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 کار ل ناسبت اجمبه  نامهویژه 
ن
: و ژن در   س سازمان جاای  

 

سیاسی مبارزه کارگران در شرایط سرکوب مستمر  یران:ا  

 
 از ،نامه های سازمان جهانی کار مقاوله مفادو  حقوق اولیه کارگران ،دهه اربرای چه سرکوب حقوق اولیه کارگران:

  شده است. پایمال و نقض  یم جمهوری اسالمیزادی انجمن (  توسط رژآ ) 87و ) حق تشکل (   98جمله مقاوله نامه 

 ای کارگرانشرکت واحد ، سندیک تشکل های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگرانو  کارگری  فعالین کارگران،

و فعالین  قرار گرفته اند. کارگران سرکوب مورد  فی معلمان بطور سیستماتیکو کانونهای صن تپه هفت نیشکر

ه شمار در پرونده مستمر  این سرکوب ی از این  مواردو نمونه ها   شده اند.  شکنجهو  زندانی، دستگیرکارگری 

 2006سال  در  .  این پروندهمده استآبطور مستند  نیز  ایرانسازمان جهانی کار   2017گزارش  سال در   2508

 .ده استشان اضافه بر  توسط حکومت ایران  هر سال نیز موارد بیشتری از نقض حقوق اولیه کارگرانو گشوده شد 

و  این پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده بسیار جدی ، کمیته ازادی انجمن سازمان جهانی کار در سال گذشته

سال  12جاع داد.  مایه شرم است  که  بعد از نزدیک به این سازمان ار برای توجه ویژه به هیئت مدیره اضطراری

  انجام نداده است .    هنوز ای ال او در این مورد هیچ اقدام عملی و معنی داری

 گریکارنمایندگی  ت ئیعنوان هتحت  راعده ای  هر ساله  ایران  یمرژ   : ارگری ایران در سازمان جهانی کارت کئهی

 همگی  ،دست چین شده اندتوسط رژیم   ت که ئیاعضای این ه جهانی کار گسیل می کند.ایران به کنفرانس سازمان  

نها بارزه آر کنترل کارگران و سرکوب مد که توسط رژیم و به منظوهستن ای  کارگرینماینده تشکل های به اصطالح 

ر اعالم با ارسال اسناد و نامه به سازمان جهانی کاهر سال  و فعالین کارگری مستقل در ایران . تشکل هاه اندجاد شدای

کارگری  قالبی مخالفت خود را با هیئتکرده اند که کارگران ایران اساسا در سازمان جهانی کار نمایندگی نمی شوند و 

. نده اایران اعالم کرد  

  یاعتراض کارگران توسط رژیم اسالم خیر از سرکوب خشونت بارنمونه های ا

گران کار تشکل مستقل کارگری از جمله  سندیکای چند که توسط   تجمع .  تجمع به مناسبت  اول ماه مه : این  1

از همان   .بر گزار شد شورای اسالمی در تهران در برابر مجلس  در اول ماه مه ، فرا خوانده شده بود شرکت واحد

یورش بودند  نفر 400که حدود  کنندگان  تجمعبه  نیروهای انتظامی و امنیتی به همراه  لباس شخصی ها  تجمع،  آغاز

گیر شدند و به تدس با خشونت تمام  نفر ۴۰نان را به سختی مورد ضرب شتم قرار دادند.  بیش از آ عده ای از  بردند و

اکمه حو در انتظار م نده امتهم شد به اخالل در امنیت ملی  نانآبسیاری از  .زندان های مختلف در تهران انتقال یافتند

   . بسر می برند

د ده هزار کارگر در دو مجتمع بزرگ صنعتی،  یعنی حدو ، 2018نوامبر سال در  کارگران. بزرگ  عتصابا. 2

در  ( راندر جنوب ای در استان خوزستان ) ملی فوالد اهواز مجتمع  شوش  وتمع  نیشکر هفته تپه در نزدیکی شهر مج

مزمان دست به اعتصاب و اعتراض چندین ماه حقوق معوقه  و علیه خصوصی سازی ها  به طور ه اعتراض به

نفر از کارگران دستگیر و  50بیش از . در جریان اعتصاب حدود یک ماه طول کشید . این اعتصابدندخیابانی ز

ران در هنگام کارگ عده ای از  . مورد تهدید قرار گرفتند فال مختلاز کارگران به اشک یبیشتر بازداشت شدند و  تعداد
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گان یعنی دو تن از بازداشت شد  ،از داشت مورد شکنجه قرار گرفتند. عوامل امنیتی رژیمب نیز در زمان  دستگیری و

ه در یک برنامه کردند کرا مجبور و فعال کارگری  و سپیده قلیان خبرنگار هفت تپه شی  نماینده کارگران اسماعیل بخ

اعیل اسم  .دخش شتلویزیون دولتی پ کانال  درمدتی بعد  اعتراف کنند. این  برنامه ظاهر شوند و علیه خود تلویزیونی

ع و ووضمو خواستار پیگیری شده اند   کنجهشنها آموقت اعالم کردند که  هر دوی  آزادی بعد ازقلیان  بخشی و سپیده

ر می در زندان بس نها مجددا دستگیر شدند و هم اکنون آهر دوی  بعد از این افشاگری، شدند.  شکنجهمحاکمه عامالن  

جه شدن خود را از ریسک شکن نگرانی ،رشیدر گزا اخیرا  عفو بین الملل د.مالقات با خانواده محروم شده انو از برند 

   .(   2019/4597/13رفرنس:    2019ژانویه  29) عفو بین الملل  ه است  عالم کردادر زندان  نها آمجدد 

 در سطح کشور به تحصننوبت بطور هماهنگ و  چهار  مان در: در طول سال گذشته معلمعلمانادامه دار  اعتصاب  

، حق زادی معلمان زندانی، آها افزایش دستمزد از است  خواست معلمان از جمله عبارتدر . دست زدندو اعتصاب  

ه ادامه . اعتصاب معلمان چندین سال است کآموزشو مخالفت با خصوصی سازی  رایگان  آموزش، ایجاد تشکل مستقل

و  قرار داشته اندو آزار  ت شت و اذیبازدامورد تهدید،  مستمر  بطور فعالین معلمان ،اعتراض ها این دارد.  در طول

مان کانون صنفی معل هئیت مدیره  ز اعضایاسماعیل عبدی ا برای نمونه،  د.نها به زندان محکوم شده انآتعدادی از 

هم  . اوبه شش سال زندان محکوم شد سپس ودستگیر  2015 جوالی 27به خاطر فعالیت های اتحادیه ای در  تهران

علمان  این کانون در جریان اعتصاب م یکی دیگر از اعضای محمد حبیبی  .زندانی  است  بدنام اویناکنون در زندان 

ضربه شالق محکوم گردید. او  75سال زندان و  10با ضرب و شتم دستگیر شد و سپس در دادگاه به  2018اوت  4در 

سال  5به  2015در تابستان  صنفی تهران  سخن گوی کانون محمود بهشتی لنگرودی . بسر می برد هم اکنون در زندان

 2019ژوئن  9یکی دیگر ازمعلمان در  مردانی  روح اله زندان محکوم شد و هم اکنون در حال تحمل زندان است.

امه ید و اینک در حال سپری کردن دوران زندان است. و لیست ادددستگیر شد و سپس به دوسال زندان محکوم گر

  دارد. 

بر شور در ک پارتاید جنسی  راآض علیه زنان و قوانین شریعت،  تبعی جرای اسالمی با ایم جمهوری رژزنان کارگر: 

 هاز جمله در مورد حق طالق، حضانت از فرزندان و ارثی زنانتبعیض علیه  کرده است.  طبق  این قوانین، قرار 

 و در پوشش محرومندانتخاب از حق ، شاغل شوندمسران خود نمی توانند بدون اجازه هزنان  همچنین  .اعمال می شود

ر . دار و تحت  پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوندزآو ورد اذیت م جاب اجباریرعایت حصورت عدم 

تا کنون  ثابت  1966درصد  است و از سال  14 حدود  تنها در ایران  نرخ اشتغال زنان ،میزآنتیجه این قوانین تبعیض 

 انمیدر  بیکاری نرخ ور های منطقه است. کشپایین ترین نرخ در میان  اشتغال زنان در ایران، نرخ .  مانده است

ی در یافت پایین تر یدستمزد ها بسیاری از رشته تولیدی و خدماتی . زنان دردوبرابر نرخ بیکاری مردان است  ،نزنا

  بسیار پایین تر است .  ستمزد نیزحداقل دزنان، از دستمزد واحد های خدماتی،   . در بسیاری از می کنند

نه از  مشروعیت خود را، یم مذهبی است و طبق قانون اساسی ژر یک  یم حاکم بر ایرانرژ  وضعیت وخیم اقتصادی

خدا و شریعت می گیرید.  با این  حال این رژیم  مدافع سرسخت سرمایه داری است و از اواخر دهه از  مردم بلکه 

 این سیاست دیگر . مانند هر کشوراجرایی کرده است لیبرالیسم را موسوم به نئو اقتصادی  ایتا کنون سیاست ه 1980

اشته است به تاثیر ویران کننده بر زندگی کارگران و اکثریت مردم  دکه بر شکاف طبقاتی افزوده است و درحالی   ها 

ل خود رکه منابع اقتصادی را در کنتحکومتی  و باند های  مقامات ، یعنی طبقه سرمایه دار اقلیت یک درصدی  نفع 

و   ،اعالم شد ماه  دالر در 120  ،یدرصد 63حداقل دستمزد در سال جاری با افزایش    تمام شده است .   ، گرفته اند

بنا در صد است.   150تا  100ود حدمستقل  درصد  و طبق نظر کارشناسان  50 رسمی تورم این درحالی است که نرخ

کارگران   دستمزد ناچیز ،افزون بر این بیش از نیمی از کارگران زیر خط مطلق فقر بسر می برند .  ، مار رسمیآ به

درصد کارگران  90سته است و بیش از ب. امنیت شغلی رخت بر اه بیش از یک سال پرداخت نمی شودبرای ماهها  و گ

 ع مناب ؛حدود دومیلیون نفر کودک کار در کشور وجود دارد مار رسمی. طبق آدادهای موقت بکار مشغولندبا قرار 

د.نمی کن برآوردیون نفر یلم 4 بیش از تعداد کودکان کار را ،مستقل  

.  سرکوب گر در جهان استدولت ها ی یم جمهوری اسالمی یکی از بی رحم ترین  رژ فراگیر:   سرکوب سیاسی 
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تقل تجمع  محروم شده اند.  اعتصاب، و ایجاد تشکل های مس و ، عقیده بیان آزادی وق اولیه خود مانندمردم ایران از حق

ن، و هر تالشی در این مورد با خشونت سرکوب می شود. زنداممنوع است   ،اتحادیه های کارگریاز جمله  کارگری 

ست های و برای رسیدن به خوا دعلیه شرایط موجو تنها پاسخ رژیم به کسانی است که  از کار شکنجه ، اعدام  و اخراج

دست به اقدام می زنند. خود  

ین قربانیان خاموش ا  ،و دیگر زحمتکشاندانشجویان  بازنشستگان، ،، معلمانکارگران  اما  :و اعتراض   مبارزه

به گونه   ،افتهی افزایش  چشم گیریبطور ای گذشته در سالهژه مبارزه علیه این شرایط به وی .ده اند و نیستندشرایط نبو

اعتراض و اعتصاب کارگری به ویژه علیه دستمزد های معوقه و خصوصی سازی  3  هر روز بطور متوسط  ای که

 اعتراض گترین رزب  اعتراض و تجمع کارگری بوقوع پیوست. 1700ها صورت گرفته است . تنها در سال گذشته 

حدود برای  صورت گرفت  که به خیزش دی ماه معروف شد؛  2018انویه و اوایل ژ 1017 دسامبردر اواخر  مردمی 

یه شرایط ان ها ریختند و علباکارگران، تهیدستان  دانشجویان و زنان بطور همزمان در بیش از صد شهر به خی ،هفتهدو

 به  سلی های این خیزش بود. رژیم  با تواز ویژگ های توام اقتصادی  و سیاسی شعاردست به اعتراض زدند.   موجود

نفر توانست این خیزش را بطور موقت  4000نندگان و دستگیری بیش از ک ات تظاهر و کشتار دهها تن از خشونت

 توسط، تحصن و تجمع نان در اشکال مختلف مانند اعتصاببعد همچاما اعتراض ها از ان زمان به  .سرکوب کند

  . کارگران و معلمان ادامه یافته است

جب تشدید مو  ،د ترامپ علیه ایرانتحت رهبری دونال تحریم اقتصادی  دولت امریکا  : امریکا تحریم اقتصادی توسط 

اقتصادی و  شدید رکودتو نرخ تورم ،  . افزایش شدید قیمت هاو زحمتکشان شده استوضعیت وخیم معیشتی کارگران 

 ،بردند ریم نیز در رکود بسر میتحاز که قبل  یاری از واحد های تولید ی و خدماتی تعطیل و نیمه تعطیل شدن بس

های  دولتاز سوی  ها که ران قرار دهند. این تحریم بار تحریم را بر گرده کارگ ،و دولتیان باعث شده که کارفرما

حمیل با هدف ت حمایت می شود ،  عودی و دولت دست راستی و نژاد پرست اسراثیلس نعربستانظیر  ،مرتجع منطقه

. دارد در تقابل مستقیم با منافع کارگران و مردم ایران قراراتخاذ شده و  کشور های فوق و امریکا  اهداف  منطقه ای  

سیاسی   . کارگران و زحمتکشان ایران با مبارزات خود نشان داده اند که می توانند سرنوشت للیهمبستگی بین الم  

ارگر  طبقه ک ، ایران واقعی کارگران دمتح د.نتعیین کن  ،که خود تشخیص می دهند آنگونهخود را به دست خود و 

کل های شتو  بین المللی کارگری  نیروهای مترقی و  سازمان های مدافع حقوق بشر هستند. ما از تشکل های، جهانی 

یه به نقض حقوق اول، ایران حمایت کنند گرانهمچنان  از مبارزات کار کارگری در کشورهای دیگر می خواهیم که

هند تا ، و این رژیم را به هر  نحو که می توانند زیر فشار قرار درژیم اسالمی اعتراض کنندکارگران ایران توسط 

  سیاسی را آزاد کند. نزندانیاگران زندانی و همه کار

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
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