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 !زندگی شايسته حق مسلم ماست: اول ماه مه و کارگران ايران

 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم نه                                                                     کيواندوخت قهاری               

 
  

  کننده در اول ماه پارسال  پالکارد کارگران تظاهر روی بر 

".شغلی هستيم خواهان امنيت ما " چنين آمده است تهران در   

برای سنديکا. هستيمجهانی کارگرروز آستانه اول ماه مهدر  

مه ماهاول جهان روزسراسرکارگری در ای ه و اتحاديه ها  

چون. سال است روز مهمترين )  ارديبهشت ماه هم يازد (  

کنند  تظاهرات خيابانی شرکت میکارگران در اين روز در  

.آورند سياسی به بيان درمی -های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی خود را در زمينه و خواستهای    

به بيان خواستهای ای مستقل قوی قادرسنديکاهها و گيری اتحاديه شکلان ايران به علت جلوگيری دولت ازاما کارگر

؟کارگران ايران هم اکنون با چه مشکلهايی روبرو هستند و چه خواستهايی دارند. خود نيستند  

  آغاز سنت اول ماه مه
.  آغاز شد١٨٨٩ ژوييه ١۴ در  همه چيز. بيش از يک قرن است که اول ماه مه روز جهانی کارگر نام گرفته است

ای که سرآغاز انقالب فرانسه شمرده شده  در صدمين سالروز حمله فرانسويان ناراضی به زندان باستيل، حادثه

ه تصميم گرفتند که روزی را تعيين کنند تا اعضای اين کنگر. است، کنگره جهانی کارگران در پاريس گشايش يافت

و چون پيش از آن اتحاديه کارگری امريکا . جنبش جهانی کارگری در آن روز خواستهای خود را به بيان درآورد

 کارگران دست به تظاهرات خواهند زد، تصميم گرفتند که اول ماه مه ١٨٩٠اعالم کرده بود که در روز اول ماه مه 

  .روز جهانی کارگر به مرور جای خود را باز کرد. گر بخوانندرا روز جهانی کار

  اول ماه مه روز تعطيل عمومی
  

در آغاز قرن بيستم در بسياری از کشورهای اروپايی اول ماه مه را روز تعطيل عمومی اعالم کردند، چيزی که 

تی بود که پيوندی نزديک با اين  سياسی سنديکاهای کارگری و احزاب سوسياليستی و سوسيال دمکرا نشانگر قدرت

در قانون کار ايران اين روز را به عنوان . در ايران اما اين روز تعطيل عمومی نبوده و نيست. سنديکاها داشتند

  .روندهمچون ديگر شاغالن به سر کار ميزاين رودر کارگران عمل اکثريتاما در. اند بينی کرده ارگری پيشتعطيل ک

   ايراناول ماه مه در
   

در . اند که مراسم روز اول ماه مه را برگزار کنند هر سال گروهی از فعاالن حقوق کارگری در ايران تالش کرده

ايم که ابراز قصد برگزاری اين   را ديده حتی مواردی. ايم چند سال اخير شاهد جلوگيری از برگزاری اين مراسم بوده

  در شهر سقز  خبازان  بنيانگزار انجمن صنفی  جالل حسينی،  . ت کارگری بوده اس  فشار بر فعاالن موجب مراسم 

  



 

کردستان و از فعاالن کميته سراسری هماهنگی و دفاع از کارگران اخراجی در ايران، از تجربه خود در سال 

 ما اقدام به تشکيل مراسم ١٣٨٣در سال . شود در واقع اينجا اجازه برگزاری اول ماه مه داده نمی“: گويد  می١٣٨٣

من دوسال حکم . االن محمود صالحی با اوضاع بدی در زندان است. ز جهانی کارگر کرديم که دستگير شديمرو

به ما حکم تعليق دادند فقط بخاطر اينکه قصد برگزاری مراسم اول ماه .  طور آقای محسن حکيمی همين. تعليق گرفتم

  “.حتی مراسم هم برگزار نشده است. مه را داشتيم

کند، تجمعات ديگری را خود   اين روز دولت ايران از تجمع فعاالن حقوق کارگری جلوگيری میدر حاليکه در

بعد يک . کند آيد، يک ساعت صحبت می قبل از هر چيز يک حاج آقايی می“: گويد جالل حسينی می. دهد سازمان می

   “.اظهار مطالبات نداردهيچ نماينده کارگری حق . کند، والسالم ای صحبت می آيد، چند دقيقه فرماندار می

  

  نهادهای کارگری نامستقل   
   

کارگر، نهادهايی خانه  و صنفیاسالمی، انجمنهای  کارگری شوراهای

 در شکل های هم اساسنامه .اند کنترل دولت به فعاليت مشغولهستند که با 

تاييد سياسی موردعقيدتی و های تعيين کارگران معتقد به ايدهاين نهادها و

دولت به عنوان نمايندگان کارگران مانع از آن بوده است که طيف وسيع 

   .کارگران اين نهادها را نماينده و سخنگوی خود بدانند

  "داری بردهانون ق -اریکقانون پيمان":اول ماه ماه پارسال 

   حق تشکل يابی

های مسالمت آميز تشکيل  هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت“گويد  ماده بيستم اعالميه جهانی حقوق بشر می

گفتند؟   اول ماه مه چه میتوانستند از اين حق انسانی خود بهره ببرند امسال در روز  اگر فعاالن کارگری می  “.دهد

  خواست مبرم آنان چيست؟

بنا به سنت “: گويد در اين باره ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می

قديمی همه کارگران جهان در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، خواستها و مشکالت خود را در صحنه 

دهد و معموال  اما متاسفانه اين اتفاق آنچنان که شايسته جامعه کارگری ايران است روی نمی. کنند اجتماعی مطرح می

  و نياتها  آن خواسته  به شکلی   اگر هم بشود شود يا   نمی  پليس انجام کارگری با جلوگيری تجمعات و اعتراضات 

  هايی داده شان ناراضی هستند که براساسموقعيت خودازبسيار کارگران ايران. کند واقعی کارگران انعکاس پيدا نمي

که وجود دارد اين بخاطر ضعف تشکلهای کارگری در طی ساليان گذشته بوده است که امروز اين موقعيت را 

کنيم که سازمان يافتن کارگران در سنديکاهايی که مطابق استانداردهايی که در  ما فکر می. کارگران در ايران دارند

  “.اند بسياری از مشکالت را برطرف کندتو جهان وجود دارد می

در واقع نبود تشکل مستقل در ايران باعث شده “: گويد جالل حسينی، از انجمن صنفی خبازان سقز، در اين باره می

   “.که اصال کارگر هيچ جايگاهی نداشته باشد و در قوانين ايران هم متاسفانه به جايگاه کارگر هيچ توجهی نشده است

   شکلهای مستقلاهميت ت
  



 

تواند موجب سازماندهی  وجود تشکل مستقل کارگران که اعضا و نمايندگان آن بدون کنترل دولت فعاليت کنند، می

يابند تا برای بهبود وضعيت زندگی خود و گرفتن حقوق خود  و کارگران در اين صورت امکان می. کارگران شود

های آنان بايست در جهت افزايش حقوق کارگران باشد، چنانچه از جمله تالش. تالش کنند، که حقوقی بشری هستند

مشکالت زيادی که کارگران امروز دارند يکی دستمزد کم است که به هيچ وجه جوابگوی “: گويد ابراهيم مددی می

    “.مخارج يک خانواده چهارنفری آنچنان که در قانون کار پيش بينی شده نيست

  دستمزد وايمنی شغلی
   

اين در حالی است که .  هزار تومان تعيين کرده است١٨٣لی کار حداقل دستمزد کارگران در ايران را شورای عا

 هزار تومان برای ۵۵٠ تا ٣۵٠خط فقر در ايران، بسته به اينکه در کدام شهرستان زندگی کنيم، دستمزدی ميان 

  .ای سه نفره است خانواده

های مجلس ششم در ايران از امنيت  مصوبه. ی از امنيت شغلی استاز ديگر مسائل حياتی برای کارگران برخوردار

اين مجلس کارگاههای کوچک را که اکثريت کارگران ايران در آنها مشغول به کار . شغلی کارگران کاسته است

خواهد حداکثر توليد را با  پناه مانده و دست کارفرمايی که می کارگر بی. هستند، از شمول قانون کار خارج کرد

  . حداقل هزينه داشته باشد، برای سوء استفاده از کارگر باز است

تواند کارگر  کارفرما راحت می. هيچ دفاع حقوقی برای کارگران وجود ندارد“: گويد جالل حسينی در اين مورد می

چيز بايد از دولت خود بزرگترين کارفرماست و همه . تواند کارگر را بيمه نکند کارفرما می.  ساله را اخراج کند٢٠

  “.ای برای کارگر وجود ندارد که حقوق و مطالباتش را مطرح کند آنجا تعيين تکليف شود و هيچ نماينده

کنترل شديد از سوی حراست . جمعی کارگران طی سالهای اخير بوده است پيامد نبود امنيت شغلی اخراجهای دسته

ياری از کارگران از اعتراض به وضعيت حقوقی در برخی کارخانجات و ترس از اخراج باعث شده است که بس

  . خود و از متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری بپرهيزند

  تداوم تالش
اند و  اما به هر حال فعاالن حقوق کارگری با توجه به فشار و بحرانی که هم اکنون همه کارگران ايران با آن مواجه

     .دهند شان، برخوردار باشند به فعاليت خود ادامه می خواهند که کارگران از حقوق انسانی میبخاطر آنکه 

  حق زندگی شايسته انسانی
هايمان برای اول ماه مه، عمده مطالباتمان را روی اين مسئله متمرکز کرديم،  ما در قطعنامه“: گويد جالل حسينی می

همينجا چهار پنج خانواده . اصال حق اين را هم نداريم. انه برای انسانحق زندگی انسانی، حق زندگی شرافتمند

 بدهند، چون  شان را اند بروند توی يک اتاق زندگی کنند فقط بخاطر اينکه نميتوانند اجاره خانه مجبور شده

  “.هايشان را بچرخانند توانند زندگی بچه کارندارند، نمی

تواند باشد که  شعار کارگران ايران اين می“: گويد  می ه انسانی تاکيد کرده،و ابراهيم مددی نيز بر حق زندگی شايست

ما اميدواريم که اين شعار که از بطن کارگران است به گوش مسئوالن و مقامات “ .زندگی شايسته حق مسلم ماست“

  “.ی برسدکشور

  )راديو دويچه وله(کيواندخت قهاری 


