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ی کارگر ايران در سالی که گذشت نگاهی به طبقه  

   
   وششماه هشتادارديبهشت يازدهم                                                                                   محمد صفوی   

 
 

ت اول ماه می، روز جهانی کارگربه مناسب  

 
عمر خود، برای ای از کشی درهردوره آزادیسياست سرکوب و صادی رژيم جمهوری اسالمی درکنارهای اقت سياست

و اسفناک بوده دهند، فالکت بار عيت را تشکيل می درصد جم٨٠ی ايران که نزديک به  کارگران و زحمتکشان جامعه

قاچاق  بان سرمايه وواردکنندگان اجناسهای رژيم، صاح ها، کارچاق کن ها، دالل دهآقازاازسويی ديگراقليتی از. است

يسيون، نه از منابع اپوز. اند مردمی ما را به تاراج بردههای ملی و اند سرمايه تا توانستهسايه سرکوب، يرقاچاق درو غ

اقتصادی، گرانی بار  ن فاجعه فالکتتوابلکه به زبان آماری که ازطريق نشريات روزانه درايران به چاپ ميرسند، مي

 آنان  های خانواده  ی کارگرايران و  که به طبقه ای ب اجتماعیهزاران آسي های دستجمعی و و تورم، بيکاری واخراج

.شود را رديابی کرد وارد می   

 به شديدترين های ملی ايران در تنور آتش و جنگ پايمال شد، بهای آن را مردم ايران پس از دوران جنگ که سرمايه

  خاتمی، سياست» اصالحات«دوران س ازآن در پ هاشمی رفسنجانی و چه» سازندگی«دوران چه در. شکل پرداختند

   اقتصاد به پيش بردهۀول وبانک جهانی را درعرصالمللی پ رهنمودهای صندوق بين» تعديل ساختار اقتصادی«های 

 رسمی به غير تبديل کارگران  ارخانجات، افزايش نرخ تورم، جمعی، تعطيلی ک   دسته های شاهد اخراجشد؛ به مرور

 ۶٠بيش از » اصالحات«و » سازندگی«دوران در. افزايش بيکاری بوديم، کاهش سطح دستمزد وقراردادیرسمی و

قانون کار وجود های حمايتی اندکی که در پوشش. خارج شدندميليونی ازشمول قانون کار۵/١٦ درصد از نيروی کار 

ای کارهای ثابت و  روزه، ج٨٩بين رفتند و ُمدل کارهای قراردادی  نفع صاحبان سرمايه و صاحبان کارازهداشت، ب

  عدالتی و بيکاری، گسترده بیفقر و. های ُمدل ايرانی، به گستردگی رواج پيدا کرد سازی خصوصیرسمی را گرفت و

 و مهرورزی  نژاد با شعار عدالت محمودی مدیبستر چنين اقتصاد بيمار و فالکت باری بود که احبر. شدتر تروعميق

شعارهای فقرزدايی و ايجاد . اقتصاد و سياست شد و به مقام رياست جمهوری رسيدرهبری، سکانداری بيت  با اجازه

 اقشار فقير و کارگر ميانبتدا موجی ازهمراهی وحمايت را درنژاد که توانسته بود در  ورزی احمدی اشتغال و عدالت

 به او اميد بسته  که مردمی  نيم برای  و  يکسالز وجود بياورد، امروزه با گذشت بيش ا او بهحمايت ازوزحمتکش در

بار اقتصادی  فالکت های   سياست ی نژاد همان ادامه دولت احمدی اقتصادی  های  مشخص شده است که سياست بودند

ست که در پيوند با نظام سرمايه المی مجبور ااو هم، مانند گذشتگان خود، برای حفظ نظام جمهوری اس. گذشته است

تری ادامه دهد ـ کارگران  ها را به شکل گستره سازی المللی پول، خصوصی رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بينو

وجود دارد از بينهای حمايتی را که درقانون کار انين و پوششاندک قو. و معلمان و زنان معترض را سرکوب نمايد  

 



 

و تورم و بيکاری و گرسنگی و سرکوب مخالفين قربينيم که ف اين مدت میگاهی به کارنامه وعملکرد او دربا ن.  ببرد

د و با ابالغيه ولی فقيه مبنی پاسخ ماندن مطالبات عادالنه کارگران وزحمتکشان هم چنان ادامه دار و معترضين و بی

انتظار داشت که  توان   و کارگری، می یو بدون نظارت مردم های گسترده   و خصوصی سازی۴۴اجرای اصل بر

.بدتر خواهد شدگذرد، بد و کارگر وزحمتکشان ايرانی هرروزی که میی  زندگی طبقه  

  
  ـ وضعيت اشتغال

کار فعلی جمهوری وزير. مبارزه با فقر بودوزير کارش، ايجاد شغل و» جهرمی«و » نژاد احمدی«های  وعدهيکی از

و بندهای حمايتی از کارگران مانع اشتغال است و به   خود مدعی شد که قانون کارذشتگانمانند گ) جهرمی(اسالمی 

دوران بندهايی که در آن . بود  کار  به قانون قرارداد، حمله های خود  برنامه  اولين کاری را که دردستور بهانه اين 

نژاد دوباره  دوران احمدیدر.  حذف نشده بودبا مقاومت کارگران ازقانون کار» اصالحات«و يا دوران » سازندگی«

 همين ايام در.  واقع شد مورد تعرض گرفترا مي  کارگران  رويه  لوی اخراج بیکه ج قانون کار  ١٧ و٢٧بندهای 

ترين کارها و مشاغل را درايران انجام  که سختو پناهنده  اشتغال ـ تعرض به کارگران مهاجری ايجاد  به بهانهدوباره

سال گذشته کارگران مهاجرو پناهنده که  در.  گرفتنژاد و وزيرکارش قرار ی دولت احمدی امهدهند دردستوروبرن می

کار در جهرمی وزير«. رژيم شدند» های ضربتی طرح«اند قربانی  ساختن ايران و اقتصاد آن نقش مهمی ايفا کردهدر

 تا ۴٠٠ه اميدواريم بيش از  ما٣ظرف اعالم کرد که با کمک وزارت کشوربا استخدام هزاربسيجی در١٣٨۵مهرماه 

)١٣٨۵ رشهريو۴دنيای اقتصاد . (از ايران خارج کنيم] گارگران مهاجر[ هزار نفر از اين افراد را۵٠٠  

بيکاری و ايجاد اشتغال، يا به  نژاد هم مانند گذشتگان خود به جای مبارزه واقعی با  کنيم که دولت احمدی مشاهده می

گران مهاجر و پناهنده که بخشی ش از قوانين حمايتی را از بين ببرند و يا به جان کارجان قانون کار افتادند که آن بخ

.»ی کارگر ايران هستند، يورش بردند طبقهاز   

 هزار نفر ٧٠٠ تا ۵٠٠رسد و در سال بين   ميليون نفر می۵هم اکنون بنا به آمار موجود تعداد بيکاران در ايران به 

   . بخش عظيمی از اين بيکاران دارای تحصيالت دانشگاهی و تخصصی باال هستندشود و به جمع بيکاران اضافه می

بررسی وضعيت آماری اشتغال و بيکاری جوانان و دانش آموختگان، ها در تراطالع رسانی مرکزپژوهشبراساس دف

د و از  برابر صعود نمو۵ بيش از ١٣٨٠ تا ١٣٧۵های  التحصيالن طی سال خاطرنشان ساخت ـ نرخ بيکاری فارغ

 ساله کشور در سال ٢٩ تا ١۵ درصد از جمعيت فعال ١٩/٨براساس اين گزارش .   درصد رسيد٢٠/٩ درصد به ۴

» نرخ بيکاری در ميان زنان بيشتر از مردان و در نقاط شهری بيش از مناطق روستايی بود.  اند  بيکار بوده١٣٨۴

)١٨/٠۶/١٣٨۵ايران خبرگزاری کار(  

 هزار پزشک ٨حدود «: گفت) ايسنا(لدين صدر، در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران ا هم چنين دکتر سيدشهاب

) ١٣٨۵ شهريور۶خبرگزاری ايسنا . (»بيکار يا شاغل به امور غيرپزشکی در کشور وجود دارد   

های  با سياست نداشته است، بلکه   و عميق  ای طرحی ريشه جمهوری اسالمی برای معضل بيکاری هيچ گاه  رژيم 

  سازی   و خصوصی غيرقانونی رويه قانونی و واردات بی. واقع به ازدياد بيکاری کمک کرده استاقتصادی خود در

لشکر ازدياد  کارگران و نتيجه اخراج  در  ما و صنايع عامل اصلی ورشکستگی  ،آمد مديريت ناکار های گسترده و  

  ميليارد و ۴۶برابر با  ١٣٨۵واردات کشور در سال   ميزان گذشته، بنابه آمار رسمی در سال .   بيکاران بوده است

 



 

روزنامه دنيای اقتصاد (»  ميليارد دالر افزايش نشان داده است۵بوده است که نسبت به سال گذشته ميليون دالر٣۶٠

ظام و های وابسته به ن ی غيرقانونی که توسط دستگاه  اسکله٧٠٠واردات کاالهای قاچاق از اگر).  ١٣٨۵ تيرماه ٢٣

توانيم به يکی  اضافه کنيم، میزند را به اين مجموعه  ها دالر می ميلياردها سراز وابستگان سياسی دولت که ارزش آن

پيوندند،  عظيم بيکاران می وند وکارگران آن به خيلشازداليلی که چرا کارخانجات ما هرروزی که ميگذرد تعطيل مي

.پی برد   

شود، مسئولين دولت مانند  سفناک است و هر روز بر تعداد بيکاران اضافه میدر کشوری که وضعيت اشتغال چنين ا

کنند که از طريق  کنند و با ساز و ُدهل اعالم میبرپا مي» جشن اشتغال«مشهد نژاد درشهر داودی معاون اول احمدی«

 هزار نفر، شغل ۴٢٧ ميليارد دالری برای ٨های زود بازده با صرف هزينه  های اقتصادی و طرح  هزار بنگاه١۶۶

)جمهوری اسالمیی وزارت کار کارنامه.  (»ايم ايجاد کرده   

ه بر باد ده و مرحمی است هايی سرماي هايی که از جانب گوناگون هم مورد چالش قرار گرفته است، طرح چنين طرح

انسان بيکار ها  نو ميليو  برای معضل اشتغال  و واقعی نه يک راه حلی اصيل  و قديمی و زخم کهنه  بريک  اندک   

  
سازی صنايع ـ خصوصی   
 نفت و  مانند کليدی  و صنايع مادر سازی  خصوصی  و۴۴اجرای اصل   بر گذشته مبنی درسال  ای  با فرمان خامنه

گفت در توان  واقع میتری به خود گرفته است و در ستردهايران شکل گسازی در شيمی و حمل و نقل، خصوصیپترو

ارت ايران صورت نگيرد صنايع مادر و کليدی ما بيش از گذشته به غی کارگر متی ازجانب طبقهاين دوران اگر مقاو

.تر خواهد شد گرانی افزونخواهند رفت و بيکاری و فقر و   

 اسفند ٢۴رجوع شود به کيهان  (گرفت، قرار پول هم   صندوق جهانی  د تشويقواقع مور ای که در اين فرمان خامنه

 هان به فرماندهسرسپرده به دستگاه واليت فقيه وسياسی ويا به مقامات های خارجی ورا به شرکتصنايع مادر) ١٣٨۵

 سرکوب بی مستقل کارگری ازيک سو و های  ارتی و تشکلهای نظ در نبود اهرم. خواهد کرد سپاه پاسداران واگذار

ی در پشت پرده و زد و بندهای برخی های عموم امان معترضين از ديگر سو، ما شاهد به يغما رفتن اموال و سرمايه 

 اجتماعی و طبقات   بيشتر گيری  المال، باعث فاصله يتب چوب حراج زدن بر عالوه بر اين امر. مديران خواهيم بود

را قبضه کرده و سرنوشت مردم و جامعه  تمرکز ثروت در دست اقليتی وابسته به رژيم خواهد شد که قدرت سياسی 

های گسترده و موارد  سازی خصوصی مبنی بر۴۴آثار متعفن ابالغيه اصل .   رقم خواهند زدرا با توسل به سرکوب،

مدير »  غالمرضا حيدری کرد زنگنه «: برای نمونه.  تر کرده است تبانی و تقلب، از هم اکنون فضای ايران را آلوده

اگذاری شده را به قيمت و های  اگر سهام شرکت«سازی، بخش خصوصی را تهديد کرد که  عامل سازمان خصوصی

های  های نيروگاه  درصد از سهام شرکت مديريت پروژه۵ی  عرضهاو گفت در(!) فروشيم  ها می نخريد ما به خارجی

 پايگاه قيمت اين سهام ٢٧٠تمام اين  تومان عرضه شد، ولی در٣٠٠کارگزاری با قيمت کف ٢٧٠ايران، اين سهام در

 به اين ترتيب  )١٣٨۵ ديماه ٢۵دنيای اقتصاد .  ( کرد تبانی در کار بوده است تومان کاهش پيدا کرد او متهم١۴٠به 

.شدی آغازرفسنجان» دوران سازندگی«زمان ای که از های گسترده سازی  خصوصیی نتيجه  

 شد و نه باعث ازدياد شغلنه به ايجاد ثروت برای کارگران وزحمتکشان ايران منجربرخالف ادعای رهبران رژيم، 

ها،  دوزی ها، کفش   نساجی داری ـ صنايع ما مانند دنيای سرمايه های  رقابت ها و سازی خصوصی دراين ، درعوض   

 



 

های  يکاری و اخراجاين، بی کارگراز شتند و سهم طبقهبه نابودی گذاها وغيره يکی پس ازديگری رو الستيک سازیپ

.نابودی امنيت شغلی بودگسترده، فقرو  

  
ی کارگر ايران ـ فقر بيشتر برای طبقه   

 درصد و يا ٢٢/۵های ايران  درصد و طبق نظر مرکز پژوهش١٢/١حالی که نرخ تورم طبق اعالم رسمی دولت در

ی  يا برای يک خانواده هزارتومان و۴٠٠درحالی که خط فقر.  درصد افزايش داشته است۵٠به طوراعالم غيررسمی

زد از جانب  هزار تومان به عنوان حداقل دستم١٨٣ن مبلغ تعيي.  سال اعالم شده است هزارتومان در۵٠٠ نفری تا ۵

خط فقر و نزديک به ها کارگر در زير  نژاد، ميليون ، احمدی»عدالت محور«ی دولت  کابينهدولت جمهوری اسالمی و

هم غيردولتی از رشد که هم کارشناسان اقتصادی دولتی وحالی در.  حيات هستندۀخط مرگ، مجبوربه زندگی و ادام

.گويند تورم در سال جاری مینرخ    

شوند،   میدرصد اضافه شده ومايحتاج عمومی به طورروزمره گرانتر۴٠ اجاره مسکن نزديک به ۀدرحالی که هزين

.های آنان خانوادههزارتومان چيزی نيست جزفقر وگرسنگی بيشتربرکارگران و١٨٣تعيين   

  
های مستقل کارگری سرکوب کارگران و تشکل   

مورد تشکل  چند  که در بياد داريم . چنان ادامه پيدا کرد طلب هم  حق و کارگران معترض  رکوب سسال گذشته  در

های  اسانلو به خاطر فعاليترگران شرکت واحد مورد حمله عناصررژيم قرارگرفت و رهبران آن ازجمله منصورکا

می به تجمع کارگران  نيروهای انتظادراستان مازندران.  طلبانه مورد ضرب و شتم و زندان واقع شدند قانونی و حق

ديلم با حمله به کارگران ن را مورد ضرب و شتم قرار داده ودربندرهای آنا کارگران و اعضای خانوادهحمله کردند و

 و کارگران  هم چنين در کردستان کارگران نساجی.  ها تن ديگر را مجروح ساختند کمرگ يک کارگر را کشته و ده

نمايندگان کارگران خباز را به جرم مبارزات دند، از جمله محمود صالحی يکی ازاذيت قرار داو رخباز را مورد آزا

.برد میطلبانه و عادالنه کارگری دستگيرکردند که هم اکنون درزندان بسر حق  

  
»غيررسمی«به » رسمی«ـ تبديل کارگران   
به کارگران » رسمی«و بوديم، تبديل کارگران نهاد کار ايران با آن روبرهايی که درسال گذشته در يکی ديگراز پديده

نژاد   امنيت شغلی بود که به گستردگی وبا حمايت دولت احمدیغيررسمی و قراردادی و پيمانی ـ بدون مزايا و بدون

و مديريت برای کسب   و کارفرمايان  جمهوری اسالمی، صاحبان سرمايه تحت نظام . کارفرمايان ادامه پيدا کرداز

.ی حقوق برخوردارند از همهسود، حداکثر   

در قوانين کار شوند و هرگاه اراده کنند آزادانه بوجود آورند، باعث تغييرهای کارفرمايی خود را  توانند تشکل آنان می

های آنان را در  دائم کارگران و خانوادهبه طورهميشه وقوق و مزايای آنان را قطع کنند، ح.  کارگران را اخراج کنند

تبديل » غيررسمی«ارگران ک را يک شبه به » رسمی«يا  کارگران  سطح اضطراب و نگرانی نگه دارند وباالترين 

ی کارگر جمهوری اسالمی که زير فشار کارگران باالخره  ی کارگران ايالم وابسته به خانه برای نمونه نماينده. نمايند

  امنيت شغلی، کارگران  جای به ) نژاد  یدولت احمد (مسئوالن دولت نهم  «: گويد  سکوت خود را شکسته است، می

 



 

رسمیکارگرهزار٢طی يک سال گذشته بيش از« : گفتاو » .کنند رگران قراردادی تبديل میرسمی ايالم را به کا  

 و هماهنگی وزارت کار تغييرات با کمک اين  انجام .  اند  سال به کارگر قراردادی تبديل شده١۵ی باالی   با سابقه

کارگران رسمی ايالمی به کارگران کند بسياری ازاو اضافه مي. صورت گرفته است) کاروزيرسيد محمد جهرمی (

)٢۵/١/١٣٨۶ايران خبرگزاری کار(» . اند  تبديل شدهروزمزد  

) پروژه راه و ترابری( کارگر رسمی شرکت جهان نصر کرمانشاه ٧٠٠«: گويد يا رئيس کانون شورای اسالمی می

خبرگزاری کار ايران (» . اند  با دستور غيرقانونی مديريت به کارگران قراردادی تبديل شدهی کاری با داشتن سابقه

١٣٨۶/٠١/٢١(   

شود، تصاوير روشنی هم از  ی کارگر ايران اعمال می در مقابل اين تصاوير اسفبار، و شرايط دشواری که بر طبقه

رغم سرکوب  علی. خورد ايران به چشم میکارگری  ميان طبقهدرارزه و تالش برای تشکل خواهی نيزمقاومت و مب

واقع در. دان و شکنجه، هنوز پابرجاستسياسی و اقتصادی، تشکل مستقل شرکت واحد باوجود تمامی فشارها و زن

  کماکان صدای حقل مستقل کارگری شناخته شده است والمللی کارگری، اين سنديکا به عنوان يک تشک سطح بيندر

.کند را نمايندگی میی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد هطلبانه و عادالن   

اند با شهامت  محافل کارگری که طی چند سال گذشته در گوشه و کنار ايران شکل گرفتند امروزه توانستهها و ـ تشکل

» یها و فعالين کارگر شورای همکاری تشکل«و تحت نام  و با اتکاء به نفس بيشتری کارهای خود را هماهنگ کنند 

.اعالم موجوديت نمايند   

 مطالبات عادالنه خودها و رايط زندگی و پيشبرد خواستهتالش برای بهبود شاخراجی درـ هم اکنون کارگران بيکار و

تشکل اتحاديه  « مجمع عمومی خود را تحت عنوان  اند، اولين و کارگران مبارز توانسته ، با کمک فعالين کارگری 

.نمايندبرگزار» يکارسراسری کارگران اخراجی و ب   

و سنديکاهای بزرگ  ها  جنبش کارگری دنيا، با اتحاديه ـ جنبش مستقل کارگری ايران با تالش خود توانسته است با 

ها و مشکالت  سختیپا و کانادا طی چند سال گذشته درهای کارگری ارو اتحاديه. ی ارتباط تنگاتنگ برقرار نمايدجهان

ارگران به شکل طلبانه ک مبارزات حق حمايتی از اعتراضی و های  نامه دن با فرستا و  کارگران ايران بودند همراه 

ی کارگران ايران برای حقوق صنفی و سياسی خود مورد توجه  طلبانه ای دفاع کردند، هم چنين مبارزات حق گسترده

. نه کارگران برخاستندخاص ايرانيان خارج از کشور قرار گرفت و به اشکال گوناگون به حمايت از مبارزات عادال

و برای اجرای عدالت اجتماعی،  دموکراتيک و پايدارۀزاد، توسع نبايد فراموش کرد که برای داشتن کشوری آباد و آ

.  ترين ارکان است ترين و واجب داشتن يک جنبش کارگری قومی و نيرومند و عدالتخواه و دموکرات از ضروری

.کجا که هستيم يار و ياور و پشتيبان جنبش مستقل و واقعی کارگران ايران باشيمآستانه روز جهانی کارگر در هر در  

 

 محمد صفوی

٢٠٠٧ آپريل ٢۴  

 

 

 


