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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ١۵

  ،تأمين تأمينما گرسنه ايم، يک درصد «

 »... درصد در حال مرگ و٩٩ 
                  

 کارگر صنايع فلزی شماره يک و دو در مقابل ٧٠٠، ٢٠١٣ چ مار١٠، ١٣٩١ ]حوت[ اسفند٢٠اين شعار روز 

 صنايع فلزی در مقابل ۀ نفر از کارگران و بازنشستگان کارخان٧٠٠، بيش از حوتروز بيستم . استانداری تھران بود

وات استانداری تھران تجمع کردند و از جمله به عدم دريافت چندين ماه حقوق، عيدی و پاداش پايان سال و پرداخت سن

  .بازنشستگی خود اعتراض کردند

  ۀ درصدی دست مزد در جلس٢۵افزايش  «:، خبر داد که١٣٩١ حوت ٢١دوشنبه در چنين شرايطی، ايسنا، امروز 

 ھای   ھای گذشته مذاکرات متعددی ميان گروه امروز شورای عالی کار در شرايطی به تصويب رسيد که طی ھفته

 دست مزد ۀو پيشنھادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پروند و دولت برگزار ئیکارگری، کارفرما

 درصدی ٢۵ تومان بسته شد و کارفرمايان و کارگران با افزايش ١٢۵ ھزار و ۴٨٧ کارگران با رقم حداقل ٩٢سال 

  » .دست مزد به توافق رسيدند

 ھزار و ٩٧ تومان بود به ٧٠٠ ھزار و ٣٨٩ه که  سال گذشتحوتن شده در يياين رقم در مقايسه با حداقل دست مزد تع

  . تومان افزايش يافته است۴٢۵

گو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش که افزايش حق مسکن و بن  و محمد احمدی عضو شورای عالی کار، در گفت

بن . اند نرفته  کارفرمايان زير بار افزايش حق مسکن متأسفانه«:  امروز شورا به کجا رسيد، گفت کارگری در جلسه

  »...کارگری ھم افزايش نيافت

ن دوبرابر حداقل يي مانند تعئی ھا اين در حالی است که حتی در محافل کارگری نزديک به شورای عالی کار، گزينه

ھای   ھزار تومان مورد بحث بود که با ساير دريافتی ٧٠٠، يعنی رقمی معادل ١٣٩٢ برای سال ١٣٩١دست مزد سال 

  .ھا را تا سقف يک ميليون و يک صد ھزار تومان برساند ند حقوق آن کارگران بتوا

 ايران، به عزا تبديل شده و به سادگی می توان پيش ۀدر چنين شرايطی، آخر سال و عيد کارگران و محرومان جامع

جامعه ، سال بسيار فالکت باری برای اکثريت مردم ايران، به ويژه کارگران و محرومان ١٣٩٢بينی کرد که سال 

  .خواھد شد

است که از نمايندگانی از وزارت کار، » شورای عالی کار«در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، ارگانی به نام 

 وزارت ۀتشکيل شده و زير مجموع) شوراھای اسالمی کار که خود يک ارگان حکومتی ست(کارفرمايان و کارگران 
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ھر سال ھنگامی که به پايان سال نزديک می . مزدھای کارگران استن حداقل دست يي تعمسؤول آيد  کار به حساب می

  . روز جامعه کارگری تبديل می گرددۀمسألن حداقل دست مزدھای سال آتی، به ييشويم از جمله بحث تع

د نرخ تورم يزان دست مزد باي حداقل متعيينبرای . زان دست مزد استي حداقل مۀ کنند نييشورای عالی کار، مرجع تع

 ھای صنفی  کانون عالی انجمن. ھا مشخص شود ش دست مزديزان افزايسال جاری محاسبه و بر اساس آن مدر 

شنھاد کرده بودند که شرکای اجتماعی از دو فاکتور ھم زمان ي پ٩٢ب حداقل دست مزد سال يران، برای تصويکارگران ا

مند  ھای حداقل مزد بھره  ری يم گيد تصمدر رون» عزت«شت با ينرخ تورم و برخورداری خانوارھای کارگری از مع

  . شوند

ن المللی کار مطرح ي سازمان ب١٣۵ه نامه شماره ي و توص١٣١ون شماره ي حداقل دست مزد در کنوانستعيينارھای يمع

 اجتماعی و استانداردھای تأمينشتی و سطح زندگی کارگران، يازھای معيد ني حداقل دست مزد باتعيينبرای . شده است

ن که مشخصات جسمی و روحی يران، ھم گفته شده حداقل مزد بدون ايدر قانون کار ا.  جامعه لحاظ شودزندگی

ک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع ي ای باشد که زندگی  د به اندازهيکارگران را مورد توجه قرار دھد با

 ھای رسمی تورم به مرکز  فه اعالم نرخيسعه، وظھرچند در قانون برنامه پنجم تو. ت کنديشود کفا قانونی اعالم می 

ن نرخ را از بانک مرکزی درخواست يران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايآمار ا

ب ي و تصوتعيين تومان ٧۵۴ ھزار و ٣٨٩زان ي از سوی شورای عالی کار، به م٩١حداقل دست مزد سال . کرده است

  .ھيچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی نداشتشده بود که 

امسال نيز در حالی که تورم و گرانی و فقر و بی کاری برای اکثريت مردم ايران بيش از پيش غيرقابل تحمل و 

، بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران و در ٩٢ حداقل مزد سال تعيينکمرشکن شده است در ھفته ھای اخير، بحث 

برخی از تشکل ھای موجود کارگری، از جمله تعدادی از کارگران .  در جريان بوده استئیگرامذاکرات سه جانبه 

  . دست مزدھا بر اساس تورم و گرانی شده بودندتعييناتوبوس رانی تھران با جمع آوری امضاء و تجمع، خواھان 

ن به اصطالح کانون شوراھای ، برخی سران و مقامات حکومت و نمايندگا٩٢ حداقل مزد سال تعييندر آغاز مذاکرات 

اسالمی، به مشکالت کارگران و سطح تورم و افزايش دست مزدھا متناسب با تورم اشاره می کردند اما در نھايت با 

نمايندگان کارفرمايان و دولت ساخت و باخت کردند و دست مزدی را منعقد نمودند که فالکت بار و ضدانسانی و 

  ! وحشتناک است

 حداقل مزد صورت گرفته، گرانی و تورم روزافزون، بی تعيين مباحث که در ھفته ھای اخير پيرامون با نگاھی به اين

اعتراضات کارگران و دستگيری کاری گسترده و حتی عدم پرداخت دست مزدھای ناچيز صدھا کارگر در سال گذشته، 

ر انتظار خانواده ھای کارگری در اين  ھولناکی دۀن کارگری، به سادگی می توانيم پيش بينی کنيم که چه فاجعفعاال

  .روزھای آخر سال و عيد و سال آينده است

اری از کاالھای اساسی ي ای است که در بس مت کاالھا در سال جاری به گونهي قۀسابق ش بی يبر اساس گزارشات، افزا

ک خانوار چھار نفره ي ۀماھان ۀنيشناسی ھز  ھای کار بر اساس گزارش. مي درصدی مواجه بود٣٠٠ش يھا، با افزا خانوار

  .ون تومان استيليش از دو ميب

ون به ي فرکسۀسئيت رأيرموذن، عضو ھين پيالد کمال : ، نوشت١٣٩١ ]دلو[ بھمن٢٥ قانون، ۀبرای مثال، روزنام

ش يما به طور صد درصد با افزا«: ھا گفته است ش دست مزدي بر ضرورت افزاتأکيد، با »کارگری مجلس«اصطالح 

در : او، افزود. شود ربط اعالم می  زی باشد که از سوی نھادھای ذی يش از آن چيد بيم اما بايد کارگران موافقدست مز

ش حداقل دست يجلسه دست مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتماال افزا

ک ي بر اساس توافقات قرار شده است ھم چون سنوات گذشته ن کهيان ايل، با بينده اردبياين نما.  درصد باشد٢۵مزد 
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د بر اساس نرخ تورم ساالنه و به عنوان قلمی از سبد يش بايدر مورد حق مسکن، افزا: مزد ملی وجود داشته باشد، گفت

  . ابديش ي قانون کار افزا۴١ ماده ٢شت بند يمع

 ]قوس[ک خانوار چھار نفره در آذر ماهينه خوار و بار يھا حداقل سبد ھز بر اساس برآورد: رموذن، خاطرنشان کرديپ

ک يز در سبد ي سھم مسکن ن : او، افزود.  ھزار تومان بوده است۶٧٠ ]جدی[ ھزار تومان و در دی ماه۶۵٠سال جاری 

 ونقل و ل، حمليگر مانند بھداشت و درمان، تحصي ھای د نهياو، به ھز.  ھزار تومان بوده است۶٧۵خانوار چھار نفره 

ک يک خانوار چھار نفره در ينه يشناسی به طور کل سبد ھز  ھای کار  بر اساس گزارش : ارتباطات اشاره کرد و گفت

  . ھزار تومان بوده است٣۶١ون و يليم ماه، حدود دو

ھای رسمی اعالم کرد، در حالی که حداقل مزد از ابتدای سال جاری   گزارش   کانون شوراھای اسالمی بر پايهۀنمايند

  . شود  ميليون تومان برآورد می۵/٢ متوسط بيش از   يک خانوادهۀ شده، ھزينتعيين ھزار تومان ٣٩٨مبلغ 

، به خبرگزاری کار ١٣٩١ حوت ۵ دست مزد، روز شنبه ۀ کانون شوراھای اسالمی کار در کميت ۀحسن حبيبی، نمايند

 . ميليون لایر بوده است٢۵نواده چھار نفره بالغ بر ، گفت که در بھمن ماه سال جاری، حداقل ھزينه يک خا»ايلنا«ايران 

 است که در سبد نيازھای خوراک و پوشاک و مسکن کارگران ئی ھا بر اساس نرخ دولتی کاالھا  او، اين ھزينه به گفته

  . اند به عنوان اقالم ضروری تعريف و محاسبه شده 

 کاالی اساسی برگزيده مانند نان، برنج، حبوبات، سيب  قلم١٨ ھای خوراکی  حبيبی، خاطرنشان ساخت که در سبد ھزينه

 مصرفی ھر کدام برای   مرغ، قندوشکر و لبنيات جای دارد که سرانه زمينی، سبزی، مرغ، ماھی، گوشت قرمز، تخم 

  . شده استتعيينھر نفر با توجه به استانداردھای وزارت بھداشت 

 کاالی خوراکی برگزيده، با نرخ دولتی ١٨ سال جاری ھزينه اين و دل کارگری حکومت، تنھا در ماهمسؤولبه گفته اين 

اين در حالی است که حداقل دست مزد کارگران .  ميليون لایر بوده است٧ ميليون لایر و با نرخ آزاد بالغ بر ۵بالغ بر 

  . شده استتعيين ھزار لایر ٩٨٠ ميليون و ٣از ابتدای سال مبلغ 

 ميليون لایر ٢۵ چھار نفری به نرخ دولتی تا  اه سال سبد کاالھای مصرفی يک خانوادهحبيبی، افزود که در يازدھمين م

  . برابر حداقل مزد کارگران است۶ يک زندگی عادی  و اين به آن معناست که ھزينه.  شود برآورد می

خبرگزاری  به ھمين حوت ۵ ھای مھرام  س شورای اسالمی کار کارخانهئيپور، ر  ئیاز سوی ديگر، محمدرضا رجا

او، افزود .  دست مزد منصفانه گامی برندارد، قدرت خريد کارگران از بين خواھد رفتتعيينگفت، اگر وزارت کار در 

 ھای کارگران را در نظر   مشکالت اقتصادی و سبد کاالی خانواده٩٢ دست مزد در سال تعيينکه وزارت کار بايد در 

ای برای يک خانوار   سال آتی بايد به حدی باشد که زندگی شرافتمندانه بگيرد و افزايش حقوق کارگران به ويژه برای

  .کارگری تضمين کند

 شود، قدرت خريد تعيين يک ميليون تومان کم تر  او، خاطرنشان ساخت، در صورتی که حداقل حقوق کارگران از پايه

  .ھای کارگری نابود خواھد شد خانواده 

گو با خبرگزاری حکومتی فارس، با اشاره به  و ھای صنفی کارگری در گفت مسعود نيازی، عضو کانون عالی انجمن 

ھر تصميمی « حداقل دست مزد برای سال آينده، گفته است که تعيينوضعيت معيشت خانوارھای کارگری و نيز شرايط 

  ». حداقل دست مزد بايد براساس تورم باشدتعييندر 

ھا در ايران و افزايش بی کاری و فقر به معضل   آور قيمت  رساماين يک واقعيت غيرقابل انکار است که افزايش س

سياست ھای اقتصادی جنايت .  ھای بزرگی از جامعه، به ويژه خانوارھای کارگری بدل شده است بزرگ معيشتی بخش

بسياری از سابقه بھای   ھا که به افزايش قيمت ارز و باالرفتن بی  ثير تحريمأکارانه حکومت و ھم فشارھای ناشی از ت

  .آيند کاالھای وارداتی انجاميده و ھم حجم باالی نقدينگی در جامعه از عوامل اصلی تورم و گرانی به شمار می 
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 تعيين تومان ٧۵۴ ھزار و ٣٨٩تر   درصدی نسبت به سال پيش ١٨، حداقل دست مزد با يک افزايش ١٣٩١برای سال 

چند برابر اين رقم ١٣٩٢د عمال حداقل واقعی دست مزد برای سال سابقه نرخ تورم، باي اما با افزايش بی . شده است

  .باشد

 قلم کاالی ١۶در . مشکل عمده کارگران کاھش ارزش پول است«: مسعود نيازی، در اين باره به فارس گفته است

 ٧۵ درصد تورم وجود دارد و با ضريب اھميت مسکن، پوشاک، بھداشت که ۶٢خوراکی برای يک خانوار چھار نفره 

  ». ميليون تومان برآورد شده است١/۵ ای نزديک به  درصد کاالھای ضروری يک خانوار است ھزينه

.  درصد کاھش يافته است٧۵ گويد در يک سال اخير قدرت خريد نيروی کار در ايران  حسين راغفر، اقتصاددان می

  .خود ناتوانند» کالريک« نياز تأميناز نيز اعالم کرد کارگران حتی » ھای صنفی کارگران ايران کانون عالی انجمن «

 در ١٣٩١ بھمن ١۴، در يادداشتی که شنبه »دانشگاه الزھرا«حسين راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد 

 ھای اخير و  ھا و قدرت خريد نيروی کار در سال  درصدی حداقل دست مزد٧۵منتشر شده از کاھش » بھار«روزنامه 

 .ته داده است ويژه در يک سال گذش به

بر اساس آمار «: ، نوشته است»کاھش شديد سطح رفاه کارگران در حال حاضر«اين کارشناس اقتصادی، با اشاره به 

 ۴۶٠ قلم کاالھای اساسی مورد نيز خود در ماه، نيازمند ١۶ تأمينموجود در حال حاضر ھر خانوار چھار نفره برای 

  ٧١ تومان است، حدود ٧٠٠ھزار و   ٣٨٩جاری که   دست مزد سال  تومان است؛ اين ميزان از حداقل٨٩٨ھزار و 

  ». تومان بيش تر است١٩٨ھزار و 

: در يک سال اخير ادامه داده است... او، با اشاره به دو الی سه برابر شدن قيمت بسياری از محصوالت لبنی، خانگی و

به کارگران و )  کارگر در قيمت تمام شده کاالھزينه(درصد از اين افزايش قيمت  ١٣ کند تا  عرف بازار ايجاب می«

  ».ايم نيروی کار تعلق گيرد که در اين مدت چنين افزايش دست مزدی را شاھد نبوده 

 ھای غلط اقتصادی طراحی شده توسط   بينی کرده است در نتيجه سياسيت حسين راغفر، در ادامه اين يادداشت پيش

  .رسد يران از راه می  زودی سونامی تورم در ا دولت و مجلس به

خی را تجربه کرده و در ي تارئی ھا متي ھا و فساد حکومتی از تابستان امسال، ق ميران، با شدت گرفتن تحريبازار ارز ا

در چنين روندی کاالھای ضروری مردم نيز ھمواره افزايش . ز گذشته استي تومان ن۴٠٠٠ از دالرمت يبرخی روزھا ق

  .ن آمده استئيز بيش از پيش پايافته و قدرت خريد مردم ني

گو با مھر با اعالم نتايج محاسبات جديد  و ، علی اکبر عيوضی در گفت١٣٩١  دلو ماه٢٥به گزارش مھر، چھارشنبه، 

  نفره ۴ ھزار تومان به عنوان ھزينه ماھيانه يک خانوار ١۶٠ ميليون و ١مزدی کارگران از دست يابی به رقم 

ات روزانه قيمت ھا و نوسان رو به باالی قيمت ھا در بازار، امکان تغييراين حال به دليل با : کارگری خبر داد و گفت

  .  کردن پيشنھاد وجود نداردئینھا

ات متعدد قيمت ھا قادر به محاسبه تغيير به متأسفانه: س کميته ويژه مزد کارگران استان تھران، اظھار داشتئير

  . د ميزان افزايش حداقل دست مزد نيستيمات سبد ھزينه خانوار و تکميل پيشنھاتغيير

 را بررسی کنيم که قيمت آن تنھا به مدت يک ھفته ثابت ئیما نتوانستيم در کميته مزد کاال: عيوضی، خاطر نشان کرد

 تومان به ١۵٠٠ روز ١٠برنج به عنوان يک کاالی پرمصرف در سبد ھزينه ھای خانوار کارگری در طول . مانده باشد

  . گرم افزايش يافته استازای ھر کيلو

 مھم کارگران اين است که چرا دولت نمی تواند حداقل در آن بخشی که جزو اقالم سؤالبه گفته عيوضی، يک 

   ھزار تومان برسد؟۶ تا ۵ ئیپرمصرف خانوار است، نظارت ھای دقيقی را اعمال کند که امروز برنج ايرانی به کيلو
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مت تخم مرغ طی چند روز گذشته در بازار سير صعودی داشته و از شانه ، قي»فارس«به گزارش خبرگزاری حکومتی 

  ... رسيده است و٥٠ ھزار و ٧ تومان به ٥٠٠ ھزار و ٥ای 

س انجمن علمی ئي، ناصر کالنتری، ر٢٠١٣ بروری ف١٣ برابر با ١٣٩١  دلو ماه٢٥به گزارش فارس، چھارشنبه، 

قيمت يک قوطی شير :  ھای معمولی کودکان در ماه ھای اخير خبر داد و گفت کشير مادر از گران شدن شيرخش

 ھای اخير به شدت   ھای معمولی در ماه شير خشک: او، افزود.  ھزار تومان رسيده است٣٠ تا ٢۵خشک معمولی به 

 . ايم گران شده و با کمبود آن نيز مواجه بوده

 ھزار تومان فروخته شده است و با توجه به مصرف ٣٠ تا ٢٥يمت ھا با ق برخی از اين شير خشک : او، ادامه داد

  .شود ھا ھزينه آن به صورت ماھانه بسيار زياد می  خانواده 

توان دو کيلو مرغ  ، اين روزھا با قيمت دو عدد تن ماھی می ١٣٩١دلو  ماه ٢٥به گزارش اقتصاد پرس، چھارشنبه، 

ی را ھم گرفته است؛ به طوری که در بازار يک قوطی کنسرو تن ماھی  گريبان تن ماھئیخريد و گرانی قيمت موادغذا

  .  تومان قيمت دارد۵٠٠ ھزار و ۶ تا ۵

 واحد ١٢٠حدود :  ھای فعال در حوزه توليد تن ماھی نيز گفت  دبير سنديکای صنايع کنسرو، درباره تعداد شرکت

 درصد از اين واحدھا عضو اين سنديکا ٣٠ز  واحد يعنی بيش ا۴٠توليدی تن ماھی در کشور وجود دارد که حدود 

 که عضو اين ئی برخی از واحدھامتأسفانه کنند، اما  ھستند و بر اساس قيمت مصوب محصوالت خود را عرضه می

 شده در بازار تعيين ھای   کنند و محصوالت خود را بيش از قيمت  میئی ھا انجمن نيستند گاھی اوقات سوء استفاده

  . شوند ھا می  سبب افزايش قيمت  کنند و  عرضه می

، عنوان ١٣٩١  دلو ماه٢٥سنا، چھارشنبه، يگو با ا و ل و خشکبار ھمدان، در گفتيه آجليس اتحادئي، ر»انيرياحمد پ«

د يل شب عيمت سبد آجيل نسبت به سال گذشته رشد صددرصدی داشته است به طوری که ثبات قيمت آجيامسال ق: کرد

  .  دارددالرمت يو نوسانات قبستگی به عرضه و تقاضا 

مت يش قين افزايھا مربوط به پسته، کشمش و کم تر مت ين رشد قيش تريدر محصوالت داخلی ب: او، خاطرنشان کرد

 ھا  متيش قين افزايش تريز بين در بازار وارداتی ھا نيھم چن. مربوط به تخمه ژاپنی و تخمه آفتاب گردان بوده است

ش ي، صادرکنندگان به افزادالرمت يش قيبا توجه به افزا: ح کرديان، تصريريپ. ادام ھندی استنی و بيمربوط به بادام زم

  .ھا در بازار شده است مت يز منجر به رشد نسبی قين امر نياند که ا ب شده يصادرات ترغ

ای  گوشه عصر يک روز زمستانی، سر در گريبان، خزيدن به : ، نوشت١٣٩١ ماه دلو ٢٥روزنامه بھار، چھارشنبه، 

ھزار تومان  ٧٥آرامش که باشد پرداخت . ای بستنی  شود، برای دقايقی آرامش و صرف پياله  پا می به  دنج در ذھن تان 

  .  توان خريد  جا آرامش را ھم با پول می خيالی نيست چون اين. برای سه اسکوپ بستنی خيالی نيست

 ھزار  ٥٠٠ ئیترين بستنی در تھران به کيلو توان گفت گران  م می ای بگذاري  ھای برج ميالد را که به گوشه  بستنی... 

شايد زياد .  ھزار تومان ٧٥ ھزار تومان و يک ظرف کوچک سه اسکوپی  ٢٥ گرمی ٥٠اسکوپ . شود تومان سرو می 

 ھزار تومان با  ٥٠٠اما باور کنيد گونه کارمندی با حقوق .  ميليونی در ماه داريد  که درآمد چندئیعجيب نباشد برای شما

 و پا بزند تا حواس فرزندش را   شود و شايد ھم دست  که برای شما عادی است؛ سرخ میئی ھا  ھا و مغازه ديدن قيمت

ھزار تومانی است، تا دلبندش عدد فيش حقوقی پدر   ھا بستنی دوقلوی  که در آن سقف خواستهئیبگيرد و پرتاب کند جا

  .را روی يک ظرف بستنی نبيند

 ھزار تومانی ھم  ٤٠٠ ھزار تومانی و غذای  ١٢٠شايد برايتان جالب باشد بدانيد زندگی بدون کافه رفتن، بدون قليان ... 

  .پذير است امکان 
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» اديآور و ز ار سرسام يبس« ھای درمانی در کشور را  نهيسرپرست وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، ھز

  .ھای درمان را ندارند  نه يتوان ھزگر يف کرده و گفته است که مردم ديتوص

، به خبرگزاری مھر گفت که ١٣٩١ بھمن ٢۵قت منفرد، سرپرست وزارت بھداشت روز چھارشنبه ين طريمحمد حس

ماران ي را ب٩١نه درمان در بخش دارو و درمان در سال يارد تومان ھزيلي ھزار م۵٠ارد تومان از يلي ھزار م٣٠

نه دارو و درمان بر دوش يارد تومان ھزيلي ھزار م۴٠ارد تومان از يلي ھزار م٢۵ ز،يپرداخت کردند و سال گذشته ن

  . ماران بوده استيب

ط کنونی اقتصادی با آن ي ھا با مشکالت مالی که در شرا نهين ھزيا« کرد که تأکيدنه يزان ھزين مياو، با اشاره به ا

  ».ستي نتأمينگر از سوی مردم قادر به يم ديمواجه ھست

از «ن موضوع دانست که ي ھا اشاره کرد و علت آن را در ا مارستاني ھای ب نهين به ھزي وزارت کشور، ھم چنسرپرست

نه آن ھا باالست و يھا ناکافی است به ھمان نسبت ھز مارستان يت کار بيچون کم: و گفت» ستندي الزم برخوردار نئیکارآ

  . ھای آن ھا خواھد بود نهيھای آن ھا جوابگوی ھزمارستانی باال برود درآمديت خدمات بيت و کميفيچناچه ک

ماری ي ھای ب نهيش ھزيز با ھشدار درباره افزاين بھداشت نيشير پيد دستجردی، وزيه وحياواخر آذر ماه امسال، مرض

ھای  ماری ي ھای ب نهيل ھزيران به دليم درصد مردم اين پنج تا ھفت و نين سالی بيانگياعالم کرده بود که به طور م

  !شايد ھمين اقرار او، سبب شد که احمدی نژاد او را از وزارت برکنار نمايد. روند ر خط فقر می يالعالج به ز صعب

ين حکومت اسالمی ايران، بيش از پيش به بحران ھای اقتصادی خود و تشديد مسؤولسران و مقامات و مدت ھاست که 

  .ين بحران ھا ابراز نگرانی می کنندو گسترش فقر و بی کاری اعتراف کرده و نسبت به عواقب ا

ن رااين بحران ھا به حدی گسترده و جدی و غيرقابل سرپوش گذاشتن ھستند که اخيرا آيت هللا خامنه ای، سردسته تبه کا

و سرکوبگران و غارتگران ثروت ھای عمومی جامعه نيز اقرار کرده که ھدف قدرت ھای غربی از اعمال تحريم ھا 

او نگرانی خود را از گرانی و تورم در کشور پنھان نکرد و . عليه ايران قرار دادن مردم در مقابل نظام اسالمی است

 و اين که حاال آنان بايد توضيح بدھند که برای حل اين کد کردهؤن توصيه ممسؤوالگفت که برای حل اين معضل به 

  .مشکالت چه کرده اند

بانک مرکزی حکومت اسالمی ايران، با انتشار گزارشی در مورد شکاف ميان ھزينه ھا و درآمدھای خانوارھای 

 بوده و ثانيا ھشتاد  ھزار تومان۵٠٠ پذيرفته که اوال خط فقر در ايران در اين سال يک ميليون و ١٣٩٠ايرانی در سال 

 ھزار تومان در ماه، برخورد بوده اند با کسری بيش از ٣٣٠درصد خانوارھای ايرانی که تنھا از حقوق حداقل، يعنی 

  . مواجه بودند١٣٩٠ نيازھای اساسی خود در جريان سال تأمينسيزده ميليون تومان برای 

رداخت دست مزدھای ناچيز از يک سو و سرکوب و در چنين وضعيتی، گرانی و تورم فزاينده، بی کاری و عدم پ

  . دستگيری ھای گسترده از سوی ديگر، در کشور به اوج خود رسيده است

برای مثال، صد نفر از . ، صدھا ھزار کارگر پرداخت نشده است٩١از سوی ديگر، ھنوز دست مزدھای ناچيز سال 

ن ي در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ ا اسفند، با تجمع١٣ک شنبه يکارگران شرکت آونگان اراک صبح 

رغم صدور حکم   علی ٩٠پس از صدور حکم ورشکستگی کارخانه آونگان در دی ماه . دی اعالم کردنديواحد تول

لر به يشد ولی از مھر ماه امسال ورود تر ز پرداخت می يد در کارخانه انجام می شد و حقوق کارگران نيورشکستگی تول

گر طبق توافق انجام شده و قرارداد ارفاقی مقرر يه ممنوع شد و فقط درب ورودی پرسنلی باز بود و از سوی دکارخان

 به طلب کاران پرداخت شود و ٩٢ثور و ماه ٩١  دلو و ماهماه جدیھای شرکت طی سه قسط در  شده بود که بدھی 

ران يکی از مديروی انتظامی ھمراه با ي اسفند ن١٢ سال قسط بندی شود ولی شنبه، ۶ز طی يمطالبات و حقوق کارگران ن

  .کارخانه درب ورودی را پلمپ کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

، مقابل فرمانداری ماھشھر دست  دلومی بندر امام روز دوشنبه نھم يت نشده پتروشيل وضعيششصد نفر از کارگران تبد

ده شدن کامل شرکت ھای يچران مبنی بر ي وزھيأتبه تجمع اعتراضی زدند و خواھان اجرای تمام و کمال مصوبه 

ت شده يل وضعين تجمع که به نشانه ھمبستگی تعدادی از کارگران تبديدر ا. م شدنديمان کاری و انعقاد قرارداد مستقيپ

ان کارگران شخصا اقدام به يجاد رعب در ميمی بندر امام برای ايز در آن حضور داشتند معاون حراست پتروشين

کی يل برخی از کارگران و بازداشت يتی برای گرفتن موباين امنيگر تالش ماموريسوی دلمبرداری از آنان کرد و از يف

ان تجمع يمی بندر امام در پايکارگران معترض پتروش.  ھای آنان با عکس العمل قاطع ھمکاران شان مواجه شد ندهياز نما

ھشھر خواھند زد و چنان چه به خواست ز دست به تجمع در مقابل فرمانداری ماينده نيخود اعالم کردند دوشنبه ھفته آ

  .ن تجمعات را به صورت پی در پی ادامه خواھند داديدگی نشود ايشان رسيھا 

 اند مطالبات  دی ھنوز نتوانستهين واحد توليبعد از گذشت دو سال از ورشکستگی ا» نايقارچ س« کارگر بی کار شده ۶٧

ه حساب با کارگران ي تسوھيأتال از بی کاری به نحوه عملکرد ن کارگران پس از گذشت دو سيا. افت کننديخود را در

 کارگران موجب   ھای مهيجاد فاصله در پرداخت بيا. رديگ  به کندی صورت می ھيأتن يت ايمعترضند و معتقدند فعال

ان ان آور را دارند، امکيط بازنشستگی در مشاغل سخت زين کارگران که شرايادی از اينک تعداد زيشده است که ا

  . بازنشستگی نداشته باشند

 ۵٢. افت نکرده انديت واتر بندرعباس، سه ماه حقوق معوقه دارند و حقوقی دريادی از کارگران شرکت تايتعداد ز

ن شرکت يکی از بزرگ ترين شرکت يا. ت واتر بندرعباس متعلق به سپاه پاسداران استيه شرکت تاي از سرمادرصد

  .نر در اسکله بندر عباس استيری کانتيھای حمل و نقل و بارگ

مه و اخراج يان، در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، بي فالت کوھرنگ شھر کئیع غذايکارگران شرکت صنا

 ١۵٠ن بازگرداندن حدود يمتحصن. ن شرکت خصوصی تجمع اعتراضی برگزار کردنديران ايمکرر کارگران توسط مد

ھای  ری يگيھای خود اعالم کردند و گفتند، با وجود پ گر خواسته ي را از دن کارخانهينفر از کارگران اخراج شده ا

نده مردم شھرستان شھرکرد در مجلس شورای اسالمی، امام جمعه ين استانی از جمله نمامسؤوليدار با يمکرر و د

  .ميا ده يای نرس جه يچ نتيان، استاندار استان و فرماندار شھرکرد، تاکنون به ھيشھرکرد و شھر ک

من سازه از يمان کاری ساحل سازان، عمران ذوبان و اي نفر از کارگران شرکت ھای پ٨٠٠، دلوروز دوشنبه نھم 

دند و ھر کدام دست به تجمع يبه طور ھم زمان دست از کار کش» شرکت فراساحل«مان کاری يمجموعه شرکت ھای پ

ن يدست مزد ا. شان شدند اخت دست مزد مھر ماه  ھای خود زدند و خواھان پرد نی مجموعهياعتراضی در مقابل کارگز

ن مدت از دست مزد آنان به طور دائم و به يچ گاه پرداخت نمی شود و ايکارگران به مدت سه ماه از شروع کار ھ

مان کاری ين حال شرکت ھای پيبا ا. ماند ه حساب کارگران باقی می يمان کاران تا زمان تصفيعنوان ضمانت در نزد پ

ز پرداخت ين کارگران را نيبا وجود گذشت ده روز از بھمن ماه دست مزد مھر ماه ا» فرا ساحل«عتی مجموعه صن

روز دست به اعتصاب زدند و خواھان پرداخت دست مزد مھر ين کارگران در اقدامی متحدانه ديل اين دلياند به ھم نکرده

  . دولت استره صنعتی بزرگی است که سھامدار عمدھه آن يصدرا جز. ماه خود شدند

ان ادارات ي کارگر آن ھم چنان سرگردان م٢٠٠ل شده است و يکارخانه نخ پنگوئن رشت، چھار سال است که تعط

نه به ين زميسه شورای اسالمی شھر رشت در اي رئھيأتان، عضو يمحمد محمود. الن سرگردان ھستنديدولتی استان گ

ن ي نفر ھستند توپ فوتبال ب٢٠٠ش از يه نخ پنگوئن رشت که بھم اکنون کارگران کارخان: ، گفت١٣٩١ بھمن ١٤لنا، يا

افت کرده ين کارخانه درير ايای که مد الت بانکی يوام و تسھ.  اند ادارات استان از جمله اداره کار، دادگاه و کارخانه شده

 ھا و ادارات  انابيل و کارگران را بدون حقوق در خيھای قبلی او شده و واحد صنعتی را ھم چنان تعط صرف بدھی 

  .استان سرگردان کرده است
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و ) ن آالتي کننده ماشتأمين(بانی، ترانسفور ي نفر از کارگران قطار شھری اھواز، که در قسمت ھای پشت۴٠٠حدود 

 ماه حقوق معوقه خود از روز سه شنبه تاکنون ۶افت ياند در اعتراض به عدم در ت يحفاری تونل مشغول به فعال

  .ت شان تجمع اعتراضی برگزار می کننديروزھا مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل فعالاعتصاب کردند و 

 درصد دست مزد آذر ماه ۴٠ک و دو در حال حاضر عالوه بر آن که يع فلزی شماره يدر تھران، ششصد کارگر صنا

ت دولتی يري کارند و مدز طلبيدی و پاداش خود را ني و عدلو و حوتدی، جافت نکرده اند حقوق ماه ھای يخود را در

الی از مابقی ين کارگران، حاضر به پرداخت ري درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه ا۴٠کارخانه به استثنای پرداخت 

 در اعتراض به عدم پرداخت دست مزد و بی حوت ١٣ک شنبه، ين کارگران از صبح يا. ستيدست مزد معوقه آنان ن

 بارشان دست به اعتصاب زدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواھان ت فالکتيت دولتی به وضعيريتوجھی مد

ت دولتی کارخانه به آنان اعالم کرد که يرين اعتصاب و تجمع، مديبه دنبال ا. پرداخت دست مزدھای معوقه خود شدند

اری تھران بر  درصد باقی مانده دست مزد آذر ماه را پرداخت کنند و کاری از دست استاند۴٠د فقط می توانند يشب ع

رونی يت کارگران معترض ھر دو کارخانه در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بين وضعيبه دنبال ا. دينمی آ

ابان به اعتراض خود ادامه يک در وسط خيع فلزی کشاندند و با روشن کردن الستيابان صنايدرب کارخانه مشرف به خ

تی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از يروھای امنيارگران بالفاصله نن اقدام اعتراضی از سوی کيدر پی ا. دادند

ن يدر ا. ان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردنديابان پايکشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خ

  ... ندم به ادامه اعتراض خود در مقابل نھادھای دولتی گرفتيک پارچه ای تصميمجمع کارگران به طور 

 راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تھران در مقابل محل جلسه شورای ١٠٠ اسفند، حدود در تھران، ١۴صبح دوشنبه 

 ئیرانندگان شرکت واحد با ارائه امضاھا. ابان آزادی تجمع کردنديعالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خ

ن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور المسؤو خود به ئی ھزار امضا٢د در ادامه طومار يجد

 حداقل مزد تعيينھای خود در رابطه با   ھا و نگرانی  دن دغدغهين دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنمسؤوال

در نده يافت دست مزدی عادالنه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آيآنان خواستار در.  شدند٩٢سال 

تی دولتی حداقل دست مزد کارگران يھای حما  قانون کار و با استفاده از روش۴١ حداقل مزد شدند تا طبق ماده تعيين

ن تجمع حراست وزارت کار يدر ادامه ا. ھای کمرشکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد نه يپاسخ گوی ھز

  ...ت کردنديلتی به نمازخانه ساختمان ھدان دومسؤوال ھای  دن صحبتيتجمع کنندگان را برای شن

پروژه (پارس جنوبی  ١٢مان کار فاز يران پي اسفند، کارگران شرکت توسعه شبکه ھای صنعتی ا١۴روز دو شنبه 

س و خوابگاه دست يدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرو) ن فاز گازی کشوريدان گازی، بزرگ تريتوسعه م

افت و يان يجه پاين اعتصاب بدون نتيا.  ساعت اعتصاب کردند٢ صبح به مدت ۶ن از ساعت کارگرا. به اعتصاب زدند

  .م محمد زاده از کار اخراج شدين اعتصاب به نام نجيکی از فعالي

ز در حال حاضر چھار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما قرار است يست کارگر کارخانه نورد لوله صفا نيھزار و دو

ل ساوه شش ي کارگر کارخانه نورد پروف١٢٠٠ن يھم چن. ن کارگران را پرداخت کنديست مزد معوقه اک ماه از ديفقط 

اند و در آستانه  افت نموده ين مدت فقط مساعده اندکی درين کارگران در طول ايا. اند افت نکرده يماه است حقوقی در

ن کارگران با ير پی اعتصابات ماه ھای گذشته ابر اساس توافقی که د. برند ط فالکت باری به سر می يسال نو در شرا

ن روز يدن اين کارگران پرداخت شود اما با فرا رسي اسفند دست مزد آذرماه ا١۵کارفرما صورت گرفته بود قرار بود 

  . ن کارگران بالفاصله دست به اعتصاب زدنديل اين دليز نشد و به ھميچ پولی به حساب آنان واريھ

دی و پاداش خود را ي ماه دست مزد معوقه بعالوه ع۴ا در حال حاضر و با احتساب ماه اسفند، کارگران نورد لوله صف

کند که يز ميکارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن دستمزد معوقه کارگران پرھ. از کارفرما طلب دارند
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فت و ين کارخانه در سه شيکه کارگران ا یادی گرفته است به طورين کارخانه رونق زيد در ايطی ماه ھای گذشته تول

  . به طور شبانه روزی مشغول به کارند

ن بار طی ھفت روز يه شکر اھواز برای سومي نفر از کارگران کارخانه قند و تصف۵٠ اسفند، تعداد ١۶صبح چھارشنبه 

 ای  کارخانه جواب قانع کنندهن ينده حقوقی کارگران ايگذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند که به گفته نما

 ماه است که به سبب ٢۶ش از ين کارخانه، بي کارگر ا٨٠. ن استانداری به آن ھا داده نشده استمسؤوالاز سوی 

ت دولت در دور دوم سفرھای استانی خود به أيھ.  اند افت نکردهيد، حقوق دريلی خط توليفی کارخانه و تعطيبالتکل

ب کرد که طی آن کارخانه قند اھواز يای را تصو نه قند اھواز و کارگران آن مصوبه راز برای حل مشکالت کارخايش

ع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به يمت دفتری به وزارت صنايت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قياز مالک

ن يبه ا. ص داده شدي تشخر قانونيع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغايص وزارت صنايتشخ

ای باز نشدنی  ب آن گره ين مصوبه نه تنھا نتوانست مشکالت کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصويب ايترت

ن قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت يز به عنوان مالکي ھای ملی و ملت ن بانک. به مشکالت کارگران افزوده شد

ن مشکل تا امروز يزنند که ھم ری امور کارخانه سرباز می يگيع و معادن از پيه به وزارت صنامبنی بر فروش کارخان

ن يتی در قبال مشکالت امسؤولين، يچ کدام از طرفيلی کامل قرار دارد و ھيت تعطيادامه داشته و کارخانه در وضع

ت کارخانه را برعھده مسؤوليستند ين ھای ملی و ملت حاضر  بانک. رنديگ  کار برعھده نمی یکارخانه و کارگران ب

رقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی يز، با استناد به غيرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيبگ

  . جاد کرده استيادی برای کارگران اي مشکالت زمسألهن يمجدد کارخانه را متوقف کرده، که ا

. اند ف مانده يافت نکرده و بال تکلي ماه است که حقوق خود را در٣٠وزستان،  کارگر کارخانه لوله سازی استان خ۶٠

  .کی از واحدھای بحرانی استان خوزستان محسوب می شوديدر چند سال گذشته کارخانه لوله سازی خوزستان 

اسفند  ١٤وز، يرضا واعظ مھدوی کارشناس اقتصاد سالمت در گفتگو با خبرنگار سالمت نياز سوی ديگر، دکتر عل

مت محصوالت کشاورزی يش قيمت حامل ھای انرژی منجر به افزايش قيم که افزايامروز شاھد آن ھست: ، گفت١٣٩١

ارانه ين ھدف مندی يھم چن. اری از ارقام محصوالت کشاورزی را فاقد صرفه اقتصادی کرده استيد بسيشده و حتی تول

ش ين موارد منجر به افزايش داده که تمام ايدمات را افزانه خيمت محصوالت صنعتی شده، ھزيش قيھا، منجر به افزا

 درصد در برابر ارزھای ٣٠٠ک به ير نزدينرخ ارز شده است به نحوی که ارزش پول ملی تنھا در شش ماھه اخ

  ».دا کرده استيخارجی کاھش پ

، یی بھداشتی و درماننه ھاي و خوراکی و ھزئیل، مواد غذايمت طال، خودرو، اتومبيق« :دکتر واعظ مھدوی، افزود

  » .دا کرده استيش پياز مردم به شدت افزاياری از کاالھا و خدمات مورد نيزات پزشکی و بسيدارو و تجھ

 از کشور اعالم شده و درحالی ئیارانه ھا، راه عالج فقرزداياری از کارشناسان ھدف مندی يده بسيبا وجودی که به عق

ارانه ھا مطرح ين اھداف ھدف مندی يکی از مھم تريبرابری درآمدی به عنوان شتی فقرا و کاھش نايط معيکه بھبود شرا

ارانه ھا بعد از سه سال ين خصوص که با ھدف مندی يم و تمام ادعاھا در ايش فقرا در کشور ھستيشده بود شاھد افزا

  . دن ادعاھا را ثابت می کنيت موجود عمال خالف ايم داشت وضعيران نخواھيری در ايچ فقيگر ھيد

مطالعات جھانی نشان «:  کردتأکيدش فقرا، يشتی مردم و افزايت معيارانه ھا بر وضعياو، از اثرات تورمی ھدف مندی 

ر، معلمان، ين، گروه ھای دستمزد بگيط تورمی، فقرا و مستضعفيان کننده از شراين زيمی دھد که بزرگ تر

  » .بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران ھستند
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ات را ير و لبنياری از خانواده ھا و اقشار متوسط مصرف شير، بسيش تورم اخيط گرانی و افزايدر شرا: کرد تأکيدوی 

افته است و يمطالعات ما نشان می دھد مصرف گوشت قرمز به شدت کاھش .  خود کاھش داده اندئیدر سبد غذا

  ».ه به شدت محدود شده استن جامعئياز خانوارھا به خصوص در دھک ھای پاين مورد نيدسترسی به پروتئ

تر اين است که در پی تشديد بحران اقتصادی در ايران، نه تنھا اشتغال جديد در ايران صورت نمی  دشواری بزرگ 

شود و تعديل نيرو  گيرد، بلکه روزبروز ادامه کار شمار بيش تری از واحدھای توليدی و خدماتی با مشکل مواجه می 

  . برخورد با اين معضل استمعموال از اولين اقدامات در

ن گزارش خود از کاھش نرخ بی ي تر ران در تازهي، يعنی سه روز پس از آن که مرکز آمار ا١٣٩١ بھمن ٢٦لنا، يا

 کشور جھان از نظر فضای کسب و کار ١٧۶ان يران در ميا«:  گفتئیک مقام کارفرمايکاری در کشور خبر داد، 

  ». است١۶٨دارای رتبه 

براساس : ت ملی گفتيران در در جشنواره نشان حمايون صنعت ايرکل کنفدراسين ساسانی، دبي، حسلنايبه گزارش ا

  .  تر بوده است نئيپا) ۵٠(نه فضای کسب و کار از حد متوسط يران در زميج، نمره ايتي ھر٢٠١٣گزارش سال 

 كه كنترل آن ھا خازج از اراده و د استيند توليرگذار بر فرآيرونی و تاثي پارامتر ب١١عوامل فضای كسب و كار شامل 

ند صدور مجوز ي، فرآ   ھای اجتماعی تي، حما اتيتوان به مال  اقتصادی است كه از جمله آن ھا می  ت بنگاهيريار مدياخت

د گفت که کشور ين آمار صحت داشته باشد بايچنان چه ا. ھا اشاره كرد ارانه ي، نرخ بھره بانكی، و ھدف مندسازی  ديتول

  .ده استين کشور از آخر رسينت فضای کسب و کار به مقام دوازدھميگر، از نظر امي کشور د١٧۶ان ي در مرانيا

قا در رتبه يانه و شمال آفريران در منطقه خاورميز اينه شاخص آزادی اقتصادی ني، در زمئین مقام کارفرمايبه گفته ا

قا يانه و شمال آفريی اقتصادی در منطقه خاورمران از نظر شاخص آزادي قرار گرفته است به طوری که ا١۶ف يضع

  .بی و عراق قرار دارديه، ليتر از کشورھای سور تنھا باال

ن مرکز از بررسی نرخ يگزارش ا:  ماه اعالم کرد  بھمن٢٣خ يران در تارين اظھارت در حالی است که مرکز آمار ايا

.  اند بی کار بوده) شاغل و بی کار(ت فعال ي از جمع درصد١١/٢دھد که  ش تر نشان می ي ساله و ب١٠بی کاری افراد 

 درصد و نسبت به ٠/۶، ١٣٩٠ز ئين شاخص نسبت به پايات نرخ بی کاری حاکی از آن است که اتغييربررسی روند 

  .افته استي درصد کاھش ١/٢، ١٣٩١تابستان 

خی آمارھا حاکی از آن است که بر.  درصد زنان ايران به طور رسمی شاغل ھستند١١آمارھای رسمی، فقط بر اساس 

  .در ايران، بين ھشت و تا ده ميلون نفر بی کار ھستند

تجارب تاريخی اثبات کرده است که افزايش شمار بی کاران دست کارفرمايان را در به خدمت گرفتن کارگرانی که با 

د بيش از پيش در تعليق و عدم کند و بحث حداقل دست مز  اند بازتر می  تر حاضر به انجام کاری مشابه مزدی نازل 

 شده به تعيينبراساس سياست ھای حکومت اسالمی، حتی آن دست مزدی ھم که برای کارگران . گيرد اجرا قرار می 

  .موقع پرداخت نمی گردد

. اين ھمه وحشی گری حکومت اسالمی، به سادگی نشان می دھند که سران آن، نگران آينده خود و حکومت شان ھستند

نيروھای امنيتی اين حکومت جانی، حتی . رو، زندان ھايشان مملو از فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی استاز اين 

  .خانواده ھای فعالين سياسی را تھديد می کنند

جاد تشکل ھای کارگری در يته ھماھنگی برای کمک به اي اسفند ماه، علی آزادی از اعضای کم١٧صبج روز پنج شنبه 

ته ھماھنگی، وفا يبه گزارش تارنمای کم.  فانتزی استئیعلی آزادی کارگر نانوا. ر شديج دستگمحل کارش در سنند

م صبح روز پنج شنبه با ھجوم ماموران ي و ن۵ز ساعت ي اللھی و حامد محمود نژاد ن نی، بھزاد فرجيقادری، خالد حس

  .ر و بازداشت شدندياطالعات به منازل شان، دستگ
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تگيرھای اخير فعالين کارگری، پيشگيری از اعتراضات و اعتصابات احتمالی در رابطه با ھدف حکومت اسالمی از دس

  . است٩٢انعقاد سطح دست مزدھای سال 

ھم چنين کارگرانی چون پدرام نصراللھی، شاھرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسياری 

، اعضای کانون نويسندگان، وکال، روزنامه نگاران، ئیش دانش جوديگر از فعالين کارگری و فعالين جنبش زنان، جنب

وب نويسان و فعالين حقوق بشر و غيره در زندان ھای حکومت اسالمی، ھمواره زير شديدترن شکنجه ھای روحی و 

 ھای آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی و لغو ھرگونه شکنجه و اعدام، از خواسته . جسمی قرار دارند

  !فوری و پايه ای ھمه جنبش ھای اجتماعی ايران، به ويژه جنبش کارگری است

آن چه که به عنوان فاکت، آمار و نمونه در باال اشاره کرديم تنھا گوشه ای از وضعيت عمومی جامعه ايران، به ويژه 

  . تماعی در حال انفجار استکارگران است که نشان می دھند جامعه ايران از ھر نظر، از نظر افتصادی، سياسی و اج

زيرا وضعيت اقتصادی و سياسی ايران، . مسلم است که اعتراض به اين وضعيت، نبايد تنھا به کارگران محدود گردد

بنابراين، طبيعی ست که جنبش دانش . روزبروز فجيع تر و وخيم تر می شود و دامن بسياری از خانواده ھا را می گيرد

ن و اقشار ناراضی و آزادی خواه و عدالت حوی جامعه نيز به حمايت از خواسته ھای جويان و جوانان، جنبش زنا

زير ھر کدام از خواست ھای کارگران . جنبش کارگری برخيزند و در تجمعات و اعتراضات آن ھا فعاالنه شرکت نمايند

  .برآورده شود شامل حال اکثريت مردم ايران نيز می شود و به نفع آنان است

اعتصاب و اعتراض . که دست مزدھا نقش مھمی در زيست و زندگی کارگران و خانواده آن ھا ايفا می کندمسلم است 

اما . کارگران برای افزايش دست مزدھا و برخورداری از يک زندگی انسانی، حق طبيعی و انکارناپذير کارگران است

ان بر عليه سانسور و اختناق، ترور و وحشت،  دست مزدھا، تنھا دغدغه کارگران نيست و بخشی از کل مبارزه آنمسأله

  .تبعيض و نابرابری، سرکوب و زندان، شکنجه اعدام و استثمار وحشيانه سرمايه داری و حکومت آن ھاست
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