهیرژیمجمهوریاسالمی،

تفاوتهاییهرچندبهاصطالحروبنایی،امامهموتاثیرگذاردرزندگیکارگرانایراندارد.

خصوصیسازیدرجمهوریاسالمیبهمترکززداییازهستهیسختقدرتختمنشد.بلکهاینهستهیسخترا

بههشتپاییبزرگتروخونآشامترتبدیلکردوتاجاییکهتوانستازقدرتطبقاتمحرومدرمقابلطبقهی

حاکمکاست.

درکارگاهما،کارگرانازحداقلحقوقیکهدرقانونکاِربیخاصیتوبهدردنخورجمهوریاسالمیآمدههم

برخوردارنیستند.دریکیازاینکارگاههایقنادی،قبولکردموواردکارشدم.برایاولینبار،لباسهایسفید

تادمْدمایغروب و ازساعت۸صبحرشوعمیشد کار قنادیهاست.معموال لباسکارمخصوص تنمکردمکه

طولمیکشید.ازخانهیمادرحومهیشهرنسبتابزرگ،تاکارگاهحدود۲۵کیلومرتراهبود.خوشبختانهیک

برای را حقوقم از نیمی نبودم مجبور که بابت این از و بودم خریده بود، ارزان که زمانی در موتورسیکلت
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خرجرفتوآمدازخانهبهمحلکارهدربدهمخوشحالبودم.امابیامریسینوزیتکهازدورانکودکیآزارم

میداد،اینجاگریبانمرامیگرفت.زیراآبوهوایمناطقمرکزیایرانبسیارخشکوسوزناکبودهواینبرای

سینوزیتبسیارمرضاست.اماتحملاینمشکالتبرایمنمسئلهیبزرگینیست.دردهایبزرگرتیهستندکه

منوبسیاریازکارگرانباآنمواجههستیم.آنقدربزرگکهاینقبیلمشکالتدرقبالآنهابسیارفرعیو

بیاهمیتاند.بهنظرمبزرگرتینمشکلمانبودفضاینسبتابازسیاسیواجتامعیبرایمبارزهیطبقاتیاست.

راگذاشتهاست. تاثیراتشومخود نفرهیماهم یا۱۲ کارگاه۱۰ اختناق،حتیدر سایهیسنگینرسکوبو

هیچکسدوستنداردهمینزندگیجهنمیراهمازدستبدهد.هیچکسدوستنداردکهباریاضافهترازبار

شخصییاخانوادگیرابردوشبکشد.چونازنتیجهیآنمطمنئنیست.ناکامیهایتاریخی،بهخصوصشکست

انقالببهمن،تاثیرزیادیدراینرسخوردگیگذاشتهاست.

اگربخواهماوضاعزیربناییکارگاهرادرچندخطرشحبدهمبایدبگویم:

کارگاههایکوچککهاززمانخامتیمشمولقانونکارنیستند،بهشیوهیماقبلرسمایهداری،کارگرانتازهوارد

وصفرکیلومرترامدتهااستثامرمیکنندوهیچحقوحقوقیبرایشانقائلنیستند.حتیبهاینهمقناعت

نکردهومنتگذاریهممیکنندکهدرکارگاهبهشامآموزشدادیموپولیهمپرداختکردیم.کجایدنیاهم

کاریادمیدهندوهمحقوقمیدهند؟!

رابطهیاستاد-شاگردیحکمفرماستوکسیکهشاگردیمیکندازخودهیچاختیارینداردوایناستاداوست

کههمهچیزرادرقبالآموزش،تعیینمیکند.بعضیاوستاقنادهابهشدتفحاشیمیکنندوبارفتارهایملپنیبا

شاگردانخوْدعقدهگشاییمیکنند.استداللشانایناستکهخودشانهمکشیدهاند،پسشاگردشانهمباید

بکشد.کارگاههایقنادینسبتبهمیزانفروشیکهدارند،تولیدمیکنندومنیتوانندحدزیادیتولیدمازادداشته

باشند.چونکیکوشیرینیزودخرابمیشودوکپکمیزند.بنابراینبرایحفظتعادلتولیدوفروش،کارگران

دربعضیروزهابیکارهستندوتعطیلمیشوند.

اماایامیهمهستکهکارگرانقنادیچندینروزمتوالیمجبورندمثلتراکتورکارکنند.مثالدرروزهایوالدت

امئهیشیعیانیااعیادملیومذهبیپوستکارگرانقنادیکندهمیشود.چونبایدبدوندتابتوانندویرتینهارا

پُرکنندوسفارشهاراتحویلدهند.

دراینایامساعاتکار،گاهبه۱۶ساعتدرروزمیرسدکهمتامایناضافهکاریهااجباریاست.امادرروزهای

تعطیلوروزهاییکهازسفارشخربینیستوویرتینهاپُراست،ازحقوقوبیمههمخربینیست.حتیاگر
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اوستاهمباشی،روزتعطیلحقوقینداری.درکارگاهمادقیقاکارگْرروزمزداست.ازقراردادکارخربینیستو

صاحبکارگاهمیتواندهرساعتازروزکهدلشخواست،کارگریرااخراجکند.

کارگاهمابسیارگرماست.دوعددفرداریمکهیکرسهکارمیکنند.تنهایککولرآبیبزرگهستکهازعهدهی

خنککاریکارگاهبرمنیآید.بهصاحبکارگاههمجرئتنداریمبگوییمکهکولرگازیبخرد.زیرابالفاصلهرشوع

میکندبهمنتگذاشنتوغرزدن!کهمنیتواندبامخارجکارگاهکناربیایدوهمینموادیراکهآمادهمیکندبا

مشکالتفراوانتهیهکردهاست.پوْلنزولمیکندورشوهمیدهدتاوامبگیردومخارجروزمرهیکارگاهراتامین

کند.صاحبکارگاهبامنتفراوانمیگویدکهکارگاهبرایشسودکمیداردواینسودکمبهاعصاْبخردیاش

منیارزد،امادلشمنیآیدنان۱۰یا۱۲خانوادهراقطعوکارگاهراتعطیلکند.اومدعیاستکهمیتواندبا

تعطیلکردنکارگاه،رسمایهاشرادرخریدوفروشملکوزمینیاارزبهکاربیندازدکهسودبیشرتیدارد.البته

اینحرفهارویکارگرانیکهآگاهیطبقاتینداشتهباشند،تاثیرخودرامیگذاردوموجبمیشودکهبابدو

خوبکارفرماکناربیایندوازابتداییترینحقوقخودرصفنظرکنندتاکارگاهتعطیلنشود.

درکارگاههایقنادی،صاحبکارگاههااغلبخودشانکارگریهمکردهاند.البتهدرقنادیهااستفادهازکلمهی

کارگریکردنوکارگربودنعرفنیست.برایاینکهبگوینددرقنادیکارکردند،میگویند:»شاگردیهمکردهایم

واوستاقنادهمبودهایم«.البتهبایدگفتهراوستاقنادیمنیتواندکارگاهبزند.چونیککارگاهقنادی،رسمایهی

اولیهمیخواهدکهفقطباپساندازحقوقاوستاقنادیمنیتوانبرآنفائقآمد.

یاچند بایک یامدتی ازطرفخانوادهشانحامیتمالیبشوند بزنندکه قنادی اوستاهاییمیتوانندکارگاه

نفردیگررشیکشوندوکارگاهیراراهاندازیکنند.تازمانیکهبتوانندباقنادیهایدیگررقابتکنند،رشاکت

پابرجاستوبررسسودحاصلازکارکارگاهوهمچنینمخارجخودکارگاهمشکلیندارند.اماوایبهروزیکه

دیگرنتواننددربینقنادیهایدیگررقابتکنند.آنوقتاستکهرشیکهاخیانتمیکنند،کارگاههاتعطیلیا

نیمهتعطیلمیشوند،وکارگرانیااخراجمیشوندیاتامدتهابدونحقوقبایدرسکنند.

اگرکارگاهاجارهباشد،صاحبملکاولهرسالمبلغزیادیرابهمبلغاجارهمیافزاید.صاحبکارگاههممطابق

اینافزایشکرایه،بایدطوریبهرهوریازکارگرانشراباالبربدکهبتوانددرسالآیندههمکارگاهرارسپانگه

داردوزمیننخورد.بنابراینبدونتوجهبهقانونکار،بهصورتدیمیبهبرخیهاحقوقبیشرتمیدهد.چون

بهآنهانیازداردوحقوقبرخیدیگرراثابتنگهمیداردتااگراعرتاضکردنداخراجشانکند.)توضیحمنجنیق:

اینهامنگزارهایاستکهتحتعنوان»دستمزدتوافقی«ازاسفند۹۹توسطوزارتکار،تصویبشدهوصورت
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قانونیبهخودگرفتهاست(.وقتیبهحقوقعدهایکهنیازشاندارد،اضافهکرد،آنگاهنوبتبهرصفهجوییدر

مخارجکارگاهمثلپولآب،برقوتعمیرنکردنابزارفرسودهمیرسد.صاحبکارگاه،تالشزیادیمیکندتابا

تعدادیازاوستاقنادهارابطهیدوستانهومعرفتیایجادکند.اوبااینکاربهچندهدفمیرسد:

۱(باروابطدوستانهولوطیمنشانه،کارگراندیگرکهشاگردانماهرونیمهماهرهستندراکنرتلمیکندواین

اوستاهارابهعنوانابزارفشاربررویآنهابهکارمیگیرد.

۲(با»فردینبازی«میتواندهنگامنپرداخنتحقوقومزایا،کارگرانرارامکند.

۳(بالوطیمنشیمیتواندروحیهواحساسکاذبیرابهکارگرانسادهدْلجهتبیگاریبیشرتمنتقلکند.

اینروابطبهظاهردوستانهبینکارگروکارفرمادرکارگاهمابهاینشکلاستکهمثالیکیازکارگرانوسیلهی

نقلیهاشخرابمیشود؛صاحبکارگاهبرایکارگرخودش،خودشیرینیمیکندواجرتتعمیِروسیلهینقلیهی

کارگرشرامیپردازد.اماهنگامحقوقدادن،راحتمیتواندبگویدکهاالنپولدربساطندارموکارگرمربوطه

نیزمیبیندکهرییسکارگاهوقتیوسیلهینقلیهاشخراببوده،کمکشکرده،پساالننوبتاوستکهمدتی

برایگرفنتحقوقشصربکندوطوریکارکندکهکارگاهبتواندبهرهوریبیشرتیداشتهباشد.

بیشرتصاحبانقنادیهاازطبقهیمتوسطمرفههستند.بنابراینازسویرسمایهداریکهروزبهروزبراثررقابت،

انحصاریترمیشود،تحتفشارند.صاحباینکارگاهقنادی،برایکمکردنفشاررقابتبارسمایهدارانبزرگ،

کارگرانرابیشرتاستثامرمیکند.باحقهونیرنگ،بینکارگرانشتاجاییکهکارکارگاهاشمختلنشود،اختالفو

درگیریبهوجودمیآورد.کارگرانسادهدلراکوکمی.کندتاالگویبقیهیکارگرانکند،امابههامنالگوهممزایا

وپاداشیمنیدهد.بابرخیکارگرانرفیقمیشودتابتوانداتحادکارگرانشرابشکند.اگراتفاقیافتادجبههی

طرفدارانشراآنقدرگسرتشمیدهدکهکارگرناراضینتواندکارگاهشرابهمبزند.

از دیگریهم کارهای اسمظرفشور به البته است. قنادیهمبخشظرفشویی کارگاه در بدترینقسمت 

آن از هم کارگاه در حقوق کمرتین کارگاه. برای جزئی خریدهای و بار تخلیهی مثل میکشند. ظرفشورها

ظرفشورهاست.

اماازمحاسنکارگاهماایناستکهحینکارمیشودصحبتکرد.اطالعاْتردوبدلکردوآگاهیرسانیانجام

داد.اینُحسنرابعضیکارگاههاوکارخانههاندارند.امابهلحاظروبناییکارگاهماکمرتینزمینهرابرایآگاهی

ندارد.بهنظرمرشدومنودرجامعهایکهمبارزاتصنفی،جرمامنیتیمحسوبمیشود،باعثشدهتابعضی

کارگراْنرغبتیبهمبارزهنشانندهند.
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برایمثالموضوعاتیکهبینکارگرانجواندرکارگاهمدتیباببود،اینبودکهامیرتتلوفالنکرده،فالن

خوانندهیامدلبهامنکردهاستو...درکارگاهماصحبتکردنازامیرتتلوبرایکارگرانبسیارجذابتراست

تاصحبتکردناز»اسامعیلبخشی«.

درکارگاهماصحبتکردنازحرمرساینارصالدینشاهقاجار،جالبتراستتاحرفزدنازانقالبفرانسهو

روسیه.درکارگاهمابدگفنتازعربهاوافغانها،شنوندههایبیشرتیداردتاصحبتکردنازمبارزاتکارگران

درسایرکشورها.امابهنظرماینهامنیتواندعلتاصلِیسیهروزیکارگرانکارگاهیباشدکهمندرآنمشغول

هستم.منامیدوارمکهاینمشکالتباانقالبیضداستثامریوضداستبدادیبهتاریخبپیوندند«.

***

حال،میبایستپرسیدکهرویکرداتحادیهیصنفقنادان،پیرامونوضعیتقنادیهادرروزهایپساکروناچه

بودهاست،آیابازهممنافعصاحبانقنادیهامالکاست؟آیابراییکبارهمکهشده،جانومعیشتکارگران

مبنایسیاستگذاریهاقرارگرفتهاست؟

علیبهرمند،ریيساتحاديهیدارندگانقنادی،شريينیفروشیوکافهقنادیهایتهراندرمصاحبهایدرتاریخ۱۲

اردیبهشتسالجاریگفتهاست:»بیتدبیریوبیتوجهیدربهکارگريیشعارهایسال،میتواندموجبهرج

ومرجدرنظاماقتصادیوصنفیشود.بديهیاستکهصنفقنادبهعنوانيکیازصنوفتوليدیوتوزيعی،

ذکر و کارگريی به با وزارتخانه مجريانکالن که افتاده اتفاق بسيار اما است؛ توليد به منوط ويژهای جايگاه

اينشعارهادررسبرگمجموعهیمتبوعخود،بخشنامههایمانعزاراصادرمیکند.تاجايیکهامروزهحيات

واحدهایصنفیمازيرفشارهزينههاییکهازسویبخشدولتیبهتوليدتحميلمیشود،بهصورتجدیدر

معرضخطرونابودیاست.مانعزدايیازنهادومراکزباالبايدآغازشودوبهسطوحپاينيرسايتکند.

مادراتحاديههامجریسياستهایابالغیهستيم؛متاسفانهدرنهادهایدولتیبهصنوفبهچشمگاوشريده

به برايشان ماوهزينههایمرتبط توليدوهمکاران و اينکهگرفتاریهایکسبوکارها از فارغ نگاهمیکنند،

گونهایاستکهپيوستهرغبتبرایرسمايهگذاریدربخشتوليدوتوسعهیآن،کاهشمیيابدوايننگرانیکه

رسمايهگذاریدربخشتوليدوتوسعهیآنکاهشيابدوبهسمتمشاغلواسطهایوغريمولدهدايتشود،هر

روزجدیترمیشود«.

البتهصحبتعلیبهرمنددرموردقرارگیریقنادیهادرردهیمشاغل۱وتعطیلیهایمتناوب۱۵ماهگذشته

است.ازروزشنبه۲۱فروردینماه۱۴۰۰،متامیقنادیهایکشوربادستوردولتوبراساسهامهنگیباستاد
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کروناتعطیلشدند.درحقیقتمیبایستاضافهکردکهبدنهیمحدودقنادیهایهنوزورشکستنشده،بسته

شدندکهدراینجانیزدغدغهیرییسصنفقنادان،افزایشرسمایهگذاریوابستهوسودحداکرثی»همکاران«

خوداستونهجمعیتکارگراناخراجشدهومحرومازبیمهیبیکاری.

آمارنادقیقتعدادکلقنادیهایموجوددرکشور)بیشاز۵۰۰۰مورد(خودحاکیازآناستکهتاچهمیزان

نظارتبروضعیتکارگران،HSEصنعتیکارگاهوآشپزخانهوبررسیقراردادهایکاریکارگرانباسیاستهای

سلبیاتحادیهیصنفیقنادانهراستانروبهروست.بیشکوجودچنینرویهای،کارگرانقنادیهارادربرابر

تصویبالیحهیضدکارگری»دستمزدتوافقی«بسیارفقیرترومحدودترخواهدکرد.

توسلبهسیاستهایاستاد-شاگردیدرعرصحارضوبدهبستانمتاماسودمحوروعوامفریبانهیرسمایهداران

جمعیت از گروهی فریب و پوپولیسم همواره که میکند متبادر ذهن به را نکته این قنادیها صاحبان و

نیروهایکار،ِقسمیاز»سیاستهویت«کارفرمایاناست.اینافراد،منونهایازکلیتکارآفرینانوبدنهیاقلیت

و لطف و ولینعمت ازسوی پولی واریز بهصدقه، را کارگر ابتداییترینحقوق پرداخت که رسمایهداریاند

بزرگواریخودترجمهمیکنند!

خواست ممکن، وضعیت اسفبارترین با کاری سخت رشایط آیا هستند؟ چهکسانی قناد کارگران حقیقتا اما

با کافههایی مجموعهی گسرته، این در میتوانیم آیا مجموعههاست؟ این روزمزد کارگران حقیقی عالقهی و

قیمتهاینجومیمنوهارادراینرستهقراردهیم؟آیااستخدامبیکرها)Baker(واختصاصبخشپختشیرینی

وکیکدردلهرکافه،وضعیتنیرویکارجوانواستثامرشدهیاینکافههاراازحیثمعیشت،متفاوتبادیگر

کارگرانسنتی،مطرودوبهحاشیهراندهیشهرهاکردهاست؟

درمیانهیسال۱۳۸۷،بازارنفْتسقوطکردودولتباکرسیبودجهمواجهشد.محموداحمدینژادتوانستبا

همراهیمجلسهشتمکهاکرثیتآنازجناحاصولگرابودند،طرحاقتصادیخودراکلیدبزند.مصادفباتصویب

قانونهدفمندکردنیارانههادرسال۱۳۸۹،بسیاریازشهرهایجهان،صحنهیرویاروییپلیسومیلیونهامردم

خشمگینیبودکهدراعرتاضبهتحمیلباربدهیهایصندوقبیناملللیپولبرگُردهیخودبهخیابانهاآمده

بودند.منونهیغاییاینامر،رسکوبجنبشاعرتاضیاسپانیادرهمینبرههیزمانیبودکهشدیدترینرسکوب

پلیسیدرتاریخدموکراسیاروپایینامیدهشد.درایراننیزکهجامعهدرفضایاعدامهاوردیفسالیانحبِس

پسارسکوب۸۸قرارداشت،ناجا،واجا،سپاهپاسدارانووحوشسیستامتیکبسیج،بهتقویتمانیتورینگشهری

وافزایشپروژهیامنیتیسازیاستانهابراییکدههیآتیمشغولبودند.برایطیفکثیریازمردمکهکشتار
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ورسکوب»دههیطالییامام«وخاورانها،شورشکویطالبمشهددرسال۷۱وخیزشرسارسیدرشهرری،

اسالمشهر،قزوینو...رادیدهبودند،برایمردمیکهقتلهایزنجیرهای،کویخونیندانشگاه،کهریزکوکشتار

معرتضانرادرکفخیابانبهچشمدیدهبودند،رسعتباالیسقوطاقتصادیوظهورخوانشیدیگرازپوپولیسم

اجراییحاکمیتجمهوریاسالمیدرمیانخونهایریختهشده،بهصورتاستمراریحلشد.اینسالها،اوج

آزادسازی اصلیطرح تکانهی که است روزمزدی کارگران و تهیدستان،حاشیهنشیانشهری اعرتاضی سالهای

قیمتراباگوشتوپوستخوددرککردند.تاپایاندههیهشتادخورشیدیوکمرتازسهدهه،ازمجموعبیش

از۵۰شورششهری،افزونبر۴۰موردآندرحواشیکالنشهرهاو»سکونتگاههایغیررسمی«رخداد.بهآتش

کشیدنپمپبنزینها،تشکیلصفوفطوالنیتوزیعمرغیخیدرنیشابور)۲مرداد۹۱(وتبدیلشدنآنبهیک

راهپیامییضدحکومتی،امتناعازپرداختقبوضآب،برق،گازوتلفنوریخنتاینقبوضدراطرافحرمخمینی

)ازسویساکنانمنطقهیباقرآبادو...(،همگیبخشابتداییشورشهایشهرِیبیرسانه،بیصداوگمشدهدر

هیاهویپسارسکوب۸۸بودهاست.درحقیقت،تهیدستاْنتالشمیکردندتاخودرابازندگیمشقتباردوران

ریاضتاقتصادیوفقدهند.متفاوتازکلیشهسازیهایمعمولازاستیصالودرماندگیاقشارزحمتکش،محالت

حاشیهنشین،کانونفعالیتهاوابتکارعملهایاینطبقهشد،هامنگونهکهمقاومتشهریدرروزهایآبان

خونین۹۸درشهریاروقلعهحسنخانونیزارماهشهر،لرزهبهتنفرماندارانوبدنهیامنیتیجمهوریاسالمی

نانواییوشیرینیپزیسوقدادهشدند،دستفروشان انداخت.دراینمیانبسیاریازکسانیکهبهمشاغل

گذشتهوحالیبودندکهبانامهی»مقابلهباصنوفمزاحمودستفروشان«توسطفرمانداریبهارستاندرتاریخ

۱۲تیر۱۳۹۲عمالکاریجزنوعیدیگرازروزمزدینداشتند:

»مسئولمحرتم،اینجانبکارگرقبلیقنادی،مشغولفروشمیوهبودم.مامورانسدمعربگلستانچندمرتبهبرای

رشوهآمدندکهبندهپولیندادم.فحاشیکردندوترازوووسایلمرابردند.رضبوشتمکردندوحاالانگشت

دستراستمرضبدیده.اگربندهسدمعربکردم،مامورشهرداریبایدسیلیبزندودستمرابشکند؟«

دستفروشی،کارمشتباردرنانواییوقنادیوکارباموتور)مبحثگسرتدهیپیکهایموتوریواستثامر

اپهایینظیراسنپ،درویژهنامهایمجزاازمنجنیق،ارائهخواهدشد(درمقامدمدستیترینوتنهاگزینههای

مقابلمرداِنکارگربودهاست.دربخشتولیدشیرینی،سالهاستکهکارگرانیاعماززنومردزیرخطتعاریف

قانونکار،مشغولبهکارمیشوند.قانونکارفعلیجمهوریاسالمیبهتبعیتازقانونسال۱۳۳۷،ساعتکار

هفتگیرا۴۴ساعتاعالممیکند،امااضافهکارروزانه۴ساعتبانرخ۴۰درصداضافیرابهرسمیتمیشناسد!
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تلخی شیرینی در دهان کارگران قناد

همینگزارههمبرایکارگاههایزیر۱۰کارگراجراییمنیشودوازاینمنظر،بسیاریازقنادیهاعلیرغمحجم

فشارکار،با۸یا۹کارگر،قنادیهایخودراادارهمیکنند.

)Confectionery(طیپنجسالاخیر،بهبدنهیقنادانکشور،بخشمجزایِبیکرهاییاضافهشدهاستکهرصفا

نانو بهپخت کافهایمجهز قهوه،حاالکمرت ارائهی و باریستاهاوالینهایمختلفرُست کنار در نیستند.

شیرینیدردلکافهنیست.افزایشقیمتوارداتقهوه،همچونگرانیوسایلقنادی،سالهاستکهیکبرش

کیکویکفنجانقهوهرانیزبهیککاالیغیررضوریوسبکیاززندگیمتاماطبقاتیبدلکردهاست.پرواضح

استکهتعدادبسیارانگشتشامریازکافههایرسارسایران،نیرویکارخودوحاالقنادانمشغولبهکاردر

کافههارامشمولقراردادهایکاری،حقبیمهوبهتبعآنتعریفساعاتکاریمشخصقرارمیدهند.

دراینمیان،بخشمشاغلخانگیپختکیکوشیرینیتوسطزنانکهدرکلیتاقتصادسیاسیبهآن»مشاغل

زیرپلهای«میگویند،بسیارگسرتدهاست.اینگزاره،تعریفیازاقتصاداستکهدرآنارزشافزودهینیروهای

کاردرهیچآماریدرجمنیشودوکارگرانازبدنهیحامیتگرمتامیقوانینوسازمانتامیناجتامعیمحرومند.

محدود، قالب در شیرینیها سایز و کوکی کلوچه، کیک، پخت با گذشته سالهای طی بسیاری، کارگر زنان

محصوالتخودرادرتعدادیازکافههاومغازههایفروشقهوهویابهصورتکسبوکاراینرتنتی)پیجهایفروش

اینستاگرامی(بهفروشمیرسانند.درحقیقتچهبخشکارگرانحارضدرکارگاههایقنادیوچهبدنهیمشاغل

زیرپلهای،دردورتریننسبتبامفادقانونکارویاتعریفحقیقی»کار«خودمواجهند.

دراینبخش،آشپزخانهیخانگیهرزن،کارگاهتولیدیاوخواهدبودوگرانیابزارآالتوافزایشقیمتمواد

کیک و شیرینی میدهد. پیوند نیز محصول این سود و تولید غیررسمی بازار با را کارگر زنان ماه، در اولیه

تولیدشدهباتورمماهیانه،منیتواندافزایشقیمتناگهانیبرایفروشداشتهباشد،چراکهدربازارنابرابرموجود،

اولویتخریدازسویکافههاوخریدارانعمده،پایینترینقیمتمحصولاینصنفزیرزمینیاست!بخشی

بدونحامیتوبیرسمایهکهطی۱۵ماهپاندمیکرونا،بیشرتینآسیباقتصادیرانیزدرکنارسایرمشاغل

مرتبطباخوراْکمتحملشد.چنینوضعیتیبیشازهرچیز،رضورتآگاهیرسانینسبتبهحقوقاولیهیکار

وایستادگیمقابلچهاردههسیاستهایضدکارگردولتهایمتوالیووزارتکاروسازمانتامیناجتامعیرا

خواهاناست.چراکهبدونپشتوانهینظریازگسرتهیحقوقتضییعشدهوآگاهیطبقاتی،هیچانقالبسیاسی،

اجتامعیواقتصادیایرخنخواهددادونسخهیشکستخوردهیرفرمهاواستقراراپوزیسیونراست،تکرار

دیگربارهیبیحقشدگیوزایشگرفصلجدیدیازاستثامرمدرنکارگراندرسالهایپیِشروخواهدبود.
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