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مقدمه
چند ساعتی به اول ماه می ،روز بين المللی کارگران نمانده است .کارگران اﯾران نيز در اﯾن روز ھم چون ھم
طبقه ای ھای خود در جھان ،در اﯾن روز ھمراه با خانواده ھاﯾشان به خيابان ھا می آﯾند تا با نماﯾش پرشکوه
قدرت طبقاتی شان ،خواست ھا و مطالبات خود را فرﯾاد بزنند و عليه ستم و استثمار سرماﯾه داران سخن بگوﯾند.
اکنون در مقطع  ١١اردﯾبھشت  ،١٣٩٠با نگاھی اجمالی به وضعيت عمومی طبقه کارگر اﯾران ،به وﯾژه کار زنان و
کار کودکان ،به روشنی می توان درﯾافت که شراﯾط کاری شان دشوارتر و وضعيت شغلی شان ،نا امن تر و
وضعيت اقتصادی شان وخيم تر از سال ھای گذشته است.
عدم پرداخت به موقع دست مزدھا در بسياری از کارخانه ھا ،تعطيلی مراکز کار و توليد ،اخراج و بی کار سازی
ھای دسته جمعی کارگران ،قراردادھای موقت و سفيدامضاء ،سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری ،بازداشت و
زندانی کردن فعاالن جنبش کارگری و نيز تشدﯾد فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله اقدامات سرکوبگرانه و
سياست ھای ارتجاعی دولت سرماﯾه داری حکومت اسالمی عليه کارگران اﯾران است.
در حالی که تورم و گرانی سرسام آور و خط فقر نيز باالی ﯾک ميليون تومان است ،تعيين ميزان  ٣٠٣ھزار تومان
به عنوان حداقل درﯾافتی حقوق کارگران اﯾران برای سال  ،٩٠توھينی بزرگ و فالکت بار برای خانواده ھای
کارگری است .حتی اﯾن دست مزدھای ناچيز شامل حال ميليون ھا کارگری که در کارگاه ھای خانوادگی و ھم
چنين کارگاه ھای زﯾر  ١٠نفر کار می کنند ،نمی شود.
حکومت اسالمی که طی چند سال اخير با بحران جھانی دنيای سرماﯾه داری نيز مواجه شده است عواقب
وخيمی برای کارگران در پی داشته و اجرای برنامه حذف سوبسيدھا در سال  ٨٩نيز ،شراﯾط زندگی را برای
کارگران اﯾران باز ھم دشوارتر ساخته است.
مجموعه فشارھا و تضييقات و ستمی که بر کل کارگران اﯾران اعمال می شود ،مسلما روی کار و زندگی زنان
کارگر اﯾران تاثيرات وﯾران کننده تری دارد .چرا که کارفرماﯾان در راستای سياست ھای تعدﯾل نيروی کار و اخراج
سازی ھای مداوم نخست زنان کارگر را اخراج می کنند از سوی دﯾگر ،نه تنھا کارگران زن نخستين قربانيان
سياست ھای تعدﯾل نيروی کار و اخراج سازی ھستند ،بلکه حکومت ضدکارگر و زن ستيز اسالمی ،زنان کارگر را
به بھانه ھای گوناگون تحت فشار قرار می دھد .بعالوه اﯾن که کارگران زن ،به خصوص در کارگاه ھای توليدی
کوچک ،مورد استثمار شدﯾدتر کارفرماﯾان قرار دارند .از اﯾن رو ،نقد و بررسی وضعيت وخيم تر زنان کارگر و دفاع از
برابری حقوق آنان ،باﯾد به صورت جدی تر در جنبش کارگری اﯾران ،طرح و داﯾما تاکيد شود.
سيستم سرماﯾه داری حاکم بر اﯾران ،کودکان را نيز شدﯾدا استثمار می کند و به جای تامين تحصيل راﯾگان ،آن
ھا راھی کارھای سخت و خطرناک می کند .زنان و کودکان بيش تر در کارگاه ھای کوچک کار می کنند که از
شمول قانون کار خارج شده اند.
قانون کار حکومت اسالمی اﯾران ،ھم چون قوانين دﯾگر آن ،ضدانسانی و در جھت منافع سرماﯾه داران و اھداف و
سياست ھای حکومت تدوﯾن و تنظيم شده و در سال ھای گذشته نيز ھمواره آن موادی که گوشه چشمی ھم
به منافع کارگران داشتند به نفع سرماﯾه داران تغيير داده شده اند.
قانون کار ضدکارگری حکومت اسالمی
قانون کار حکومت اسالمی ،بدون دخالت کارگران ،توسط سرماﯾه داران و حکومت حامی سرماﯾه تدوﯾن و تصوﯾب
و به جامعه کارگری تحميل شده است قانون کار ،ھم چون قوانين دﯾگر حکومت اسالمی ،ﯾک قانون کار
ضدکارگری است .اما ھمين قانون نيز بارھا توسط مجلس شواری اسالمی ،به نفع کارفرماﯾان و سرماﯾه داران
تغيير داده شده است.
حکومت اسالمی ،حدود  ١٠سال پس از انقالب  ،٥٧تغييراتی را به نفع سرماﯾه داران و کارفرماﯾان و دولت به
عنوان بزرگ ترﯾن کارفرمای کشور و به وﯾژه در عدم حضور نمايندگان واقعی کارگران ،در سال  ۶٩تصويب گرديد و
پس از آن نيز ھمواره تالش کرده تا ھرچه بيش تر حقوق کارگران را با آوردن اصالحيه ھای مختلفی ناديده بگيرند.
طبق تغيير قانون کار در دوره قدرت اصالح طلبان حکومتی به رﯾاست جمھوری محمد خاتمی ،مبنی بر اﯾن که
کارگاه ھای زير  ١٠کارگر شامل مقررات بيمه نباشند و حداقل حقوق ،شکايت از اخراج و گرفتن سنوات از کارگر
قراردادی و غيره از اﯾن بخش کارگران سلب شد.
کارفرماﯾان اﯾن کارگاه ھا که بيش تر کودکان و زنان را به کار می گيرند مزد بسيار کم تری به آن ھا می پردازند.
کارگران اﯾن کارگاه ھا ،حق بيمه ،سنوات و حق کودک ،مسکن ،مھد کودک و ساير مزايا برخوردار نيستند .از امور
بھداشتی ،حق زايمان و مواردی از اين قبيل برای کارگر زن قائل نيستند .آزار جنسی بی شماری نيز توسط
مديريت و کارفرماھا به زنان کارگر تحميل می گردد.
کودکان و جوانانی که بايد به تحصيل بپردازند اما به دليل درآمد ناچيز خانواده ھاﯾشان مجبورند به جای مدرسه
راھی کارگاه ھا و کارھای خطرناک شوند توسط کارفرمايان شدﯾدا استثمار می گردند .مزد بسيار پايين آن ھا و
شرايط سخت کاری شان ،بسيار غيرانسانی است.
اصالحيه ماده  ٢١در مورد فسخ قراردادھا ،اختيارات بيش تری به کارفرمايان داد مواردی که بازنشستگی ،از کار
افتادگی ،فوت کارگر ،انقضای مدت قرارداد ،پايان کار قرارداد با مدت مشخص ،استعفای کارگر ،کاھش توليد و
تغييرات ساختاری مربوط به کارگاه ،کاھش توان توليدی کارگر و غيره را به ضرر کرگران و به نفع کارفرماﯾان دگرگون
کرد .اصالح در ماده  ٢٧برای اخراج کارگر که قبال بايد تاييد شورای کارگری را در بر می داشت ،پس از تغييرات

جدﯾد تنھا به شورا اطالع داده می شود و ماده  ١٩١تعيين تعداد حداقل کارگرانی که مشمول قانون کار نمی
شوند.
قراردادھای موقت و سفيدامضاﯾی که فقط به امضای کارگر رسيده و در صندوق کارفرماست ،دست سرماﯾه داران
را برای استثمار ھرچه بيش تر کارگران و اخراج آن ھا باز می گذارد.
براساس قوانين کار اﯾران ،کارگاه ھاﯾی با کم تر از  ١٠کارگر مشمول قانون کار نمی شوند .معافيت اﯾن کارگاه ھا
از رعاﯾت حقوق کارگران سبب شده است که کارفرماﯾان زنان و کودکان را با حقوق کم تری و ساعات کار بيش
تری به کار گيرند بدون اﯾن که کم ترﯾن کنترل قانونی وجود داشته باشد.
خبرگزاری اﯾلنا ،روز شنبه  ٢۵دی ماه  ،٨٩دبير خانه کارگر حکومت در ساوه ،از مشاھده تعھد محضری کارگرانی
خبر داده که »حق مطالبه ھيچ گونه حقوقی« در صورت بروز حادثه ھنگام کار را ندارند .مھدی زمانی نوری ،ھم
چنين به قراردادھاﯾی اشاره می کند که »سفيدامضاء« ھستند ،ﯾعنی تارﯾخ شروع و پاﯾان کار کارگران در آن ھا
نوشته نمی شود .دبير خانه کارگر ساوه ،از حداقل  ۵واحد صنعتی خبر می دھد که در اﯾن شھر حقوق کارگران
را ماه ھا است پرداخت نکرده اند.
در ھمين زمينه سيامک طاھری خبرنگار حوزه کارگران در تھران ،در گفتگو با دوﯾچه وله ،اﯾن اتفاق را در کارگاه
ھاﯾی با کم تر از ده کارگر گسترده می داند و اضافه می کند» :چند سال پيش مجلس اﯾران قانونی را وضع کرد
که بر مبنای آن ،کارگاه ھاﯾی که تعداد کارگران شان زﯾر  ١٠نفر ھستند ،از شمول قانون کار معاف می شوند و
شامل قانون کار نيستند .ﯾکی از مضرات اﯾن طرح ،قراردادھای سفيدامضاء است .موارد دﯾگری ھم بسيار زﯾاد
است ،اﯾنکه کارگرھا با حقوق بسيار اندکی استخدام می شوند ،ھر شش ماه ﯾک بار اخراج می شوند و
کارگران جدﯾدی استخدام می شوند .به اﯾن ترتيب ،به علت وجود اﯾن قانون چنين حالتی پيش آمده و تقرﯾبا در
کارگاه ھای زﯾر  ١٠نفره ،می توان گفت از وسعت بسيار زﯾادی برخوردار است«.
خبرنگار حوزه کارگران ،درباره اﯾن که در صورت بروز حادثه برای کارگران اﯾرانی چه مرجعی برای رسيدگی به وضع
آن ھا وجود دارد میگوﯾد» :معموال مرجع رسيدگی به اﯾن امور وزارت کار است و کارگر باﯾد در درجهی اول به آن
جا مراجعه کند .البته در مواردی و تحت شراﯾطی می توان به دادگستری ھم مراجعه کرد .ولی ﯾکی از مشکالت
بزرگ در اﯾران اﯾن است که کارگران به حقوق شان آگاه نيستند و نمی دانند اصال باﯾد به کجا مراجعه کنند.
مواردی پيش می آﯾد که کارفرما با پرداخت مبلغی بسيار جزﯾی به کارگر ،حتی او را خوشحال ھم می کند و او
دﯾگر دنبال قضيه را نمی گيرد .حتی ممنون کارفرما ھم می شود که اﯾن مبلغ جزﯾی را به او داده است«.
در اﯾن ميان ،با اجرای طرح ھدف مندسازی ﯾارانه ھا و افزاﯾش قيمت ھا ھنوز رقمی به عنوان حداقل دست
مزدھا در سال  ١٣٩٠برای حدود  ٨ميليون کارگر اﯾرانی تعيين نشده ،اما طبق آن چه سال پيش از سوی مقامات
دولتی اﯾران اعالم شده کارگران اﯾرانی باﯾد حداقل حدود  ٣٢٠ھزار تومان در ماه حقوق بگيرند.
سيامک طاھری ،اما اﯾن اعداد را واقعی نمی داند و از حقوق  ۶٠ھزار تومانی در ماه برای کارگران در بعضی
شھرستان ھای اﯾران خبر می دھد .او چنين می گوﯾد» :طبق قانون کار حداقل دست مزد حدود  ٣٢٠ھزار تومان
است اما بازھم شامل کارگاه ھای زﯾر  ١٠نفر نمی شود .موارد بسيار زﯾادی را می شود ،بهخصوص در
شھرستان ھای کوچک تر مثال زد که کسانی با  ٧٠ ،۶٠و  ٨٠ھزارتومان حقوق در ماه کار میکنند«.
بيمه کردن کارگران ھم از دﯾگر مواردی است که در قانون کار اﯾران کارفرماﯾان مجبور به رعاﯾت آن ھستند اما تا
چه حد کارفرماﯾان اﯾرانی به آن پاﯾبند ھستند؟ سيامک طاھری ،می گوﯾد» :در مورد کارگران سفيدامضاء و
کارگرانی که تا شش ماه استخدام ھستند و کارگرانی که شامل قانون کار نمی شوند به خصوص در شھرستان
ھا ،اﯾن امر زﯾاد رواج ندارد .با توجه به نوع قراردادھاﯾی که با کارگران می بندند ،کارفرماﯾان راه ھا را پيدا می کنند
برای اﯾن که از زﯾر بيمه کردن کارگران شانه خالی کنند«.
اما مھم ترﯾن اتفاق حوزه کارگری ﯾکسال گذشته در اﯾران به گفته اﯾن روزنامه نگار حوزه کارگری ،پرداخت نکردن
حقوق بسياری از کارگران است .سيامک طاھری ،از مھم ترﯾن اتفاق حوزه کارگری در ﯾک سال گذشته می
گوﯾد» :به علت وضعيت تورمی ،به خصوص در سال گذشته افزاﯾش حقوق ھا بسيار پاﯾين بود .وضعيت معيشتی
کارگران روز بهروز بدتر می شود .مساله بزرگی که امروزه برای بسياری از کارگران مطرح است و زندگی روزمره
آن ھا را تحت تاثير قرار می دھد ،پرداخت نکردن حقوق ھا است .در بسياری از موارد اﯾن حقوق ھا پرداخت نمی
شوند .در مجموع وضعيت و معيشت زندگی کارگران ما رو به سراشيبی است«.
قانون کار جمھوری اسالمی در  ٢٩آبان ماه سال  ،١٣۶٩به تصوﯾب رسيده و به نظر برخی ناظران ،دومين قانون
فراگير کشور به شمار می رود .اﯾن قانون پس از پيشنوﯾس ھای متعدد و چرخش ھاﯾی که از سال  ۵٨تا ۶٩
ادامه ﯾافت ،به تصوﯾب مجلس سوم و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
ماده  ٧اﯾن قانون ،دست کارفرماﯾان را برای قراردادھای موقت و بدون مرز زمانی باز می گذارد .اﯾن در حالی است
که مواد  ١١و  ٢۵آن امکان فسخ ﯾک جانبه قرارداد کار را به ھيچ ﯾک از طرفين نمی دھد .ماده  ٧۶اﯾن قانون و بند
»ج« ماده  ،٩اشتغال افراد زﯾر  ١۵سال را ممنوع کرده و مزاﯾای مقرر در قانون را متعلق به آنان نمی داند .ماده ٩۶
بر بازرسی کار تاکيد دارد که حسن اجرای قانون در زمينه ھای بيمه ،تامين اجتماعی ،شراﯾط بھداشتی و اﯾمنی
کار را تضمين می کند .وجود تنھا  ۵٠٠بازرس برای دو ميليون کارگاه ،موجب شده که بسياری کارفرماﯾان ،قانون را
دور بزنند و حقوق کارگران را نادﯾده بگيرند.
تنھا کارگران رسمی امکان بھره مندی از امتيازھای ناچيز و محدود قانون کار را دارند .به طور نمونه ،حق
شيردھی و زاﯾمان تنھا به کارگران زن رسمی تعلق می گيرد .بسياری کارفرماﯾان با اتکاء به ماده  ٧اﯾن قانون و با
استفاده از نياز متقاضيان کار ،آن ھا را به صورتی شکننده و موقت به کار می گيرند.
ماده  ٢٧قانون کار ،اجازه اخراج کارگران رسمی را به کارفرما نمی دھد ،اما کارفرماﯾان با توسل به بھانه ھاﯾی
چون ورشکستگی ﯾا لزوم تغيير محل کارخانه ،کارکنان را در شراﯾط کناره گيری داوطلبانه از کار قرار می دھند.

اعتصابات کارگری در قانون کار حکومت اسالمی اﯾران ،ممنوع و غيرقانونی اعالم شده اند .اﯾن قانون ،تشکل ھای
کارگری را نيز تنھا در سه صورت انجمن صنفی ،شورای اسالمی کار و نماﯾندگی کارگران در شرکت ھای کم تر از
سی نفر به رسميت می شناسد.
» -١استفتاء اﯾلنا از رھبر« جمھوری اسالمی» :آﯾا کارگران برای پيگيری اھداف صنفی اجازه استفاده از حق
اعتصاب را دارند؟ حکم شرعی اعتصابات کارگران امروزه چيست؟« که خامنه ای در پاسخ چنين فتوا داده است:
»ھرگونه عملی که موجب تضعيف نظام مقدس جمھوری اسالمی شود جاﯾز نيست ...می توانند با گزارش
مطلب به مسئولين مافوق به مطالبات خود برسند« ،اسفند .١٣٨٢
اکنون نيز قرار است قانون کار کنونی در بحث ھای مربوط به برنامه پنجم توسعه اصالح شود .بسياری از فعاالن
کارگری نگرانند که باز ھم نکات مثبت اﯾن قانون ،به بھانه تشوﯾق سرماﯾه گذاری و جذب سرماﯾه گذاران ،به سود
کارفرماﯾان تغيير کند و حقوق کارگران ،محدودتر از پيش شوند.
قانون کار حکومت اسالمی ،تعيين حداقل دست مزد کارگران را بر عھدهی شورای عالی کار گذاشته است.
رﯾاست اﯾن شورا را وزﯾر کار و امور اجتماعی برعھده دارد و نماﯾندگان کارفرماﯾان و کارگران نيز در آن عضو ھستند.
ماده چھل و ﯾکم قانون کار ،شورای عالی را موظف می کند ھر سال »با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک
مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران اعالم می شود« حداقل مزد کارگران را مشخص کند.
برای مثال ،شورای عالی کار اسفند ماه  ٨٧پس از راﯾزنیھای طوالنی با توجه به ميزان تورم ،افزاﯾش ٢۵
درصدی حداقل دست مزد کارگران را به تصوﯾب رساند .اﯾن شورا چند روز بعد در ﯾک نشست اضطراری اﯾن مصوبه
را تغيير داد و افزاﯾش مزد کارگران در سال  ٢٠ ،٨٨درصد اعالم شد .وزﯾر کار وقت ،محمد جھرمی ،علت اﯾن
کاھش را نامه ای از رﯾيس کل بانک مرکزی ،محمود بھمنی عنوان کرد که در آن پيش بينی شده تورم تا پاﯾان
سال  ٨٧به  ١٩درصد برسد .ظاھرا بھمنی نوشته ،تورم در ﯾک ساله منتھی به آخر بھمن ماه  ٢٠/٨درصد بوده
است.
ﯾا اﯾن که حداقل دست مزد کارگران اﯾران برای سال  ،١٣٩٠روز شنبه  ٢٢اسفند  ،٨٩از سوی شورای عالی کار
اعالم شد .بر اساس اعالم اﯾن شورا حداقل دست مزد كارگران برای سال  ،١٣٨٩مبلغ  ٣٠٣ھزار و  ۴٨تومان
خواھد بود.
اﯾن در صورتیست که بانک مرکزی ،تورم را بر مبنای سه ماھه آخر امسال ١١ ،درصد اعالم کرده اما دست مزد
کارگران را  ٩درصد افزاﯾش داده اند ﯾعنی پاﯾين تر از تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی .در حالی که تورم واقعی
در اﯾران ،بيش از  ٣۵درصد است.
امروز مبلغ  ٣٠٣ھزار تومان در تھران ،حتی اجاره خانواده چھار نفره را تامين نمی کند .با در نظر گرفتن ھزﯾنه
سرسام آور خوراک ،پوشاک ،بھداشت ،درمان ،ھزﯾنه ھای آموزشی خانوارھا و… کارگران اﯾران در سال  ٩٠با فقر
و گرسنگی بی سابقه ای مواجه ھستند.
مطابق قانون کار ،اصوال اشتغال و به کارگيری کودکان کم تر از  ١۵سال غيرقانونی محسوب می شود .وزارت کار
موظف است که در صورت مشاھده به کارگيری کودکان زﯾر  ١۵سال ،از ادامه اشتغال آن ھا در کارگاه ھا
جلوگيری کند .در مورد کودکان  ١۵تا  ١٨سال ھم قانون کار محدودﯾت ھاﯾی را قائل شده است و کارفرماھا
موظف شده اند که آن ھا را به کارھای سخت نگمارند و ھمين طور در صورتی که ادامه فعاليت شان و
اشتغال شان با ادامه تحصيل شان مغاﯾرت داشته باشد ،از آن جلوگيری بکنند.
وزارت آموزش و پرورش نيز با توجه به اﯾن که تحصيل طبق قانون اساسی اﯾران تا مقطعی اجباری ست ،موظف
است که کودکی مطابق آمار در سن مدرسه است و در ھيچ مدرسه ای ثبت نام نمی شود ،دليلش را پيگيری
کند و موظف است امکانات آموزشی مدارس را در دسترس کودکان قرار بدھد.
در ماده  ٧٩قانون کار نيز به صراحت اشاره شده است که به کارگماردن افراد کم تر از  ١۵سال تمام ممنوع است
و کسانی که تخلف کنند و کودکان کم تر از  ١۵سال را بهکار بگيرند مشمول جرﯾمه نقدی خواھند شد .بنابراﯾن در
مقاﯾسه با سودآوری به کارگيری کودکان کم تر از  ١۵سال ،به دليل دست مزد بسيار پاﯾينی که به آن ھا داده
می شود ،جرﯾمه ناچيزی به کارفرماﯾان تعلق می گيرد که اغلب تماﯾل دارند اﯾن رﯾسک را انجام بدھند.
بنابراﯾن ،ھمه اﯾن نمونه ھا به سادگی نشان می دھند که حکومت اسالمی ،حتی قوانين خود را نيز در رابطه با
کارگران نقض می کند.
زنان کارگر
ھر بار سخنی از زنان کارگر می رود بالفاصله سرکوب سيستماتيک زنان و به خصوص بی حقوقی زنان کارگر و
خانه دار در ذھن انسان نقش می بندد .تبعيض جنسيتی و اشتغال زنان در حد غيرقابل تصوری فاجعه بار است
که ھمواره طبقه کارگر و ھمه مردم آزاداه باﯾد عليه تبعيض جنسيتی مبارزه کنند.
قوانين زن ستيز حکومت اسالمی ،سلطه مردانه ،گرايش ھای فرھنگی و جھت گيری ھاي جنسيتی از مساﯾلی
ھستند كه محدوديت ھای زﯾادی را برای اشتغال زنان ايجاد می نمايند .ھم چنين عدم دسترسی زنان به مھارت
ھای حرفه ای نسبت به مردان و عرضه و تقاضا برای كار زنان نيز مھر و نشان خود را بر الگوھای اشتغال زنان
ايرانی بر جای گذاشته است.
مباحثات و تحقيقات درباره مسائل جمعيتی ،نقش اجتماعی و اقتصادی زنان ،رشد بی كاری ،گسترش مقوله
خوداشتغالی زنان نشان می دھند ھر چند که نيروی كار در اﯾران ،افزاﯾش ﯾافته است اما باز ھم اشتغال زنان
فاجعه بار است.
آمار رسمی حضور زنان در اشتغال بسيار پائين است ،اما بخش بزرگی از کار زنان ،در آمارھا جذف می شود.
»رﯾيس ھيات موسس كانون زنان بازرگان ايران« ،به خبرگزاری کار اﯾران »اﯾلنا« ،گفته است» :ھم اكنون ١٣درصد

از زنان ايرانی مشغول به كار ھستند .براساس آمار مجمع جھانی اقتصاد ،ايران در رتبه  ١١۶از حيث فعاليت ھای
اقتصادی زنان قرار دارد«.
در حالی که بخش اعظم طبقه کارگر اﯾران را زنان شاغل و بی کار و زنان خانه دار تشکيل می دھند اما وقتی از
اشتغال سخن به ميان می آﯾد ،بخش گسترده ای از فعاليت و کار زنان ،که در خانه انجام می شود ،به حساب
نمی آﯾد .زنان کارگر ،در بخش صنعت ،در بخش خدمات به وﯾژه در بخش پرستاری ،معلمی ،قالی بافی و کار در
کارگاه ھای زﯾر ده نفر توليدی ،سفارش ھای توليدی در خانه و غيره ھمگی نقش و وزن سنگين زنان در جنبش
کارگری را نشان می دھند .زنان شاغل و به وﯾژه زنان کارگر ،از بسياری از امکانات رفاھی حين کار نيز محروم
ھستند .زن کارگر ،اگر حامله باشد و ﯾا فرزند شيرخواره ای داشته باشد کارش بسيار سخت تر و مشکل تر
است .در بسياری از واحدھای توليدی ،حاملگی زن بھانه ای برای اخراج زنان کارگر است .مرخصی پس از
زاﯾمان ،بسيار کوتاه است و کار با بچه شيرخواره نيز معضلی بزرگ و بسيار طاقت فرسا است.
سياست ھای زن ستيز و ارتجاعی حکومت ،برای خانه نشين کردن زنان ،وضعيت اشتغال و کار زنان را به شدت
ناامن کرده است .طرح ھای دولت به خصوص طرح »دورکاری« دولت احمدی نژاد ،به وﯾژه سياست خانه نشين
کردن زنان را مدظر دارد.
گسترش فقر زنان کارگر ،وضعيت زنان خود سرپرست را بيش از دﯾگر زنان آسيب پذﯾر ساخته است .ھم اکنون
بيش از ﯾک ميليون و سيصدھزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی مشقت باری دارند که عموما با فقر و
نداری دست به گرﯾبان ھستند .مدﯾرکل دفتر پيشگيری از آسيب ھای اجتماعی بھزﯾستی کشور ،اعالم کرده
است که ٢۵» :ھزار زن سرپرست خانوار فاقد ھرگونه پوشش حماﯾتی بوده و به تنھائی بار زندگی خود را بدوش
می کشند… زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکالت عدﯾده ای روبرو می شوند.
نابرابری در دسترسی به آموزش ،عدم امکان کسب مھارت ،نابرابری در پيدا کردن شغل مناسب )اﯾن قشر( زنان
را از قابليت ھای الزم برای کاھش فقر محروم کرده است «...بنابراﯾن ،گسترش فقر در ميان زنان کارگر و ﯾا زنان
سرپرست خانوار ،ھولناک و غيرقابل تحمل است.
اﯾن افزاﯾش سرسام آور گرانی و بی کاری و فقر ،در شراﯾطی انجام می گيرد که کارگران از درﯾافت حداقل دست
مزد تعيين شده قانونی نيز محرومند .رييس کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران حکومت اسالمی ،گفته
است» :ھمين حداقل دست مزد  ٣٠٣ھزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد .شما ھر يک از
منشی ھای پزشکان ،منشی ھای دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ھا را در نظر بگيريد اين ھا ھمه زير ٣٠٣
ھزار تومان می گيرند .ما در سال گذشته بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بيش از  ۴٣درصد کارگران زير
حداقل دست مزد می گرفتند .خصوصا حتی شرکت ھای پيمان کاری که با دستگاه ھا قرارداد داشتند حقوق ھا
و مزايا را از سازمان ھای دولتی می گرفتند اما زير حداقل دست مزد می دادند که اصال قسمت عمده درخواست
ما اين است که اين شرکت ھا حذف شود .اين شرکت ھا حتی حداقل دست مزد را رعايت نکردند «.ھمين
اعترافات باال نشان می دھد که کارگرانی که حتی از درﯾافت حداقل دست مزد محرومند ،بيش ترشان زنان کارگر
ھستند که به منشی گری در دفاتر پزشکان و دفاتر خصوصی اشتغال دارند و ﯾا فروشندگان مغازه ھای اند که با
دست مزدھای پاﯾين مجبور به کار شده اند.
تداوم ستم کشی در جامعه بر بستر ستم مضاعف بر زنان ،تبعيض در اشتغال نيروی کار ،ادامه و ترغيت خرافات
و عقب ماندگی ،از شاخص ھای جامعه سرماﯾه داری امروز است .سيستمی بر اساس خرافات و جھل ،بی
رحمی و قصاوت ،ناامنی و بی حقوقی و برپاﯾه ضدﯾت با آزادی ھای فردی و جمعی به وﯾژه زنان انسان بنا شده
است .بنابراﯾن ،زنان کارگر در اﯾران ،اسير آپارتارﯾد جنسی ،حتی از کوچک ترﯾن حقوق انسانی خود محرومند و
داﯾما مورد ستم و تبعيض جنسی قرار می گيرند.
خواست تامين برابری اقتصادی و حقوقی در ھمه شئون زندگی اجتماعی و فردی ،ﯾک سان بودن قوانين کار ،لغو
ھر گونه تبعيض در بازار کار بر اساس جنسيت ،بيمه ھای اجتماعی ،اﯾجاد تسھيالت برای زنان باردار ،مرخصی
زاﯾمان ،تسھيالت برای نگھداری کودکان ،مقررات پوشش اجباری ،ممنوعيت جداسازی در محل ھای کار و مجامع
عمومی ،به رسميت شناختن کار زنان خانه دار به عنوان اشتغال و بھره گيری از بيمه ھای اجتماعی و درمانی و
غيره ،تنھا سرفصل ﯾک زندگی انسانی است.
باﯾن ترتيب ،اھميت و نقش زنان در جنبش کارگری و جنبش اعتراضی مردمی ،بر ھمگان آشکار است .حضور
گسترده زنان و دختران جوان در اعتراضات خيابانی عليه حکومت جھل و جناﯾت اسالمی دو سال اخير ،نقش آنان
را به خوبی نشان است .از اﯾن رو ،جنبش کارگری باﯾد برای از ميان برداشتن ھر نوع تبعيض جنسيتی و سرکوب
سيستماتيک زنان در جامعه ،در محيط ھای کار و زندگی قدم ھا موثرتری بر دارد.
کودکان کار و خيابانی
در تعريف کودک کار آمده است که ھر فرد زير  ١٨سال که به طور دائمی يا فصلی با خانواده يا جدا از خانواده در
خيابان يا کارگاه يا ھر جای ديگری کار حرفهای انجام دھد و به خاطر شرايط استثماری کار و سرمايه از
کودکی اش محروم شود کودک کار ناميده می شود.
بررسی ھا نشان می دھد بسياری از کودکان در خانواده به کار گرفته شده و از سن  ۴تا  ١٧سالگی به عنوان
بازوی فعال خانواده ،انواع مسئوليت ،از نگھداری از خواھر و برادرھای کوچک تر تا کار بر روی زمين زراعی را می
پذيرند.
آمارھای رسمی نشان می دھد که بيش از سه درصد کودکان ايرانی بين  ۶-١۴سال به کار اشتغال دارند و به
مدرسه نمیروند .اين رقم در مناطق شھری نيم درصد و در مناطق روستايی دو و چھاردھم درصد است«.
)روزنامه شرق ،يکشنبه  ١٧مھر .(١٣٨۴

با وجود اين واقعيت ،می توان گفت که در ايران آمار رسمی جھت برشمردن وضعيت دقيق اين کودکان وجود
ندارد .ولی مطابق با آمارھای غيررسمی ،يک ميليون و  ٧٠٠ھزار کودک در سن مدرسه در کشور وجود دارند که
به مدرسه نمی روند و بيش از  ٧٠٠ھزار نفر در سن ابتدايی از تحصيل محروم ھستند.
طبق برآورد سازمان بين المللی کار ،حدود  ۵ميليون و  ٧٠٠ھزار کودک در ايران مشغول به کارند )ھرانا؛ خرداد
 .(٨٩با اين حال ،فعاالن حقوق کودک ،شمار کودکان کار در ايران را بيش از اين تخمين می زنند .به گزارش
رسمی مرکز آمار ،تعداد کودکان کار در کشور دو ميليون و پانصد ھزار نفر تخمين زده شده است) .ابتکار ،اسفند
(٨٩
اما بر اساس ماده  ١٨٨قانون کار ،کار کودکان در کارھای خانگی و به موجب ماده  ،١٩۶کار آنھا در کارگاه ھای
کوچک زير  ١٠نفر ممنوعيت ندارد .بنابراين قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه ھای کوچک و
خانگی ،از اصل ماده  ٧٩و مواد  ٨٢و  ٨٣و  ٨۴قانون کار که اشتغال به کار کودکان زير  ١۵سال را منع کرده ،زمينه
استثمار کودکان را فراھم کرده است.
عالوه بر اين ،بر اساس ماده  ،٨۴در مشاغلی که به دليل ماھيت برای سالمتی و اخالق کارآموزان و نوجوانان
زيان آور است ،حداقل سن کار  ١٨سال تعيين شده و اين بدان معنی است که اگر زمينه زيان باری برای کار
کودکان و نوجوانان مرتفع شود ،کارفرما می تواند از کار کودکان استفاده کند .در نتيجه ،اين ماده نيز زمينه
استثمار کودکان را فراھم کرده است .حقوق و دست مزد پاﯾين و نبود حمايت ھای بيمه ای نيز کارفرمايان را به
استفاده از کودکان و نوجوانان ترغيب می کند.
مطابق قانون کار اﯾران ،به کار گماردن کودکان زﯾر  ١۵سال ممنوع است .اﯾن قانون ھم چنين برای کار کودکان ١۵
تا  ١٨ساله نيز شراﯾط خاصی را پيشبينی کرده است .آمار رسمی کودکان کار شامل کودکانی که در کارگاه ھای
خانگی ﯾا مزارع مشغول به کارند ،نمی شود .ھم چنين کودکانی که کارھای غيرقانونی و ﯾا مشاغل کاذب مثل
سيگار فروشی و گل فروشی در خيابان را دارند در آمارھا محسوب نمی شوند.
اصلی ترﯾن ارگان حکومتی که قانونا باﯾد با کار کودکان برخورد کند ،وزارت کار است ،اما آموزش و پرورش نيز می
تواند با در اختيار گذاشتن امکان تحصيل راﯾگان که در قانون اساسی آمده از روی آوری کودکان به کار جلوگيری
کند.
ھيچ تعرﯾف و ھمين طور آمار دقيقی از وضعيت کار کودکان در اﯾران وجود ندارد .در شمارش ھاﯾی که به طور
معمول صورت می گيرد کودکانی که در فاصله سنی  ١٠تا  ١۴سال و ھمين طور  ١۴تا  ١٨سال مشغول به کار
ھستند ،تعدادشان تا حدودی مشخص می شود اما ،کار کودکان زﯾر ده سال مشخص نمی شوند .ھم چنين
کودکانی که به صورت غيرقانونی و در واقع به صورت پنھان کار می کنند ھم در اﯾن شمارش در نظر گرفته نمی
شوند .به عالوه بخش عمده ای از کار کودکان در خارج از کارگاه ھای رسمی صورت می گيرد که اصوال اﯾن
شمارش ھا متمرکز بر کارگاه ھاﯾی است که به صورت رسمی فعاليت دارند.
براساس آمار سال  ٨۵حدود ﯾک ميليون نفر از شاغلين اﯾرانی در سنی  ١٠تا  ١٩سال بوده اند .در واقع می شود
گفت که رسما حدود ﯾک ميليون و چھارصد و پنجاه و چھار کودک اﯾرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت
پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بيش از سه ميليون کودک سنين مدرسه که در مدرسه ھا حضور
ندارند ،می شود گفت که اﯾن آمار فقط نيمی از اﯾن ھا را تحت پوشش قرار داده است .در ميان اﯾن نزدﯾک به ﯾک
و نيم ميليون نفر کودک شاغل ،حدودا صد و ھشتاد و پنج ھزار نفر در داﯾرهی سنی  ١٠تا  ١۴سال بودند و
مابقیشان ﯾعنی حدود ﯾک ميليون و دوﯾست و ھفتاد ھزار نفرشان در سنين  ١۵تا  ١٩سال قرار داشتند.
ھم چنين تعداد قابل توجھی از کودکان در محيط ھای خانگی و بدون درﯾافت دست مزد مشغول به کار ھستند و
در عين حال اﯾن ھا بعنوان شاغل محسوب نمی شوند .نمونهی خيلی مشخص آن دخترانی ھستند که در
کارگاه ھای قالی بافی مشغول فعاليت ھستند .به عالوه بخش قابل توجھی از کودکانی که در مزارع و در کنار
والدﯾن شان مشغول فعاليت ھستند ھم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی آﯾند و از آمار حذف می شوند.
آن چه تحت عنوان آمار کودکان شاغل ،ﯾعنی  ١٠تا  ١۴سال ،در آمار رسمی درج می شود به طور مشخص فقط
متمرکز بر کودکانی است که در کارگاه ھای رسمی فعاليت دارند .بنابراﯾن ،کودکان خيابانی ،ﯾعنی کودکانی که
در خيابان ھا به نوعی فعاليت شغلی دارند چون فروش گل ،آدامس و واکس زنی و غيره چيزھاﯾی شبيه به اﯾن
ھا ،در آمار محسوب نمی شوند.
در سرشماری ھا فقط اتباع اﯾرانی مورد نظر قرار می گيرند و طبيعتا اتباع کشورھای دﯾگر در اﯾن آمار مالحظه
نمی شوند و بنابراﯾن ،در مورد کودکان افغانی ھم موضوع منتفی است و آن ھا ھم در آمار لحاظ نمی شوند.
مساله کار کودکان عمدتا با فقر خانواده ھاست .کودکان خانواده ھای کم درآمد و فقير ناگزﯾرند که ﯾا با شرکت در
کارھای دسته جمعی خانوادگی و ﯾا ﯾافتن کاری در خارج از منزل به نحوی به ھزﯾنه ھای خانواده کمک کنند.
بنابراﯾن ،فقر خانواده ھا ﯾکی از عوامل اصلی کار کودکان است.
فعاالن حقوق کودک می گويند که سازمان ھا و وزارتخانه ھايی که به ظاھر بايد متولی رسيدگی به امور کودکان
کار و خيابان باشند ،سيسات سکوت در پيش گرفته اند .اين در حالي است که گزارش ھا حکايت از افزايش
کودکان کار در ايران دارد.
به گزارش فرارو؛ گدايی ،ولگردی ،آدامس فروشی ،گل فروشی ،دست فروشی و تن فروشی ليستی سرگشاده
از فعاليت اين کودکان کم سن و سال است .ھزاران كودكی که شھروندان بااحساس يا بی احساس ھر روز از
کنار آنان می گذرند؛ کودکانی مبتال به بيماری ھای مختلف روحی و ھويتی يا جسمی که آمارھاﯾی نگران كننده،
خبر از ناقل ايدز يا ھپاتيت بودن آنان نيز می دھد.
گزارش مرکز آمار ايران نشان می دھد بيش از  ٢ميليون و  ٥٠٠ھزار کودک کار در ايران وجود دارد که در معرض
جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و اعتياد قرار دارند .اين در حالی است که به نظر خسرو صالحی ،فعال
حقوق کودک» ،در ايران نزديک به ميليون از اين بچه ھا در کنار ما در حال کار ھستند که متاسفانه آمار پنھان

مانده ای است و ديده نمی شود «.بيش تر کودکان خيابانی در گروه سنی تاسال قرار دارند و با توجه به موقعيت
کاری و زندگی شان در معرض انواع آسيب ھا قرار می گيرند.
با اين که در کشور ما و به اعتقاد صالحی در بسياری از کشورھای جھان ،آمار درست و علمی از کودکان کار و
اعتياد وجود ندارد ،تحقيقى در جنوب تھران نشان مى دھد که ٦٦درصد کودکان خيابانی به بيمارى عفونت ھاى
انگلى روده١٠ ،درصد به عفونت ھاى ادراری٩٦ ،درصد به پوسيدگى دندان ھا و بيمارى ھاى لثه و  ٢٤درصد به
عفونت ھاى پوستى مبتال ھستند.
پناھی ،عضو کانون فرھنگی حمايتی کودکان کار ،می گويد کودکان کار يا کودکان زباله گرد در روزھای اول،
سختی ھای زيادی را تحمل می کنند؛ اما در نھايت از سوی افراد سودجو يا باندھای کمين کرده در معرض سوء
استفاده قرار می گيرند ،به طوری که کودک ترجيح می دھد به جای حمل کيسه ای سنگين کم سود و
چندش آور زباله ،دو مثقال ھروئين را جابهجا کرده و از شر کيسه بدبوی زباله خالص شود.
پناھی ،ھم چنين احتمال گرايش کودکان کار به اعتياد را باالی ١٠٠درصد برآورد می کند .طبق آمارھای جھانی
درصدتادرصد از کودکان کار و خيابان به نوعی از مواد روانگردان و اعتيادآور استفاده کرده اند.
خسرو صالحی ،فعال حقوق کودک ،معتقد است موادی که اين کودکان مصرف می کنند ،اصوال موادی است که
بايد سھل الوصول باشد و به دليل ترس و محيط کار حتی تزريق نيز به نوعی برای اين کودکان مشکل است .پس
اين مواد ھم ،بايد به راحتی به دست آورند و ھم ،به سھولت به مصرف برسانند .اين بچه ھا عموما از ترياک و
مشتقات شروع می کنند و به مواد ديگر کشيده می شوند .ولی به ھرحال مشکل اعتياد بيش تر شده و بعضی
از کودکان به مصرف شيشه و ھروئين نيز روی می آورند .وی می فزايد ھر چند بحث اعتياد در کودکان کار محرض
است ،بحث مھم تری که سازمان جھانی نيز روی آن تاکيد دارد ،اعتيادی است که منجر به ايدز می شود.
موسوی چلک ،در زمينه اعتياد و گسترش ايدز در کودکان خيابان چالش ھايی را بر می شمارد.
دسترسی نداشتن به ھمه کودکان ،ھمکاری و توجه نکردن خود کودک ،پايين بودن سطح تحصيل که آموزش ھا
را بسيار دشوار کرده است ،ناآشنايی کارشناسان با موضوع ،زمان کوتاه ارتباط در مراکز پذيرنده کودک و نپذيرفتن
وضعيت موجود از سوی خانواده ،مدرسه و حتی خود کودک از جمله اين چالش ھاست.
جاويد سبحانی ،مسئول كميته تحقيق و توسعه خانه كودك شوش به نكته ای مھم اشاره می كند» :بحث كودك
خيابانی را نمی توان تنھا در حوزه روابط خانوادگی تحليل كرد .بحث ما اين است كه اقشاری از جامعه در تحوالت
جمعيتی ،در تله ای گير كردند به نام تله جمعيتی فقر .اكثر اين بچه ھا عضو خانواده ھای پرجمعيت ھستند .در
دوره بعد ،اين خانواده ھا ھيچ گونه دريافت ايمنی و حمايتی از سوي دولت نداشتند و به حال خود ،در مكانيسم
بازار و تورم رھا شدند .اين خانواده ھا جزو كسانی ھستند كه پدر يا والدين شان بی كارند يا مشاغل كاذب
دارند .ھيچ تور امنيتی يا چتر حمايتی برای اين خانواده ھا وجود ندارد«.
به ھر حال نبود قانون مناسب و در نھايت اجرانشدن ھمان قوانين ناقص نيز خود جزو عواملی است که به
گسترش اعتياد و ايدز در کودکان کار و خيابان شتاب بيش تری می بخشد .اما مشکل اصلی عدم توجه به
زﯾست و زندگی و تحصيل کودکان و آﯾنده آنان است.
گرانی بی سابقه نان
طبق آمار رسمی و دولتی  ٢۵درصد بر قيمت نان افزوده شد و قيمت گوشت و شير و ميوه و غيره نيز افزاﯾش
ﯾافته است .در دومين مرحله از حذف ﯾارانه نان که افزاﯾش  ۴۴درصدی قيمت گندم تحوﯾلی به کارخانجات آرد )از
 ٢۵٠به  ٣۶٠تومان در ھر کيلو( را در پی داشت ،نرخ انواع نان نيز به طور ميانگين  ٢۵درصد از ھفته افزاﯾش
ﯾافت.
ﯾک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفته است» :قيمت ھای پيشنھادی برای نان در استان تھران به اﯾن صورت
است :قيمت نان لواش  ١٢۵تومان ،قيمت نان تافتون  ٢۵٠تومان ،قيمت نان بربری  ٣٧۵تومان و قيمت نان سنگک
 ۵٠٠تومان؛ طبق قيمت ھای فوق نرخ نان لواش  ٢۵درصد؛ نان تافتون  ٢۵درصد؛ نان بربری  ٢۵درصد و نان
سنگک ھم  ٢۵درصد افزاﯾش می ﯾابد که ميانگين افزاﯾش قيمت نان ھا  ٢۵درصد خواھد بود«.
به گفته او» ،با توجه به قيمت ھای فوق و حذف کامل ﯾارانه نان؛ از ابتدای طرح ھدف مندی ﯾارانه ھا نرخ لواش از
 ٣٠تومان به  ١٢۵تومان رسيده و بيش از  ۴برابر شده؛ قيمت نان تافتون از  ۵٠تومان به  ٢۵٠تومان رسيده و ۵
برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از  ١٠٠به  ٣٧۵تومان رسيده و  ٣/٧۵برابر شده و در نھاﯾت قيمت ھر عدد
سنگگ بدون کنجد با افزاﯾش  ٣/٣برابری از  ١۵٠به  ۵٠٠تومان رسيده است«.
بيانيه مشترک اول ماه می
بيانيه مشترک تشکل ھای کارگری به امضای سندﯾکای کارگران شرکت واحد ،اتحادﯾه آزاد کارگران ،ھيئت
بازگشاﯾی سندﯾکای کارگران نقاش ،ھيئت بازگشاﯾی سندﯾکای فلزکار مکانيک ،کانون مدافعان حقوق کارگر،
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری و کميته پیگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری رسيده
است.
اﯾن ھفت تشکل ،در مقدمه بيانيه مشترک خود نوشته اند که »طرح ھدف مندکردن ﯾارانه ھا در حال تباه کردن
بيش از پيش زندگی و معاش ميليون ھا خانواده کارگری است و کسی حق اظھار نظر آزادانه در اﯾن مورد را
ندارد«.
در بخشی دﯾگر از اﯾن بيانيه ،ضمن اشاره به افزاﯾش روزافزون بی کاران آمده است» :با افزاﯾش سرسام آور
قيمت ھای انرژی و تعطيلی کارخانه ھا ،ھر روزه صدھا و ھزاران کارگر به صف ميليونی بی کاران رانده می شوند
و در ھمين حال بيمه کارگری را به ضرر کارگران تغيير می دھند ،در بيمارستان ھا و مراکز درمانی تامين اجتماعی
از کارگران حق فرانشيز می گيرند و معيارھای دﯾگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند«.

تشکل ھای کارگری ،افزاﯾش  ٩درصد به حداقل دست مزد کارگران را در شراﯾط فعلی توھين آميز توصيف کرده و
نوشته اند که اﯾن افزاﯾش دست مزد ،تناسبی با افزاﯾش سرسام آور قيمت کاالھای اساسی ندارد.
امضاء کنندگان اﯾن قطعنامه ،آزادی برپاﯾی تشکل ھای مستقل کارگری ،حق اعتصاب و برچيده شدن نھادھای
ساخته دولت در محيط ھای کارگری را به عنوان مھم ترﯾن خواست خود مطرح کرده اند .آن ھا ضمن دفاع از
آزادی احزاب و مطبوعات نوشته اند» :ما ضمن ابراز انزجار از وضعيت موجود از ھمگان می خواھيم که در سراسر
کشور به طرح متحد خواست ھا و مطالبات خود بپردازند«.
توقف طرح ھدف مندی ﯾارانه ھا ،افزاﯾش متناسب حداقل دست مزدھا برای سال جاری و تعيين آن به وسيله
نماﯾندگان واقعی کارگران ،در شمار ساﯾر خواست ھای ھفت تشکل کارگری است.
جمع بندی
حکومت اسالمی در اﯾن بيش از  ٣٢سال حاکميت وحشيانه خود ،با اﯾجاد ارگان ھاﯾی مانند خانه کارگر،
شوراھای اسالمی کار ،بسيج کارگری ،حراست ،اداره عقيدتی -سياسی و برقراری گزﯾنش ھای اﯾدئولوژﯾک در
ھنگام استخدا ِم افراد ،محيط ھای کارگری و کارمندی کشور را به محيط ھاﯾی امنيتی تبدﯾل کرده که کوچک ترﯾن
اعتراض کارگران نسبت به دست مزد ﯾا مطالبه تشکل مستقل کارگری به خشن ترﯾن وجھی توسط حکومت
اسالمی سرکوب می کنند .درخواست حقوق ماھيانه از سوی کارگران »دشمنی با اسالم« ناميده می شود تا
توجيھی برای سرکوب شدﯾدتر اعتراضات و اعتصابات کارگری داشته باشند.
در شرايطی كه در سال ھای اخير ،عوايد نفتی كشور و درآمد دولت رو به گسترش است ،اما ھر روز بر دامنه فقر
در جامعه افزوده می شود و كشور ھنوز از زير بار سنگين ھزينه ھای ھزﯾنه ھای دولتی و فساد دولتی و رﯾخت و
پاش ھاﯾش ،كمر راست نكرده است.
در چنين شراﯾطی ،گسترش اعتراضات کارگری حول حقوق ھای معوقه ،پاﯾين بودن دست مزدھا ،قراردادھای
موقت و سفيدامضاء ،اعتراص در مقابل اخراج ھای پی در پی کارگران ،از جمله مبارزات طبقه کارگر اﯾران است.
مبارزات رو به رشد جنبش کارگری اﯾران ،عمدتا روی مطالبات صنفی متمرکز بوده است اما ،باال رفتن سطح
آگاھی طبقاتی کارگران و تاکيد روی پاره ای از خواست ھای سياسی و طرح ھم زمان مطالبات صنفی-
سياسی ،ﯾکی از مشخصه ھای بارز جنبش کارگری اﯾران ،در اﯾن دوره معين است.
اعتصاب کارگران پتروشيمی تبرﯾز در  ٧اسفند و اعتصاب کارگران پتروشيمی ماھشھر در  ٢٨اسفند  ،٨٩ازجمله
اعتصابات موفق و شکوھمند کارگران برای برچيدن شرکت ھای پيمان کاری و لغو قراردادھای موقت بوده است.
 ١۴٠٠کارگر پتروشيمی تبرﯾز و  ٢٠٠٠کارگر پتروشيمی ماھشھر ،با دست زدن به اعتصابی متحد و ﯾک پارچه،
خواستار حذف پيمانکار واسطه و انعقاد قرارداد مستقيم و دستهجمعی با کارفرما شدند .کارگران قراردادی دو
مجتمع بزرگ پتروشيمی تبرﯾز و ماھشھر ،ھم چنين خواھان برخورداری از تمام حقوق و مزاﯾاﯾی شدند که
کارگران رسمی اﯾران از آن برخوردار ھستند .کارگران دو واحد صنعتی ،با اعتصابات پيگير خود و وحدت طبقاتی،
اﯾن خواسته ھای خود را به کافرماﯾان تحميل کردند و اعتصاب خود را با موفقيت به پاﯾان رساندند.
طرح مطالبات مشخص و فوری کارگران و تاکيد روی آزادی بيان و اندﯾشه ،به عنوان حق مسلم کارگران و عموم
توده ھای مردم اﯾران ،حق اﯾجاد تشکل ھای مستقل طبقاتی ،آزادی انجمن ھا ،تحزب ،اعتراض ،اعتصاب و آزادی
مطبوعات ،آزادی بدون قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی ،لغو تمامی احکام قضاﯾی صادره عليه فعاالن کارگری،
اجتماعی ،سياسی و منع تعقيب قضاﯾی آنان ،از جمله مطالبات طرح شده در قطعنامه مشترک اول ماه می
 ،٢٠١١تشکل ھای کارگری اﯾران است.
اگر چه روند عمومی مبارزات توده ھای مردم ،در شکل گيری اﯾن نگرش مبارزاتی طبقه کارگر اﯾران بی تاثير نبوده
است اما ،آن چه مسلم است واقعيات عينی درون جامعه و تجربيات روزمره مبارزاتی خود کارگران بيش از ھر
عامل دﯾگری ،آنان را به درک اﯾن ضرورت مبارزاتی ھداﯾت کرده است .جنبش کارگری اﯾران ،روی مطالبات و انبوه
خواست ھای معوقه طبقه کارگر اﯾران ،ﯾعنی حق اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری )مستقل از دولت( نيز پای
فشرده است.
با توجه به عميق تر شدن بحران سياسی ،اقتصادی و اجتماعی حکومت اسالمی و آشکار شدن ھر چه بيش تر
آثار تخرﯾبی حذف سوبسيدھا بر زندگی کارگران و توده ھای محروم جامعه اﯾران ،چشم انداز اعتراضات
گسترده تر و اعتالی مبارزات کارگری در سال جاری ،کی واقعيت انکارناپذﯾر است .با اﯾن چشم انداز ،اکنون
جنبش کارگری و مبارزات سياسی و صنفی کارگران بيش از ھر زمان دﯾگری ،به اتحاد و تشکل نياز دارد .طبقه
کارگر تنھا به عنوان ﯾک طبقه متشکل و متحد و آگاه می تواند مطالبات خود را محقق سازد و به اھداف طبقاتی
خود برسد.
ھم اکنون حکومت اسالمی اﯾران ،با يك مشکل بزرگی روبروست و آن ھمانا اوج گيری مبارزات مردمی و
اعتصابات کارگری با توجه به شراﯾط جھانی و منطقه و جامعه اﯾران است.
در پاﯾان الزم است بر اﯾن نکته تاکيد نماﯾيم که سرنوشت تحوالت و مبارزات عمومی مردم اﯾران ،در گرو مبارزات
طبقه کارگر متحد و متشکل است و رھاﯾی ھمه ستم دﯾدگان جامعه اﯾران ،در گرو پيشروی مبارزات متشکل
طبقه کارگر اﯾران است.
شنبه دھم اردﯾبھشت  -١٣٩٠سی ام آپرﯾل ٢٠١١
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