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یرانيا کارگران ی براکي تاری اندهيآ  

 
هشنب   ١٣٨٧مهر م هفت بيست   ران خبريآژانس ا                                               

  
 یکاري ممکن قرار گرفته اند، بطي شراني در حال حاضر در بدتررانيمتاسفانه کارگران ا

 اني شوند، کارفرمای مکاريکارگران شاغل از کار ب ازیاديروز تعداد ز کند، هری مداديب

اصالح قانون  حهي السي نوشي پهي اراقي که وزارت کار از طریبا توجه به چراغ سبز

 ماه کي نيکارگران ب ازیاري کنند، بسی کارگر را اخراج میروز تعدادکار نشان داده هر

کارگران تحت پوشش کارخانه  ازی نکرده اند، بخش قابل توجهافتيتا چند سال حقوق در

 محل کارشان رمنتظرهي، با احتمال بسته شدن غ بزرگی طرف قرارداد با شرکتهایها

مدت ها  پس ازيیکاي سندتي فعاللي تهران به دلی واحد اتوبوسرانشرکتکارکنان  ازیادينوز تعداد ز، همواجه شده اند

 درصد حقوق آنان تا روشن ۵٠ هستند و کارفرما از پرداخت في بالتکلن،ي سنگی هاقهيبازداشت و زندان و باسپردن وث

 کارگران مستاجر نيا از یتعداد.  کندی میدار به پرونده آنان خودیدگيرس اززين و وزارت کاری خوددارفشانيشدن تکل

 کارگران به خاطر مقاومت و دفاع از ني از ایتحت فشار هستند، تعداد، هرروزداختن اجاره خانههستند و به خاطر نپر

 ها و معابر بساط ابانيخ شان، دری حداقلی زندگی جاری هانهي به هزيی و پاسخگوازهاي رفع نی شان، برایحقوق صنف

 نمونه خروار از ی مشتني که اگري کرده اند و صدها مورد دري دایزفروشي و چیگارفروشي، سی فروشی، چایوشدستفر

  .ت اسراني کارگران ای اوضاع کنونیخراب

 ی که گستردگمي شوی که از جانب کارگران منتشر شده متوجه می و گزارشاتگري منابع دی آمارها و بررسیريگي با پاما

.  شودی مهيجانب مسووالن ارا است که ازیاز آمارراسفبارتاري شود بسی کارگران می بحران زندگ که باعثيیرخدادها

 شهرستان سقز با اتمام قرارداد کار ی و شهرک صنعتی شهرداردر شاغل ی کارگر قرارداد٢٠٠ از شي که ببي ترتنيبد

 ی کارگر قرارداد١٦٠ و یهردار سبز شی فضای کارگر خدمات٤٠ در سقز گفته که ی فعال کارگرکي. اخراج شدند

 یشتي سخت معتياو با اشاره به وضع.  اخراج شده اندی سال جاری سقز در ابتدای شهرک صنعتیشاغل در کارخانه ها

 به ی با وجود جستجو برای و کارگران اخراجستي نیدر سقز فرصت شغل:  ماه سال گفتني در اولی اخراجرگرانکا

 یري با جلوگنيدر قزو" روينطاهر "ی خدماتیمانکاري شرکت پتيريمد. رندي گی نمجهي شغلها، نتنيدست آوردن ساده تر

 نيا:  گفتنيقزو دری فعال کارگرکي.  خودرا اخراج کردیقرارداد ازهزارکارگرشيپرداخت حقوق کارگران، باز

 هر ماه حداقل حقوق اني، در پا کار بودند١٢ تا ساعت ١٠ از شيبه انجام ب که روزانه مجبوریتعداد از کارگران اخراج

 یحقوق قانون هزارتومان از۵٠٠ زانيبه م هرکارگر،ی کارطي شرانيتحت چن: گفتی وديع. کردندي مافتي را دریقانون

 یمانکاريشرکت پ شاغل دریقرارداد کارگر٣٠:  در زابل گفتی فعال کارگرکي. استخود را از کارفرما طلبکار

محمدگل . اخراج شدندمانکاري شرکت پتيري مدیسواهدان مشغول بودند ازز-زابلزابل که به ساخت بزرگراه ريالقد
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 خواستاربازگشت به تي شکاميزابل وتنط مراجعه به اداره کاربااخراج  پس ازی ساعاتیکارگران اخراج:  گفتیبامر

 و ی حقوق قانونشي منطقه با اعالم افزاني ای از کارگران قراردادیاري بسديسال جدبا آغاز:  گفتیبامر. مجدد شدندکار

 یکارگر قراردادهزار۵٠از شيب: گفت کشوریقرارداد ویماني کارگران پهي اتحادسيير. شدندکاريب ازیکار قراردادانيپا

موج اخراج :  گفتی شهسواریرجبعل.  شغل خود را از دست داده اند٨٧ سال ني آغازیدر سراسر کشور در روز ها

 ازکارگران یاريبس سال گذشته آغازشده بود همچنان ادامه داشته ویانيپا یروزها که ازی کارگران قراردادیدست جمع

کارگران  ازیاريبس درکشوری نبود فرصت شغلليبه دل: گفتاو. شده اندکاريب  قرارداد مجدد،قادعدم انعبا اتمام قرارداد و

 نکهي با اشاره به ای شهسوار. قرارداده استیمعرض فروپاش آنان را دری بوده و فقر، خانواده هاکاري همچنان بیاخراج

 درصد کارگران ٦۵ از شيب:  دهند ، گفتی نشان نمی واکنشی ها و ظلم به جامعه کارگری قانونیمسووالن در قبال ب

 به شغل ، ازي فقر و نلي کارگران به دلني شوند که ای به کار گرفته ممي دای در کارهایکشور به عنوان کارگران قرارداد

 رقت تيکارگران فرش البرز بابلسر به خاطر وضع.  کنندی خود را تباه می شغلندهيد گذشته و آ خویاز حقوق قانون

دست زدند که زي اعتراض آميیماي به راهپشانيشده اند با خانواده ها سال نگرفتن حقوق به آن دچارکيپس  که ازیبار

 گزارشات که همچنان ادامه دارد و لي قبنيز ا از آنان بازداشت شدند و ای قرار گرفته و تعدادسي پلیروهايمورد هجوم ن

 . گنجدی مقوله نمنيدر ا

 که راني دهد که آن بخش از طبقه کارگر ای نشان می گذشته و سال جاری در سالهایمربوط به حوادث شغل آماریبررس

 اني از قربان کنند،ی کار می و کشاورزی، ساختمانی صنعتی کوچک، معادن، کوره پزخانه ها و پروژهایکارگاه هادر

 است که دولت نهم یحال درني هستند و اگري دی اجتماعی هابي آسرشي و پذی شغلیهايماري، ب، حوادثی حقوقی بیاصل

 کوچک ی به کارگاههاالتي تسهیاعطا خود را برژهي ویتهاي، اولویکاري و مبارزه با معضل بيی اشتغالزایبرا

 در حال اي وافتهي توسعه یکشورها دری سازی با گسترش خصوصیالدي م٨٠از آغاز دهه . زودبازده قرارداده است

 یررسمي کارگران غزانيمگذرد بريروز که مهر. ميهست روبه روی، با رشد روزافزون کارگران موقت و قراردادوسعهت

تر  بخش از طبقه کارگر دشوارني ای کار براطيافزوده و شرا...  وی کودکان کار، زنان کارگر، کاربردگ،یو قرارداد

، بهتر بود  به نام کارگراستی کارفرما و دولت ، قشر محروملحه که وجه المصازي سوال برانگطي شرانيدر ا.  شود یم

 منافع کارگر رخ ی به عنوان گروکشی، با ابزار شدفي تعرالتيقالب پرداخت تسه کارفرما که دری برايیگشاده رو

 از طبقه بخش نيدهد که ايحال توسعه نشان م دریکشورهاوص درو گزارشات، به خص است که آماریحال درنيا. داديم

.  هستندی شغلیهايماريب حوادث وی اصلانيقربانخطرناک، از، طاقت فرسا و سختیانجام کارهاواقع به خاطرکارگر در

 و ري فقیهاکشور به خصوص درايدنسراسرکارگر در هزار۶ ی دهد روزی کار نشان میسازمان جهان که آماریبه نوع

  . دهندیدست م ازی شغلیهايماري حوادث و بطر در حال توسعه، جان خود را به خااي

 و مي کارگران ندارلي قبنيا ازی درستفي، آن است که تعری رسمري حقوق کارگران غعيي تضلي دالنيمهمتر ازیکي ديشا

 دو دهه ی که طدهي پدنيا ازیقي دقفينسته اند تعر نتوازيو کارگر ن مربوط به کاری المللني بیصد البته هنوز سازمانها

مورد را درري زی مشخصه های پژوهشگران کارگریکلاما به طور. ه دهندي کرده است، اراداي رشد و گسترش پ،گذشته

 .رندي گیمبه کار بخش از طبقه کارگرنيا

 هستند که قبل ی پرتاب شده اند کسانیتي حمای و بی قانونی به اعماق بنکي که ایو قرارداد" یرسمريغ"کارگران   -١
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 .آنها سلب شده است ازیتي و حمای قانونی کار، پوشش هانيقواندرريي تغلي کردند اما به دلیم کاریبخش رسم درنيااز

 و دي شدن کارخانجات، بازخرلي ورشکسته شدن و تعطت،يري هستند که به خاطر سوء مدی کسانیرسمريکارگران غ  -٢

 شي کار ودراصل عمر خویروي و روزمزد، نی به صورت قرارداداي و وستهي پکاراني بلي به خنکي شده و ا اخراجاي

 . فروشندیرا م

 کارگران ني، اغلب ا شده دستمزد استنيينرخ تع ترازنييپاوزي هستند که دستمزد آنها ناچی کسانیرسمريکارگران غ  -٣

 . کنندی می به مرگ زندگکي و نزدیخط گرسنگخط فقر و درريز

،  ندارند و کارفرما به محض ارادهی و درمانی بهداشتی هامهيب. ستندين برخورداری شغلتيامن ازیکارگران قرارداد  -۴

 . و خانواده او استی کارگر قراردادیزندگ ازی، بخش جدانشدناضطراب و ترس از اخراج.  تواند آنها را اخراج کندیم

 ستميس ري زیشتريشدت ب با نيهمچنودارد  قرارهيُخردکننده سرمافشارري زی اندهيفزا هم بطوریرسمريغکارگر  -۵

 . در حال ذوب شدن استیظالمانه دولت

 بهداشت و ني قوانیو اجرا قانون کاری در مورد اجرای تعهدچگونهي هستند که کارفرما هی کسانین قراردادکارگرا -۶

 . آنان نداردی برایمنيا

 یماري، حوادث و بی اجتماعی هابي آسی قرباننيريسا ازشي هستند که بی کسانشانيخانواده ها ویرسمريکارگران غ -٧

 . کار آنها دشوارتر استطي تر و شرایساعت کار آنها طوالن.  هستندی شغلیها

 . دهندی ملي مجموعه را تشکني از ای زنان کارگر و کودکان کار و کارگران مهاجر و پناهنده بخش مهمکه

،  سودجواني وجود کارفرمادي کارگران است اما نبایعنيجامعه  قشرني زحمتکش ترري باعث تحقتهاي واقعني اانيچه باگر

 یوالن ناکارآمد و تفکرهائ، مسی و اقتصادیاسي سی، بحرانها تفاوت به سرنوشت کارگرانی بی، دولتها ناکارآمدنيقوان

 دو نهاد نيا( پول ی المللني و صندوق بی بانک جهانی تحت رهنمودهازينما کشورالبته در.  گرفتدهي را نادانهيسلطه جو

 استي ساله ر٨دوره  دری اقتصادلي و تعدی سازی گسترده خصوصی هااستيسبا آغازو) ی دارهي نظام سرمایاصل

 ،ی کنونتيعموق دراستي سني گسترده ایاجرا وی جمهور خاتماستيدوران ر دراستي سني و ادامه ای رفسنجانیجمهور

 گذرد یروز که مهردست دادند و اززي خود را نیتي حمای رسمی، اندک پوشش هاماطبقه کارگر کشور ازیميبخش عظ

 . شودی افزوده می روزمزد و فصل،یبر تعداد کارگران قرارداد

 نفر و ١٠ و ۵ ري زی، کارگران کارگاه های اسالمیمجلس شورا دری احهي البيگذشته با تصو که درمي دارادي به

و دشوار تر شد و  ها کارگر، سخت ترونيلي کار مطي از شمول قانون کار خارج شده و شرابافيکارگر قال هزار٣٠٠زين

خود را از دست داده و  به خاطر بسته شدن کارخانجات کارکارگران ازیمي، بخش عظ هایاستگذاري سنيدر ادامه ا

 .وستندي پکاري کارگران بلي به خاي شده و ید و فصل، روزمزی به کارگر قراردادليتبد

 که يی شود و آمارهای نمیريگي ثبت و پقيدق و مشکالت کارگران به طورلي مربوط به مسای کمال تاسف، گزارش هابا

 هئ ارایهمچون اداره آمار در مورد مشکالت و حوادث شغلگري دی نهادهااي، خانه کارگر والن وزارت کارئ مسیاز سو

گرفته به مورد ظلم قرار ودهياخراج شده، حادثه دمواقع کارگرشتري در ب. ندارندی، متناقض بوده و هم خوان شودیم

، کار وزارت ی بازرسرکلي، مد وجودنيبا ا.  کندی اتفاق افتاده را گزارش نمشي که برایاخراج، حادثه اخاطر ترس از

 ی علت حوادث ناشهب کارگر١٠٠و  هزارکي تعداد ١٣٨۵سال در:  کندی مناي بني حوادث را چنني جمله کوتاه اکيدر 



 

 4

 شد ی به کارگران داده می آموزشنيکمتر نسب معتقد است که اگری سلطانميابراه. دست داده اندجان خود را ازکاراز

 . افتادی حوادث اتفاق نمنگونهيا

.  رسدی و اخراج کارگران به گوش مليتعدازهمچنان خبررد و ها ادامه داضيتبع حداقل ها همچنان پابرجاست وهنوزهم

 به زي، البته کارفرماها ن و اخراج استلي، تعد آاری عالی به مصوبه دستمزد شورا واکنشني سال اولیابتداهمواره و در

 کنند و با اخراج ی نمديد، قرارداد کارگران را تم حقوق کارگرانشيجمله افزااز ی اضافی هانهي هزنيتام دری ناتوانليدل

 است که باعث شده تا يیآرزو" برابر کاریازادرمزد برابر. " کرده اندلي را به کارگران ثابت تحمیشتري، کار بآنان

  .د شونمي دشمن کارگران دایکارگران قرارداد

 حداقل دستمزد نيهمران نداشته و کارگیزندگ دریريچشمگري، تاثحقوقزي ناچشي به پرداخت افزااني اما الزام کارفرماو

 آنان ی، نه تنها اشتغال ثابت را برا تر استنييپااريبس کاری عالیاعالم شده توسط شورا خط فقرزانيکارگران که از م

 . کرده استبشانيبه دنبال نداشته بلکه اخراج را نص

 ی که اخراج صدها کارگر قراردادمي کنی مشاهده م ،ميندازي بی و منابع خبرتهاي اعالم شده در سای به آمارهای نگاهاگر

 تا ٦٠٠اول سال، اخراج  ماهه کي دریجان شرقي آارگران آذربای اخراجهازاني می برابر۵ شي، افزااستان گلستان

 یبرابر٤ شيپاکدشت، افزا دریقراردادکارگرهزار١۵، اخراج یب غرجاني آذربای صنعتی واحدهایقرارداد آارگر٨٠٠

کارگر منطقه ١٠٠ لي از کارخانجات همدان و تعدیکي از ی کارگر قرارداد٤٠ ، اخراج ی اخراج کارگران سمنانزانيم

 . استی ها و اخراج کارگران قراردادلي از تعدیغرب تهران فقط بخش

) آبه"(اماشد "ی آب معدنیدياند، کارگران واحد تول ماه بدون حقوق مانده١٦ معدن کي آارگر٦٢٠ است که یحال درنيا

 ١٣ ی آارخانه نساج٤ ماه و آارگران ٢٤ تا ٢ یني سال، هزار آارگر قزوکي یکارگر معدن قلعه زر٣٠٠ ماه ، ۵ تا ٤

 و رندي گی هزار حقوق م٨٠ تا ۵٠ واحد آب پاک همدان ی قراردادر آارگ٨٠ تا ٧٠ حال نيدر هم. ماه حقوق نگرفته اند

 هزار ٩٠استان گلستان ، آمتر از " نودشتيم"ات شهرك يد مواد لبنيل آارگر شاغل در آارخانجات تو۵٠٠ش از يب

  .کنندي مافتي درانهيتومان حقوق ماه

از شتري مجبورند بش،ي معاش خوني تامی است که برایراني کارگران ای حقوقتيوضع ازی ذکر شده تنها بخشموارد

 نيدست ندادن هم ازی برایکارگران قرارداد .رنديمزد بگ شده دستنيي تعزانيمازکمتراريساعات مقررشده کار کنند و بس

 یماهري زی اخراج و از دست دادن حقوق اندک حتعتراضشان، انيشغل هم مجبور به سکوت هستند تا مبادا کوچکتر

 توانيم را نی اندهي آچي، هی اجتماعني و تاممهي است که بدون داشتن بیحال درني داشته باشد، ایپهزار تومان را در١٠٠

 . زحمتکش کارگر رقم زد قشریبرا

 
  رران خبيژانس اآ

     ١٣٨٧مهر م هفت بيست شنبه


