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 اوضاع کاری و معيشتی کارگراِن ايران
  

توان  را می عمق دھشتناکی آن. فرساست  صنعتی برای کارگران ايران، دھشتناک و طاقت–ھای توليدی  محيط

رويه، فقدان وسائل ايمنی و کاری، لغو قراردادھای دائمی، کمی  ھای بی ناامنی کاری، اخراج. عيان مشاھده نمود به

ست که  ھا از جانب کارفرمايان و صاحبان توليدی و ھمه و ھمه مبين اوضاعی مزدھا و متعاقباً عدم پرداخت آن دست

رژيم جمھوری ۀ به بيانی حقيقی، زندگی در زير سلط. اند ارگر ايران ساختهھا ک  برای ميليون،داران وابسته سرمايه

تا به آخر انقالبی ناممکن شده است و رژيم جمھوری ۀ ھا انسان ندار و از جمله يگانه طبق اسالمی برای ميليون

خرج ه عی مملکت ب طبي ش کمترين تعللی از خود در به يغما بِردن دسترنج کارگران و منابعبنابه منفعتاسالمی ھم 

ھا، اعتصابات و اعتراضات کارگری حاکم گرديده است؟  که بر فضای تمامی کارخانه مگر بی دليل است. دھد نمی

که ابعاد تنفر و نارضايتی کارگران از دست سردمداران رژيم جمھوری اسالمی فزونی يافته  مگر بی دليل است

داد آنان برسد و ه کسی نيست تا ب. کشند ترنج ناچيزش را باال میاند و علناً دس  جان کارگران را مکيدهۀاست؟ شير

ھاست که  روتين کارگران تبديل گشته است و در عوص دھهۀ ھا به روي ھاست که اعتراض، اعتصاب و مخالفت سال

  . فشارد بند و سرکوب آنان پای میبرژيم جمھوری اسالمی ھم بر سياست بگير و 

طلبان است و کمترين قرابتی با  سودجويان و منفعتۀ اين دنيای سرمايه و جامع. اين جامعه و دنيای کارگر نيست

تنفس، اعتراص و ۀ ست و جانيان بشريت اجاز ا خودیۀ دنبال دنيا و جامعه کارگر ب. دنيای انسانی و کارگران ندارد

ذوب فوالد « از کارگران به عنوان نمونه جمعی. دھند را نمی اند و حقوق آنان اعتصاب از کارگران را سلب نموده

اند و در مقابل جعفری مدير کارخانه، وقيحانه  خويشۀ  ماھ۶ۀدست به اعتصاب زدند و خواھان حقوق معوق» مالير

راستی که دنائت و پستی ه ب".  ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است۴تنھا : "گويد که ای می و در مصاحبه

ھا  زندگی، کمر ميليونۀ اقالم اوليۀ گرانی سرسام آور روزان. ماتی توضيح دادتوان با ھيچ کل حاميان سرمايه را نمی

 خويش، قادر به رفع و رجوع نيازھای ابتدائی زندگی  موقع کارگر را ُخرد نموده است و کارگر با دريافت حقوق به

اين اوضاع !!  است ماه از حقوق کارگر عقب افتاده۴کند که فقط  خود نيست و در عوض مدير کارخانه اعالم می
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ی مختص اين ئھا چنين فجايع و باال کشيدنۀ که مشاھد اند و مسلم است ست که به کارگران ايران تحميل نموده  اوخيمی

  .کارخانه و آن کارخانه، و يا توسط اين مدير و آن مدير و صاحب توليدی نيست

کی از اعتراضات کارگران تبديل گرديده است يابی به حقوق معوقه، به ي منظور دست ھاست مبارزه به البته که مدت

 تن ٢٠٠اند و حدود  گونه حقوقی دريافت نکرده که ھيچ  ماه است٧ھم »  کاشی و سراميک گيالناۀکارخان«و کارگران 

 ماه ٢۶شان، دست به اعتصاب و اعتراض زدند و  ۀ ماھ۵دليل عقب افتادن حقوق ه ب» متروی مھرآباد«از کارگران 

ۀ متأسفانه ھم. اند گونه حقوقی دريافت نکرده ھيچ» شرکت مخابراتی راه دور شيراز« از کارگران  تن۴٠٠که  است

ھا، قدرت خريد کارگران کاھش يافته  مندی يارانه دليل اجرای قانون ھدفه پيوندد که ب وقوع میه ھا در شرايطی ب اين

". چنان حفظ شد ريد ھشت دھک جامعه ھمقدرت خ"ست که  نژاد مدعی است و در مقابل وزير اقتصاد دولت احمدی

ست و در  ای ايران، دقيقهۀ وابستۀ داری و از جمله جامع  سرمايه ھا در جوامع گويند و باال رفتن قيمت علناً دروغ می

  !!آورند ميان می ھا سخن به دھک" ايستائی"و " پايداری"مردان رژيم جمھوری اسالمی ھم از  حال دولت ھمان

. باشد ھا می چنان رو به باالست که کمتر کسی قادر به کتمان و راست و ريز نمودن آن در ايران آنھا  فقر و نداری

 درصدی گذشته است تا ٨٠خود رسيده است و ميزان فقر، از مرز ۀ تنش و شکاف طبقاتی به باالترين حد ممکن

  :گويد عالی پول و اعتبار می که علی قنبری عضو سابق شورای جائی

 حقوق دريافتی ۀميزان پاي.  ھزار تومان بر آورد شد٨٠٠ه نرخ خط فقر در کالن شھرھای کشور بيش ک در حالی "

کارگری کشور بر اثر ۀ  درصدی قدرت خريد جامع٨٠از کاھش "چنين  وی ھم".  ھزار تومان است٣۵٠کارگران 

  ".خبر داد و انتقاد کرد) حذف سوبسيدھا(ھا  مندی يارانه اجرای طرح ھدف

انداز زندگی بھتر را داشته باشد؟  تواند چشم ی چگونه کارگر میئھا  تلخ و با وجود چنين ناھنجاریين واقعياتبنابه چن

رسميت شناختن حقوق محرومان ه دليل مناسبات ناسالم حاکم بر آن، کمترين بوئی از انسانيت و به ای که ب جامعه

شان  داری نيستند؛ چرا که ھدف و نيت لحظه حکومت نبُرده است؟ حاکمان ايران، به صدھا دليل روشن، مستحق يک

کار و باری به چگونگی زندگی کارگران ندارند . ديده است ھای ستم چپاول و دربدری ھر چه بيشتر کارگران و توده

مزدھای  نظام جمھوری اسالمی با باال کشيدن دست. و ھمواره در فکر به بند کشيدن و استثمار ھر چه بيشتر آنانند

ی که تمامی ئھا اخراج. ست ا دار سرمايهۀ  طبق رويه در صدد تأمين منافع ھای بی  سازی کارگران و با اخراجناچيز 

از توليد کنندگان لوازم » آتش سو«ۀ  کارگر کارخان۴٧٠ نھادھای تبليغی تا کنون بيش از ۀندارد و بنابه نوشت

کود شيميائی «ھای  چنين اخراج کارگران کارخانه اند و ھم متفاوت اخراج نمودهھای  گازسوز تبريز را به بھانه

، »روغن نباتی نازگل« تن از کارگران ۶٠٠ھا و اخيراً  مازاد بر اين.  ھزار نفر رسيده است١٠به مرز » ماکرو

 بر دباي  در تداوم میاند و اند و به خيل ميليونی بيکاران پيوسته وابسته به گروه صنعتی مدلل از کار بيکار شده

داران افزود تا کمی  بان توليدی و سرمايهحتوسط صا» خودرو تبريزايران « ھزار نفری کارگران ۵بيکارسازی 

  .در پيش روی زندگی کارگران پی بُرده بيشتر به عمق فاجع

 از مبارزه جدا. راستی که مشکل کارگر در زير حاکميت سردمداران رژيم جمھوری اسالمی يکی دو تا نيسته ب

ست و روزانه جان کارگر را   اترين امکانات ايمنی مزدھای معوقه، ميادين استثمار فاقد پائين برای کسب دست

ه گذرانند و ب بعد از اتمام کار، شب را در محل کار می» نقاش ساختمانی مھاباد«طور مثال سه کارگر ه ب. گيرد می

رضائی رئيس کانون شوراھای کار استان يزد، ۀ چنين بنابه گفت  ھم.دھند دليل گاز گرفتگی جان خود را از دست می

دھد که پيرو اين  آرنج از دست میۀ علی محمدحسين بيگی در ھنگام تعمير دستگاه کاردينگ، دست خود را از ناحي"

 نبوده و او گيرد؛ اّما متأسفانه تالش مثمر فايده حادثه در بيمارستان افشار يزد مورد درمان و پيوند دست قرار می
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ی ئجرثقيل قطع شده است و عباس کالکوکه پای يکی از کارگران در اثر مونتاژ دستگاه  مضافاً اين". کند فوت می

  : کيد نموده استأدر اين زمينه ت» سازمان قطار شھری«مدير عامل 

باز کرد و دوباره در را  ی آن بايد برخی قعطات آنئجاه ھمين دليل برای جاب اين جرثقيل بسيار بزرگ است و به "

دليل وجود مشکل جزئی در يکی از قطعات، آن قطعه رھا شده و روی پای ه در اين حادثه ب. محل جديد مونتاژ شود

  . باالی زانو قطع شدۀو پای راست وی از ناحي" راست يکی از کارگران شرکت کسيون سقوط کرد

ساعات . وضاع کاری و معيشتی کارگران ايران است ھر چند کوچک از سيمای واقعی ائیھا ھا گوشه گمان اين بی

زنند، بی  ن شده سرباز میييمزدھای ناچيز و تع آورند و از دادن دست ھا را پائين می دھند، حقوق کار را افزايش می

ھا ھم ،  ھای دولتی و حراست کارخانه ھا، سازمان اينۀ گيرد و عالوه بر ھم امکانی وسائل ايمنی جان کارگران را می

عنوان مثال،  به. دھند داران، کارگران معترض را مورد تھديد قرار می  صاحبان توليدی و سرمايه در راستای منافع

اند ، تھديد  گونه حقوقی دريافت نکرده سال است ھيچ که يکرا کارگرانی » شھر پی وی سی مھدی«حراست شرکت 

 منافع ملی کشور تحت تعقيب قرار خواھند شان به جرم اقدام عليه در صورت تداوم اعتراض: " نموده است

  "!!!گرفت

ھای  ھا و نھادھای وابسته به آنان، سکوت کارگر پيرامون طرح خواسته داران، ارگان از منظر سرمايه! بله

اش، به  منظور بازستانی حقوق معوقه چنين اعتراض وی به و ھم" گی  مملکت رشد و سازند"اش، به معنای  ابتدائی

داران و کارفرمايان و صاحبان  ھا تعاريف حقيقی سرمايه اين!! گردد تلقی می"  عليه منافع ملی کشوراقدام"معنای 

ست که   ائیھا اين خواست و سياست. رسميت شناختن حقوق کارگران استه گی مملکت و ب توليدی از رشد و سازند

دنبال کارگر ه داران ب  آن سرمايه  و به تبعحقوق است  بیئیھا طبقات حاکم در پی آنند و مسلماً کارگر در چنين نظام

  . اند با دريافت حقوق پائين, بدون حقوق و يا کارگر

 درصد از ۴٣: "گويد زمينه می ھای صنفی کارگری در اين  کانون عالی انجمنۀزاده، رئيس ھيأت مدير خادمی

: و در ادامه يادآور شد" نندک مزد دريافت می عالی کار دست کارگران به صورت توافقی زير نرخ مصوب شورای

 درصد کمتر از نرخ ٣۵ الی ٣٠کنند  ھای پيمانکاری در واحدھای توليدی فعاليت می کارگرانی که توسط شرکت"

 درصد از کارگران پيمانی با دريافت ۴٠که حدوداً  يعنی اين". کنند مزد دريافت می عالی کار دست مصوب شورای

  !وِل به کاراند ھزار تومان مشغ٣٠٠حقوقی کمتر از 

توان با  توان تصوری از کاھش فقر در درون جامعه را داشت؟ چگونه می ای می آيا با وجود چنين مناسبات ظالمانانه

شان، خط فقر در کالن  ھای خودیۀ ای زندگی کرد که بنابه گفت  ھزار تومان، در جامعه٣٠٠حقوقی کمتر از 

 درصد ٨٠که فقر دامان بيش از   نموده است؟ مگر بی دليل است ميليون تومان ھم عبور١شھرھای کشور، از مرز 

  . گردد ی آن افزوده می از کارگران را گرفته است و روز به روز ھم بر دامنه

ھا کارگر و  که  سرمايه در پی تخريب ھر چه بيشتر زندگی ميليون گر آن است در يک کالم اوضاع کنونی نمايان

مان، مناسبات وابسته و گنديده چنگ انداخته است، اوضاع کاری و ۀضای جامعکه بر ف کش است و تا زمانی زحمت

ھای روابط و مناسبات دنيای کنونی  چرا که پايه. تر خواھد شد کارگر وخيمۀ ويژه طبقه ديده و ب ھای ستم زندگانی توده

ترديد دنيا و ايران با وجود   طبيعی مملکت بنا ريخته شده است و بی با استثمار و چپاول، و با سرکوب و غارت منابع

 کنونی  در حقيقت جوامع. گی را نخواھد ديد داری، ھرگز روی عدالت و نابودی استثمار و برد سرمايهۀ حاکميت طبق

 عدالت و محترم شمردن حقوق   مدافعۀکه دنيا و جامع ر اساسی و بنيادی دارد و پر واضح استيينياز به تغ

تنھا در چنين جامعه و . کارگر پيروی نمايدۀ تا به آخر انقالبی يعنی طبقۀ  طبق يگانه ھاست که از منافع انسان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  ھا انسان محروم، ديگر شاھد ھزاران بالی  فقر و نداری خشکانده خواھد شد و ميليونۀست که ريش ا مناسباتی

  .شان نخواھند بود داران و حاميان ريز و درشت ساز سرمايه دست
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