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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ می ٠٧

  نگاھی به مارش روز جھانی کارگر

  ! در جھان و ايران و موقعيت فالکت بار کارگران ايران
  

حدود دو قرن از شکل گيری آن می . ن و ايران تبريک می گويمبار ديگر، روز جھانی کارگر را به کارگران جھا

روز اعتراضات و اعتصاب کارگران گسترش پيدا می کند و در اول ماه می ھا به اوج خود می ه گذرد، اما روزب

در اين روز، ميليون ھا کارگر در شھرھای بزرگ و کوچک جھان، روز جھانی خود را گرامی می دارند و . رسد

  .  می کنندتأکيد، سمينار و سرودخوانی و جشن ئی تظاھرات و راه پيمائیت و خواسته ھای خود، با برپابه مطالبا

ھم زمان .  ميالدی باز می گردد١٨٨۶ در اول ماه می امريکاشکل گيری اين روز به جنبش کارگری اياالت متحده 

ر، ضمن درخواست کاھش ساعات کار  در شھر شيکاگو در اعتراض به شرايط کاامريکائیبا اين روز، کارگران 

قرار بود، روز اول ماه می، کاھش ساعت کار در .  به ھشت ساعت، اعتصابی گسترده را آغاز کردند١٠روزانه از 

مورين سرکوبگر أ نشد و يک درگيری خونين بين کارگران و مئی گذاشته شود که اين وعده اجراء به اجراامريکا

  .امنيتی منجر شد

المللی  بين ۀ ميالدی در كنگر١٨٨٩ھايشان، سال  ن شيكاگو جان باختند؛ اما حقانيت مبارزه و گفتهرھبران كارگرا

از آن تاريخ .  شدثبتبه عنوان روز جھانی كارگر )  ارديبھشت١١(كارگران در پاريس، با ناميدن روز اول ماه می 

دارند و در  سترده اين روز را گرامی می  تظاھرات گئیتاکنون، در بسياری از كشورھای دنيا، كارگران با برپا

 ۀاما جالب است كه دولت اياالت متحد.  گويندداران و آلترناتيوھای طبقاتی خود سخن میتجمعات خود عليه سرمايه 

 است كه اين روز ئی ترين کشور جھان را دارد، از معدود كشورھا ترين و دموکرات، كه ھمواره ادعای آزادامريکا

 .ن روز كارگر نپذيرفته استرا به عنوا

 ای صادر کرد که در آن تمام کارگران جھان را به اعتصاب و تظاھرات سس انترناسيونال دوم، قطعنامهؤ مۀکنگر

ی التين به اين امريکا و نيز چند کشور امريکادر اين روز، کارگران اروپا، . ، فراخواند١٨٨٠در اول ماه می 

ن روز، فقط در ھايدپارک لندن، نيم ميليون کارگر تجمع کرده بودند که فردريش در اي. فراخوان پاسخ مثبت دادند

از آن تاريخ اول ماه می، به عنوان روز جھانی کارگر گرامی . انگلس، يار دايمی مارکس نيز در آن حضور داشت

  .شودداشته می 
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 سپس بررسی موقعيت کارگران ھدف اين مطلب، گاھی به مھم ترين وقايع روز جھانی کارگر در جھان و ايران و

در شرايطی که در اثر بحران ھای اقتصادی، بی کاری و گرانی و فقر در جھان تعميق و گسترش يافته .  ايران است

سرمايه داران در جھت . اول ماه می امسال، به لحاظ کمی و کيفی نسبت به اول ماه می ھای گذشته، رشد داشت

زيادی را اخراج کردند، دست مزدھا را منجمد نمودند؛ سن بازنشستگی را جلوگيری از کاھش سودشان، کارگران 

  .باال بردند و شدت اسثمار را افزايش دادند

روز جھانی کارگر، جمعيت زيادی با سر دادن شعارھای راديکال عليه سيستم سرمايه داری و دولت ھای سرمايه 

سرود انترناسيونال خواندند و حتی در برخی کشورھا،  زدند، ئیداری، در خيابان ھا دست به تظاھرات و راه پيما

  . رو شدند و دست به مقاومت و ايستادگی زدنده ليس روبوباتھاجم پ

امسال کارگران در حالی به استقبال روز جھانی خود شتافتند که عالوه بر فجايع کاری، صدھا کارگر نيز به داليل 

  . ن خود را از دست داده اندليس جاو پۀبی توجھی کارفرمايان و تھاجم وحشيان

ش، يده تخت بنگليک ساختمان چند طبقه در داکا، پاي پوشاک در ۀن کارخاني نفر از کارگران چند۵٠٠ش از ي باخيراً 

ھنگام فرو .  نفر بالغ گرديد۶١٠، تعداد کارگران قربانی به »يورونيوز«به گزارش . جان خود را از دست دادند

 ئیبا گذشت زمان شناسا. دو ھفته پيش، بيش از سه ھزار کارگر در آن حضور داشتندريختن اين ساختمان در حدود 

اجساد سخت تر شده و خانواده ھای قربانيانی که ھنوز اجساد آنان يافت نشده بيش از پيش اميد خود را از دست داده 

ا از جانب کارگران و شاغل در آن، اعتراضات گسترده ای ر ريزش اين ساختمان و جانباختن صدھا کارگر . اند

تظاھرات روز کارگر در اين شھر، در .  و ساير نقاط جھان در پی داشته استه ديشمدافعان حقوق کارگران در بنگل

 توليد پوشاک يکصد و دوازده نفر ۀپنج ماه پيش ھم وقوع آتش سوزی در يک کارخان. ع تر برگزار شديابعادی وس

  . وعده دادند که به اقدامات الزم برای بھبود ايمنی کار دست خواھند زدیه ديشدر آن زمان، مقامات بنگل. را کشت

  اباني به خه ديشیصبح روز چھارشنبه، اول ماه می، ده ھا ھزار نفر از کارگران خشگمين و مردم معترض بنگل

  .ن کارگران شدنديتخت آمدند و خواستار مجازات عامالن مرگ ايھای پا

فريقای جنوبی اليس و، نيروھای پ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٢٦ برابر با ٢٠١٢ست گا ١٦شنبه ھم چنين در روز پنج

طبق خبر خبرگزاری رويترز و به . را به رگبار گلوله بستند» معدن پالتين ماريکانا«کارگران اعتصابی و مبارز 

ن فرمانده اي.  نفر زخمی گشتند٢٠٠ کارگر در اين قتل عام کشته شدند و حدود ٣٨ليس ونقل از فرمانده عالی پ

پذيرفت که از قبل به افراد آدم کش تحت فرمان خود اجازه داده بوده تا ھر کاری که الزم می دانند انجام دھند تا به 

 پس از پوليسنيروھای . او با بی شرمی تمام از جنايت و آدم کشی انجام گرفته دفاع کرد. اين اعتصاب خاتمه دھند

 ٢٥٩و نيروھای زمينی تقويت شدند، کارگران باقی مانده را محاصره کردند و انجام کشتار بالفاصله با ھليکوپترھا 

 ادعا نمود که کارگران پوليس برای توجيه نمودن اعمال شنيع و سرکوبگر پوليسيک مقام . نفر را دستگير نمودند

   .اعتصابی به سالح ھای سرد مسلح بوده اند، و حتی يک نفر از آن ھا طپانچه حمل می کرده است

 »النمين« کيلومتری شمال ژوھانسبورگ واقع است و متعلق به شرکتی است به نام ١٠٠معدن پالتين ماريکانا در 

 مرداد سال ٢٠ کارگر مته کار سنگ اين معدن در روز جمعه ٣٠٠٠. که به سرمايه داران انگليسی تعلق دارد

آن ھا بر روی تپه . باشد، اعتصاب کردند در ماه می دالر ٦٢٥، با خواست دوبرابر شدن دست مزد خود، که ١٣٩١

، که دولتی است، » سراسری معدنچيانۀاتحادي«. ای مسلط بر معدن اجتماع نمودند و مطالبات خود را طرح نمودند

پشتيبانی کامل خود را از کارگران »  معدنچيان و کارگران ساختمانیۀانجمن اتحادي«اما . از اعتصاب حمايت نکرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اتحاديه «اين انجمن که يک سوم کارگران معدن را نمايندگی می کند اخيرا به دليل اين که . داعتصابی اعالم نمو

  .بر عليه کارگران و از دولت حمايت می کند، از آن جدا شده است» سراسری معدنچيان

اتوم، دھی شده و سيستماتيک کوشيدند با استفاده از ب روز شروع اعتصاب، به طور سازمان از ھمانپوليسنيروھای 

طی شش روز کشمکش با . پرتاب نارنجک ھای دود زا و گاز اشک آور تحصن اعتصاب کنندگان را درھم شکنند

 در انجام مقاصد ضد کارگری و سرکوبگرانه خود ناکام ماند و سرانجام دست به کشتاری زد که از پوليسکارگران، 

  .ابقه بوده است سال قبل تاکنون در اين کشور بی س١٨ پايان آپارتايد در Gدور

 ارديبھشت ماه در عراق، تعدادی جان خود را از دست دادند و ١١در جريان بمب گذاری ھای روز چھارشنبه 

بغداد، فلوجه، رمادی، و «در جريان وقوع چندين انفجار در مناطق مختلف عراق از جمله . شماری نيز زخمی شدند

    .ه شدت زخمی شده اند نفر ديگر ب٣۵ تن کشته و بيش از ٢٢دست کم » انبار

، در »بی بی سی«به گزارش . مورين آدم کش حکومتی به سرکوب و کشتار مردم ادامه می دھندNدر سوريه نيز م

برپايه اين گزارش در .  ارتش سوريه به مواضع مخالفان دولت، شماری کشته و زخمی شدندئیجريان حمله ھوا

  .  تن کشته و شماری نيز زخمی شدند۵ن در مرز ترکيه دست کم  ارتش سوريه به مواضع مخالفائیجريان حمله ھوا

 ميليون نفر را در چند کشور دچار مشکل کرده اما سومالی بيش از ھر کشور ١٣فريقا ا در شاخ ٢٠١١قحطی سال 

 ھزار نفر از مردم ٢۶٠ ميالدی نزديک به ٢٠١٢ تا ٢٠١٠ظرف دو سال قحطی از . ديگری آسيب ديده است

  . سال بوده اند۵شده اند که نيمی از آن ھا کودکان زير سومالی کشته 

. ميليون نفر از زنان و مردان در سراسر جھان از درآمد کافی برخوردار نيستند ٨٧٠عالوه بر اين، حدود 

  .ھای پولی و مالی نتوانسته به اثربخشی مناسبی در اقتصادھا منجر شود سياست

انی کار اعالم کرد آمار بی کاری در نقاط مختلف جھان به بيش از زمان با روز جھانی کارگر، سازمان جھ ھم 

ميليون فرصت شغلی جديد در فاصله  ۴٧٠با توجه به اين آمار، کشورھا نياز به ايجاد . ميليون نفر رسيده است ٢٠٠

نطقه نرخ بی کاری در م. در ميان کشورھای جھان، بحران اروپا بسيار باالست.  دارند٢٠٣٠ تا ٢٠١۵ھای  سال 

  .  درصد رسيده است١/١٢يورو، به 

ترين گزارش خود با اشاره به برگزاری جلسات بھاره بانک جھانی و صندوق بين  سازمان جھانی کار، در تازه

ھا نتوانسته منجر به ايجاد اشتغال و  انداز خوبی از بازيابی مشاغل وجود ندارد و تالش  چشم : المللی پول ھشدار داد 

ھای فعلی برای مقابله با بحران جھانی شکست خورده و نتوانسته منجر  سياست . المللی شود ح بين کاھش فقر در سط

ھم چنين باعث به تاخير انداختن رشد در کشورھای . به جلوگيری از افزايش بی کاری در اقتصادھای پيشرفته شود

  .در حال توسعه شده است

پن تيره و تار است و نرخ بی کاری جوانان در جنوب اروپا و شمال انداز اشتغال در اروپا، اياالت متحده و ژا چشم 

 دست مزدھای واقعی عمال راکد است و به جز کشور چين، نابرابری ئیاز سو. آفريقا، بسيار  فاجعه بار است

  . تر است درآمدھا در بسياری از کشورھا گسترده

فروش،   چون کودکان کار جنسی، کودکان گل ئیھم اکنون ميليون ھا کودک کار و خيابانی در جھان به کارھا

  . ھا و کار می کنند ھا، مزارع، دامداری ھا، کودکان کار خانگی، کارخانه  پزخانه کننده مواد مخدر، کوره کودکان حمل

مشکالت . گيری کار کودک در آن جه بيش تر است ھای شکل   دارند ريشه ئیدر کشورھا و مناطقی که فقر باال

ھای  ه ای ھم چون فقر، بی کاری، تورم، گرانی، از دست دادن سرپرست خانوار، گسترش ناھنجاری اجتماعی عديد

  . آيند از علل اين پديده به شمار می ... اجتماعی و
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ھای  گزارش.  ميليون کودک کار و خيابان در جھان زندگی غيرانسانی دارند٢٧۵ھا، نشان می دھد که  گزارش

نشين و فقيرنشين اکثريت جمعيت شھری جھان را  نشين، حاشيه شمار جمعيت زاغه تحقيقی، حای ست که به زودی 

 . ای محرومند ترين امکانات بيمه  ، از کوچکامريکا ميليون نفر از مردم ۴۵. تشکيل خواھد داد

 زنان جوان ئیاياکثر کارگران کشورھای آس. ل می دھنديون کارگران نساجی را زنان تشکيلي م٣٠ درصد از ٩٠

 برای کار مھاجرت می کنند تا بتوانند زندگی بنگله ديشا ين ي باشند که به عنوان کارگران مھاجر به ھند، چمی

ره ای کار کرده يد زنجين زنان ھفته ای ھفت روز بر روی خط توليا.  کنندتأمينر خانواده خود را يبخور و نم

ض جنسی ين زنان کارگر به عنوان زن دائما تبعيا. افت دست مزد، می شونديواغلب وادار به اضافه کاری، بدون در

افت می کنند و يط کار خود احساس می کنند، در برابر کار برابر با مردان دست مزدی کم تر از آن ھا دريرا در مح

  .رنديق روسای مرد خود تحت آزار جنسی و مجازات قرار می گيبه طور دائم از طر

درصد اين  ۶١. وقت ھستند وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام ميليون نفر از آن ھا  ١٢٠طبق اين آمار 

اين کودکان به علت نوع . کنند ی التين زندگی می امريکادرصد در  درصد در آفريقا و ھفت  ٣٢کودکان در آسيا، 

ان، به اين کودک. شوند کنند و خيلی زود وارد فضای بازار کار بی رحم و خشن می زندگی که دارند، کودکی نمی 

ھای اجتماعی قرار دارند و متاسفانه ھم از لحاظ مالی و ھم از  ھا و بزه شان در معرض انواع آسيب علت نوع حرفه

  . گيرند نظر بھداشت روانی مورد توجه قرار نمی 

ان  کار کودکان به نوبه خود جنايتی است که سيستم سرمايه داری و دولت ھای آن ھا، عليه کودکان کار و خيابمسأله

درصد کودکان  ١٧ سواد دارند و ئیسواد و کم سواد ھستند يا در حد ابتدا درصد اين کودکان بی  ٧٢. کنند اعمال می 

حدود .  سوء داردتأثيرسوادی در فرايند زندگی اين افراد  سوادی و کم اند و اين بی  اصال مدرسه نرفته کار و خيابان

 درصد کودکان کار و خيابان سابقه تزريق مواد ۴/۶اند،  ربه کرده درصد کودکان کار استعمال دخانيات را تج ۵٩

  .مخدر را دارند

 ميليون نفر ٨۵٠شمار گرسنگان جھان به . کنند  ميليارد نفر در زير خط فقر مطلق زندگی می ١/٣امروز در جھان، 

  . شود که بيش تر شامل کودکان و زنان است بالغ می

 کاری و گرانی به اوج خود رسيده و حتی اکثريت خانواده ھای کارگری نگران در ايران نيز در ماه ھای اخير بی

 حکومت اسالمی، در برخی شھرھای ايران به پوليسمامورين امنيتی و .  نيازھای روزمره خود ھستندتأمين

ه ميليون رقم کودکان کار در ايران، به س. تجمعات کارگران حمله کردند و چھار نفر را نيز در اراک اعدام کردند

  . نفر رسيده و بی کار زنان در سال گذشته خورشيدی، دو برابر شده است

 از مراسم ھای روز جھانی کارگر می اندازيم و سپس بحث خود ر ادر رابطه با ئیبا اين مقدمه، به نمونه ھا

  .مبارزات کارگران ايران، ادامه می دھيم

  

  شيده بنگل

به . ، بھبود ايمنی کار از خواست ھای اصلی کارگران استگله ديشبنبا توجه به حوادث مرگبار کارگری در 

ای برگزار شده و شرکت  ، تظاھرات گسترده بنگله ديشمناسبت اول ماه مه، روز جھانی کارگر، در داکا، پايتخت 

  .اند به اقداماتی برای بھبود ايمنی کار مبادرت کند کنندگان در اين تظاھرات، از دولت خواسته

، خواستار آن بودند که مالک ساختمانی که ريزش ئی شرکت داشند و با دادن شعارھائی در اين راه پيماھزاران تن

  .آن صدھا کشته برجای گذاشته، به اشد مجازات محکوم شود
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ھفته گذشته، ساختمانی در حومه داکا که محل فعاليت پنج کارگاه توليد پوشاک بود فرو ريخت و در اثر آن، بيش از 

 نفر رسيد و احتمال دارد ھنوز اجساد ديگری زير ٢۵٠٠تعداد مجروحان اين حادثه به . ر جان باختند کارگ۵٠٠

  . ھای مستقر در اين ساختمان عمدتا توليد کننده لباس برای چند شرکت غربی بودند کارگاه. آوار مانده باشد

. ارگران صنعت پوشاک را برانگيخت بود، خشم و اعتراض کبنگله ديشاين حادثه که بدترين حادثه صنعتی تاريخ 

 منجر شد و در بعضی موارد پوليستظاھرات اين کارگران در داکا پايتخت و شھرھای ديگر گاھی به زدوخورد با 

  . مجبور به محافظت از کارگاه ھای توليد پوشاک شدپوليس

 سھل انگاری و بی توجھی به پس از اين فاجعه عظيم انسانی، ھشت نفر از جمله مالک و مھندسان کارخانه به دليل

محمد سھيل رعنا صاحب ساختمان رعنا پالزا، رھبر محلی شاخه جوانان حزب . ايمنی کارگران دستگير شده اند

  .ھم در بين دستگير شدگان است) بنگله ديشحزب حاکم (عوامی ليگ 

 ای توليد می  ھای فرسوده ن  ھا و ساختما  ھای توليد شده با مارک ھای معروف، در کارگاه بخش وسيعی از پوشاک

 ھای فرسوده و مخروبه  حقوق متوسط کارگرانی که در اين کارگاه.  قرار دارندبنگله ديششوند که در کشور  

  . سنت در روز است۵٠مشغول به کارند کم تر از 

اين کارگاه  ھا امری عادی است و سودھای کالن صاحبان سرمايه از   ساعته در اين کارگاه١٢ساعات کار طوالنی 

 حقوقی و استثمار وحشيانه کارگران ببندد و   داری چشم خود را به ھر گونه بی  شود تا سيستم سرمايه ھا سبب می 

  . تنھا به فکر سود خود باشد

. در اين ساختمان چند طبقه، چھار شرکت توليدی نساجی که عمدتا برای صادرات، لباس توليد می کنند، مستقر بودند

، المان مشتری از کشورھای ٢٧است که در وب سايت آن، ) New Wave(» نيو ويو«شرکت ھا يکی از اين 

  . ديده می شودامريکادانمارک، فرانسه، انگليس، ايرلند، اسپانيا و 

باال رفتن دست مزدھا در چين و .  در ده سال گذشته رشد بی سابقه ای را تجربه کرده استبنگله ديشرشته نساجی 

 درصد ٨٠حدود .  را در موضع رقابتی قوی قرار داده استبنگله ديش، صنعت نساجی بنگله ديشدر پائين بودن آن 

 در بنگله ديشاگر چه . اين کشور تعلق دارد» کارگاه ھای خياطی ارزان« به کاالھای بنگله ديشاز کل صادرات 

ين دومين صنعت بزرگ نساجی شمار توسعه نيافته ترين کشورھای جھان قرار دارد اما صنايع نساجی آن پس از چ

    کارگاه شاغل ھستند۵۵٠٠ با بيش از دو ميليون کارگر که در بنگله ديشصنعت نساجی . جھان را تشکيل می دھد

  . به خود اختصاص می دھددالر ميليارد ٢٠ساالنه فروشی برابر 

  

  ترکيه

چرا که تجمع در . اول ماه می است، محل برگزاری جشن »ميدان تقسيم«در شھر استانبول ترکيه، سنتا و تاريخا 

ميدان تقسيم استانبول، نزديک به سه دھه برای کارگرانی که خواسته اند در روز اول ماه می گردھم آيند، سرود 

  . انترناسيونال بخوانند و به سياست ھای ضدکارگری سرمايه داران و دولت اعتراض کنند، ممنوع بوده است

 مخفی پوليس، مورد ھجوم مسلحانه ١٩٧٧ باخته ای است که در اول ماه مه اين ميدان، يادآور کارگران جان

 نفر از کارگران در جريان اين حمله جان خودشان را ازدست داده، صدھا نفر ٣٠قرار گرفتند و بيش از » ميت«

ودند که  ھزار کارگر در ميدان تقسيم تجمع کرده ب۵٠٠در آن روز، بيش از .  نفر نيز بازداشت شدند۴۵٣زخمی و 

.  قرار گرفتندپوليس مخفی وحشت زده شدند و در حال پراکنده شدن نيز مجددا ھدف تيراندازی پوليسبا شليک 
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 دست به کودتای نظامی زدند و ديکتاتوری نظامی برقرار ١٩٨٠طولی نکشيد که ژنرال ھای ارتش نيز در سپتامبر 

  .ن در ميدان تقسيم را نيز ممنوع کردندکردند، تعطيلی اول ماه می را لغو نمودند و تجمع کارگرا

را ممنوع » ديسک«حکومت نظامی در نخستين اطالعيه ھای خود پس از کودتا، کنفدراسيون کارگران انقالبی 

 نفر از فعالين و رھبران اين سنديکا را زندانی کردند و ده ھا ٨٠٠حدود . کردند و اموال آن را نيز مصادره نمودند

 ممنوعيت فعاليت اين کنفدراسيون، ١٩٩١با مبارزه پيگير کارگران، در سال . به قتل رسادندتن را در زير شکنجه 

  . لغو شد

استانبول » ميتقس«دان يه؛ امسال با برگزاری مراسم روز کارگر در مير ترکيب اردوغان، نخست وزيدولت رجب ط

دم آزاده از صبح روز چھارشنبه ھای کارگری، احزاب چپ و سوسياليست و مر هيمخالفت کرد ولی اعضای اتحاد

  .دان شونديدر تالش بودند که وارد م

لومتر مسدود کرده ين کيدان را نيز تا چندين ميھای منتھی به ا بود و تمامی جاده  به منطقه اعزام شده پوليسھزاران 

  .بودند

، يعنی ٢٠١٠ که در سال امسال دولت ترکيه در حالی با برگزاری مراسم اول ماه می در ميدان تقسيم مخالفت کرد

ھم چنين . بعد از سی و سه سال وقفه، مجوز برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در اين ميدان را صادر کرده بود

  . ، در اثر فشار اتحاديه ھای کارگری به عنوان روز تعطيل رسمی اعالم شد٢٠١٠روز جھانی کارگر در سال 

، نيروھای ضدشورش پوليس روبرو شدند که عالوه بر پوليس تھاجم سال گذشته نيز روز اول ماه می، کارگران با

نيز با تانک و گازاشک آور و باتوم به جنگ تظاھر کنندگان رفتتند و خيابان ھای استانبول، به صحنه مقاومت 

  .کارگران در برابر خشونت سازمان يافته نيروھای سرکوب گر دولتی تبديل شد

 پوليسوت احزاب چپ و سنديکاھا جمع شده بودند با پرتاب سنگ به سوی نيروھای دع تظاھرکنندگان استانبول که به

  .به مقابله پرداختند» باد اول ماه می زنده«، »مرگ بر فاشيسم«و فريادھای 

 برای متفرق ساختن ھزاران نفر از تظاھر کنندگان از گاز اشک آور و پوليسامسال نيز در استانبول نيز 

 نفر ١۶ و تظاھر کنندگان دست کم پوليسروھای ين نيدر زد و خوردھای پراکنده ب. ده کردخودروھای آب پاش استفا

  .مجروح و تعدادی نيز دستگيری شدند

 ميليون ٨/١٠براساس آخرين داده نھادھای رسمی و مدنی در حوزه کار، تعداد کارگران رسمی در ترکيه افزون بر 

  .رگری ھستند درصد آن ھا عضو سنديکاھای کا٩/٢١نفر است که 

برای اين که سنديکاھا حق انعقاد قرارداد دسته جمعی با .  سنديکای کارگری فعال است٩٢در حال حاضر در ترکيه 

کارفرمايان اعم از دولتی يا بخش خصوصی را کسب کند، بايد حداقل سه درصد کارگران در يک رشته را نمايندگی 

  . سنديکا عضو باشندکند و حداقل نيمی از کارگران شاغل اين رشته در

براساس قوانين کار ترکيه، . در ھر محل فقط يک سنديکا می تواند قرارداد دسته جمعی با کارفرما منعقد کند

تعداد . برای فعاليت سنديکاھا، نمايندگی کردن حداقل يک درصد کارگران شاغل اين بخش است» مشاغل«حدنصاب 

  . مورد گزارش شده است۴٩اين نوع تشکل ھا 

» تکسيف«سنديکای .  ھزار عضو دارد١۵١است که ˈ ترک متالˈگ ترين اتحاديه کارگری ترکيه، سنديکای بزر

 ھزار عضو در رديف دوم قرار دارد، ۵۴که مربوط به اتحاديه کارگران شاغل صنايع نساجی و پوشاک است با 

ضو سومين اتحاديه بزرگ  ھزار ع۵٠که کارگران بخش خدمات را پوشش می دھد نيز با » خدمت ايش«سنديکای 

  .کارگری ترکيه است
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»  ايش-ترک «. سنديکاھای کارگری در ترکيه در زير چتر حمايت سه کنفدراسيون بزرگ کارگری جمع شده اند

  . درصد کارگران عضو سنديکاھا را تحت پوشش دارد٧١بزرگ ترين کنفدراسيون کارگری ترکيه است که حدود 

کنفدراسيون کارگران انقالبی » ديسک« درصد کارگران و ١۶رگری است که ديگر کنفدراسيون کا»  ايش-حق «

  . درصد افراد عضو اتحاديه ھای کارگری را تحت پوشش دارد١٠

 سال اخير اصالحات ١٠دولت در قبال انتقاد تند اتحاديه ھای کارگری از سياست ھای خود مدعی است که در 

  .ه است حقوق کارگران انجام دادتأمينزيادی در خصوص 

در چھار سال اخير برای «: ظفر چاغاليان وزير اقتصاد ترکيه، به مناسبت روز جھانی کارگر طی پيامی، ادعا کرد

 در اقتصاد ترکيه در حالی مطرح است که بحران ئیبه گفته او، اشتغال زا» .پنج ميليون نفر شغل ايجاد شده است

  .ی بزرگ در تقالی خروج از بحران و رکود جدی ھستنداقتصادی جھان را در نورديده و بسياری از اقتصادھا

 جمھوری ترکيه است، تأسيس، که يکصدمين سال ٢٠٢٣چاغاليان، با اشاره به اھداف بلندپروازانه دولت برای سال 

 درآمد سرانه و دالر ھزار ٢۵ صادرات خدمات، دالر ميليارد ١۵٠ صادرات، دالر ميليارد ۵٠٠دسترسی به : افزود

 اقتصاد بزرگ جھانی، بدون پشتوانه مردم اعم از کارگر و اصناف ممکن نخواھد شد و ١٠تن در رديف قرار گرف

  .کنند» فداکاری«اين اھداف فقط در صورتی محقق می شود که ھمه دست به دست ھم داده و 

  

  کامبوج

شور تظاھرات کردند تا سوی پارلمان اين ک ط کار به يش دست مزدھا و بھبود شرايدر کامبوج، کارگران برای افزا

ھای پوشاک را به مجلس ارائه   در ماه در کارخانه دالر ١۵٠درخواست خود مبنی بر افزايش حداقل دست مزد به 

  .کنند

  

  اندونزی

شمار می  ھای اخير به  ھزار نفر در جاکارتا، پايتخت اندونزی گرد آمدند که رکوردی در سال ۵۵، پوليسگفته  به

کنندگان در تظاھرات  شرکت. رات خود خواھان افزايش دست مزد و توزيع عادالنه ثروت شدندآن ھا در تظاھ. رود 

 حداقل دالر ١١ به دالردادند و خواھان افزودن سه  سازی شعار می روز کارگر جاکارتا، ھم چنين عليه خصوصی 

  .شده کنونی شدند نئيدست مزد تع

  

  ھنگ کنگ

ھان، پنج ھزار نفر در ھمبستگی با اعتصاب کارگران بنادر دست به کنگ، يکی از مراکز مالی بزرگ ج در ھنگ 

  .تظاھرات زدند

  

  يونان

 ساعته کشور را ٢۴ه کارگری برای اعتصاب يونان فراخوان دو اتحادين المللی، در يھای ب به گزارش خبرگزاری 

  .ين کشور عمال متوقف شدتخت ايمه فلج در آورد و صبح روز چھارشنبه حمل و نقل عمومی در آتن، پايبه حالت ن

 ھای اقتصادی دولت و نرخ باالی بی کاری درشھرھای  استيونان ھم در اعتراض به سيده ھا ھزار نفر از مردم 

  .بزرگ دست به تظاھرات زدند
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 ھای رياضتی دولت يونان ھستند که منجر به افزايش شديد بی کاری به  تظاھرکنندگان خواھان پايان سياست

  . وانان شده استخصوص در ميان ج

ھای رياضتی برای  گويد سياست  برد اما دولت اين کشور می  يونان در ششمين سال رکود اقتصادی خود به سر می

  . ھای مالی بيش تر جامعه جھانی ضروری است دريافت کمک 

. صد برسد در٢٧ھای دولت باعث شده تا نرخ بی کاری در کشور به  گويند سياست ھای کارگری يونان می اتحاديه

  . درصد است۶٠نرخ بی کاری در ميان جوانان 

  

  اسپانيا

 درصد رسيده، دو سنديکای اصلی اين کشور از مردم دعوت کرده ٢٧در اسپانيا ھم که نرخ بی کاری به رکورد 

  . شھر اين کشور به خيابان ھا سرازير شوند٨٠بودند که در 

  

  المان

 ھزار نفر در روز جھانی ۴٢۵ه اول ماه می، اعالم کرد که حدود روز چھارشنب) ب گ  د (المانسنديکای سراسری 

کننده بيش از شرکت کنندگان سال گذشته   شود اين تعداد شرکت  گفته می.  اند  تظاھرات کردهالمانکارگر در سراسر 

  . بوده استالمانھای اول ماه می در   ئیپيما در راه

کننده در راه  شمار زياد شرکت «: ، در سخن رانی خود گفت)ب گ د (المانس سنديکای سراسری ئيميشائيل زومر، ر

 در اين ٢٠١٣، نشان دھنده اين موضوع است که در انتخابات پارلمانی سال المانھای روز اول ماه می در  ئیپيما

 برنامه که سنديکای سراسری ۴٠٠شعار بيش از » .تواند به خواست کارگران توجه نکند  نمی ئیکشور ھيچ نيرو

پيش به سوی کار خوب، حقوق بازنشستگی مطمئن و . اول ماه می روز ماست«:  به اجرا درآورد، چنين بودمانال

  . »عدالت اجتماعی در اروپا

  

  فرانسه

 نفر ١۶٠٠٠٠يو، .اس.ت، سوليدرواف.ژ.ت، درپی فراخوان سه سنديکای ث.ژ.به گزارش اول ماه مه سنديکای ث

  . و تجمع، شرکت کردندئیاه پيما تظاھرات، ر٢٨۶در سراسر فرانسه در 

روز اول ماه می، کارگران بخش ھای دولتی، خصوصی و بازنشستگان عليه اخراج، بی کاری، کاھش حقوق 

  .اعتراض کردند... کارگران و مستمری بازنشستگان و سياست ھای رياضت اقتصادی و

  

  فيليپين

موجود شدند و ازدولت خواستند استخدام پيمان کاران در فيليپين تظاھرکنندگان در مانيل خواھان حمايت از مشاغل 

در کامبوج کارگران از . پيمان کاران از مزايای استخدام رسمی استفاده نمی کنند. و کارگران موقت را متوقف کند

  .قانون گذاران کشور خواستند حداقل دست مزد را افزايش دھد

  

   سليمانيه-کردستان عراق 
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ه مه روز جھانی کارگر در شھر سليمانيه با حضور صدھا تن از کارگران و نمايندگان روز چھارشنبه مراسم اول ما

  .احزاب و تشکل ھای مدنی و سياسی برگزار گرديد

در جريان برگزاری اين مراسم که به فراخوان تشکل کارگران ساختمانی در کردستان برگزار گرديد، جمعی از 

آنان با خود پوسترھای فعالين کارگری . سليمانيه نيز شرکت داشتندکارگران و فعالين کارگری ايرانی مقيم شھر 

 حمل می کردند و خواھان آزادی بدون قيد و شرط آنان شده ئیدربند در زندان ھای حکومت اسالمی و پالکاردھا

  .بود

  

  ، روز جھانی کارگر در ايران١٣٩٢ ]ثور[ ارديبھشت١١

 ارديبھشت، به عنوان روز کارگر شناخته می ١١اه می برابر با در ايران نيز ھم چون ديگر کشور ھا، روز اول م

 ئیاما حکومت، ھمواره سعی می کند اين مراسم ھا تحت کنترل دولتی صورت گيرد و خارج از آن و برپا. شود

، ارگان رسمی حکومت در درون طبقه کارگر، ١٣٨۶تا سال . مراسم ھای مستقل کارگری شديدا سرکوب می گردد

 را به مناسبت اين روز دريافت می کردند اما ئی ھائیکار و شوراھای اسالمی کار، مجوز راه پيمايعنی خانه 

کارگران راديکال و پيشرو، با سر دادن شعارھا و مطالبات خود، کنترل را از دست گردانندگان آن خارج می کردند 

 ھای خانه کارگر، خودداری کرده ئیيمابه  اين دليل، از آن سال تاکنون، وزارت کشور از صدور مجوز برای راه پ

از آن، پس خانه کارگر مراسم ھای روز کارگر خود را در سالن ھای سرپوشيده و کنترل شده برگزار می . است

ی در شھرھای مختلف به ويژه تھران و پوليس - بنابراين، اول ماه می امسال در ايران، با وجود فضای امنيتی . کند

  .شدشھرھای کردستان برگزار 

  

  سنندج

ی در شھره سنندج، صدھا تن از پوليسطبق گزارشات، عصر چھارشنبه با وجود شديدترين فضای امنيتی و 

کارگران، فعالين کارگری و زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب سنندج با برگزاری تظاھرات، اول ماه می 

  .روز جھانی کارگر را گرامی داشتند

شھر سنندج، با سر دادن شعار و با در دست » غفور«تا ميدان اصلی » غفور«خيابان تظاھرکنندگان از ابتدای 

« ، »کارگر زندانی آزاد بايد گردد«، »کارگر اتحاد اتحاد«، »کار مسکن آزادی« با مضامين ئیداشتن پالکاردھا

  . ات نمودند و تظاھرئیبه مدت پانزده دقيقه اقدام به راه پيما...  و» دولت سرمايه دار خجالت خجالت

نيروھای امنيتی و .  کردندئیکارگران تا مسير سه راه خيابان فجر؛ خيابان حسن آباد و قائم مقام فراھانی راه پيما

انتظامی حکومت که تمام قوای خود را در ساير نقاط شھر مستقر نموده بودند در لحظات پايانی اين تظاھرات، خود 

بر . اھرکنندگان درگير شدند که با پراکنده شدن تظاھرکنندگان به پايان رسيدرا به محل رساندند و با مردم محل و تظ

  . نفر است١۶اساس گزارشات، تعداد دستگير شدگان 

کارگران شھر سنندج طی قطعنامه ای ضمن گرامی داشت اول ماه مه روز ھمبستگی طبقاتی کارگران، بخشی از 

 .دندخواست ھا و مطالبات خود را در يازده بند بيان کر

نظام سرمايه داری ايران به موازات سياست ھای شرکای «: در قسمتی از اين قطعنامه از جمله تصريح شده است

ن دست مزدھای چند برابر زير خط فقر، با توجه به ئي خود و در ادامه برنامه ھای ضد کارگری خويش، با تع جھانی

 را به کارگران و زحمت کشان تحميل نموده و متناسب نبودن آن با نرخ واقعی تورم به وضوح مرگ تدريجی
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طبقه کارگر با توجه به وخامت روزافزون شرايط . سرنوشت آنان را به دست گردباد تند اقتصادی سپرده است

اقتصادی و يورش گسترده سرمايه داری به سطح زندگی و معيشت خود، چاره ای جز اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و 

  ». تنيده در تشکل ھای مستقل و سراسری را نداردمتشکل شدن در صفوفی به ھم

اول ماه می ھا در سنندج، در پرتو سرکوب و خفقان، ھمواره برگزار می شود و قطعنامه ھای راديکال خود را نيز 

 سنندج بود که ١٣۶٨جمال چراغ ويسی، سخن ران مراسم اول می سال . در اين مراسم ھا به تصويب می رساند

  .دام شدپس از دستگيری اع

به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، بعد از برگزاری روز جھانی كارگر در 

سنندج، فضای شھر به شدت امنيتی است و بسياری از فعالين كارگری و كارگران طی تماس ھای تلفنی تھديد شده 

 .اند

ھم چنين .  ميليونی آزاد گرديد۵٠ه می با قرار وثيقه بر اساس اين گزارش، بختيار چتانی از دستگيرشدگان اول ما

الزم به ذكر است كه روز .  ارديبھشت با گذاشتن سند آزاد شد١٣نسترن محمدی از دستگير شدگان اول ماه می روز 

 تن از فعالين كارگری آرام زندی و فردين قادری كه سند برای آزادی نام برده تھيه كرده بودند در ٢ ارديبھشت ١٢

اه مراجعه به سازمان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی در حالی كه سوار بر تاكسی بودند به ھمراه راننده تاكسی ر

 ساعت ٢راننده تاكسی فوق بعد از . مذكور توسط مامورين امنيتی دستگير و به حفاظت اطالعات منتقل شدند

 و ئی ساعت بازجو٢ت فراخوانده شد و بعد از  ارديبھشت به حفاظت اطالعا١۴ آزاد گرديد كه مجددا شنبه ئیبازجو

 ميليونی آزاد گرديد و قرار بر ۵٠ ارديبھشت با قرار وثيقه ١۴ھم چنين آرام زندی روز . با دادن تعھد آزاد گرديد

  . ارديبھشت با ھمان قرار وثيقه آزاد گردد١۵اين شده است كه فردين قادری نيز 

  

  سقز

در شھر سقز برگزار » پاساژ ماد«مقابل » ھلو«وز جھانی کارگر در ميدان روز چھارشنبه، مراسم گرامی داشت ر

، با وجود تدابير شديد امنيتی، جمعی از »کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری«به گزارش . شد

ر به سوی  بعدازظھ٧کارگران، زنان و مردان آزادی خواه شھر سقز به مناسبت گرامی داشت اول ماه مه از ساعت 

گفتنی .  نمودندئیپارک کودک در خيابان شھدا حرکت کردند و سپس به طرف ميدان آزادی و ميدان ھلو راه پيما

محمود « در جلو پاساژ ماد باالتر از بانک ملی واقع در ميدان ھلو، يکی از ماموران لباس شخصی به  است که

ورد خشم مردم و کارگران حاضر در آن مسير ، اين چھره سرشناس جنبش کارگری حمله ور شد که م»صالحی

اذيت «: وی در سخنانش خطاب به مردم گفت. بعد از اين واقعه، محمود صالحی به سخن رانی پرداخت. قرار گرفت

و آزار ماموران تنھا به اين دليل است که ما کارگر ھستيم و می خواھيم روز جھانی کارگر را برگزار کنيم که اين 

ماموران لباس شخصی وقتی حضور گسترده مردم را ديدند از آن مکان دور » .م ما می شونداشخاص مانع مراس

  . شدند و مراسم در ميان شور و شعف حاضرين به پايان رسيد

 برای کارگران و نھادھا و ئی، نه تنھا نام آشنا١٣٨٣ نام محمود صالحی، به ويژه از سال الزم به يادآوری است که

 ئیھا و احزاب چپ جھانی نيز نام آشنا ھای کارگری و سازمان ايرانی، بلکه برای تشکل ھا و احزاب سازمان

  . وی، حدود ھشت سال از زندگی خود را در زندان گذرانده است. است
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 تن ٥٠حدود  سقز، با تھاجم وحشيانه نيروھای امنيتی مواجه شد و ١٣٨٣تجمع اول ماه می کارگران در سال 

محمود : اين ھفت نفر عبارت بودند از.  نفر آزاد شدند٧ ساعاتی ھمه دستگيرشدگان به جز دستگير شدند که پس از

 .وارگر و اسماعيل خودکام و ھادی تنومندي پور، برھان د نى، محمد عبدىيمی، جالل حسيصالحی، محسن حك

 ای اتفاق افتاد که جناح رويداد سقز و تھديد و ارعاب دستگيرشدگان روز جھانی کارگر در اين شھر، در دوره

چنين در دوره در ھشت سال رياست جمھوری محمد خاتمی و ھم .  طلبان حکومت در راس قدرت بودنداصالح

 ھای فراوان بر کارگران در جريان یحقوق گرانه و تحميل بی نژاد، برخوردھای سرکوبرياست جمھوری احمدی 

قبال .  شودبوده و تفاوت چندانی در برخورد حاکميت به جنبش کارگری و تھديد و فشار بر فعالين کارگری ديده نمی

از اين ھا در دوره رياست جمھوری ھشت ساله رفسنجانی و در دوره ھشت سال رياست جمھوری خامنه ای و 

از سه دھه است که کليه مطالبات و خواسته ھای بر حق و عادالنه کارگران و نخست وزيری موسوی، يعنی بيش 

  .ھمه مردم آزاده سرکوب شده و ھم اکنون انبوھی زا اين مطالبات بر روی ھم انباشته شده است

  

  نقده

ت کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، گزارش داده است بعداز ظھر روز دوشنبه نھم ارديبھش

ماه مراسمی با حضور تعدادی از کارگران و اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری در 

  .گرامی داشت روز جھانی کارگر در خارج از شھر نقده برگزار شد

  

  مريوان

کارگران روز چھارشنبه جمعی از فعالين کارگری شھر مريوان، با توزيع بيانيه، پيام تبريک و شيرينی در ميان 

، خبازی ھا، شھرک صنعتی، کارگران کوره پزخانه ھا و مرغداری ھای اين شھر و »ميدان شبرنگ«ساختمانی 

  .اطراف آن، اول ماه می روز جھانی کارگر را پاس داشتند

  

  روانسر

 به نام  ارديبھشت، نيروھای امنيتی حکومت با يورش به منازل سه تن از اھالی روانسر١١بر پايه گزارشات شامگاه 

فردای آن روز نيز نيروھای . ، آنان را دستگير و با خود بردند»ميالد مرادی، لقمان منوچھری و عادل مرادی«ھای 

آنان ھم چنين . امنيتی حکومت مجددا به اين منازل مراجعه و وسايل شخصی و کامپيوتر اين افراد را ضبط کردند

  . اطالع رسانی دستگير خواھند شدخانواده ھای اين سه تن را تھديد کردند در صورت 

 ارديبھشت ماه، نيروھای گارد ويژه و لباس شخصی حکومت ضمن ايجاد فضای امنيتی، سه ١۴عصر روز شنبه 

راھی منتھی به جاده جوانرود ـ پاوه را به کنترل خود درآوردند و اقدام به بازرسی و اذيت و آزار مسافرين نمودند و 

  . کردنديکی از آنان را نيز دستگير

  

  شھرستان ری 

 شورای عالی ١٣٩٢ھم زمان با مراسم روز جھانی کارگر در ورزشگاه معتمدی تھران به مصوبه دست مزد سال 

در جريان اعتراض جمعی از کارگران صنايع و کارخانجات توليدی شھرستان ری به . کار رژيم اعتراض کردند
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 نفر از اعضای کانون بازنشستگان و ۵٠٠  معتمدی، حدود نمايندگی از ساير کارگران اين شھرستان در ورزشگاه

  . اجتماعی نيز آنان را ھمراھی كردندتأمينمستمری بگيران 

  

   اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد

روز چھارشنبه اول ماه می، با وجود فشارھا و تمام سختی ھای پيش رو، از اولين ساعات کاری در جمع ھمکاران 

عوامل کارفرما و حراست به طور . د تا ھمراه با آن ھا روز جھانی کارگر را گرامی بدارندخود حضور پيدا کردن

  .مرتب از اعضای سنديکا عکس و فيلم تھيه می کردند تا شايد با رعب و وحشت از استقبال ھمکاران جلوگيری کنند

خود ايجاد فاصله کنند، بلکه  با ھمکاران ئیبنا به گزارشات، آن ھا نه تنھا موفق نشدند بين کارگران سنديکا

  .فشارھای آن ھا باعث استقبال بيش تر کارگران از نمايندگان خود شد

اعضای سنديکا با پخش شيرينی به استقبال ھمکاران خود رفتند و در چندين پايانه با رانندگان و کارگران شرکت 

ادی که يکی از بزرگ ترين پايانه ھای واحد ديدار کردند و روز کارگر را تبريک گفتند و در آخر به پايانه آز

در اين پايانه با تجمع رانندگان . اتوبوس رانی تھران است مراجعه کرده و با استقبال با شکوه رانندگان روبرو شدند

 در زير پالکارد تھيه شده از سوی سنديکا، رانندگان خواستار آزادی رضا شھابی عضو زندانی سنديکا ئیو راه پيما

  .آزادی وی امضاء جمع کردندشده و برای 

بعد از مراسم اول ماه می، اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد، به ديدار يکی از مراکز کودکان کار رفتند و 

 به مناسبت ئیاين ديدار با خواندن سرودھا. ين جمعيت کودکان کار و بچه ھای کار قرار گرفتندمسؤولمورد استقبال 

  .اول ماه می ھمراه بود

  

   زندان اوين٣۵٠ داشت روز کارگر در بند بزرگ

با وجود کارشکنی .  زندان اوين با شکوه ھر چه تمام تر برگزار شد٣۵٠روز چھارشنبه، مراسم اول ماه می در بند 

بعضی از جريانات حاضر در بند، اين مراسم که شامل اجرای نمايش، سرود و سخن رانی بود با استقبال ساکنين بند 

  . واقع شد٣۵٠

از اعضای سنديکای شرکت واحد در اين مراسم به پيگيری سياست ھای ضد » رضا شھابی«ر سخن رانی د

 مقاومت - ١: کارگری از سوی تمامی دولت ھا در دو دھه گذشته، که وی فصل مشترک تمامی آن ھا را سياست ھای

  . بينوا سازی کارگران برشمرد، اشاره شد-٣ بی کارسازی کارگران -٢سازی کار 

ا شھابی، از دولت احمدی نژاد به عنوان آخرين قطعه پازل طرح تعديل ساختاری و خصوصی سازی ياد کرد و رض

وی، ضمن بر شمردن خواسته ھای کارگران، تنھا راه . آن را ادامه منطقی دولت ھای سازندگی و اصالحات دانست

  . کارگران را ھمبستگی و ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری اعالم کردئیرھا

  

   زندان گوھردشت کرج١٢روز جھانی کارگر در سالن 

 زندانی در گراميداشت روز جھانی ٨٠، مراسمی با حضور نزديک به ١٣٩٢ ارديبھشت ماه ١١پيش از ظھر روز 

و با خواندن مقاالت، سرودھا و اشعار مختلفی از طرف . برگزار شد  زندان گوھردشت کرج١٢کارگر در سالن 

   .زندانيان ھمراه بود
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وضعيت «، »داری مبارزات طبقه کارگر در وضعيت کنونی سرمايه«در ابتدای مراسم، سه مقاله با مضامين 

ای برای معرفی  در ادامه نيز مقاله . از طرف زندانيان قرائت شد» کارگر شھدای طبقه«و » کارگر کارگران و طبقه

بسيار  سپس خالد حردانی، نامه. نده شدتاريخچه روز جھانی کارگر و مبارزات صورت گرفته در اين روز خوا

کارگر نوشته بود خواند و پس از او نيز   را که از زبان پدرش، کارگر کارخانه فوالد اھواز، خطاب به طبقهئیزيبا

  .  ای در رابطه با وضعيت معلمان قرائت کرد رسول بداغی فعال صنفی معلمان و زندانی سياسی مقاله

شاھرخ «سپس . کارگر را گرامی داشتند وانی دو سرود انقالبی، ياد مبارزان و شھدای طبقه خ در ادامه زندانيان با ھم

  . را خواند» به پيش، به سوی سوسياليزم«، فعال کارگری دربند، سرود »زمانی

کارگران جھان «: ھا نوشته شده بود چنين زندانيان دو پالکارد را برای اين مراسم تھيه کرده بودند که روی آن ھم

چنين تصويری نيز از  ھم» !ھای اسارت شان چيزی برای از دست دادن ندارند کارگران جز زنجير«و » !تحد شويدم

) مبارزه نماد ادامه(و ديگری چکش ) نماد آگاھی(سوی زندانيان تھيه شده بود که روی آن دو کارگر که يکی مشعل 

  . در دست داشتند طراحی شده بود

  

  زندان تبريز

برپا » محمد جراحی«اين جشن که به ھمت . انيان زندان تبريز روز جھانی کارگر را جشن گرفتندچھارشنبه، زند

 . شد، در بند ھشت کار درمانی زندان تبريز، شيرينی توزيع شد

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، زندانيان اين بند، کارگران تحت متادون درمانی ھستند و در زندان ھم، در 

شرايط کاری و دست مزد در کارگاه ھای زندان تبريز، در مقايسه با . کفاشی و تريکوبافی کار می کنندکارگاه ھای 

از زندان تبريز به زندان يزد و » شاھرخ زمانی«يکی از داليل تبعيد . کارگاه ھای بيرون زندان، بسيار وخيم است

  . شھر، اعتراض وی به اين شرايط وخيم بودئیسپس رجا

ر پيامی از زندان تبريز، روز جھانی کارگر را به کارگران و فعاالن کارگری، به خصوص محمد جراحی، د

  .شاھرخ زمانی و رضا شھابی، تبريک گفت

با وجود تجويز . محمد جراحی، که در زندان به سرطان تيروئيد مبتال شده، ھم اکنون تحت پرتو درمانی قرار دارد

 مطلق در منزل را تجويز کرده اند، مقامات زندان و دادگستری پزشکان معالج، که طی دوره درمان، استراحت

  .تبريز، از مرخصی استعالجی محمد جراحی، جلوگيری کرده اند

  

  تجمع کارگران در مقابل مجلس

 به گزارش ايلنا، تجمع .جمعی از کارگران صبح چھارشنبه، در مقابل ساختمان مجلس شواری اسالمی تجمع کردند

 ھزار تومانی و خط فقر يک ميليون ۴٨٧ھا اختالف فاحش بين دست مزد  ھای آن ارچه نوشتهکنندگان که مضمون پ

 ھزار تومانی بود، ضمن اعتراض به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه خواستار بازبينی دست مزدھای سال ۵٠٠و 

  .جديد شدند

 ھزار ٣٠ن شده، طومار ئي تعاين كارگران كه در سال گذشته نيز در اعتراض به ناعادالنه بودن دست مزدھای

 را خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی امضا كرده بودند امسال و در ادامه پيگيرھای خود در اين ئیامضا

 .تجمع حاضر شدند
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تجمع كنندگان با بيان اين که با وجود حمايت ھمه جانبه و گسترده کارگران سراسر کشور از در خواست برای 

ھا توجھی نکردند،  ن مربوطه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ھيچ گاه به اين خواستهوالمسؤافزايش مزد، 

ن در حالی است که ھم اکنون پنج ھزار کارگر ديگر نيز با امضای طومار ياد شده مسؤوالواكنش منفعالنه : افزودند

 .اند حمايت خود را از درخواست برای افزايش مزد اعالم کرده 

از آن جا كه كه اين روزھا نمايندگان مجلس بدون توجه به نگرانی کارگران در کمسيون تلفيق : ن افزودنداين كارگرا

کنند تا که به طور قانونی مجوز افزايش قيمت کاالھای اساسی را صادر کنند، در آستانه اولين  بودجه تالش می 

يم تا اعتراض مزدبگيران را به نمايندگان ا سالگرد امضای طومار اعتراضی کارگران در مقابل مجلس حاضر شده 

  .مئيمجلس بگو

  

  در بوشھر » شرکت صدرا«اعتصاب بيش از يک ھزار کارگر 

 ارديبھشت ماه، بيش از يک ھزار کارگر شرکت ھای پيمان کاری زير مجموعه شرکت ١٠از صبح روز سه شنبه 

ل گذشته و فروردين ماه امسال خود دست به صدرا در اعتراض به عدم پرداخت دست مزد ماه ھای بھمن و اسفند سا

طی بيانيه به مناسبت اول ماه می ضمن شادباش روز جھانی كارگر «ھم چنين کارگران اعتصابی، . اعتصاب زدند

 کرده اند مانند ديگر كارگران ايران و دنيا اين روز فرخنده را گرامی می داريم و اعالم می كنيم در برابر ظلم تأکيد

نمی نشينيم و فرياد بر می آوريم كه ھمصدا با ديگر ھمدردان جامعه كارگری حق خودمان را از و جور ساكت 

  ».حلقوم سرمايه داران بيرون می كشيم

  

  اعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد

اين  ارديبھشت، با بستن دروازه ورودی ١١اعتراض کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد که از روز چھارشنبه 

به گزارش خبرنگار ماھان نيوز، جمعيت . کارخانه آغاز شده بود شب با حضور عوامل يگان ويژه به تعطيلی کشيد

ن مس درباره استخدام اين مسؤوالھای   نفری کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به وعده٣٠٠حدود 

  .دست به اعتراض زدندھا از روز چھارشنبه با بستن دروازه ورودی اين مجتمع  نيرو

 ٢شود، از حدود   نفر می ٢۴٠٠دوک تعدادشان بالغ بر اين کارگران معترض که در دو مجتمع مس خاتون آباد و می

ھای  ھای اصلی، از شرکت ھا و شرکت  ای و کار زير نظر خود دستگاه ھای واسطه سال قبل، با تعطيلی شرکت

شرکت سرمايه گذاری مس نيز طبق قراردادی که . مه پيوستندمختلف به مجموعه شرکت سرمايه گذاری مس سرچش

ھايشان داده است که  ھا را بعد از گذشت يک سال از مدت قرارداد با اين کارگران بسته است وعده استخدام اين نيرو

  .ماه از وعده داده شده ھنوز خبری از استخدام نيروھا نيست١٨با گذشت حدود 

 با پايان يافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در شھر بابک ١٣٨٢ماه سال به ياد داريم که در اواخر دی 

 .  نفر از کارگران اين مجتمع اخراج شدند٢٠٠کرمان ، حدود 

پس از . در اعتراض به اين اقدام کارفرما، کارگران اخراجی ھمراه خانواده ھايشان دست به اعتصاب و تحصن زدند

 . شھر بابک کردند-ن، کارگران اقدام به بستن جاده خاتون آباد به نتيجه نرسيدن اعتصاب و تحص

و اين اقدام اعتراضی  اما نيروی انتظامی با اعزام چند فروند ھلی کوپتر از کرمان، کارگران را پراکنده کرد

 بار تجمع اما اين. در نتيجه کارگران به ناچار در مقابل فرمانداری شھر بابک تجمع کردند. کارگران به نتيجه نرسيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

کارگران به گلوله بسته شد که در طی آن چھار نفر از کارگران به نام ھای رياحی، جاويدی، مھدوی و مومنی کشته 

 . شدند

در پی شکايت يکی از تشکل ھای کارگری بين المللی به سازمان جھانی کار ، پرونده ای در مورد اين کشتار 

ھم چنين با شکايت خانواه ھای .  پيشرفت آن منتشر نشده استاما تا کنون ھيچ نتيجه از چگونگی. تشکيل شد

کارگران کشته شده ، پرونده ديگری در دادگستری شھر بابک تشکيل شد که در مورد فرجام اين پرونده نيز خبری 

  .نشده است

ان اشاره کرديم  ھای با شکوه کارگران جھان و ايرئی از مراسم ھا و راه پيمائیآن چه که در باال به عنوان نمونه ھا

  .به بحث خود در رابطه با موقعيت کارگران ايران ادامه می دھيم

امسال، روز جھانی کارگر در ايران، در شرايطی برگزار شد که به دليل اوضاع بحرانی کشور و خشم کارگران، 

 شورای عالی  ھزار تومانی از سوی۴٨٧ن دست مزد ئيتع. نيروھای امنيتی سعی کردند با کارگران درگير نشوند

کار، نه تنھا ھيچ تناسبی با تورم و گرانی ندارد، جامعه ايران با تورم و گرانی و و بی کاری و فقر سرسام آوری 

  .روبرو است

ن سطح دست مزد ئيبه گزارش رسمی بانک مرکزی ايران، نرخ تورم تا در اسفند ماه سال گذشته و ھنگام تع

صد اعالم کرده بود در حال حاضر باز ھم بنا به گزارش بانک  در۵/٣١ کارگران، ٩٢کارگران برای سال 

برخی آمارھای غيررسمی نرخ تورم در ايران را بيش .  درصد بالغ شده است۴٠مرکزی، نرخ تورم در ايران به 

 درصدی دست ٢۵بر اين ، افزايش .  ھزار تومان می دانند۵٠٠ درصد و خط فقر را بيش از يک ميليون و ۵٠از 

در ھمين يک ماه گذشته بسياری از کاالھای . ان، ھيچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در بازار نداردمزد کارگر

حتی ھمين دست مزدھای ناچيز نيز به موقع پرداخت نمی .  درصد افزايش داشته است٧٠ تا ۴٠ضروری مردم از 

  .صدھا ھزار کارگر، از يک ماه تا سه سال دست مزد معوقه دارند. گردد

ھای کوچک کم تر از ده نفر کارگر مشغول به کار ھستند که دست  می شود سه ميليون کارگر در کارگاهگفته 

چون که کارگران اين کارگاه ھا که اکثر کودکان و زنان ھستند در . ن شده شامل حال آن ھا نمی شودئيمزدھای تع

  .مول قانون کار خارج شدنددوران رياست جمھوری خاتمی و رياست کروبی در مجلس شورای اسالمی، از ش

. گيرند در اين ميان بسياری از کارگران ايران به دليل اين که قراردادی ھستند، زير پوشش بيمه بی کاری قرار نمی 

بر اساس قانون کار جمھوری اسالمی ايران، کارگران چنان چه دو سال پياپی در يک کارگاه مشغول به کار باشند و 

 مشمول دريافت بيمه بی کاری خواھند شد، اما آن گونه که دبير کل خانه کارگر گفته حق بيمه آنان واريز شود،

  ». درصد کارگران ايران قراردادی ھستند٧٠«: است

 ھزار کارگر در ايران مشاغل خود را ٢٠٠ سال گذشته ساالنه به طور متوسط ٨، در »روزنامه شرق«به گزارش 

  . سال گذشته تعطيل شده اند۴ر د  واحد توليدی٣۶٠٠از دست داده و بيش از

به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، در مراسم اول ماه می خانه کارگر، گفته است که به 

 درصد در نرخ دست مزد جبران ٢۵ درصد بوده و افزايش ۴٠گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم ساالنه بيش از 

  .کننده کاھش قدرت خريد کارگران نيست

 درصد واحدھای توليدی مشکل دارند و ٨٠به اقرار حسين کمالی، دبيرکل حزب اسالمی کار حکومت، بيش از 

  .کارگران آن ھا به صورت گروھی اخراج می شوند
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 دھد که  سه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن استان تھران ھم نشان میئيھای محمد برخوردار، عضو ھيئت ر گفته

 ھای  پيش از اين مرکز پژوھش.  درصدی روبرو بوده است۴٣غال صنعتی کشور با کاھش در يک سال گذشته اشت

  . درصدی اشتغال در واحدھای صنعتی و توليدی خبر داده بود۴٠مجلس از کاھش 

 ھم تعداد واحدھای ٩١شود در سال  دھد، برآورد می  خبر می٩٠ واحد توليدی در سال ١٢٠٠ھا از تعطيلی  گزارش 

در کل حداقل (اند   واحد توليدی تعطيل شده۵٠٠ و ٧٠٠ ھم ٨٨ و ٨٩ھای  ش از اين باشد، در سالتعطيل شده بي

 ھزار کارگر ھشت ٢٠٠آمارھا از ميانگين بی کاری ساالنه .).  سال گذشته تعطيل شده اند۴ واحد توليدی در ٣۶٠٠

  .کند سال اخير حکايت می 

ك تا ين اتاق از سابقه يح گزارش تورم ايق بازرگانی در تشرم بھادرانی، معاون بررسی ھای اقتصادی اتايابراھ

 درصدی در دولت ۴٩ تومانی، تورم ٧ دالر برابری نرخ ارز از زمان ٣۶٠ران، رشد ي درصدی تورم در ا١۵۶

برای رفع موانع و : انه خبر داد و اظھار داشتي كشور خاورم١۵ان يران در مي كسب و كار ا١٣ھاشمی و رتبه 

ش تری دارد كه در يت بي مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولوئیھا دگی به بحثيكسب و كار رسبھبود فضای 

  .شود د پول گفته می يھا و كاھش قدرت خر مت يش سطح عمومی قيواقع تورم به افزا

ران رتبه ي ا٢٠١٢ و در سال ١١٣ كشور ی كشور برا١٨٣ن ي در ب٢٠٠۵رتبه كسب و كار در سال : او، افزود

قا رتبه يانه و شمال آفري كشور خاورم١۵ن ي كشور داشته است و در ب١٨٣ن يت كسب و كار در بي در وضع١۴۴

 و ٣٨ن رتبه ي، بحر٣۶، قطر رتبه ٣٣، امارات رتبه ١٢ا رتبه ي است به طوری كه عربستان در دن١٣كشور ما 

  . را دارد۶٩اردن رتبه 

مردشان بسيار وخيم تر است و در بی کارسازی ھا نخست در اين ميان، وضعيت زنان کارگر نسبت به ھمکاران 

ھای  گويد شمار زنان بی کار در سال دبيرکل خانه کارگر، با استناد به گزارش مرکز آمار می. آنان اخراج می گردند

ض ھا، دست مزدھای نابرابر و تبعي فعالين کارگری می گويند زنان اولين قربانيان اخراج . اخير دو برابر شده است

 . جنسيتی ھستند

 ھای   گويد ميزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کل کارگران در سال عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر می

  .دھد ورود زنان به بازار کار افزايشی نداشته است  نشان میمسأله درصد در نوسان بوده و اين ١٧ تا ١۵اخير بين 

ھای کوچکی  ھا به کار در کارگاه ھای بزرگ توليدی و اجبار آن طيلی کارگاهيکی ديگر از مشکالت زنان کارگر، تع

کارگاه ھای زير پنج نفر و ده نفر کارگر از شمول قانون کار خارجند . شود که مشمول قانون کار نيستند عنوان می 

ان و کودکان را با دست از اين رو، کارفرايان بيش تر زن. و ھيچ گونه کنترل دولتی و قانونی در آن ھا وجود ندارد

 تا ٢٠٠گفته می شود ميانگين حقوق اين کارگران . مزد کم تر و ساعات کار بيش تر شديد استثمار می کنند

  .  ساعت است١٢ تا ١٠ھا بيش از  ھزار تومان و ساعات کاری آن ٢۵٠

 در قالکت زندگی سرپرست به خصوص زنان ساکن روستاھا،  بر اين که زنان سرپرست خانوار و بی تأکيدضمن 

 ھزار زن سرپرست خانواده، اکثر بی کار ھستند و يا به کارھای ٢٠٠گفته می شود بيش از يک ميليون و . می کنند

  .ھای کاذب مشغول ھستند دست فروشی و شغل

بحران ھای اقتصادی ايران، سبب شده است که ھر چه بيش تر از خانواده ھای کارگری به دليل بی کاری و گرانی 

 کنند از اين رو، در اين خانواده ھا روزبروز آسيب ھای تأمينفقر نتوانند زندگی خود و فرزندانشان شان را و 

يکی از اولين آسيب ھای اجتماعی، بازماندن خانواده ھای محروم از . اجتماعی گسترده تر و بيش تر می شود

  .تحصيل است
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ساله ١٧ تا ۶ ميليون کودک بين ۵/٣کرد که بيش از ھای مجلس شورای اسالمی، اعالم  سال گذشته مرکز پژوھش

ھای تحصيل به داليل مختلف از تحصيل  اند يا در طول سال از تحصيل بازمانده اند که يا اصال به مدرسه نرفته

اخيرا خانم قاسم زاده استاد دانشگاه و فعال حقوق کودکان، اعالم کرده است که ايران حدود سه ميليون . اند بازمانده 

بيش تر اين کودکان در کارگاه ھای زير ده نفر به کار گرفته می شوند که از شمول قانون کار . ودک کار داردک

  .خارج است و ھيچ کنترل و بازرسی در آن ھا صورت نمی گيرد

بافی  دھد که نيمی از زنان کارگر صنعت قالی  ھم چنين تحقيق گروھی از دانش جويان پزشکی دانشگاه يزد نشان می

 نوع ١٠کنند و بيش از   ساعت کار می١۶ تا ١٢ سال سن دارند، در روز بين ١۶بافی کشور که کم تر از   گليمو

آمار غيررسمی .  شده استئیھای مختلف پوستی، استخوانی و عضالنی در ميان اين دختران نوجوان شناسا بيماری

  .دھند يل می درصد کارگران شاغل در اين صنعت را زنان تشک٩٠گويد بيش از  می 

ھای تنفسی،  بافی شھر اصفھان انجام شده است، موارد متعددی از بيماری  ھای قالی  در پژوھش ديگری که از کارگاه

  . شده استئیھای چشمی ميان زنان کارگر شناسا سردردھای شديد، امراض پوستی و ناراحتی 

 کارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و ١٠ تر از ھای کوچک با کم  که بسياری از زنان کارگر در توليدیئیجا از آن 

  .خدمات پزشکی رايگان نيز محرومند و عمال دسترسی کم تری به خدمات پزشکی برای درمان دارند

 ھزار ۵٠٠ ميليون و ٣ ميليون نفر و از ۵ ميليون شاغل موجود در ايران، فقط ٢۴بر اساس آمارھای رسمی، از 

اما آمار غيررسمی حالی از دو برابری بی کاران .  ھزار نفر زن می باشند٢٠٠و نفر بی کار کشور نيز يک ميليون 

  .کشور با آمارھا رسمی است

 ھزار کارگر در اشتغال داشت و يکی از قطب ھای صنعتی بسيار مھم کشور به ۴٠عسلويه که زمانی : برای نمونه

البته در اين ميان، عسلويه . يافته است ھزار کارگر کاھش ۴حساب می آمد، ھم اکنون کل کارگران شاغلش، تا 

منحصر به فرد نيست، کارخانه ھای بسيار ديگری که زمانی ھزاران کارگر در آن ھا کار می کردند، اکنون يا به 

  . تمامی تعطيل شده اند يا نيمه تعطيل اند و کم ترين جمعيت کارگری در آن ھا باقی مانده اند

، ساالنه دست کم صد ھزار ١٣٩١ تا ١٣٨۵ان می دھند که در طول سال ھای آمارھای رسمی مرکز آمار ايران، نش

 گويای عدم صحت آمار رسمی بی کاری در کشور ئیشغل از خالص مشاغل کشور از بين رفته و ھمين به تنھا

  .است

در .  باشدتر از ايران ھا نامناسب   برای زنان در آنئیزا  در جھان وجود دارند که وضعيت اشتغالئیمعدود کشورھا

 و در ١٠٣اند، ايران در رده   کشوری که مورد بررسی قرار گرفته١١٣ و ايجاد شغل، در ميان ئیزا زمينه اشتغال 

  . قرار گرفته است٢٩ در رده ئی کشور آسيا٣٣ميان 

  

  جمع بندی

 ٢٠٠عديل  تاکنون، ت٨۶سال حقوق معوقه، و مزايا و عيدی سال   ماه حقوق معوقه، سه٢٠شش ماه حقوق معوقه، 

 اجتماعی، تأمينھا،  کارگر، بازخريد کارگران و بالتکليفی و بی کاری کارگران، ضعف مديريت، بدھی به بانک

  . ، برخی از وضعيت نابسامان کارگران ايران را نشان می دھند...استفاده از مرخصی اجباری و

، اما جواب »ما گرسنه ايم«دند که کارگران در حرکت ھای اعتراضی خويش در يک سال گذشته بارھا اعالم نمو

  . ين حکومتی جز سرکوب و وعده ھای توخالی چيز ديگری نبوده استمسؤول
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واگذاری طرح ھای بزرگ عمرانی به ويژه در عرصه نفت و گاز به سپاه پاسداران، سرمايه گذاری ھا کالن در 

 ھای بين المللی، برنامه ريزی ھای عرصه ميلتاريسم، دزدی ھا و غارتگری ھا، حذف سوبسيدھای دولتی، تحريم

اقتصادی غيرعلمی و غيراجتماعی، ھرج و مرج بی سابقه را به خصوص در عرصه توليد حاکم نموده است که دود 

  . آن با بی کارسازی ھا و گرانی و فقر به چشم خانواده ھای کارگری می رود

، ١٣٩٢م شده و خط فقر در آغاز سال  درصد اعال۴٠در حالی که نرخ تورم در مورد کاالھای مصرفی حدود 

ن شده از سوی شورای عالی کار ئيحدود يک ميليون و ھفتصد ھزار تومان در ماه برآورد می شود، دست مزد تع

چھارصد و ھشتاد و ھفت ھزارتومان در ماه است و حقوق کارگران شاغل نيز به ھيچ رو کفاف زندگی آنان را نمی 

بخش وسيعی از کارگران به .  ناچيز نيز اغلب با ماه ھا تعويق پرداخت می گرددمضافا اين که ھمين حقوق. دھد

اين در حالی ست که حوادث . طور روز مزدی کار می کنند و نتيجتا فاقد بيمه ھای بی کاری يا آسيب ديدگی ھستند

  .ناشی از کار به علت فقدان ايمنی محيط و وسايل الزم، رشد فزاينده ای داشته است

 تنزل ١۵٠س کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، شاخص کيفيت زندگی در ايران به رتبه ئياف ربه اعتر

س کميسيون اقتصادی مجلس حکومت در ھمين ارتباط، چنين اقرار ئي، ر»روزنامه بھار«به نوشته . پيدا کرده است

 به رتبه ٢٠٠۵ در سال ٨٨ه کيفيت زندگی مردم ايران در مقايسه با ديگر کشورھای جھان از رتب«: کرده است

  » . تنزل پيدا کرده است٢٠١٠ در سال ١۵٠

از جمله اين معيارھا، . معيار رتبه بندی اقتصادی و اجتماعی کشورھا، شاخص کيفيت زندگی نام گذاری شده است

سيتی سرانه توليد ناخالص ملی، اميد به زندگی، ثبات سياسی و امنيت، آزادی سياسی، امنيت شغلی و برابری جن

  .ھستند

در مراسم تجليل از معلمان کشوری و استانی در  سحرخيز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،

 درصد از بی کاران کشور، مدرک ليسانس و باالتر ٧۶با اين وجود طبق آمارھای اعالم شده : ... زنجان، گفت

  » ...دارند

 ساله بی کار ٢٩ تا ١۵ درصد از جمعيت فعال ۵/٢۴است که  آن   ساله، حاکی از٢٩ تا ١۵نرخ بی کاری جوانان 

   . بيش تر بوده استئیاين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستا. بوده اند

 درصد ۶/۴٠ ساعت و بيش تر نشان می دھد ۴٩ ساله و بيش تر با ساعت کار معمول ١۵بررسی سھم شاغلين 

اين شاخص که يکی از نماگرھای کار شايسته .  درصد در ھفته کار می کنند۴٩معمول بيش از شاغلين به طور 

  .است، نشان می دھد در کشور سھم زيادی از شاغلين بيش تر از استاندارد کار می کنند

 و ين بيمارستان ھامسؤولدر حالی که بسياری از روستاھای ايران، فاقد درمانگاه و پزشک ھستند و در حالی که 

درمانگاه ھا، ھمواره از کمبود پرستار و پزشک می نالند، در آخر بھمن ماه سال گذشته، سرپرست وزارت 

 ھزار پزشک عمومی بر اساس شماره ھای نظام ٨٠٠اکنون «: بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفته بود

حرفه خودشان مشغول به کار  ھزار نفر از اين افراد در ۵٠ تا ۴٠پزشکی در کشور وجود دارد اما نزديک به 

 ».نيستند

 ھزار پزشک، شغل طبابت را ١۵ تا ١٠بين «: ، نوشت١٣٩٢ ارديبھشت ١خبرگزاری حکومتی آفتاب نيز در روز 

  ».اند رھا کرده و به مشاغلی چون فروش موبايل و مسافرکشی روی آورده

ھا کرده و به مشاغلی چون فروش  ھزار پزشک، شغل طبابت را ر١۵ تا ١٠از يک سو بين ... «: آفتاب نوشت

اند تا درمان برای شھروندان و ساکنان روستاھا و شھرھای محروم اکسيری ناياب  موبايل و مسافرکشی روی آورده
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امروز، اين ماجرای  ، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با تھران »دکتر داريوش طاھرخانی«. شود

ويژه  ھا و ھم چنين عدم وجود امنيت شغلی برای پزشکان، به  ن به واقعيتگذارا توجھی سياست  عجيب را نتيجه بی

کند که دولت   می تأکيددکتر محمدمھدی گلمکانی، مديرکل سالمت شھرداری تھران ھم . داند پزشکان عمومی می 

ه ھای  درصد ھزين٨٠ای جامع برای حل مشکل جامعه پزشکان و بيمارانی که امروز بيش از  آينده بايد برنامه

  .درمان را از جيب می پردازند، داشته باشد

ای است که به ازای کم تر از ھر   گونه  گويد که در حال حاضر جمعيت پزشکان عمومی در ايران به طاھرخانی می 

برای ھمين، ھم با . اما اين تعداد توزيعی مناسبی ندارند.  نفر، يک پزشک عمومی در کشور وجود دارد١٠٠٠

براساس آمارھای . برند ی کار روبرو ھستيم و ھم مناطق محروم ما از کمبود پزشک رنج می معضل پزشکان ب

س جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران، در حال حاضر در روستاھا به ازای ھر چھار ئير» ايرج خسرونيا«

 بايد نسبت به ھزار نفر يک پزشک و در شھرھا به ازای ھر دو ھزار نفر يک پزشک داريم، اين در حالی است که

سه جامعه ئيعضو ھيات ر» دکتر کاظم عباسيون«. جمعيت به ازای ھر ھزار نفر يک پزشک وجود داشته باشد

وقفه بيماران توسط يک پزشک، ميزان خطا در   مورد معاينه بی ١۵ دھد که ھر  جراحان ايران ھم ھشدار می

س جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران ھم ئييا، ردکتر ايرج خسرون.  دھد  درصد افزايش می٣٠معاينات بعدی را 

 ۵٠ کنند اما تأمينشان را   توانند مخارج   درصد می۴٠ درصد پزشکان درآمد خوبی دارند و ١٠تنھا «:  گويد می

 ھم ئیپزشکانی که به گفته خسرونيا، به کارھا» .اند دچار مشکل ھستند درصد بقيه که اکثر آن ھا پزشکان عمومی 

به گفته ايرج خسرونيا، اغلب پزشکان در مناطق . اند کشی روی آورده   فروشی، بنگاه مسکن و مسافرچون موبايل

 طوری که برخی از آن ھا در روز دو نفر مريض ھم برای ويزيت  دور از پايتخت وضعيت معيشتی خوبی ندارند به

رم اعضای جامعه پزشکی کشور را  چھا بيش ترين آمار بی کاری ھم دامنگير پزشکان عمومی است که سه. ندارند

 . شوند شامل می 

 نفر در ٣٠٠ تا ٢۵٠طبق مطالعات انجام شده در کشور روزانه بين «: س سازمان نظام پزشکی ھم گفته استئير

شوند و با توجه به سالمند شدن جامعه اين عارضه در آينده افزايش خواھد داشت  ايران دچار سکته مغزی می 

 ايرانی ٣٠٠روزانه :  خبرگزاری فارس، نوشت.کز اختصاصی درمان سکته مغزی الزامی استبنابراين ايجاد مرا

در کشوری که پزشکان بی کار باشند ديگر » .مرکز درمان سکته مغزی در کشور نداريم/  کنند سکته مغزی می

  .روشن است که افراد با سواد کم و بدون تخصص، شانس چندانی برای پيدا کردن ندارند

 نيازھای روزمره خود و خانواده تأمينون، بزرگ دغدغه کارگران و بی کاران و محرومان جامعه ايران، ھم اکن

در نتيجه سياست ھای اقتصادی حکومت اسالمی، کارگران ايران در حال حاضر نه امنيت شغلی و نه . ھايشان است

البات مختلف کارگران روی ھم تلنبار شده اکنون انبوھی از مط. امنيت اقتصادی و نه امنيت سياسی و اجتماعی دارند

آنان، در کنار مبارزه برای دريافت دست مزدھای معوقه، افزايش دست مزدھا متناسب با گرانی و تورم . است

 ئیموجود، آزادی زندانيان سياسی به ويژه کارگران زندانی، بی کارسازی ھا، مھم ترين امرشان مبارزه برای برپا

يعنی فعالين و رھبران کارگری، به اين امر آگاھاند که که بدون اين تشکل و .  استتشکل ھای توده ای شان

. سراسری کردن اعتراضات کارگران نمی توانند در مقابل تھاجم وحشيانه سرمايه داران و دولت جانی آن ھا بايستند

ی، پوليسھا و سرکوب ھای اما در ھمين راستا، کارگران موانع مختلفی پيش روی خود دارند؛ موانعی ھم چون فشار

ترس از اخراج، مشکالت اقتصادی، عدم تجربه کافی در امر سازمانی دھی و فعاليت متشکل، سکتاريسم، به ويژه 
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گرايشات مختلفی که افق و چشم انداز متفاوتی را دنبال می کنند از جمله موانع کارگران در جھت تشکل يابی شان 

  .است

ه در کشوری ھم چون ايران، برای باالبردن دست مزد بخور و نمير و بھبود شرايط در جامعه سرمايه داری، به ويژ

در صورت اعتراض کارگران، با سرکوب و زندان و شکنجه . کار، بدون اعتراض و اعتصاب عملی نيست

  . حاکميت نيز روبرو می شوند

ن فعالين کارگری مانند شاھرخ اعتراضات گسترده با جو خفقان و ترور پاسخ کارگران بوده است که در نتيجه آ

زمانی، محمد جراحی، بھروز عالمه زاده، بھروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی، غالب حسينی، ھنام ابراھيم زاده، علی 

آزادی، پدرام نصرالھی، مھدی فرحی شانديز، شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا به جرم دفاع از حقوق صنفی و 

  .حاکم در زندانند و ستار بھشتی که زير شکنجه در زندان به قتل رسيده استاعتراض به ستم و نابرابری ھای 

بحران اقتصادی و آسيب . در ھر صورت، ھمه شواھد نشان می دھد که جامعه ايران، آبستن حوادث مختلفی است

منفجر خواھد يعنی دير و يا زود جامعه ايران مانند بمب ساعتی . ھای اجتماعی در ايران، به خط قرمزھا رسيده اند

در چنين شرايطی، اگر طبقه کارگر متشکل و . شد و بحران سياسی و اجتماعی سراسر جامعه را فراخواھد گرفت

از اين رو، . ری نيز در حاکميت ايران به وجود آيد باز ھمه به نفع کارگران تمام نخواھد شدئيمتحد نباشد ھر تغ

و نيروھای سياسی سوسياليست و آزادی خواه و برابری طلب، طبيعی ست که فعالين کارگری، حاميان طبقه کارگر 

  .با خلوص نيت و بدون چشم داشت اولويت مبارزه شان را به برداشتن موانع تشکل يابی کارگران اختصاص دھند

در جھان امروز، سنديکاليسم و رفرميسم که گرايش غالب در جنبش کارگری جھان است طبقه کارگر را به سياھی 

 که با آرای ميليونی خود، احزاب رفرميست سوسيال دمکرات و چپ پارلمانی به قدرت برسانند ئیرولشکر و ني

کارگران را از موضع طبقاتی شان دور کرده اند و عمال مانع پيشروی طبقه کارگر با استراتژی طبقاتی اش به 

روز، بيش از ھر زمانی ديگری به از اين رو، طبقه کارگر در جھان ام. عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه شده اند

 بشر در راس ئی، که مارکس و انگلس اين بنيان گذاران سوسيالسم و علم رھا»انترناسيونال اول« چون ئیتشکل ھا

آن بودند نياز دارد تا بديل طبقاتی خود را در ھمه زمينه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در مقابل 

جامعه ای به وجود آورد که در آن، ھيچ مليتی و جنسيتی بر ديگری برتری نداشته جوامع قرار دھد و در نھايت 

باشد؛ کودکان به جای کار مشغول تحصيل و تفريح باشند؛ بازنشستگان در رفاه و آرامش زندگی کنند؛ زن و مرد به 

 آزاد و آرام ئیھا در فضامعنای واقعی برابر باشند؛ از سانسور و زندان و شکنجه و اعدام خبری نباشد؛ ھمه انسان 

و امن و صميمانه و پررفاه در کنار ھم زندگی کنند و جامعه نوينی بسازند که يک بار برای ھميشه به استثمار انسان 

  !توسط انسان خاتمه داده شود
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