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 Political سياسی

 

  ثمان حيدریع: فرستنده

  ٢٠١۵ فبروری ٢۶

  

  سراسری ھای تشکل و ترکيه کارگری جنبش

 )دوم و اول بخش(
١ 

 

 ترکيه ئیجغرافيا موقيعت

 واقع اروپا در بقيه و)درصد٩٧( سياآ در کشور اين از بخشی .دارد ایويژه جايگاه سياسی جغرافيای نظر از ترکيه

 ارمنستان ھمچنين و سوريه و عراق ايران، با ھمسايگی .اروپا و خاورميانه ميان است پلی گفت توانمی و است شده

 )١(.است جھان کشور سومين و چھل وسعت لحاظ از .کندمی ويژه را ترکيه موقعيت

 و ھاارمنی ھا،گرجی ھا،يونانی نيز بقيه و کردھا درصد ١٧ ھا،ترک جمعيت درصد ٨٠ رسمی، آمارھای اساس بر

 .اندعلوی ترکيه جمعيت درصد٣٠ -٢۵ به نزديک و حنفی – سنی ترکيه مسلمانان درصد٧٠ حدود .ھستند ھاعرب

 )٢(.دارند وجود ھم شيعه و ارمنی و آسوری مسيحی ھایاقليت

ۀ خانکتاب و سيا سازمان توسط شده منتشر اطالعات ساسبرا .شد ناتو نظامی پيمان عضو ميالدی، ١٩۵٢ از ترکيه

 ١٩٩٢ از ھمچنين ترکيه .دارد قرار جھان نظامی ھایقدرت ششم ۀرد در نظامی توان نظر از ترکيه امريکا ۀکنگر

 درآمده نيز)اروپا مشترک جامعۀ نظامی بازوی( »اروپا نظامی اتحاديۀ« عضويت به ماستريخت پيمان دنبال به

  .است

 

 ترکيه تاريخ بر کوتاه ریمرو

 .بود  ترکيه گذاربنيان آتاتورک کمال  .شد سيسأت عثمانی امپراتوری فروپاشی از پس ١٩٢٣ سال در ترکيه کشور

 کنار ترکيه وزيرینخست از اربکان الديننجم و منحل ترکيه در رفاه گرایاسالم حزب ١٩٩٧ سال در که آن از پس

 يک از ديگری ۀشاخ وی، رھبری تحت جوان نيروھای از تعدادی گرديد، منع یسياس ھایفعاليت از و شد گذاشته

 ٢٠٠١ سال پارلمانی انتخابات در حزب اين .کردند ايجاد را »توسعه و عدالت حزب« نام به گرااسالم حزب

 وزيرینخست سمت به اردوغان طيب رجب و کند خود آن از را پارلمان ھایکرسی از درصد٣۶ توانست،
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 ۀاتحادي ھایسياست ئیسو از او .است برخوردار اروپا ۀاتحادي و امريکا ۀجانب ھمه پشتيبانی و حمايت از وی.رسيد

 منع قانون پارلمان، تصويب با .کندمی اقدام نيز جامعه کردن اسالمی به ديگر سوی از و گيردمی پی را اروپا

 …و شد ممنوع حزب اين ھایرستوران در لیحالک مشروبات نوشيدن شد، لغو دانشگاه در حجاب

 که ئیھامحدوديت عليه خصوص به .بگيرد شکل کشور در وسيعی اجتماعی اعتراضات که شد سبب اقدامات اين

 .گرفت شکل مذھبی قوانين لوای تحت ھاسال اين در زنان برای

 .کردمی يندگینما را حزبی تک دولت جھانی، اول جنگ از پس طوالنی ایدوره برای ترکيه خواهجمھوری حزب

 دوران وبه شد برگزار ١٩۵٠ سال در و جھانی دوم جنگ از پس آن، رايج مفھوم به آزاد انتخابات اولين ترکيه در

 تا شصت، ۀدھ طول در درپی پی کودتاھای با ترکيه ارتش حال، اين با .داد خاتمه حزبی تک حکومت ۀسال سی

 .است کرده ءايفا آتاتورک ھایآموزه اساس بر و ترکيه تسياس ۀصحن در را اصلی نقش ميالدی، نود ۀدھ اواسط

  

 ترکيه اقتصادی وضعيت

 ایسابقهبی رشد ھمسايه کشورھای به نسبت و است منطقه اقتصاد شاھراه ،ئیجغرافيا ۀويژ موقعيت دليل به ترکيه

 وجود برکت به چنين ھم .نماند بھرهبی نيز جھانی اقتصادی بحران تبعات از چند ھر کرد؛ طی اخير ۀدھ سه در را

 ميلياردھا طريق اين از و بوده ايران به ئیشوپول و کاال قاچاق ترانزيت پل ترکيه اخير ۀدھ سه در ايران ھایتحريم

 با ترکيه ملی ناخالص درآمد ميالدی، ٢٠١٠ سال در .است شده کشور آن دارانسرمايه نصيب که داشته عايدی دالر

 ۶/٩۶٧ و ميليارد ١١٨ و تريليون يک به دالر ميليون ۵/٨٣۶ و ميليارد ٩۴٧ از يشافزا دالر ميليارد ١/١٧١

 ١۵ به ترکيه ۀسران درآمد و شد تبديل جھان بزرگ اقتصاد شانزدھمين به ٢٠١٢ سال در ترکيه .رسيد دالر ميليون

 .رسيد دالر ٣٩۵ و ھزار

 ١٣ با آھن ذوب و فوالد صنايع درصد، ١٨ با خودروسازی صنايع درصد،١٩با نساجی صنايع صادرات لحاظ از

 عمده درصد، ٧ با سازیماشين و درصد ٩ با داروسازی و ئیيمياک صنايع درصد، ١٠ با خانگی لوازم درصد،

 ١٣/٩٨ ارزش به صادراتی با ٢٠٠۶ سال در ترکيه نساجی صنعت .دھندمی تشکيل را ترکيه صنعتی صادرات

 صادراتی درآمد بيشترين شده، صادر اروپا ۀاتحادي عضو کشورھای به )درصد٧۶( آن اعظم بخش که دالر ميليارد

 )٣(.استکرده ايجاد ترکيه برای را

 سه اخير ۀدھ يک طی ترکيه در سرانه درآمد که بود کرده اشاره گزارشی در ٢٠١٢ سال در اکونوميست ۀنامھفته

 و شود می مربوط اسمی درآمد به ترکيه در سرانه درآمد شدن برابر سه که نوشت بعد چندی اما است شده برابر

 است معتقد ترک داناقتصاد يک .است بوده درصد۴٣ تنھا اخير ۀدھ يک طی ترکيه در درآمد حقيقی افزايش ميزان

 ۴٣ و ۶۴ ترتيب به٢٠١٢تا ٢٠٠٢ ھایسال طی ترکيه در درآمدسرانه و داخلی ناخالص توليد حقيقی رشد که

 اقتصاد سريع رشد ۀدور معادل است، درصد ٣.۶ ساالنه رشد معادل رشد ميزان اين ” :نويسد می و درصدبوده

 )۴(.است نشده تجربه رشدی چنين نيز آن از پس که ١٩٧٨ تا ١٩۶٠ ھایسال طی ترکيه

 و رسيده درصد ۶ به ٢٠١٢ سال در تورم نرخ )ديسک( انقالبی کارگران اتحاديه توسط شده منتشر آمار با مطابق

 .فعالند ترکيه در خارجی شرکت ھزار ٣٣ .است ٢٠١٢ سال در دالر ميليارد ١٢ خارجی مستقيم یگذارسرمايه کل

 مالی سساتؤم ۀعالو به …و موريس فيليپ و گمبل پراکتر، الکتريک، جنرال کوکاکوال، نظير ئیھاشرکت

 … و جھانی بانک نظير المللیبين
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 شرکت سيسأت و گذاریسرمايه برای ساده قوانين وضع اران،گذسرمايه به سوبسيد دادن تجاری، آزاد مناطق سيسأت

 سه تنھا آن برای و کشيدمی طور روز ۵٣ قبال که درحالی است ساعت ٢۴ اکنون شرکت يک ثبت زمان مدت(

 از ٢٠٠۶ سال در ماليات نرخ(ھاماليات نرخ کاھش و )بود نياز مجوز ١٩ به قبالً  که حالی در است، الزم مجوز

 خارج .کرد تسھيل داخلی و المللیبين گذارانسرمايه برای را مسير اين )است شده کاسته درصد١٨ به درصد ٣٠

 ھایگذاریسرمايه برای کامالً  را شرايط اندک دستمزدھای و کارگران برای حمايتی قوانين از آزاد مناطق بودن

 مالی آزاد بازار اصول اساس بر اکنون و کرد راتیييتغ راستا اين در نيز ترکيه در بانکی سيستم .کرد مھيا خارجی

 تضمين را سھام سود و گذاریسرمايه سود و سازند ممکن را سرمايه آزاد )المللیبين( انتقال بتوانند تا کندمی فعاليت

 بھرۀ نرخ حاضر حال در .کندنمی دخالت امر اين در مرکزی بانک و شودمی نييتع بازار توسط بھره ھاینرخ .کنند

 پرداخت ترکيه در نيوزلند از پس جھان در بھره بيشترين عبارتی به .دارد قرار جھان دوم مقام در ترکيه رد واقعی

 )۵(.شودمی

 اين که شد منتشر ٢٠١۴ تا ٢٠١١ ھایسال در ترکيه صنعتی تراتيژيکس سند اروپا ۀاتحادي به پيوستن راستای در

 ده از يکی به بايد ٢٠٢٣ سال در ترکيه آمده سند اين در .ددھمی نشان را ترکيه صنعتی اندازچشم و مشی خط سند

 صادرات دارای ميليونی، ٨٢ جمعيت با یدالر ميليارد ھزار ٢ حدود داخلی ناخالص توليد با جھان برتر اقتصاد

 .است آمده بند ھفت در لهأمس اين چگونگی و شود تبديل رقمیتک ۀبھر و تورم نرخ و یدالر ميليارد ۵٠٠

 تا ٢٠٠٢ دوره در درصدی ۵.٩ ساالنه متوسط رشد نرخ :آمده ترکيه کنونی وضعيت تشريح در و سند اين ۀمقدم در

 ھنوز و است بوده ھمراه اقتصاد در توليد و خدمات بخش سھم افزايش و کشاورزی بخش سھم کاھش با که ٢٠٠٨

 صنعتی انداز-چشم سند، اين در .يستن المللیبين اقتصادی ھایسازمان قبول مورد پذيریرقابت شاخص نظر از ھم

 ھایکمک با امر اين که شده باالمطرح و متوسط فناوری با محصوالتی در اروپا توليدِ  پايگاه به شدن تبديل ترکيه،

 و المللیبين گذارانسرمايه برای گذاریسرمايه شرايط تسھيل برای الزم اقدامات و اقتصادی ھایبنگاه به دولتی

 .است ھاراه اين از يکی ھاماليات کاھش .است يرپذامکان داخلی

 در ٢٠٠١ سال بحران از پس .است ترکيه صنعتیتراتيژيک س الزامات از آن تحقق و خارجی گذاری سرمايه

 جذب ارتباطات و مالی امور ۀزمين در خصوص به خدمات، بخش در توجھی قابل خارجی گذاری سرمايه ترکيه،

 ھای بخش .درصدبود ٢۵.٨ ترکيه در خارجی گذاری سرمايه جذب از کاال ليدتو صنايع سھم ٢٠٠٨ سال در .شد

 .دھند می تشکيل را توليدی صنايع در گذاری سرمايه کل از سھم ترينبزرگ دخانيات و آشاميدنی ،ئیغذا مواد

 به اھ ئیدارا ورود تشويق برای مالياتی ھای معافيت کاھش قانون ی،ئ بيمه و مالياتی ھای حمايت چارچوب در

 صفر نزديک تا محلی گذاران سرمايه سھامی درآمدھای بر شده اعمال کسورات .درآمد ءااجر مرحله به کشور،

 کنندگان تأمين از شده تأمين اعتبارات مالياتی بار و شد تنظيم مالياتی ھای بدھی مورد در مقرراتی .يافت کاھش

 ارزش بر ماليات و مصرف مستقيم ماليات ایھنرخ يافت، کاھش )درصد ۵ تا کسورات کاھش طريق از( خارجی

 ھای شرکت ماليات نرخ تخفيف برای قانونی مجوزھای .يافت کاھش نيز مختلف ھای بخش و ھا حوزه در افزوده

 )۶(.است کوچک و متوسط واحدھای ادغام ترويج منظور به امر اين که اند شده وضع بزرگ

 ھایشباھت نيز ترکيه در ھاسازیخصوصی داستان .فتگرمی صورت ھم سازیخصوصی بايد راستا اين در

 فروش و موفق توليدی واحدھای دادن نشان ورشکسته :دارد کشورھا ساير و ايران ھایسازیخصوصی با زيادی

 که کرد اشاره ترکيه دخانيات شرکت سازیخصوصی ۀنحو به توانمی جمله از .اندک بسيار ھایقيمت به آنھا

 پنجمين ٢٠٠٨ سال در امريکا و ھند برزيل، چين، از پس ترکيه، .داشت دنبال به را کارگری ۀگسترد اعتراضات
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 بر در شدنش خصوصی از قبل تا »تکل« ترکيه دخانيات دولتی شرکت و بود جھان در نباکوت بزرگ ۀتوليدکنند

 مشروبات توليد برای توليدی ۀمجموع ١٩ سيگار، توليد کارخانه شش ،نباکوت توليد برای مؤسسه ١١٠ گيرنده

 و بود نساجی ۀکارخان يک و بندیبسته ۀکارخان يک کبريت، توليد ۀکارخان يک نمک، توليد ۀکارخان ده لی،حالک

 نباکوتۀرويبی و گسترده واردات ءابتدا .بودند کرد اکثراً  که ،کردندمی زندگی طريق اين از خانوار ھزار چھارصد

 برای شد ایبھانه اين و يافت کاھش محصول اين صادرات .شد تکل محصوالت فروش کاھش سبب

 سال چھار سود معادل قيمتی با توانست (BAT) امريکا و بريتانيا دخانيات شرکت .دولتی واحد اين سازیخصوصی

 و تعطيلی .کند پر خود محصوالت از را ترکيه بزرگ بازار و کرده تعطيل را آن تا کند تصاحب را آن شرکت،

 در .شد انجام اروپا ۀاتحادي و پول المللیبين صندوق ھایطرح و ھانقشه طبق بر تکل کارگر ھزاران بيکارسازی

  .شدند بيکار کرد کارگران نفراز ميليون نيم و يک نزديک ھارفرم اين اثر

 

 کارگران زندگی بر آن ثيرأت و اقتصادی بحران

 .است کرده تجربه اخير ھایسال در را اقتصادی بحران ئیآسيا و ئیاروپا کشورھای تمام مانند نيز ترکيه

 بيکاری ٢٠٠٩تا ٢٠٠٨ چمار ۀفاصل در .بود بيکاری نرخ شديد افزايش اقتصادی و مالی بحران ثيرأت چشمگيرترين

 ١٩.٨ از جوانان ميان در آمار اين و يافت افزايش درصد ١٨.٩ به درصد ١٣.۴ از کشاورزی غير کارگران ميان

 ترک“اتحاديه آمار .است بوده بيشتر ھااتحاديه عضو مرد کارگران ميان در اخراج ميزان  .رسيد٢٧.۵ به

 از را خود شغل،  بحران طول در ھااتحاديه اعضای از نفر ھزار۴٢ از بيش که دھدمی نشان دوره اين برای”ايش

 اعضای خصوص به اتحاديه عضو کارگران اخراج برای ایبھانه را بحران کارفرمايان واقع در .اندداده دست

 )٧(.دادند قرار ديسک

 اين در و داده انجام اقتصادی ھایبحران تبعات عليه ایگسترده ھایتظاھرات و اعتراضات کارگری ھایتشکل

 و )٢٠٠٩ روریبف ١۵ تظاھرات(بپردازيم را ھابحران ۀھزين نبايد و خواھيمنمی ما کردندکه عنوان اعتراضات

  )٨(.شدند اجتماعی مينأت و شغل دستمزد، اضافه خواستار

 

 ترکيه در کار نيروی وضعيت

 نفر ميليون٧٣ از بيش کمی ترکيه جمعيت )٢٠١٣ والیج( اجتماعی مينأت و کار وزارت آمار آخرين اساس بر

 را کشور اين کار نيروی نفر ھزار ٣٣٩ و ميليون ٢٧ که دارند قرار کار سنين در نفر ميليون ۵۵ حدود و است

 در کار مشارکت نرخ متوسط که درحالی است درصد۵٠ ترکيه در کار نيروی مشارکت رخن .دھندمی تشکيل

 زندگی بالقوه، کار نيروی از نيمی که است معنی اين به اين )٢٠١١ اروپا، آمار( .است بوده درصد۶٧ اروپا ۀاتحادي

 .ندارند بالفعل کاری

 ترکيه کار نيروی برای بزرگی تھديد سمیر غير بخش .است غيررسمی ٢٠١٣ سال در ترکيه اقتصاد درصد ٣٩

 )٩()نفر ٢،٢٧۵،٠٠٠( .است داشته افزايش درصد ۴٠ حدود ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ سال از نيز موقت کار .است

 در درصد۵٣ و صنعت بخش در درصد٢٠ کشاورزی، بخش در کار نيروی درصد٢٧ ترکيه، در ٢٠٠۶ سال در

 صنعت بخش در درصد،١٩.٨ کشاورزی بخش در دانمر اشتغال ميزان .بودند کار به مشغول خدمات بخش

 .است بوده درصد٣٧.١و ١۴.۴ ،۴٨.۵ ترتيب به زنان برای آمار اين .درصد۵٨.۶ خدمات بخش در و درصد۶.٢١
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 اين .دھندمی تشکيل مردان را درصد۶۴.٧ و زنان را کار نيروی درصد٣۵.٣ خصوصی بخش در و روستاھا در

 به اشتغال کلی ميزان.رسدمی درصد١٩.۵ به زنان برای و درصد٨٠.۵ به مردان برای شھرھا در ميزان

 .شد تثبيت درصد١٠.٣ در بيکاری نرخ که حالی در يافت، کاھش ٢٠٠۵ سال در درصد۴.۴٣

  

 ترکيه در کودکان کار

 را نئوليبراليسم سيستم ھایخواسته بيشتر و بيشتر روز ھر دارد سعی دولت که داریسرمايه کشور يک در زندگی

 تری،غيرانسانی شکل به و بيشتر کودکان ميان اين در اما است، دشوار بسيار مردم ۀھم برای دھد توسعه کشور رد

 ساير از بيشتر کودکان شودمی ترگسترده فقر ھرچه شوندمی داریسرمايه از برآمده اقتصادی شرايط اين قربانی

 با چنينھم و مادرشان و پدر بيکاری و تورم رخن افرايش با و شده ترسخت شانزندگی شرايط جامعه اقشار

ً  بھداشت و آموزش شدن خصوصی  ما دنيا سراسر در روز ھر .شوندمی محروم شانطبيعی حقوق و حق از رسما

 .ھستيم کودکان قاچاق و کودکان کار جنگ، مانند مختلفی اشکال به کودکان زجر و م ستشاھد

 و درآمد در رسمی غير و رسمی طور به فجيعی بسيار شکل به زنان و کودکان که است ئیکشورھا جزء نيز ترکيه

 در است سخت بسيار .باشند داشته فعاليت اين از سھمی خود که آن بدون دارند سھم کشور و خانواده اقتصاد

 و بگيری ياد را ابزار با کارکردن بايد زود خيلی چون ترکيه؛ مانند کشوری در ھم آن ،ئیبيا دنيا به فقير ایخانواده

 با نئيپا سن در بايد باشی دختر اگر و بپذيری کار بازار در حامی و پشتوانه ھيچ بدون را کودک کار ۀالمانظ قانون

 )١٠(.کنی ازدواج است بزرگتر بسيار خودت از که مردی

 باشدمی ترکيه در …و سکس تجارت و قاچاق کنار در ديگر بزرگ مشکالت از يکی حاضر در کودکان کار

 ساله ١۶ تا ۶ کودکان تعداد حاضر حال در منابع ساير و کار جھانی سازمان توسط منتشرشده ھایگزارش ساسبرا

 ساله ١۶ تا ۶ کودکان جمعيت درصد ده يعنی باشدمی نفر ميليون ١.۵ ترکيه در بزرگساالن مناسب مشاغل به که

 )١١( .ترکيه کشور

 ILO ، ۴٩.٨ گزارش طبق و کنندمی زندگی روستاھا رد درصد ٣٣.۵ و شھر در کودکان اين از درصد ۶۶.۵

 ٣۶.۶ و ندارند رفتن مدرسه امکان کودکان اين از درصد ۵٠.٢ و دارند رفتن مدرسه امکان کودکان اين درصد

 بخش در ٣٠.٩ و ) حبوبات و زمينی،بادام سبز، زيره ،ولببل مرکبات، فندق، پنبه، توليد( کشاورزی بخش در درصد

 خيابانی، کار( خدمات بخش در درصد ٣٢.۵ و )اتومبيل تعميرات و ،چرم کفش آجر، مبلمان، کابينت وليدت( صنعت

 کار )ئیگدا و اتومبيل جلو شيشه کردن تميز بازار، در کارتون و بسته حمل دستمال، ھایبسته و گل فروش جمله از

 انسان قاچاق ۀنتيج که شودمی استفاده نسیج تجارت در کودکان اين از تعدادی از يونيسف گزارش طبق و کنندمی

 آن انجام به مجبور کار کودکان اين که است ئیکارھا جمله از مخدر مواد فروش برای کودکان استخدام و باشدمی

 )١٢(.ھستند

 با .کرد ءاتکا آن به توانمی حدودی تا اما .باشد درست و کامل تواندنمی کار جھانی سازمان آمار است مسلم آنچه

 کودکان کار ممنوعيت کنوانسيون که ئیکشورھا در حتی جھان سراسر در کار کودکان افزايش به رو رشد به توجه

 و گرفته را کارکودکان جلوی بود نخواھد قادر کنوانسيونی يا قانون ھيچ گفت توانمی اندکرده ءامضا و پذيرفته را

 مورد مختلف اشکال به کودکان اين و کند پشتيبانی و حمايت نيستند صنفی يا اتحاديه ھيچ عضو که کودکان اين از

  .گيرندمی قرار سوءاستفاده و ستم
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 ترکيه در مھاجر کارگران

 از است کرده کار نيروی کردن وارد به اقدام ترکيه اخير ھایسال در .ھستند مھاجران ترکيه کار نيروی از بخشی

 و است رييتغ حال در روز ھر نامھاجر و ھاخارجی با ارتباط در ترکيه قوانين .ساده کارگر تا گرفته متخصص

 )١٣( .است شده عوض بار سه نامھاجر ئیشناسا ۀبرگ برای قوانين اخير نيم و سال يک اين در حتی

 قانون اساس بر .ندارند اقامت ۀاجاز گرفتن به نيازی دارند کار ۀاجاز که خارجی کارگران ٢٠١۴ پريلا ١١تاريخ از

 خارجی، کارگران ۀبيم ٢٠١٣/١١ ۀبخشنام و اجتماعی مينأت ۀادار ٢٠١۴/۵ ۀبخشنام با آن موازات به و ۶۴۵٨

 به کنندمی استخدام را غيرقانونی کارگران که کارفرمايانی )١۴( .است شده انجام آنھا بيمه در اساسی راتييتغ

 اند،شده بيمه خود کشور در که آيندمی ترکيه به کار برای ئیکشورھا از که کارگرانی .شوندمی جريمه لير ٧٣٢۵

 در آن تاريخ اتمام از بعد و کنند استفاده توانندمی کشور ھمان ۀبيم از زمانی يک تا کشور ھر برای قانون طبق

 ۴ بيمه يعنی کند، استخدام ترک کارگر ۴ يا ٣ بايد خارجی يک استخدام ازای به کارفرما ھر .شوندمی بيمه ترکيه

 )١۵( .بپردازد را ترک

 شده تصويب خارجيان اشتغال با رابطه در ٢٠٠٣ سال در که قانونی طبق بر اطالعات آخرين اساس بر

 کار، ۀاجاز نوع سه۴٨١٧ شماره قانون اساس بر اکنون ھم .شد خواھد انجام مرکز يک توسط کار صدورمجوز

 کار ۀاجاز اعتبار مدت .باشدیم مستثنی موارد و مستقل و وابسته کارکنان برای نامحدود و دارمدت کار ۀاجاز شامل

 .گرددمی صادر خاصی ۀحرف و مشخص کار محل در کار برای و بوده سال يک کار، قرارداد اساس بر دارمدت

 اين ھم سال سه از پس .شودمی تمديد ديگر سال سه تا کار محل و شغل ھمان برای کار ۀاجاز يکسال پايان از پس

 .شد خواھد تمديد سال شش تا مجوز

 کار ۀاجاز باشد، داشته شغلی و اقامت ترکيه در مداوم صورت به سال ھشت حداقل خارجی فرد يک که درصورتی

 خارجيانی برای .شودمی صادر جغرافيائی، محدوديت بدون نيز و ترکيه در اشتغال شرايط گرفتن نظر در بدون دائم

 کارفرمائی نزد مدت اين در که صورتی در زني و داشته اقامت مستمر صورت به ترکيه در سال پنج حداقل که

 از که شده فراھم کشورھا ساير کارگران برای امکان اين .گرددمی صادر مستقل اشتغال مجوز باشند نداشته اشتغال

 )١۶( .کنند اقدام مجوز اخذ برای متبوعشان کشور

  

 ترکيه در کار شرايط

 ديگر کشور ھر شھروندان از ترطوالنی کار ترکيه انکارگر کار زمان مدت اروپا، پزشکی ھایگزارش با مطابق

 روزانه کاری ساعت.است اروپا در دستمزد حداقل از کمتر شاندريافتی مزد و )ھفته در ساعت ۵٢( است ئیاروپا

 کار زمان حداکثر کار قانون کار قانون طبق که است حالی در اين .است ساعت ١٢ دولتی، ادارات از برخی جز به

 اضافه کل .باشد ھفته در ساعت ۴۵ تواندمی قانون اين مطابق نيز کاری اضافه ميزان .است ساعت ۴۵ ھفته در

 .دارد وجود بسياری ۀفاصل ھنوز آن شدن ئیاجرا با اما .باشد ساعت ٢٧٠ از بيشتر تواندنمی سال طول در کاری

 .شد اصالح اروپا ۀاتحادي و کار المللیبين سازمان از کلی اصول به توجه با ٢٠٠٣ سال در ترکيه

 اين يا شوند کار به مشغول روز ساعات در توانندنمی زمانھم کار محيط يک در شوھر و زن که اين مانند قوانينی

 .کنند کار توانندنمی زمين زير و آب زير معدن، مانند سنگين کارھای در زنان که مورد

 بايد کاری اضافه ساعت ھر برای دستمزد است رايج يدی کارھای برای )دستمزد حداقل( سربازی دستمزد

 نييتع کارشان ۀسابق با متناسب کارگران ۀساالن مرخصی طول .باشد کار ساعت معمولی نرخ از بيشتر درصد۵٠
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 سابقه سال پانزده و پنج بين که کسانی برای و روز ١۴ دارند، کار ۀسابق سال ۵ تا يک بين که کسانی برای .شودمی

 .است روز ٢۶ سال ١۵ از بيشتر برای و وزر ٢۵ دارند،

 کارگران کار، نيروی درصد ٩.١ ترکيه، در .است ترکيه اقتصاد مھم ھایبخش از يکی چرم و نساجی صنعت

 ،Cerkezkoyدر دارند، تعلق چرم نساجی، بخش به نيز صنعتی رسمی کارگران از درصد۴۵.ھستند چرم و نساجی

Corli، کارخانه ٢۶٠٠ مجموع از بزرگ و متوسط کارخانه ١۶٠٠ منطقه اين در  .مشغولند ادرنه و اوغلو بی 

 اين در ترکيه چرم ۀکارخان ١١٠ .است ترکيه صنعتی مناطق ترينبزرگ از يکی منطقه اين .اندشده واقع ترکيه

 وزیدکفش ھایکارگاه .کنندمی کار آن در فصلی کارگر ھزار سه و رسمی کارگر ھزار ١٠ از بيش که است منطقه

ً  .دارد وجود آن در بسياری  دارد وجود ناحيه اين در نيز )نساجی صنايع کل درصد٣۵( نساجی کارخانه ۴۵٠ تقريبا

 .نداکار به مشغول منطقه اين در رسمی نساجی کارگران از نفر ھزار ۶٠ از بيش و

 تشکيل نرخ و نداکار به مشغول ترکيه چرم و نساجی صنايع در رسمی کارگران از نفر ميليون يک که حالی در

 از کمتر جمعی دسته قرارداد با پوشش تحت کارگران اما است درصد ٨.۶ بخش اين کارگران ميان در اتحاديه

 نساجی بخش با چرم بخش کار جديد قانون طبق .است نساجی بخش برای جدی تھديد يک اين و است درصد٣

 .دھند انجام مشترک فعاليت مھ با توانندمی بخش دو اين کارگران ھایاتحاديه و شده ترکيب

 دشوار نيز رسمی کارگران برای را کار شرايط که است چرم و نساجی صنايع معضالت از يکی رسمی غير بخش

 دستمزد حداقل کلی، طور به .ھستند کم بسيار دستمزد با بد شرايط در کار به مجبور نيز رسمی کارگران .است کرده

 فصل ھایدوره“ در .رسدمی نيز يورو ۵۵٠ به ماھر کارگران برای و ماه ھر در يورو٣۴٠ حدود در کارگران اين

 .کنند کار توقف بدون ساعت ٢۴ تا باشند مجبور است ممکن کارگران ،”کار

 ١۴-١٢ کنندمی کار ماه سه مدت به شب ١١:٠٠تا صبح ٨:٠٠ کار حال در کارگران تابستان، در چرم، بخش در

 و ھفتگی مرخصی .شودنمی پرداخت کامل طور به و اندک بسيار کاریفهاضا .است معمول بسيار کار ساعت

 کار شرايط اين در تا دھندمی ترجيح ماھر کارگران بنابراين .نگيرد قرار استفاده مورد کامل طور به تواندمی ساالنه

 .نکنند

 از و ناآگاھند خود حقوق هب نسبت کلی طور به کارگر زنان .ھستند نساجی در کار نيروی از توجھی قابل بخش زنان

 در کامل طور به و منظم طور به شغلی ايمنی و بھداشت اقدامات .محرومند کودک مھد حق مانند ئیابتدا حقوق

 از که نساجی صنايع ھایبخش از برخی در و چرم بخش در خصوص به .شودنمی اعمال چرم و نساجی ھایبخش

 .گيردنمی انجام الزم ايمنی اقدامات شودمی استفاده خطرناک و شديد ئیيمياک مواد

 ۀمنطق دو .گذاردمی ثيرأت نيز طبيعت بر مستقيم طور به که چرم بخش و نساجی در کارگری ضد و نامنظم شرايط

 و گسترده آب منابع طبيعی، منابع غنی، بسيار خاک دارای که ھستند ترکيه کشاورزی ھایقطب از صنايع اين مھم

 و شده محيطی زيست بحران يک ايجاد سبب قبلی ريزیبرنامه بدون شدن صنعتی حال اين با .دباشنمی باال کيفيت با

 و کشاورزی ھایزمين آب منابع آلودگی .است آلوده نيز آشاميدنی آب .اندشده آلوده سرعت به ھارودخانه و آب منابع

 داده افزايش را سرطان به ابتال خطر و گذاشته ثيرأت کشاورزی محصوالت روی بر مستقيم طور به سموم انتقال

 )١٧(.است

  

 ترکيه در دستمزدھا
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 را حقوق حداقل ساله ھر دولت ولی شودمی نييتع بازار توسط دستمزد نرخ .است حاکم آزاد بازار نظام ترکيه در

 قانون جبمو به درآورد استخدام به را کارمندی يا کارگر حقوق حداقل اين زير که کارفرمائی ھر .کندمی نييتع

 رسانندمی تصويب به خودشان را خود دستمزدھای و حقوق ميزان خصوصی سساتؤم .شودمی مجازات و محاکمه

 بخش کارکنان رو اين از .نکنند پرداخت را مبالغی دستمزدھا برای دولت مصوب مبلغ زير که ھستند مکلف و

 با توانندمی مستقل، ولی دولتی سساتؤم ديگر سوی از .کنندمی دريافت دولتی کارمندان از بيشتر خصوصی

 پرداخت مختلف عناوين تحت خود کارکنان به دولت ۀمصوب بر اضافه را مبالغی مديران تأھي و امنا تأھي تصويب

 .نمايند

 جبران عنوان به مبالغی و گرفته قرار بازنگری مورد دوره آن تورم اساس بر سال وسط در دستمزدھا ترکيه در

 کارمندی و کارگری سنديکاھای نمايندگان با بار يک ماه شش ھر دولت .گرددمی پرداخت رکنانکا به تورمی ضرر

 .نمايدمی نييتع سنديکاھا نمايندگان با مشاوره با را دستمزدھا و پرداخته زنیچانه به

 ولی کندمی مشاوره اتحاديه کارکنان و کارفرمايان با دولت دستمزد حداقل تعيين برای ترکيه در چند ھر

ً  ئینھا گيریتصميم  .است کارگری ھایاتحاديه ھایدغدغه از يکی دستمزد حداقل تعيين بحث .است دولت با صرفا

 حداقل .کنندمی شرکت دستمزد حداقل تعيين جلسات در ،”ايش ترک“ و کارفرمايان اتحاديه ،TİSK کميسيون

 دستمزد حداقل از دولت .است ماه ھر در )يورو ٣٠٠( ٨٠٣لير حدود ٢٠١١ سال در کارگران برای خالص دستمزد

 .است )يورو ۴۴٠(لير١١٩٠ معادل دستمزد حداقل برای کارفرما ۀھزين بنابراين کند،می دريافت ئیباال ماليات

 )١٨( .شد تعيين لير ٨٨۶.۵٠ميزان به ٢٠١٢سال برای ماھانه دستمزد حداقل

 دالر ۵۴٣ معادل ماه، ھر در )يورو ۴١١(ترکيه ليره ٩٧٨.۶٠ با برابر ترکيه در ٢٠١٣ سال در دستمزد حداقل

 يک برای زندگی فقر خط ترکيه، کارگری ھایاتحاديه کنفدراسيون توسط شده انجام پژوھش به توجه با .است بوده

 چھار خانواده يک برای گرسنگی خط يا مطلق فقر .است )يورو ١،٢۴۵(لير ٣،٣۶١ با برابر نفر ۴ با خانواده

 در .باشد برابر مردان و زنان دستمزد بايد ترکيه در کار قانون ۴٨۵٧ ماده طبق )يورو ۴٣٠ حدود(يرل ١،٠١١نفره

 .نيست صورت اين به مشاغل برخی در عمل در البته .است شده کيدأت دستمزد و کاری شرايط برابری به قانون اين

 طور به ٢٠١۴ سال در )کنندمی کار ھاباغ و مزارع در که کارگرانی ( فصلی کارگران دستمزد :مثال عنوان به

 با کارگر زنان برای ماھانه دستمزد احتساب اين با .است لير ۴٨ مردان و لير ٣٩ روز در زنان دستمزد ميانگين

 برابر ماه در دستمزد، درصدی ١١.٩ افزايش با مردان برای و لير ١٠٣٢ ماھيانه دستمزد، درصد٢٠.٣ افزايش

 .است لير ١٢۶٢

 :است شده تعيين زير شرح به ماھيانه و روزانه دستمزد حداکثر و حداقل ارگرانک اين برای

 لير ۶٢ حداکثر و لير ٣۴ حداقل :کارگر مردان / لير ۴۵ حداکثر و لير ٢۶ حداقل :کارگر زنان ۀروزان دستمزد

 حداکثر و يرل ٩١٨ حداقل :کارگر مردان / لير ١٢٠٠ حداکثر و لير ٧۵٠ حداقل :کارگر زنان ۀماھيان دستمزد

 .لير ١۶۵۵

 متوسط طور به و است مردان از درصدکمتر١٨ حدود زنان دستمزد آيد برمی دستمزدھا ۀمقايس از که گونه ھمان

 دستمزدھای مديرتی سطوح تخصصی، کارھای برای اما . .است شده افزوده ھاحقوق به درصد ده حدود سال ھر

 دريافت خالص دستمزد ماه در دالر ھزار ده از بيش ھابانک پيوترکام متخصصان نمونه برای شودمی تعيين گزافی

 .کنندمی
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 از پس و بيکاری ۀبيم حق ھم درصد٩ نزديک و بپردازند بايد کارگران خود را بيمه حق درصد ١۴ کار قانون طبق

 ۀبيم سھم .بود ھدخوا ٧۵٣.۵٢ کارگر دريافتی ميزان باشد دالر ٨٨۶.۵ برابر دستمزد حداقل مثالً  اگر مبالغ اين کسر

 و بيمه حق عنوان به کارکنان حقوق از درصد چھارده .است درصد ٢ بيکاری ۀبيم سھم و درصد ١۶.۵ کارفرما

 بابت درصد دو و بيمه حق عنوان به درصد ١٩.۵ اين بر عالوه .گرددمی کسر بيکاری بيمه عنوان به درصد يک

  .گرددمی اخذ کارفرما از بيکاری بيمه
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