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   )روزجھانی کارگر(     سومین ویژه نامھ کارگری            ١١/٠٢/١٣٩٢                )اکثریت(  نشریھ سازمان فداییان خلق ایران 

  

 

  

 کارگري جنبش

 ولی موثر ایران

  متفرق
  

تـرین   و پود جمھوری اسالمی را فرا گرفته و حکومـت در ضـعیف   اقتصادی و اجتماعی تار ران سیاسی،شود که بح امسال روز جھانی کارگر در حالی بر گزار می   
 یھـای اقتـصادی منـافع پرسـودی را نـصیب کـشورھا       ھای نابخرادانه حاکمان زر و زور، جامعه به قھقرا رفته و تحریم  بر اثر سیاست  .جایگاه تاریخیش قرار دارد   
 در ٨٠دارنـد،   بیشتر را بـه خانوارھـای ایرانـی ارزانـی مـی      برند  و فقر ھا بھره می تحریم فیایی حکومت  در کمال آرامش حتی ازھای ما تحریم کننده کرده، شبکه 

 بیشتر واحدھای تولیدی حتـی تـوان پرداخـت حقـوق کـارگران را ھـم       .ای از صنعت تعطیل شده است به رو گشته و بخش قابل توجه ھا با بحران رو   صد کارخانه 
  .ندارند

سـفیر مـرگ در ایـران    . انـد  ھـای زنـدگی خـود وامانـده     اکثریت مردم برای تامین حداقل فقر بلکه خط بقا را ھم پشت سر گذاشته و        زندگی کارگران نه در حد خط     
کنتـرل اوضـاع حتـی    سـپاه بـرای    تھدیدھای جھانی رنگی جدی گرفتـه و  .حکومت با ابزار سرکوب، مھندسی انتخابات را طراحی می کند   نغمه سر داده است و    

  .بازنشستگانش را فرا خوانده است

ایـم   انجـام داده ) اکثریت(کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران گفت و گویی با صادق کارگر عضو ھیات سیاسی و مسوول گروه       جھانی کارگر  به مناسبت روز  
  .شود که شرح آن تقدیم شما می

  

 ح ھید؟ای کوتاه از جشن اول ماه می را توضی تاریخچه
  

 بە تجمع کارگران ،١٨٨۶پلیس شیکاگو در اول ماە مە 
 ساعت کار در روز اجتماع ٨نساجی، کە با خواست 

 بە بھانە بمبی کە توسط شخصی ناشناس ،کردە بودند
در جریان حملە پلیس بە کارگران . پرتاب شد، حملە کرد

 و تعداد دیگری باز شیکاگو تعدادی از کارگران کشتە
در  کە کارگرانی از  نفر۴بالفاصلە  کە داشت گردیدند

بعد  .گشتند م اعدا و محاکمە شدند، بازداشت شیکاگو
دراسیون سندیکاھای کارگری آمریکا ه فاز این واقع
سالە در روز اول ماە مە،  گیرد کە ھر تصمیم می

برای کاھش ساعات روزانە کار  تظاھرات بە راە بیندازد و
ر بە زودی بە  ساعت کا٨خواست . مبارزە نماید

 .شود خواستی جھانی تبدیل می
، کنگرە جھانی کارگری کە در پاریس ١٨٨٩ ژوییە ٢٨در 

تشکیل گردیدە، بنا بە پیشنھاد یکی از نمایندگان 
کارگری آمریکا، بنام بوش، روز اول ماە مە ھر سال را بە 

 ساعت کار تصویب ٨عنوان روز جھانی مبارزە برای 
 .کند می

مان سال برای نخستین بار، کارگران در در اول ماە مە ھ
کشورھای پیشرفتە دست از کار می کشند و با 

 ساعت در روز تظاھرات ٨خواست تقلیل ساعات کار بە 
  .کنند می

 
در . ا.ھای حکومت پھلوی و ج این جشن طی سال

 شد؟ ایران با چه کم و کیفی برگزار می
  

 خورشیدی بە ھمت و تالش ٢٠ھای دھە  در سال
 متحد مرکزی و حزب تودە ایران، ھمە سالە روز شورای

کارگر در تھران و تعداد زیادی از شھرھا بە شکلی 
پس از سرکوب و غیر قانونی . شد پرشکوە برگزار می

 مرداد ٢٨شدن شورای متحدە مرکزی تا قبل از کودتای 
در وسعت کمتری بە اشکال متنوع  این جشن  ٣٢

راسم رسمی و ھای پس از کودتا، م گرفتە و درسال
علنی روز کارگر تعطیل و این روز بیشتر بە شکل 
محفلی و بعضا نیز تحت پوشش مراسم عروسی و 

  .شد برگزار میجشن توسط فعالین و محافل کارگری 

 پس از تشکیل سندیکاھای زرد ستاخیزی، گاە و بیگاە
گشت کە  مراسمی تحت عنوان روز کارگر تشکیل می

 شاە و دولت اختصاص سراسر مراسم بە ثناگویی از
 .داشت

 سال پس از انقالب بە رغم بسیار ٣مراسم روز کارگر تا 
 برای احزاب و تشکلھای شورایی محدودیتھای و
سندیکایی بە اشکال متنوع و بطور گستردە و با شرکت 

اما پس از آن . شد انبوھی از کارگران و مردم بر گزار می
و کە مصادف بود با سرکوب سازمانھای سیاسی 

سندیکایی کارگری، تا روی کار آمدن اصالح طلبان 
  .تشکلھای مستقل حق برگزاری روز کارگر را نداشتند

در زمان ریاست جمھوری خاتمی، پس از سالھا بە 
تشکلھای مستقل اجازە برگزاری مراسم در تاالرھا دادە 

قبل از آن تنھا بە تشکلھای حکومتی اجازە .  شد
این تشکلھا از این روز . شد یبرگزاری اول ماە مە دادە م

 سیاستھا و هبرای ایجاد تفرقە در میان کارگران و توجی
ھای حکومتی و تبلیغ حکومت و جا انداختن  برنامە

 استفادە ءسیاستھای ضدکارگری حکومت سو
مدتی پس از روی کار آمدن احمدی نژاد . کردند می

کار دادە  حتی بە تشکلھای حکومتی ھم اجازە این
ی جالب اینکە تشکلھای کارگری مستقل و غیر ول. نشد

دولتی پس از مراسمی کە در تاالر یاقوت برگزار کردند، 
 کە یھای ھمە سالە مراسم روز کارگر را بە رغم ھزینە

  .برایشان داشت ھمە سالە برگزار کردند
 

ھای  دستاورد مبارزات جنبش کارگری را طی سال
  دھید؟قبل و بعد از انقالب به صورت مختصر شرح

-  
ھا، احزاب و  آوردھا بسیارند، تشکیل اتحادیە دست

مطبوعات کارگری، تصویب قانون کار، تصویب قوانین 
حمایتھای اجتماعی، تشکیل سازمان تامین اجتماعی، 
بھبود تدریجی شرایط زندگی کارگران، تبدیل طبقە 

  ...و کارگر بە یک طبقە تاثیر گذار
 

 در قبل و بعد از نقطه تفاوت در جنبش کارگری ایران
 ؟ چیست۵٧انقالب 

  
نقطە تفاوت در این است کە جنبش کارگری پس از 

  داری تجاری و  انقالب بە تدریج، در اثر فرادستی سرمایە

رشد اقتصاد غیر مولد، سرکوبھای خشن و 
سیستماتیک سازمانھای کارگری، افت تولید و اقتصاد 
مولد، حذف و تعدیل قوانین و سیاستھای حکومت 

آوردھای مبارزاتیش  وقیعتش تضعیف گردید و دستم
مورد ھجوم قرار گرفت و سطح و کیفیت زندگی کارگران 

در پیش از انقالب این روند معکوس بود . تقلیل پیدا کرد
و موقعیت کارگران رو بە سوی بھبود داشت، قوانین کار 

تامین . شد بە سود کارگران ھر از چند گاھی اصالح می
  ... رونق اقتصادی بود و، توسعە بوداجتماعی در حال

 
 رشد کمی و کیفی مطالبات کارگری را در ایران و

 کنید؟ جھان طی سال گذشته چگونه تحلیل می
  

مطالبات کارگری در ایران، بە جز مطالباتی مانند حق 
تشکل و اعتصاب، رشد نکردە، اعتراضات کارگری اگر 

بلکە افزایش یافتە این ناشی از رشد مطالبات نیست 
اصوال انتظار . ناشی از پاسخ نگرفتن مطالبات است

رود کە در دوران بحران و رکود و تشکیل ارتش  نمی
عظیم بیکاران، مطالبات صنفی خصلت تعرضی داشتە 

رشد کمی مطالبات اصوال در زمان رونق . باشند
در جھان وضعیت . اقتصادی مولد است کە مطرح است

یونان، اسپانیا، در . در ھمە کشورھا یکسان نیست
ایتالیا، پرتغال، وضعیت شدیدا بحرانی و سطح مطالبات 

در فرانسە و انگلیس، وضع تنھا کمی . تقلیل یافتە است
در آلمان، دانمارک، سوئد، اوضاع ھنوز . متفاوت است

در نروژ وضعیت ھنوز . بھتر از فرانسە و انگلیس است
ر  براب٢عالی است و میزان افزایش دستمزد بیش از 

رونق اقتصادی مناسب و نرخ . نرخ تورم سالیانە است
در چین، ترکیە، برزیل، .  درصد است٣بیکاری حدود 
رونق اقتصادی وجود دارد و سطح ... ونزوال، ھند و

در آمریکا و ژاپن رکود کماکان حاکم . مطالبات باالتر رفتە
  .و تغییر ملموسی درآمار بیکاری بوجود نیامدە

 
  کارگران ایران از نظر شما چیست؟ترین مطالبه اصلی

  
افزایش : ترین مطالبات کارگران در حال حاضر اصلی

دستمزد، حق تشکل و اعتصاب، امنیت شغلی، ایجاد 
اشتغال، کنترل تورم وپایین آمدن ھزینە بھداشت، درمان 

  .و آموزش است



 ٢ 

 
 ١١/٠٢/١٣٩٢ویژه نامھ کارگری روزجھانی کارگر

 
 

ن را در حال حاضر تحلیل وضعیت جنبش کارگری ایرا
 کنید؟

 
. وضعیت جنبش کارگری در ایران در حد مطلوب نیست

تشکل ھای سراسری وجود ندارند، قوانین کار و تامین 
اجتماعی، تعدیل شدەاند، سطح دستمزدھا نا کافی، 

 درصد است، امنیت شغلی از ٢٥آمار بیکاری بیش از 
زندگی بین رفتە، و خانوادە ھای کارگری نیمە گرسنە 

می کنند، تورم و گرانی بیداد می کند، نیروی چپ 
 ...سرکوب و متفرق شدە و

 
چشم انداز شما از فردای این جنبش در ایران چگونه 

 است ؟
 

بە رغم شرایط دشوار کنونی، من آیندە را روشن می 
بینم، زیرا امکانات مادی و انسانی کشور ما بە اندازەای 

ی کار آمدن یک غنی است کە می شود در صورت رو
دولت منتخب کار صاحب برنامە و پاسخ گو، بحرانھا را بر 
طرف کرد و رونق و رفاە و آزادی را جایگزین، رکود، فقر و 

عالوە بر آن تمایل و ارداە برای پشت سر . استبداد کرد
نھادن شرایط کنونی در میان مردم بسیار نیرومند 

دست مردم کە برای مدت طوالنی نمی توانند . است
روی دست بگذارند و شاھد بدتر شدن روزانە زندگیشان 

 . و نا بودی جامعە با شند
 

 ؟ضعف عمده جنبش کارگری ایران کدام است
  

مھمترین ضعف جنبش کارگری سازمان نا یافتگی و 
 .پراکندگی است

-  
شرایط تشکل ھای کارگری حاضر در ایران چگونه می 

 بینید؟ 
  

 تشکلھای واقعی غیر تشکلھای حکومتی رو بە زوالند،
 .حکومتی در حال  توسعە ھستند

  

تاکتیک و استراتژی تشکل ھای کارگری در شرایط 
 ؟فعلی چیست

 
واقعیت این است کە حکومت قادر بە حل بحران، 
اقتتصادی، بیکاری، تورم و گرانی وناھنجاریھای متعدد 

بنا براین، پایان دادن . این را در تجربە نشان دادە. نیست
تاکتیکھا نیز در . ە جریان حاکم استراتژی استبە سلط

  .اینصورت مشخص می شوند
نقش ووظیفه جنبش کارگری ایران را در انتخابات و 

 فردای آن چگونه است؟ 
بر خورد جنبش کارگری با رویدادھا تابع شرایط، توازن 
نیرو و داشتن ارزیابی از سود و زیان برخوردی است کە 

شرایط بگونەای نیست کە ھنوز .  به آن عمل می کند
بتوان در مورد  شرکت یا عدم شرکت در انتخابات 

زمانی کە تکلیف نھایی کاندیداھا . تصمیم گرفت
مشخص گردد، کارگران نیز بنا بە تشخیص شان در این 

ھیچ کدام از انتخاباتی کە در .مورد تصمیم می گیرند
جمھوری اسالمی بر گزار می گردد، مطلوب کارگران 

  کارگران انتخاباتی است  برای   مطلوب نتخابا. نیست
  
  
  

ھای سراسری وجود ندارند،  تشکل
قوانین کار و تامین اجتماعی، تعدیل 
شدەاند، سطح دستمزدھا نا کافی، 

 درصد ٢٥آمار بیکاری بیش از 
است، امنیت شغلی از بین رفتە، و 

گرسنە ھ ھای کارگری نیم خانوادە
داد کنند، تورم و گرانی بی زندگی می

 ...می کند
  

که نمایندگان منتخب سازمانھای کارگری بتوانند با 
شرایط برابر در ھر انتخاباتی کاندیدا شوند و نتیجە 

این در حالی .  واقعی انتخابات بە رسمیت شناختە شود
است کەبە سازمانھای  مستقل کارگری اجازە فعالیت 

  .  صنفی ھم دادە نمی شود
 

نبش کارگری تحلیل چپ را در جنقش سازمان ھای 
 ؟کنید

  
بر خالف کشورھای صنعتی پیشرفته کە در آنھا نخست 
سازمانھای اتحادیەای و سپس احزاب کارگری توسط 
اتحادیە ھا شکل گرفتە است در ایران، ابتدا احزاب 
کارگری شکل گرفتە و بعد از آن اتحادیە ھای کارگری 

ھمین امرو . عموما توسط احزاب سازماندھی شدەاند
چنین جانبداری احزاب چپ از کارگران موجب نفوذ ھم

من فکر می کنم دلیل . احزاب بر اتحادیە ھا گردیدە
عمدە این نزدیکی منافع و اھداف کما بیش مشترک 

 . باشد
منظور از سازمانھای چپ، اگرسازمانھای ایرانی است، 
نقش آنھا در مقاطع مختلف ضمن اینکە یک سان نبودە، 

ە عنوان مثال، نقش سازمان ب. متفاوت بودە است
ھمت، حزب عدالت و نخستین حزب کمونیست، نقش 
آنھا در سازماندھی کارگران و در انقالب مشروطیت  و 

نقش حزب . تحوالت بعدی بسیار بر جستە بودە است
تودە ایران بە عنوان حزبی کە توانست، بزرگترین، 
اتحادیە کارگری خاورمیانە را در ایران بوجود آورد، 

ستین قانون کار ایران را از مجلس بگذراند، تعدادی نخ
نمایندە بە مجلس بفرستد و بصورت بزرگترین حزب 

در دوران . کشور در آید نیز بسیار برجستە بودە است
انقالب نقش و تاثیر گزاری فداییان خلق برجستە می 
شود و این جنبش در سازماندھی جنبش سندیکایی و 

پس .  موفق عمل می کندشورایی، بیش از دیگر احزاب
از سرکوبھای خونین دھە شصت و جلوگیری ازفعالیت 
سازمان ھای کارگری، از تا ثیر گذاری این سازمان ھا 
در رویدادھای جامعە کاسته شده است ولی ھمچنان 
بخش عمده ای از جامعه ایران با افکار چپ و عدالت 
خواھانه با گرایشات مختلف در صف مقدم مطالبات 

 .ه مبارزه خود ادامه می دھندصنفی ب
  

  

  

  

  ها آوردند بر سر سفره گرسنگی

 کارگران این روزھا به نمای تازه ای :روزنامه بھار
ھر چند که ھشت . در اقتصاد ایران تبدیل شده اند

سال پیش مدیریت اجرایی اقتصاد ایران به آنھا و 
سایر حقوق بگیران و طبقه ضعیف اقتصاد ایران 

ت را به سفره آنھا ھدیه کند ولی وعده داد تا نف
اکنون کار این کارگران و حقوق بگیران به جایی 

ھر شب دعا میکنند تا فردا یک «رسیده است که 
  ».کیسه پول از آسمان روی سفره آنھا بیفتد

   یک کارگر گچ کار ساختمانی به ما میگوید البته  را این 

 که ھر روز برای چند ساعت کار حوالی فلکه صادقیه
باور کنید کارگر . سایه نشینی و آفتاب نشینی میکند

آنقدر سخت که وقتی در ; بودن سخت شده است
میان کارگران قرار میگیری جز یاس و ناامیدی از آینده 

  .چیزی نمیشنوی

ما امروز فقط میخواھیم بخشی از این ناامیدی ھا را در 
شمایی که اگر ; یک گزارش کوتاه برای شما نقل کنیم

   ھم نباشی حتما به خوبی میدانی که این روزھاکارگر
 البته این مسئله را مدیران اقتصاد در اقتصاد ایران

   دراین باورند که درست بر   چون  تایید نمیکنند دولتی 

ھشت سال گذشته و درست در سالھایی که اقتصاد 
ایران بیشترین ضعف ھای مدیریتی و راھبردی را برای 

بیشترین و بھترین رفاه , ته استتاریخ به ارمغان گذاش
آمده  نیز برای کارگران و سایر حقوق بگیران به وجود

برای ھمین ما با تمام وجود سعی میکنیم که . است
زیاد به مدیران اقتصادی دولت کاری نداشته باشیم و از 

گزارش را صرف مطالعه  آنھا نیز میخواھیم زیاد وقت خود
حاضر اقتصاد در طبقه در حال  .ھایی از این دست نکنند

ما چه بخواھیم  کارگران به یک غده تبدیل شده است و
    برای  بزرگ  واقعیتی به این مسئله  نخواھیم  چه  و 
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  .اقتصاد ایران تبدیل شده است

این نکته را نیز نباید از یاد برد که وضع ناخوشایند 
 شامل حال کارگران و حقوق بگیران نیز اقتصادی فقط

نمیشود بلکه به لطف سیاستھای اقتصادی در چند 
سال گذشته اکنون ھم کارگران و ھم کارفرمایان 

ھمه با ھم در یک تنور اقتصادی سوختن را , صنعتی
اینکه میگفتند سرمایه داران طعم درد . مزمزه میکنند

کارگری اقتصادی را نمیدانند یا آن ھا با زخم ھای 
افسانه ھایی است که به سال ھای , بیگانه ھستند

  . گذشته مربوط میشود

اقتصاد ایران در چند سال گذشته از سوی مدیران 
اجرایی به گونه ای مدیریت شده است که اکنون 
سرمایه داران صنعتی یا سرمایه داران و سرمایه 
گذاران مولد نیز به اندازه کارگران باید زخم ھا و 

منتھا به نظر میرسد , اقتصادی را مزمزه کننددردھای 
که کارگران در نمای شفافتری به لحاظ اقتصاد 
اجتماعی ایستاده اند و گره ھای اقتصادی آنھا را با 

  .وضوح بیشتری می توان شمارش کرد

این روزھا کارگران و نھادھای کارگری در پی آن ھستند 
ی سال تا دیوان عدالت اداری حداقل دستمزد آنھا برا

 مدیران ٩١در آخرین روزھای سال .  را تصحیح کند٩٢
اقتصادی دولت برای سال جاری میزان حداقل حقوق 

 ھزار تومان تعیین کردند این در حالی ۴٨٧کارگران را 
است که کارشناسان و بسیاری از نھادھای اقتصادی 

 ھزار ۶٠٠میگویند که حداقل میزان خط فقر یک میلیون 
ظر میرسد حداقل مزد کارگران بیشتر به ن. تومان است

شبیه یک طنز اقتصادی باشد که موجب ناخشنودی و 
  . نارضایتی کارگران شده است

از یک کارگر در میدان آریاشھر میپرسیم که چرا کارگران 
تا حد زیادی عصبانی شده اند و دایم در حال گله و 

این چرا را از آدم بزرگ «: شکایت ھستند و او میگوید
 بپرسید که در دولت نشسته اند و برای شکم ھایی

دو ماه  خانواده من نزدیک. کارگران تصمیم می گیرند
  .است گوشت نخورده است

ھر روز به اینجا میآیم تا یک نفر مرا برای کارھای 
بسیاری از روزھا بیکار . ساختمانی سر کار ببرد

 تا ٧٠٠ھر ماه بین . صبح تا شب تالش میکنم. میمانم
یارانه ھم میگیریم اما باز . ر تومان درآمد دارم ھزا٨٠٠

با این درآمدھا چرا . دو ماه است گوشت نخوردیم
  » نمیشود زندگی کرد؟

اول فکر میکنند که برای . کارگران دور ما دایره میشوند
کار روزانه دنبال کارگر ھستیم اما وقتی میفھمند 

  . خبرنگاریم برای حرف زدن روی دست ھم میزنند

میخواھند به کارگران نزدیک «: رگر دیگر میگویدیک کا
اول قرار بود نفت را برای .  ھزار تومان حقوق بدھند۵٠٠

 ھزار ۵٠٠ما بیاورند سر سفره ولی حاال میخواھند 
البته یارانه میدھند ولی چند برابر . تومان حقوق بدھند

پول یارانه باید پول آب و برق و گوشت و ماست و نان 
اگر جرات «:.. ی به میان حرف او میدودکارگر. »بدھیم

دارید بنویسید که پول یارانه مثل یه کاله است که روی 
 ھزار تومان یارانه میدھند اما چند ۴۵. سر ما گذاشتند

من به بچه ھایم گفتم که به . برابر آن را پس میگیرند
ترک تحصیل فکر کنید چون دیگر نمیتوانم خرج درس و 

 صبح به اینجا ٧روز از ساعت ھر . مشق آنھا را بدھم
.  شب مینشینم تا یکی مرا به سر کار ببرد٧میآیم تا 

قرار بود پول نفت برای رفاه ما سر سفره بیاید ولی 
 ھزار تومان ۴٠حاال یک کیلو گوشت گوساله را باید 

مگر زندگی خرجھای دیگر ندارد که بشود به . بخری
  . »سادگی گول خورد

حریم است و مشکالت به کارگری میگوییم که ت
: اقتصادی را باید تحمل کرد و او اینگونه ادامه میدھد

دولتی ھا بلد نیستند کار کنند میاندازند  .کدام تحریم«
شماھا فکر . یکساله که تحریم زیاد شده. تقصیر تحریم

قبل از این . میکنید ما کارگرھا از چیزی سر در نمیآریم
رار نبود دولت مگر ق. یکسال چرا اقتصاد درست نمیشد

  »...تولید کند پس چرا نتوانست و گوش نداد

راستش را بخواھید وقتی در میان جمع کارگران در 
یکی از میادین تھران میایستی آنقدر حرفھای تند و تیز 

این . اقتصادی میشنوی که نمیدانی باید با آنچه کرد
واقعیتی است که به نظر میرسد مدیران اقتصادی 

آن باید یکبار در میان این کارگران قرار دولت برای باور 
  چند روز پیش فرزندم مسموم شد ھزینه چند«: بگیرند

 ھزار تومان رسید ١٢٠ساعت بستری و یک نسخه به 
  . ھزار تومان حقوق ماھیانه چه باید کرد۵٠٠آخر با 

بعضی از ما اگر خوش شانس باشیم در این میدانھا در 
 ھستیم ولی باز ماه تا یک میلیون تومان ھم کاسب

کسانی که شعارھای . ھشتمان گرو نھمان است
اقتصادی سر میدھند و میگویند ما بھتر از ھرکس برای 
اقتصاد کار کردیم بیایند پاسخ بدھند که چه شده که 

نفره با درآمد یک میلیون تومانی باز ھم یک خانوار پنج 
قرار بود نفت بیاید اما یک مشت . تقریبا گرسنه میماند

  » .سنگی نصیب ھمه ما شدهگر

اگر جرات «:.. کارگری به میان حرف او میدود
دارید بنویسید که پول یارانه مثل یه کاله است 

 ھزار تومان یارانه ۴۵. که روی سر ما گذاشتند
من به . میدھند اما چند برابر آن را پس میگیرند

بچه ھایم گفتم که به ترک تحصیل فکر کنید چون 
  .ج درس و مشق آنھا را بدھمدیگر نمیتوانم خر

  
اینھا تنھا بخشی از سخنان اقتصادی کارگران بود که ما 
سعی میکنیم دلی به دریا بزنیم و آنھا را برای چاپ 

در شرایط امروز اقتصاد ایران البته . راھی چاپخانه کنیم
مدیران اقتصادی دولت تنھا کسانی ھستند که میگویند 

 زمان دیگری در تاریخ اوضاع اقتصاد کشور بیشتر از ھر
بھتر و بھینه تر است ولی واقعیت آن است که به لطف 
سیاست ھای اقتصادی در چند سال گذشته وضع 
اقتصاد ایران به ھیچوجه برای کارگران و حقوق بگیران 

در سال گذشته بھترین اتفاق . مطلوب ارزیابی نمیشود
ا  ب٩١برای اقتصاد ایران رخ داد و آن ھم نامگذاری سال 

عنوان سال تولید ملی بود اگر مدیران اجرایی اقتصاد 
تولید را باور میکردند در ھمین یکسال گذشته اوضاع در 
اقتصاد ایران به گونه ای دیگر ورق میخورد ولی 
متاسفانه سیاستھای پوپولیستی در اقتصاد باعث شد 

  . که به جای تولید مصرفگرایی شتاب بگیرد
صادی با محوریت تولید در در سال جدید نیز حماسه اقت

اگر مدیران . دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفته است
اجرایی اقتصاد بخواھند مانند سالھای گذشته عمل 
کنند باز ھم در سال آینده باید گوشواره ھای شکست 

در چنین شرایطی خیلی . اقتصادی را شمارش کرد
بیراه نیست که کارگران دست به دامن دیوان عدالت 

مدیران اقتصادی دولت برای درک وضع . اری شده انداد
زندگی آنھا ای کاش فقط به این پرسش پاسخ میدادند 
یا حداقل سخنگوی اقتصادی دولت را در مقابل دوربین 

 ھزار ۴٨٧ھا قرار میدادند تا بگوید که اگر حقوق او نیز 
  تومان بود میتوانست بر گره ھای اقتصادی غلبه کند؟

  

  

  :کراتیک و مدافع حقوق بشر نھاد دمو٢٨

   رانقض حقوق کارگران
  کنیمهرچه رساتر منعکس 

  

 نھاد دموکراتیک و ٢٨ی ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران، شامل  شبکھ• 
ی مشترکی بھ استقبال اول ماه مھ روز جھانی  مدافع حقوق بشر با انتشار اطالعیھ

  ...دکارگر رفتھ ان

  
  

   com.rooz-akhbar.www: اخبار روز
   ٢٠١٣ آوريل ٢٣   - ١٣٩٢ ارديبھشت ٣  شنبه سه

  

، روز جھانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان ) اردیبھشت١١(فرارسیدن اول ماه مه 
این روز تاریخی که در بیشتر کشورھای جھان به عنوان . جھان تبریک می گوییم

یل رسمی پذیرفته شده است، بیانگر ھمبستگی بین المللی نیروھای کار و تعط
در روز اول ماه مه، تشکل ھای کارگری در حین ابراز ھمبستگی بین . کارگری است

المللی با یکدیگر با تاکید بر مطالبات دمکراتیک و حق طلبانه خود و در مبارزه با 
حد در ھمایش ھای سراسری شرکت قدرتھای بازدارنده محلی و جھانی، ھمگام و مت

  .می کنند

امسال، اول ماه مه در حالی برگزار میشود که بحران کم نظیر اقتصادی درسطح جھان 
  کنترل شدهبحرانی که بیش از ھرچیز مولود فعالیت ھای سودجویانه و غیر. ادامه دارد

از جانب سرمایه ھای مالی در سه دھه گذشته بوده و تاثیرات خانمان 
 به ویژه زحمتکشان و محرومان گذاشته  زندگی اکثریت مردم، ازی در براند

بیکاری گسترده، کاھش میزان تولید، افزایش قیمت کاالھا، عدم امنیت . است
شغلی، اتخاذ سیاست ھای صرفه جویانه دولتی و لغو بسیاری از برنامه ھای 

 مستقیم این رفاھی باال رفتن مالیات ھا و پائین آوردن سطح دستمزدھا، نتایج
  .بحران جھانی سرمایه داری بوده است

) و نه توسعه گرایانِه(آثار این بحران عمیق اقتصادی و سیاست ھای محافظه کارانِه 
مالی در زندگی طبقات محروم جامعه، به مراتب مخرب تر بوده و از جمله به افزایش 

  آنچه امروز در . ست سطح دنیا منجر شده ا  در طبقاتی عظیم  فاصله  و   فقر  شدید
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ــرس    ــان، قب ــد، یون ــال، ایرلن ــارزی از  ..کــشورھای اســپانیا، پرتغ ــای ب ــه ھ ، نمون
ــد    ــانی در چنـ ــران جھـ ــداوم بحـ ــال تـ ــتھای نئولیبرالیـــسم در قبـ ــایج سیاسـ نتـ

  .سال گذشته است

ــارزات آزایخــواھی   ــار عربــی(متاســفانه مب ــه ) بھ ــردم ک ــیش در م از دو ســال پ
ــا ســقوط حکومــت ھــای     کــشورھای شــمال آفریقــا و خاورمیانــه آغــاز شــد و ب
ــه      ــد مــی داد، ب ــک و پیــشرفته را نوی ــه تحــوالت دمکراتی ــه، رســیدن ب خــود کام
ــان افــراد و گــروه ھــای دمکــرات، ســکوالر     ــود ســازماندھی الزم در می خــاطر نب

در عرصـــه و مترقــی، قـــدرت یـــافتن جریانـــات اســالمِی قـــشری ـ افراطـــی      
ــای    ــر مــــستقیم نیروھــ ــومتی، و دخالــــت مــــستقیم و غیــ سیاســــی وحکــ
ــع        ــن جوام ــصادی در ای ــی و اقت ــران سیاس ــت از بح ــرون رف ــان ب ــارجی، امک خ

  .نیز در ھاله ای از ابھام قرار گرفته است

در کــشورمان ایــران، بــه دلیــل اتخــاذ سیاســت ھــای اقتــصادی نادرســت و        
ــستم رانــ   ــر مردمــی از طــرف حکــومتگران و سی ــه رغــم وجــود  غی ت خــواری، ب

ــر       ــت و فق ــصادی، محرومی ــدالتیھای اقت ــسانی، ناع ــی و ان ــیم طبیع ــابع عظ من
ــه اســـت  ــزایش یافتـ ــته افـ ــه اقتـــصادی در  . بـــیش از گذشـ ــدان یـــک برنامـ فقـ

راســتای افــزایش تولیــد داخلــی و تحــریم ھــای اقتــصادی کــه از طــرف بخــش    
ــای ماجراجو       ــت ھ ــا سیاس ــه ب ــرای مقابل ــانی ب ــه جھ ــده ای از جامع ــِه عم یان

ــث ســقوط         ــد، باع ــده ان ــالمی، اعمــال ش ــوری اس ــرف جمھ ــسته ای از ط ھ
ــرل و       ــل کنتـ ــا و غیرقابـ ــت فرسـ ــای طاقـ ــی ھـ ــشور و گرانـ ــول در کـ ارزش پـ
کــاھش در قــدرت خریــد و تھیــه معــاش روزانــه بــرای اکثریــت قــاطع مــردم، بــه   

  .ویژه کارگران و طبقات محروم گشته اند

گران در بخــش ھــای دولتــی تعویــق در پرداخــت طــوالنی مــدت حقــوق بــه کــار 
ــورم     و خــصوصی و حــد ــرخ ت ــا ن ــولی ب ــه ھــیچ رابطــه معق ــان ک اقل دســتمزد آن

ــژه در بــین         ــه وی ــنگی واقعــی، ب ــدید و گرس ــسترش فقــر ش ــث گ ــدارد، باع ن
ــت      ــده اس ــه گردی ــر جامع ــوق بگی ــتکش و حق ــات زحم ــه  . طبق ــست ک روزی نی

ــات     ــاھد اعتراضـ ــاعی شـ ــای اجتمـ ــار و نھادھـ ــز کـ در مقابـــل مجلـــس و مراکـ
ــب      ــوق عقـ ــت حقـ ــتار پرداخـ ــه خواسـ ــارگرانی کـ ــستند   کـ ــان ھـ ــاده شـ افتـ

ــر     . نباشــیم ــات ب ــه مطالب ــوری اســالمی ب ــسئوالن جمھ ــورد م متاســفانه، برخ
حــق کــارگران و گــروه ھــای مــدافع آنھــا، ھمــواره ھمــان ادامــه سیاســت          
ــارگری و    ــالین مـــستقل کـ ــکنجه فعـ ــتگیری و شـ ــل بـــه دسـ ــرکوب و توسـ سـ

ھمچنــین عــدم پایبنــدی حکومــت بــه امــضاء میثــاق        . ســندیکائی میباشــد  
ــ ــین الملل ــانونی،    ب ــوازین ق ــردن م ــت نک ــع بھــره کــشی از کودکــان و رعای ی من

ــاکترین شـــکلش در    ــرین و دردنـ ــان در وســـیع تـ ــره کـــشی از کودکـ باعـــث بھـ
  .ایران شده است

ــه و        ــرار گرفت ــامی ق ــای نظ ــش ھ ــصار بخ ــیش در انح ــیش از ب ــران ب ــصاد ای اقت
ســپاه پاســداران در جایگــاه یکــی از عمــده تــرین کارفرماھــا، بخــش ھــای         

بـــسیاری از ســـران . قتـــصادی را تحـــت کنتـــرل خـــود درآورده اســـتســـودآور ا
ــارت و     ــق غـ ــد و از طریـ ــشته انـ ــدیل گـ ــی تبـ ــرمایه داران بزرگـ ــه سـ ــپاه بـ سـ
. چپــاول دارائــی ملــی، ثـــروت عظــیم چنــدین میلیـــاردی بــه جیــب زده انـــد       

ــا و       ــستگان آنھـ ــومتگران، وابـ ــه ای از حکـ ــو عـ ــط مجمـ ــشور توسـ ــصاد کـ اقتـ
ــرل   ــاالی ســپاه کنت ــصادی  .  مــی شــود مــسئوالن رده ب ــاذ سیاســتھای اقت اتخ

ــاد یـــک    ــا، باعـــث ایجـ ــویی بـــرای خودیھـ ضـــد ملـــی در راســـتای منفعـــت جـ
ســلطه روابــط انگلــی و . و فاســد گــشته اســت) غیــر مولــد(سیــستم رانتــی 

ــج       ــریم ھــای فل ــه تح ــا ادام ــزرگ، ھمــراه ب انحــصاری در صــنایع و موســسات ب
تـــصادی قـــرار کننـــده از خـــارج، کـــشور را در آســـتانه ورشکـــستگی کامـــل اق 

 درصـــدی یکـــی از نـــشانه ھـــای آشـــکار آن ٣١داده اســـت کـــه وجـــود تـــورم 
  .است

  

مذھبی جمھوری -کارگران ایران در طول سی و چھار سال حکومت استبدادی
  ، یعنی حق تشکیل   خود دمکراتیک  حقوق   اولیه ترین  از یکی  از   ھمواره اسالمی

فعالین کارگری ھمواره بازداشت، سندیکاھای مستقل کارگری محروم بوده اند و 
ادامه سیاست ھای سرکوبگرانه جمھوری . شکنجه و به زندان محکوم شده اند

اسالمی و پاسخ ندادن به خواسته ھای حق طلبانه کارگران و زحمتکشان، ھرگونه 
حکومتگران در ایران از . توھمی را در باره ماھیت ضد مردمی این نظام زدوده است

سیاسی کارگری با حرکت ھای مطالباتی دیگر طبقات -راضات صنفیپیوند خوردن اعت
و اقشار جامعه ھراس دارند و برای مقابله با وسعت یافتن جبھه مبارزات مردم برای 
آزادی و دمکراسی، ھمواره به تشدید موازین امنیتی و سرکوبگرانه متوسلمی 

  .شوند
گران و زحمتکشان ایران ھمگام با کار» ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران«شبکه 

  :خواستار موارد زیر میباشد

پرداخت دستمزدھای عقب افتاده و افزایش حقوق حداقل و متناسب با نرخ تورم در 
کشور؛ امنیت شغلی؛ لغو قراردادھای موقت؛ رفع تبعیض جنسی، قومی و مذھبی 

ز مھد در محیط کار؛ بھره مندی زنان از مرخصی زایمان با حقوق و حق برخورداری ا
کودک رایگان؛ برای کار مساوی، دستمزد مساوی با مردان برای زنان؛ به رسمیت 
شناختن حق تشکل ھای مستقل کارگری و حق اعتصاب؛ پذیرش قوانین و 
استانداردھای بین المللی و تدوین و تصویب قانون کار جدید با شرکت مستقیم 

رای کارگران مھاجر و خانواده نمایندگان واقعی کارگران و اجرای آن؛ حقوق انسانی ب
ھایشان؛ تعطیل رسمی اول ماه مه و برداشتن محدویت برای برگزاری مراسم در این 

  .روز ارزشمنِد تاریخی برای کارگران

ھمچنین، ما ھمراه با کارگران ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرِط تمامی 
 و تجمع، آزادی بیان و مطبوعات، زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، حق اعتراض

رفع ھرگونه تبعیض جنسی، قومی و مذھبی، ممنوعیت کار کودکان و حمایت از 
 سال ٣۴مطالباتی که درطی . حقوق آنان و بھره مندیشان از آموزش رایگان ھستیم

  .حاکمیت جمھوری اسالمی پاسخی به انان داده نشده است

  

فزایش تولید داخلی و تحریم ھای فقدان یک برنامه اقتصادی در راستای ا
اقتصادی که از طرف بخش عمده ای از جامعه جھانی برای مقابله با 
سیاست ھای ماجراجویانِه ھسته ای از طرف جمھوری اسالمی، اعمال 
شده اند، باعث سقوط ارزش پول در کشور و گرانی ھای طاقت فرسا و 

وزانه برای اکثریت غیرقابل کنترل و کاھش در قدرت خرید و تھیه معاش ر
  .قاطع مردم، به ویژه کارگران و طبقات محروم گشته اند

  
ما از نھادھا و انجمن ھای حقوق بشری، مدنی ـ سیاسی دعوت می کنیم تا 
ھمگام و ھماھنگ با تشکل ھای کارگری در جھان، با شرکت در ھمایش ھای بین 

 کنفرانس، سمینار، المللی به مناسبت بزرگداشت روز کارگر و از طریق برگزاری
راھپیمائی و ھر اقدام ابتکاری دیگر، این روز مھم را گرامی داشته و در تماس و ارتباط 
با مراکز و ارگانھای دمکراتیک کارگری در سطح جھان، اعتراض فعالین کارگری و 
مدنی ایران را در مورد نقض حقوق کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه، ھرچه 

  .ح جھان منعکس کنندرساتر در سط

  ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران

  :خواھید این فراخوان را امضا کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید اگر به عنوان یک نھاد می

free.iran.for.all.iranians@gmail.com  
  

  :امضاء کنندگان
  ـ اتحاد برای ایران ـ بلژیک١
  ران ـ امریکای شمالیاتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ای-ـ٢
  ـ اتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ایران ـ نیویورک٣
  اتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ایران ـ شیکاگو-ـ ۴
  ـ اتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ایران ـ لوس انجلس۵
  ـ بنیاد اسماعیل خویی ـ اتالنتا۶
  یرانی ـ پاریسـ کمیته مستقل ضد سرکوب شھروندان ا٧
  ـ فدراسیون اروپرس ـ بلژیک٨
  ـ کانون ایران آزاد٩

  ـ مادران پارک الله ایران١٠
  ـ حامیان مادران پارک الله ـ ایتالیا١١
  ـ حامیان مادران پارک الله ـ دورتموند١٢
  ـ حامیان مادران پارک الله ـ ژنو١٣
  ـ حامیان مادران پارک الله ـ ھامبورگ١۴
  نروژ/ ارک الله ـ اسلوـ حامیان مادران پ١۵
  ولی/ ـ حامیان مادران پارک الله ـ لوس انجلس١۶
  ـ جنبش سبز کاردیف١٧
  ـ صدای موج سبز ـ لندن١٨
  ـ انجمن ھمبستگی ایرانیان ـ داالس١٩
  ـ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ـ شیکاگو٢٠
  ـ اتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ایران ـ مونترال٢١
  ران صلح ـ مونترالـ ماد٢٢
  ـ اتحاد برای پیشبرد سکوالر دموکراسی در ایران ـ تورانتو٢٣
  ـ انجمن فرھنگی ایران و سوئیس٢۴
  ـ جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران ـ اتریش٢۵
  ـ جامعه مدافعان حقوق بشرو دموکراسی ـ ھامبورگ٢۶
   سوئد- شورای مدافعان حقوق بشر بدون مرز- ٢٧
   کلن-مھر خانه ھمبستگی - ٢٨

  



 ۵ 

 
 ١١/٠٢/١٣٩٢ویژه نامھ کارگری روزجھانی کارگر

  

  

 "  کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران"فراخوان

  

  

  

المللی در تالش خواھند بود که نسبت به وضعیت  ز کمیپنی بینفعاالن مدنی با آغا
کارگران در حوزه ھای مختلف اطالع رسانی کنند و نوری به شرایطی که کارگران 

 ھا و ایران چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ محدودیت
  .مشکالتی که با آن دست به گریبان ھستند، بتابانند

  
مللی حمایت از حقوق کارگران ایرانی، با حمایت جمعی از سازمان ھا کمپین بین ال

دربخشی . و فعاالن حقوق بشر و با انتشار فراخونی از شروع فعالیت خود خبر داد
با تاکید بر ضرورت اجرای تعھدات ملی و بین المللی از «: از این فراخوان آمده است

 در مقاوله نامه ھای شماره جمله تعھدات پذیرفته شده جمھوری اسالمی ایران،
در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و  ILO  سازمان بین المللی کار٨٩ و ٩٨

برای ھمدلی و ” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران” معلمان،
ھمراھی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواھان آزادی 

ری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند تشکل ھای مستقل کارگ
اردیبھشت ١١ تا  ھستند، درخواست می نماید، به ھر شکل و شیوه ممکن، از اول

در یک ھمبستگی جھانی، صدای ) ٢٠١٣ تا اول ماه می  ٢٠١٣ آوریل ٢١ (١٣٩٢
ن کار، ھمه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکا

  .»کارگران افغان ، به ویژه کارگران در بند باشیم
 

این کمپین در این فراخوان با ابراز نگرانی در خصوص کارگران افغان، کودکان کار، 
وضعیت زنان کارگر، کارگران زندانی، اخراج کارگران، بحران اشتغال، حوادث حین 

وجه به مسائل کار و وضعیت معیشت کارگران ایرانی تالش خواھد کرد که ت
کارگری به منظورایجاد تغییردروضعیت آنھا را طی این مدت با فعالیت ھایی که بعدا 
اعالم خواھد شد، طی مدت یاد شده دنبال کند و نسبت به مقوله ھای مطرح شده 

   .آگاه سازی، اطالعی رسانی و حساس سازی کند
  
  

 ١٣٩٢ اردیبھشت ١١-٢٠١٣اول ماه مه 
  

 موطنان عزیز ایرانی،مردم آزاده جھان ، ھ
اجرای سیاست ھای ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمھوری اسالمی 
ایران، زندگی و معیشت میلیون ھا کارگر و خانواده ھای کارگری در ایران را به خطر 

سیاست ھای تعدیل اقتصادی ، حذف یارانه ھا، خصوصی سازی و . انداخته است
بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و رشد اقتصاد انگلی، موجب تعطیلی 

گزارش ھای کمیسیون . کشاورزی را به سمت فعالیت ھای غیرمولد برده است
 ٩١ شھریور ٢۶اقتصادی مجلس شورای اسالمی به نقل از پایگاه خبری کارگر نیوز در 

 درصد واحدھای تولیدی در ایران تعطیل و یا در شرف ۵٠، نشانگر آن است که 
 در صد ظرفیت مشغول به ٣٠لی اند و اکثرواحدھای تولیدی بزرگ، با کمتر از تعطی
  .کارند

 
بی توجھی به بحران اشتغال ، وضعیت معیشت کارگران و تعیین دستمزدی به میزان 
یک سوم خط فقر اعالم شده در سال جاری ، بدون حق تشکل مستقل کارگری، 

ار و زندگی کارگران ، این مھم ترین اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوق کارگران ، ک
سرمایه ملی وموثرترین نیروی اجتماعی را، با دشواری ھای بی سابقه ای روبروکرده 

  .است
 

فقدان ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار، موجب رشد فزاینده ی حوادث ناشی از 
 خود را  کارگر جان۵ بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه  .کار شده است

  .از دست می دھند
  

در چنین شرایطی ، ممانعت از فعالیت ھای متشکل و مستقل کارگران در سندیکاھا 
و تشکل ھای کارگری، سرکوب کارگران و فعاالن کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از 
حقوق صنفی و قانونی، موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده 

  . پیشرو شده استھا نفر از کارگران
 

کارگران ایران با ھمه فشارھا و محدودیت ھای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، 
به ھمین دلیل به . ھمواره، نیروی عظیمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و ھستند

ستار بھشتی کارگر وبالگ نویس و منتقد . شدیدترین شکل، سرکوب می شوند
ایران، نمونه ای از کارگران آگاه و مبارز  المیسیاست ھای ضد مردمی جمھوری اس

ایرانی است که متاسفانه یک ھفته پس از بازداشت در سال گذشته ،بر اثر شکنجه 
  .به قتل رسید

با تاکید بر ضرورت اجرای تعھدات ملی و بین المللی از جمله تعھدات پذیرفته شده 
 سازمان بین المللی ٨٩  و٩٨جمھوری اسالمی ایران ، در مقاوله نامه ھای شماره 

کمپین بین المللی حمایت از  ”در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و معلمان، ILO کار
برای ھمد لی و ھمراھی با کارگران ایران از کلیه افرادی که ” حقوق کارگران ایران 

نگران آینده ایران و خواھان آزادی تشکل ھای مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و 
ارگران مبارز در بند ھستند، درخواست می نماید، به ھر شکل و شیوه آزادی ک

 ١١ )٢٠١٣تا اول ماه می  ) ٢٠١٣ آوریل ٢١ )١٣٩٢ممکن، از اول اردیبھشت 
در یک ھمبستگی جھانی، صدای ھمه کارگران ایران اعم از ( ١٣٩٢اردیبھشت 

افغان ، به ویژه کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران 
  .کارگران در بند باشیم

 
جھت آشکار شدن وضعیت دشوار کار و زندگی کارگران در ایران ، گزارش کوتاھی از 

زنان  –  کارگران زندانی– بیکاری کارگران – حوادث کار –وضعیت معیشت کارگران 
  . کودکان کار و کارگران افغان ، پیوست است–کارگر 

 
   ایرانوضعیت معیشت کارگران در

 
  .کارگران در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند

 
 یکی از اعضای شورای عالی کار،سازمانی وابسته به دولت ١٣٩١اول دی ماه سال 

، در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا ، خط فقر در ایران را یک میلیون و پانصدھزارتومان 
ورم که توسط بانک مرکزی و با توجه به نرخ ت.  نفری اعالم کرده است۴برای خانوار 

مرکز آمار ایران اعالم شده ، نرخ تورم کاالھای مصرفی و خدماتی در ماه ھای پایانی 
 درصد رسیده و این نرخ تورم در مورد کاالھای مصرفی ٣١ به بیش از ١٣٩١سال 

با توجه به این نرخ تورم ،خط فقر در آغاز سال .  درصد اعالم شده است۴٠بیش از 
با مقایسه این . ود یک میلیون و ھفتصد ھزارتومان در ماه برآورد می شود ، حد١٣٩٢

از سوی شورای عالی کار، یعنی ١٣٩٢رقم با حداقل دستمزد تعیین شده در سال 
رقم چھارصد و ھشتاد و ھفت ھزارتومان در ماه، می توان تاحدودی به عمق فاجعه 

 موقع پرداخت نمی شود و گاه ، در موارد بسیاری حتی این رقم ناچیز نیز به. پی برد
کارگر کارخانه ھای نورد لوله ٢٣٠٠برای نمونه می توان به . ماه ھا به تعویق می افتد

، نه تنھا عیدی و پاداش ١٣٩٢صفا و پروفیل ساوه اشاره کرد که در آستانه سال نو 
اده خود را دریافت نکرده اند، بلکه حقوق سه ماه پایان سال آنان نیز به تعویق افت

، به مدت ١٣٩١است و یا کارگران راه سازی کھگیلویه و بویر احمد که تا اسفند سال 
زندگی در چنین شرایطی به مثابه .ھفت ماه از حقوق و مزایای خود محروم بوده اند 

  .مرگ تدریجی برای کارگران و خانواده ھای کارگری است
 

ه کارگران از سوی شورای این در شرایطی است که روند تعیین حداقل دستمزد ماھان
.  قانون کار نیست۴١عالی کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حتی مطابق با ماده 

 اعالمیه جھانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده، آمده ٢۵ضمن آنکه در ماده 
ھرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سالمتی و رفاه خود و « :است

بیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتھای پزشکی و خدمات خانوادھاش از ق
اجتماعی ضروری بھره مند گردد و حق دارد به ھنگام بیکاری، بیماری، از 
کارافتادھگی، بیوھگی و سالخوردھگی یا فقدان وسیلٔه امرار معاش و گذران زندگی 

  .»دد از اختیار وی است تامین گرکه خارج
 
  وادث حین کارح
 

مرگ ناگھانی در اثر . ھا خطری نیست که کارگران را تھدید می کندمرگ تدریجی تن
سوانح کار، یکی از موارد مھمی است که ھر ساله جان ھزاران کارگر را می گیرد و 
 چون اغلب کارگران در کارگاه ھای کوچک بدون ھیچ گونه نظارتی اشتغال دارند،

ان خود را از دست می دھند، خانواده ھای کارگرانی که در اثر حوادث ناشی ازکار ، ج
براساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه . فاقد بیمه ھای حمایتی ھستند

 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می دھند و این نرخ ھر ۵
 تعداد تلفات ناشی از حوادث کار ، ١٣٨٩ساله رو به افزایش است چنان که در سال 

 نفر بالغ ١۵٠٧ به ١٣٩٠رش شده ، در حالی که این رقم در سال  نفر گزا١٢٩٠
بر اساس آمارھا و گزارش ھای رسمی ، حوادث ناشی از کار، دومین . گردیده است 

 . علت مرگ و میر در ایران است
سقوط از باالی ساختمان ھای مرتفع در ھنگام کار، انفجار معادن، آتش سوزی در 

حل کار، و سفوط در چاه ھای عمیق عمده ترین دالیل محل کار، ریزش ساختمان در م
   موارد به دلیل فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل   تمام در  که  حوادث کار ھستند



 ۶ 

 
 ١١/٠٢/١٣٩٢ویژه نامھ کارگری روزجھانی کارگر

  

در عین حال،در گزارش ھای خبرگزاری ایلنا و نیز تشکل . مناسب کار رخ داده است
بازرسان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سخن گفته شده » اھمال« از ھای کارگری

  .است

در مورد حوادث حین کار،نمونه ھای بیشماری از این دست وجود دارد از جمله آتش 
 کارگر جان خود ١٨ در کارخانه فوالد غدیر یزد که طی آن ١٣٩٠سوزی در آذرماه سال 

در اسفند ماه . ز بدنشان در آتش سوخترا از دست دادند و عده ای نیز تا نیمی ا
 . کارگر را گرفت٨سال گذشته، انفجار معدن یال شمالی ذغال سنگ در طبس جان 

  .در شماری از این حوادث،پیگیری ھای قضایی تا کنون ،به نتیجه نرسیده است

  

  

تغال اخراج کارگران و بحران اش  

پیمانی،روزمزدی، ساعتی و اغلب کارگران در ایران ، بر اساس قراردادھای موقت، 
این کارگران فاقد بیمه ھای بیکاری و دوران . سفیدامضا به کار گرفته می شوند

این قرادادھا، اخراج و بی کارسازی انفرادی یا . بیماری یا آسیب دیدگی ھستند
با توجه به تحریم ھای . گروھی آنان را ،برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است

 علیه ایران و سیاست ھای ضد ملی حکومت جمھوری اسالمی فزاینده اقتصادی
ایران و افزایش سرسام آور نرخ ارز در ایران زندگی مردم به ویژه کارگران بسیار دشوار 

 .تر شده است

بسیاری از کارفرمایان به سبب پیوندھایی که با دستگاه حکومتی دارند، ھمواره از 
و ماشین آالت بھره مند ھستند و در بسیاری از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اولیه 

موارد ، فروش ارزھای رانتی یا سرمایه گذاری در امور تجاری، از تولید کاال ، سودآور 
تر شده است در نتیجه ، کارفرمایان ، بدون ھیچ نظارتی کارخانه ھا و کارگاه ھای 

ت رئیس خانه کارگر، که بنا بر اظھارا. تولیدی را تعطیل و کارگران را اخراج می کنند 
، بیش از ١٣٩١ تا تاریخ مشابه در سال ١٣٩٠یک نھاد دولتی است، از اول ماه مه 

  .یکصد ھزار نفر کارگر از کار اخراج شده اند

  کارگران زندانی

با وجود به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای ایجاد انجمن ھای صنفی و 
 دولت، با تشکل ھای مستقلی که سراسری در قوانین جمھوری اسالمی ایران،

توسط خود کارگران و برای پیگیری خواسته ھای به حق شان تشکیل شده ، به 
شدت به مقابله برخاسته است و کارگران پیشرویی را که در ایجاد سندیکا ھا و 

نمونه ھای . تشکل ھای کارگری تالش نموده اند ، تحت تعقیب و آزار قرار می دھد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران “ سرکوب خشن آن را می توان در

، “ سندیکای کارگران نقاش“، “سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه اھواز ” ، ”و حومه
، “کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری “و “اتحادیه کارگران آزاد “

ھای طویل المدت محکوم بسیاری از اعضای این تشکل ھا به زندان . مشاھده کرد 
شاھرخ زمانی محکوم  .شده اند و ھم اکنون برخی از آنان در زندان به سر می برند

 سال ۵ سال، بھنام ابراھیم زاده ۵ سال ، محمد جراحی ۶ سال، رضا شھابی ١١به 
بھنام ابراھیم زاده تا زمان تھیه . (  ماه حبس محکوم شده اند١٨و پدرام نصرالھی به 

عالوه بر اینان شمار زیادی از فعاالن کارگری و ) رخصی به سر می بردگزارش در م
مدافعان حقوق معلمان در زندان ھای جمھوری اسالمی در بندند و بسیاری دیگر نیز 

 .با وثیقه ھای سنگین به طور موقت تا تشکیل دادگاه، آزاد شده اند

ی به شدت بیمار تعدادی از کارگران زندانی از جمله محمد جراحی و شاھرخ زمان
  .ھستند و به مراقبت ھای پزشکی احتیاج دارند

بھروز عالمه زاده – محمد جراحی –شاھرخ زمانی :اسامی کارگران و معلمان در بند 
 – پدرام نصرالھی – علی آزادی –غالب حسینی – علیرضا سعیدی – بھروز نیکوفرد –

عضو کانون صنفی ) عبدالرضا قنبری–(عضو کانون صنفی معلمان )رسول بداغی 
 ) مظفر صالح نیا– شریف ساعد پناه – مھدی فرحی شاندیز –(معلمان 

 وضعیت زنان کارگر

زنان کارگر، درجامعه مردساالر ایران از تبعیض ھای چندگانه تاریخی ، فرھنگی، 
اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی 

زنان کارگر، عالوه بر این که مشاغل کم در آمد و پر . ان ھستند، اقتصادی در ایر
زحمت با ساعات کار طوالنی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با 

افزایش . مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ھا نیز قرار دارند
 ۴٣ به ٨۴ درصد در سال ٣٣ایران، از نرخ بیکاری زنان ، به نقل از سایت مرکز آمار 

  . نشانگر این واقعیت است٩٠درصد در سال 

زنان کارگردر آمارھای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکیل می دھند و چون اغلب 
در بخش غیر رسمی شاغل ھستند، در آمارھا جایی ندارند و نادیده گرفته می 

اولیه قانونی خود نیز بھره مند نمی ھر چند آنان در بخش رسمی نیز از حقوق . شوند
شوند و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاھرا برای کمک به زنان کارگر ، در نظر گرفته 

شده ، موجب شده است تا کارفرما ھا به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندھند 
کودک، و برای فرار از قانون مرخصی زایمان ، حق شیردادن ، ایجاد شیرخوارگاه و مھد

از استخدام زنان کارگر سرباز زنند ویا ھنگام عقد قررداد کار از کارگر زن تعھد گیرند که 
  .طی زمان قرارداد حق حامله شدن ندارند

 نفر ،از مقرارت قانون کار ١٠ قانون کار ، کارگاه ھای کوچک کمتر از ١٩١بر اساس ماده 
 .مستثنی ھستند

غل در این بخش کھ اکثریت کارگران زن را تشکیل می بنا بر گزارش ھای موجود ،کارگران شا
، بدون ھیچ گونھ حق بیمھ درمانی، بیمھ بازنشستگی، مرخصی ساالنھ، مرخصی زایمان، با .دھند

کار طاقت فرسا و ساعات کار طوالنی ودستمزد اندک و بدون ھیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار 
 .و بھداشت محیط ، مشغول بھ کارند

از زنان کارگر نیز به مشاغل خانگی روی آورده اند که اغلب با کودکان و بخش بزرگی 
ھمراه با خانواده خود با ساعات کار بسیار طوالنی به تولید خانگی می پردازند و 

  . دولت نیز ھیچونه نظارتی بر این بخش تولیدی ندارد
 

 این نوع دولت، مشوق کارفرماھا برای” طرح دور کاری” عالوه بر این ، با تصویب
بھرکشی و افزایش فشارھای جسمی، روحی، روانی و انواع خشونت علیه زنان نیز 

  .می باشد
 

متاسفانه به این کارگران باید کارگران تن فروش را ھم اضافه نمود که ھر روز بر 
تعدادشان افزوده می شود، این بخش از کارگران زن ضمن این که ھیچ گونه حق و 

  . خطر دستگیری و زندان و اعدام نیز ھستندحقوقی ندارند، در معرض
  

تعدادی از کارگران زندانی از جملھ محمد جراحی و شاھرخ زمانی بھ شدت بیمار 
 .ھستند و بھ مراقبت ھای پزشکی احتیاج دارند

بھروز عالمھ – محمد جراحی –شاھرخ زمانی :اسامی کارگران و معلمان در بند 
 پدرام – علی آزادی –غالب حسینی –دی  علیرضا سعی– بھروز نیکوفرد –زاده 

عضو )ضا قنبری عبدالر–(عضو کانون صنفی معلمان ) رسول بداغی –نصرالھی 
   مظفر صالح نیا– شریف ساعد پناه – مھدی فرحی شاندیز –کانون صنفی معلمان 

  

  کودکان کار

ی از آمار دقیق.  قانون کار ، ممنوع است ٧٩ سال ، بر اساس ماده ١۵کار کودکان زیر 
کودکان کار در دست نیست ولی طبق آمارھای غیر رسمی بنا به گزارش سایت 

 ٢۶۵ میلیون و ٣ ،از ١٣٩١ مھر ١٧دولتی مشرق و مرکز پژوھش ھای مجلس در 
 میلیون نفر، کودکان کار ٣ھزار کودک بازمانده از تحصیل، به نظر می رسد، حدود 

 .ھستند

و یا به مشاغل خانگی و .شغول به کارند کودکان کار، اغلب در کارگاه ھای کوچک م
 در صدی تورم و فقر ۴٠با توجه به نرخ .یا دستفروشی در خیابان ھا ، روی آورده اند 

 . خانوارھای محروم جامعه ایران ، تعداد این کودکان رو به افزایش است
در شرایط کنونی،به ویژه با افزایش میزان اخراج کارگران از واحد ھای صنعتی و 

کت ھا، زنان و کودکان در فقر و بی پناھی و بی قانونی رھا شده اند و افزایش شر
آمار تن فروشی زنان و خردساالن ، کاھش سن معتادان و افزایش بی سوادی و کم 

 .سوادی از پیامدھای آشکارآن است

  کارگران افغان

اک وضعیت کارگران افغان و به طور کلی، کارگران مھاجر در ایران به شدت اسفن
 نفر آنان، ١۴٠٠٠٠٠از حدود دو میلیون کارگر افغان ساکن در ایران، بیش از . است

یعنی بیش از دو سوم، فاقد مدارک قانونی کار ھستند و با این که سال ھاست در 
این شرایط ، . ایران مشغول به کارند، دولت به وضعیت اقامت آنان توجه نمی کند

 آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران باعث شده است ، این کارگران حتی از
دستمزد این کارگران در مقایسه با کارگران رسمی بسیار . برخوردارند، محروم باشند

پایین تر و شرایط کاری شان دشوارتر است و از ھیچ گونه بیمه درمانی، 
فرزندان آنان از مدرسه و آموزش . بازنشستگی و یا حوادث نیز برخوردار نیستند

ستند و برایشان برگه ھای ھویت صادر نمی شودو در شرایط بسیار محروم ھ
  .سختی روزگار می گذرانند

  




