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  بھرام رحمانی
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 !اول ماه می امسال حال و ھوای انقالبی دارد
    

  برخيزيد زنجيريان گرسنگی

   خويش برخيزيم ئیخود به رھا

   شود  یجھان از بنياد ديگرگون م

  !و فردا آفتاب جاودانه خواھد درخشيد

   

  مقدمه

ن جنبش کارگری و اارگران جھان و ايران و ھمه مدافعفرارسيدن اول ماه می، روز جھانی کارگر را به تمام ک

  . تبريک می گويمئیبرابری طلبی و عدالت جو

چنين تحوالت انقالبی که در قی که در کشورھای غربی وجود دارد؛ ھم يبا توجه به بحران ھای اقتصادی عم

ران، می توان پيش بينی کرد که اول ماه می امسال در ي عربی در جريان است و از جمله ا-  افريقائیکشورھای 

  .جھان و ايران بسيار متفاوت تر از سال ھای پيش برگزار خواھد شد

ه اخير، انقالبی که در تونس، با شعار چرا که در چند ما. بدين ترتيب، اول ماه می امسال، حال و ھوای انقالبی دارد

. نان و آزادی عليه سيستم سرمايه داری و حکومت حامی آن آغاز شد سريعا حکومت بن علی را به سقوط کشاند

طولی نکشيد که اين تحوالت انقالبی، عليه حکومت ھای ديکتاتوری منطقه که چندين دھه است با حمايت و پشتيبانی 

، مردم را سرکوب و کارگران را نيز امريکاس ھمه دولت أی و دولت ھای غربی و در رسيستم سرمايه داری جھان

  .شديدا استثمار می کنند، کشيده شده است

اين تحوالت انقالبی ھم اکنون در مصر، الجزاير، اردن، بحرين، سوريه، قطر و به ويژه به خونين ترين شکلی در 

 ترين ھم پيمان حکومت اسالمی در منطقه بحرانی خاورميانه به شمار سوريه که بزرگ ترين و مھم.  ادامه دارداليبي

به گزارش سازمان ھای حقوق بشری . می رود در تب و تاب تحوالت انسان دوستانه و برابری طلبانه می سوزد

فعال در امور سوريه، طی شش ھفته تظاھرات خيابانی، حداقل چھارصد نفر به دست نيروھای امنيتی و ضدشورش 
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اما مردم به خانه ھايشان برنگشته و ھم چنان با . مت سوری کشته شده اند و ھزاران نفر نيز زخمی شده اندحکو

برخی احزاب . کيد می ورزندأ ھای روزمره بر خواسته ھای سياسی و دمکراتيک خود تئیاعتراضات و راه پيما

ند که سپاه پاسداران حکومت اسالمی و مخالف حکومت بشار اسد و رسانه ھای عربی و بين المللی، اعالم کرده ا

حکومت اسالمی در حالی که . حزب هللا لبنان به رھبری شيخ نصرهللا نيز در سرکوب مردم سوريه شرکت دارند

 را که اعتراضات مردمی را سرکوب می کنند محکوم کرده و به طور مزورانه و غيرواقعی ئیظاھرا حکومت ھا

اما در مورد سوريه گير افتاده و نه تنھا ! می نامد؟» اسالمی«اثر از انقالب تحوالت انقالبی اين کشورھا را مت

کشتار مردم اين کشور توسط حکومت اسد را محکوم نکرده، بلکه نيروھای امنيتی و سپاه پاسداران شان نيز در 

تار مردم اين ن مشغولند و فراتر از ھمه بی شرمانه کشاسوريه، به کشتار معترضن سرکوبگر حکومت امورأکنار م

 خارجی ۀکشور توسط نيروھای امنيتی سوريه و ھم چنين سپاه پاسداران و حزب هللا را نيز به نيروھای ناشناخت

  .نسبت می دھد

شکست آن را نيز به تلخی مردم ايران که خود در حدود سی و دو سال پيش انقالب عظيمی را پشت سر گذاشته و 

ی به خيابان ھا ريخته تقلب در مضحکه انتخابات رياست جمھورۀ يز به بھان ن٨٨بھای سنگينی چشيده است؛ در سال 

ھر چند اين . ن نشان دادندليونی نفرت و بی زاری خود از حکومت اسالمی را به جامعه ايران و جھاو در سطح م

 زنان، ليونی مردم ايران، توسط حکومت اسالمی به شدت سرکوب شد اما کارگران، جوانان، دانش جويان،حرکت م

نويسندگان، ھنرمندان و روزنامه نگاران متعھد و مردم تحت ستم، مرعوب اين ھمه سرکوب و وحشی گری ھای 

ھم اکنون نيز در مقطع . حکومت اسالمی نشدند و در چند ماه اخير نيز به عناوين مختلف دست به اعتراض زده اند

  . ال رفته استاول ماه می، آمار اعتصابات کارگری به طور بی سابقه ای با

با اين مقدمه و در مقطع اول ماه می، وضعيت و موقعيت عمومی کارگران ايران را مورد بحث و بررسی قرار می 

  .دھيم

   

  ! دولت، بحران زا و تورم زاست٩٠بودجه سال 

از . ست زا و تورم زان دولت، به سادگی در می يابيم که اين بودجه، به شدت بحرا٩٠با نگاھی کلی به بودجه سال 

اين رو، در سال جاری با گران تر شدن قيمت کاالھای ضروری مردم، پايان آمدن قدرت خريد کارگران با دست 

  .ر و بی کاران فالکت بارتر از سال پيش خواھد بوديمزدھای ناچيز، زندگی خانواده ھای کارگری و فق

 به مجلس ايران ارائه شده بود، روز سه ٨٩ ]حوت[خير و در اسفندأ روز ت٧۵ که با ٩٠کليات اليحه بودجه سال 

  .ی تصويب شدأ ر١۴٩ با ١٣٩٠ ]ثور[ ارديبشھت۶شنبه  

 ايران را ١٣٩٠سال )  ميليارد دالری۵٠٠در حدود ( ھزار ميليارد تومانی ۵١٧مجلس شورای اسالمی، بودجه 

رگزاری مھر، رقم اين ، تصويب کرد که به گفته خب٢٠١١پريل ا ٢٦ برابر با ١٣٩٠ ارديبھشت ٦شنبه  روز سه 

 که نسبت به بود ھزار ميليارد تومان ٣۶٨بودجه سال گذشته، . تر استد بيش درص۴۵بودجه نسبت به سال گذشته، 

 دالر در ھر بشکه ۶٠، بر مبنای نفت ٨٩اليحه بودجه کل کشور در سال .  درصد افزايش داشت٣٠ سال پيش از آن

  .بود بسته شده 

 ای   ھزار بشکه٧٢ ماھه وزارت نفت، کاھش ٩ون انرژی مجلس، پس از بررسی گزارش عملکرد يسيماه گذشته کم

ره ارزی را از جمله تخلفات اين وزارتخانه يخارد دالر به حساب ذيلي م١١ش از يز بيد روزانه نفت و عدم واريتول

  .اعالم کرد
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 ٩٠لس ايران از جمله مخالفان بودجه سال س مرکز پژوھش ھای مجئي گرا و ر  توکلی، از نمايندگان اصولاحمد

به اعتقاد توکلی، ھر طرح جديدی که به .  که در تناقض با برنامه پنجم است٩٠او گفت بندھای زيادی از بودجه . بود

مين باشد و دوره اجرای آن طرح نيز معلوم باشد، در حالی که به أآيد بايد از قبل، تمام اعتبارات آن قابل ت مجلس می 

به گفته . ، صدھا طرح آمده بدون آن که الزامات مذکور رعايت شود٩٠ اين نماينده اصول گرا، در بودجه سال گفته

 ميليارد دالر خواھد شد که ٨٠ دالر حدود ٩٨ درصد پول نفت ايران با حساب قيمت نفت ھر بشکه ٨٠احمد توکلی 

. تبعات تزريق اين پول به بازار خواھد بوداز » رکود اقتصادی«و» ايجاد بيماری ھلندی«، »تشويق به واردات«

  .خوانده است» زا تورم «و » در ھم ريخته« را ٩٠ ھای مجلس کليات بودجه سال  س مرکز پژوھشئير

ليون شغلی که مجلس نيز با اشاره به دو و نيم ممحمدرضا خباز، ديگر نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادی 

  : گفته است٩٠ داده بود، در مخالفت با بودجه ٩٠در سال را ايجاد آن  نژاد نويد  تر محمود احمدی پيش 

 مالی، بدون ارائه منبع. در اين گزارش به روشنی مشخص نشده، اين رديف شغلی با چه اعتباری ايجاد خواھد شد «

  ». ھزار شغل رخ نخواھد داد۵٠٠ليون و  م٢ای برای ايجاد  معجزه 

از داليل مخالفت عليرضا محجوب، ديگر نماينده تھران با کليات » ٩٠دجه سال توجھی به ايجاد اشتغال در بو بی«

 ۵ کرد، کم شدن  محجوب که به عنوان چھارمين مخالف با کليات بودجه در مجلس ايران صحبت می.  بود٩٠بودجه 

 جمله داليل آفرينی است را از  ھای حمايتی اشتغال که مخالف با ادعای اشتغال  درصد از سرجمع بودجه دستگاه

    .مخالفت خود عنوان کرده است

داری که مخالف با قانون اساسی ايران است از ديگر داليل   ھای دولت به حساب خزانه واريز نشدن نيمی از دريافت

  .مخالفت عليرضا محجوب، عنوان شد

ھدف مندکردن يارانه (، از اجرای قانون حذف تدريجی يارانه ھا ١٣٩٠اين ترتيب، دولت در اليحه بودجه سال ه ب

سال گذشته، برآورد دولت از درآمد ناشی از حذف يارانه .  ھزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد٦٢در اين سال ) ھا

 ھزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از ٢٠مجلس نصف اين مبلغ يعنی .  ھزار ميليارد تومان بود۴٠ھا 

 به تصميمت مجلس نداد و درآمد خود را از اجرای اين قانون ئیولت بھااما د. حذف يارانه ھا تصويب کرد

 ھزار ميليارد تومان برآورد کرده ٦٢اما امسال دولت درآمد خود از اجرای قانون فوق را . ضدکارگری باال برد

زدھای اگر اين مبلغ در مجلس تصويب شود، معنای آن افزايش بيش از پيش قيمت ھا و در واقع کاھش دست م. است

به عبارت ديگر، ھرچه درآمد دولت از اجرای اين قانون بيش تر باشد، قيمت ھا گران تر، . واقعی کارگران است

  . دست مزدھای واقعی کم تر، نيروی کار ارزان تر و طبيعتا فقر و فالکت در جامعه بيش تر خواھد شد

به با خبرگزاری مھر و و جبار کوچکی نژاد در اين ميان، جعفر قادری عضو اين کميسيون تلفيق بودجه، در مصاح

.  ھزار ميليارد تومانی بودجه خبر داده اند٩عضو ديگر اين کميسيون، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، از کسری 

باال در نظر گرفتن ميزان درآمد نفت کشور و برخی درآمدھای ديگر دولت «آن ھا گفته اند علت اين کسری بودجه 

 تومان برآورد کرده و و ١٠۵٠ دالر و قيمت دالر را ٨٠ اليحه بودجه قيمت فروش نفت را دولت برای» است

 ٩ال اين است که دولت کسر بودجه ؤ اساسی ترين س کميسيون تلفيق مجلس نيز اين ارقام را تصويب کرده است اما

  مين خواھد کرد؟أھزار ميليارد تومان خود را از کجا ت

 با افزايش ماليات، گران کردن کاالھا، عدم افزايش دست مزد کارگران، تالش خواھد آيا غير از اين است که دولت

بنابراين، افزايش . يعنی تعرض بيش تر به معيشت کارگران و محرومان جامعه! مين کند؟أکرد کسر بودجه خود را ت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

محرومان جامعه وارد درآمد دولت برای رفع کسری بودجه در ھر شکلی، فقر و فالکت بيش تری را به کارگران و 

  . خواھد کرد و ھم چنين شدت استثمار را نيز بيش از پيش باال خواھد برد

البته تاثير سريع تحوالت انقالبی منطقه بر جنبش اعتراضی مردم ايران، باعث نگرانی سران حکومت اسالمی شده 

احمدی نژاد، شديدا دچار بحران از اين رو، دولت . تر و عميق تر کرده استو کشمکش و شکاف بين آن ھا را بيش

  . ھای فزاينده اقتصادی، سياسی، اجتماعی و حتی ديپلماتيک شده است

 جامعه ما اين است که طبقه کارگر ايران بتواند از تضادھا و ۀلأدر شرايط حاضر مھم ترين و حياتی ترين مس

 و فرصت ھای تاريخی را از برد سياست ھای مستقل خود بھره جويدف ھای سران حکومت اسالمی، در پيششکا

يعنی آگاھانه و سازمان يافته و ھدف مند و متحد مبارزه طبقاتی خود را سازمان دھد و منتظر حوادث و . دست ندھد

  .رويدادھای خود به خودی در جامعه نگردد

را بر پاش و غارتگری و بحران اقتصادی خود و بدين ترتيب، دولت در تالش است بار کسر بودجه خود و ريخت 

گرانی در ايران، . دوش مزدبگيران قرار دھد و بی شرمانه به سفره خالی کارگران و بی کاران دست درازی نمايد

مت تمام شده منطقه و يمت کاالھای اساسی و مورد نياز مردم را حتی باالتر از قيبه حدی ھولناک است که دولت، ق

ت، ميلياردھا دالر از منبع فروش نفت خام درآمد دارد ولی با بنابراين، در حالی که دول. ا جھانی باال برده استي

ه ب ی گردنه گير، در روز روشن دست در جيب مردم می کند و روزئترفندھای گوناگون و ھم چون دزدان حرفه 

  .ر خط فقر می رانديتری از شھروندان را به زروز تعداد بيش

   

  روری مردمحذف سوبسيدھای دولتی و گرانی سرسام آور کاالھای ض

مت کاالھای ضروری مردم منجر يش سرسام آور قي، به افزا)ھدف مندسازی يارانه ھا(حذف سوبسيدھای دولتی 

 درصد باال ۴٠ درصد، مسکن ٨٠٠ درصد، گاز تا ۵٠ش از ي درصد و مواد گوشتی ب٢۵ش از يشده و قيمت نان ب

  .ز پيش پريشان کرده استرفته که زندگی بسياری از خانواده ھای کارگری و فقير را بيش ا

 ]ثور[ ارديبھشت٦ ھای استان تھران اعالم شده و از روز ئیقيمت اصالحی انواع نان برای عرضه در نانوا

لنا و به نقل از واحد مركزی خبر، معاون برنامه ريزی استاندار يبه گزارش خبرگزاری ا. ، اعمال می شود١٣٩٠

  :تھران گفت

 تومان و قيمت نان ٥٠٠ گرم ٧٠٠ان استان، قيمت نان سنگک با وزن چانه اساس مصوبه شورای آرد و نه ب «

  » . تومان است٣٧٥ گرم ٦٠٠بربری با وزن چانه 

  :نعمت هللا ترکی، افزود

ن شده يي تومان تع١٢٥ گرم ١٧٠ تومان و قيمت نان لواش با وزن چانه ٢٥٠ گرم ٣٠٠قيمت نان تافتون با وزن  «

 درصد افزايش يافته و ١٥ن مصوبه، قيمت اصالحی انواع نان به طور ميانگين  اساس ايهب«: او، گفت» .است

  ».ھزينه ھای جانبی مورد نظر نانوايان مانند قيمت ھای اصالحی حامل ھای انرژی نيز در نظرگرفته شده است

  :کيد بر ضرورت ارتقای کيفيت نان گفتأترکی، با ت

يارانه بابت گندم پرداخت می کرد اما در اين مرحله، يارانه در مرحله نخست اصالح قيمت نان، دولت مقداری  «

  »...دولتی گندم نيز به طور کامل حذف شده است

به دنبال افزايش قيمت آرد در سطح کشور، قيمت ھای جديد انواع نان در کردستان اعالم و اين قيمت از امروز 

اساس قيمت ھای اعالم شده از ه کريان، ببه گزارش آژانس خبری مو.  ارديبھشت، اعمال شده است٧چھارشنبه 
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 ٢٧٥ تومان به ٢٥٠ تومان، نان بربری از ١٠٠ تومان به ٧٥سوی شرکت خدمات بازرگانی نرخ نان لواش از 

 به گفته مقامات ذی . تومان افزايش يافته است٣٢٥ به ٢٥٠ تومان و سنگک از ٢٠٠ به ١٥٠تومان، نان تافتون از 

 از امروزدر استان کردستان آغاز و خبازی ھا موظف به رعايت قيمت اعالم شده ربط اجرای افزايش قيمت نان

  .ھستند

 کيلوگرم در سال است که بدين ترتيب ايران در ٢/١٦٥ اساس گزارش فائو، سرانه مصرف گندم در ايران بالغ بر هب

  .شود ف می گندم غالبا به شکل نان در ايران مصر. جايگاه ششم جھان از اين نظر قرار گرفته است

سرانه جھانی مصرف گندم بالغ بر . ميزان سرانه مصرف گندم در ايران بيش از دو برابر متوسط جھانی است

 کيلوگرم و برای کشورھای توسعه ١/٦٠ کيلوگرم در سال است و اين رقم برای کشورھای در حال توسعه ٥/٦٧

  . کيلوگرم اعالم شده است٣/٩٧يافته 

لی برخی از مغازه ھا ي تعطيلی برخی از واحدھای توليدی کوچک و بزرگ، موجب تعطارانه ھا، عالوه بريحذف 

نه آب، برق، گاز و يارانه ھا و باال رفتن ھزيل حذف يبعضی از مغازه ھای سطح شھر تھران، به دل. نيز شده است

گر، با يو از سوی دش نرخ حامل ھای انرژی شده است يك سو موجب افزايارانه ھا از يحذف . ل شده انديتلفن تعط

ن روزھا ھم از تعداد يل اين دليبه ھم. افته استيش يز افزاينه ھا نير ھزينه آب، برق، گاز و تلفن سايباالرفتن ھز

ز يی و رھنی نئتر مغازه ھای اجاره شيب. ن آمده استئيد مردم به شدت پايمشتری ھا كم شده است و ھم قدرت خر

دست آورند و ه تر مغازه داران نمی توانند درآمد كافی را بشيجه بيدر نت. دمت اجاره و رھن بوده انيشاھد رشد ق

ن يترشين مغازه ھا و بقالی ھای محلی بين بيدر ا. مجبور به حراج كردن اجناس و بستن مغازه ھای خود شده اند

 ناشی از گرانی ارانه ھا می گذرد فشارياما به نظر می رسد ھرچه از زمان اجرای قانون حذف . ده انديضرر را د

ن يلی ايز اثر گذار شده و موجب تعطيابان ھای اصلی تھران نين و خياديھا و تورم به فروشگاه ھا و مغازه ھای م

ابان جمھوری، يدان جمھوری و خياری از مغازه ھای اطراف مياز جمله بس. گونه مغازه ھا و فروشگاه ھا می شود

  .ھا ھستندج در حال حراج اجناس و بستن مغازه يبه تدر

 ھا  س شورای اسالمی شھر تھران، گزارش کرد که نرخ واقعی افزايش کرايه تاکسیئيخبرگزاری ايسنا، از قول ر

 ۵٠ھا به  چنين اعالم شد که بليت اتوبوس  ھم . د کرده استئيأ درصدی را ت١۵ درصد است، اما عجالتا افزايش ٣٢

  . رسد  تومان برای بليت معقول به نظر می٧۵ تا ۵٠زايش اف: س اين شورا افزودئير.  يابد تومان افزايش می

س کميسيون انرژی مجلس، گفت که قيمت برق در برخی مناطق ئيرضا کاتوزيان، ر  ماه جاری، حميد فروردين ٢١

ھای انرژی خالف نظر  نسبت به سال گذشته چھار تا پنج برابر خواھد شد و افزود دولت در بحث آزادسازی حامل 

ھای انرژی در   امسال نيز با اشاره به افزايش نامتعارف حامل ]حمل[ فروردين٢٢او، روز . کرده استمجلس عمل 

 ھا اضافه کند، اما آن چه   درصد به قيمت٢٠ توانست  طبق مصوبه مجلس ساالنه دولت می«: ايران توضيح داد که

  ». کند  درصد است و اين به مردم فشار وارد می٢٠شاھد ھستيم بيش از 

 سال گذشته به ]جدی[مت ھا پس از آن، اوج گرفته است که طرح ھدف مندی يارانه ھا از دی ماهيش قين افزايا

  .  در آمده است و کارشناسان ھشدار داده بودند که اين تصميم منجر به باال رفتن قيمت ھا خواھد شدءمرحله اجرا

 در رسانه ھا منتشر شده ٩٠ ارديبھشت ٤ تاريخ بر پايه آخرين آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ايران که در

 درصد نسبت به زمان ٢۵فروشی برخی از مواد خوراکی در تھران در فروردين امسال،  است، متوسط قيمت خرده 

  . است مشابه سال گذشته رشد داشته
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 درصد، ٦/٩٧ز خم مرغ با بيش ا گانه سبد کاالی بانک مرکزی، گروه ت١١ھای  بنا بر اين آمار، در بين گروه 

 است که ئی درصد، کاال١١١ دھد و در بين اقالم موجود نيز سيب سرخ با بيش از  ترين افزايش را نشان میبيش

  .دھد  درصد افزايش نشان می ٨/١٠٦بھای سيب سفيد نيز . است ترين رشد قيمت را داشته بيش

، مقايسه شده ١٣٨٩قالم در ھفته سوم فروردين  ھای ھفته سوم فروردين امسال، با قيمت ھمان ا در اين آمارھا، قيمت

  .است است و درصد رشد آن ھا به دست آمده  

 ھا   درصد، سبزی٥/٢٥ درصد، روغن ٥/٢٨ درصد، حبوبات ٥/٤٣ ھا  بر پايه اين آمار، در تھران، قيمت ميوه

  . است  درصد رشد داشته٦/١٢ درصد، گوشت مرغ ٤/١٣ درصد، برنج ٣/٢٠

  و نيم برابر شده  ھا، و نخود يک  تر شده و قيمت ميوه ان، سيب و تخم مرغ حدودا دو برابر گران طی يک ماه در تھر

  .است

 درصد ٧/٥ درصد، چای ٤/٧ درصد، گوشت قرمز ٦/٩ دھد که در تھران، قند و شکر  اين آمار ھم چنين نشان می

  .ندا  درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشد قيمت داشته ۵و لبنيات 

 درصد ٨/٢٧ درصد برای کره، ٣١ درصد برای نخود، ٩/٤٨توان به  ھای اعالم شده می  از ديگر افزايش قيمت 

  . درصد برای برنج ايرانی درجه يک اشاره کرد٤/١٤ نباتی جامد، و  برای روغن

نسبت به مدت  طور کلی گوشت قرمز، اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو،  در ھفته سوم فروردين امسال، به

  . درصد افزايش داشتند٥/٧مشابه سال قبل حدود 

مت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت يماه از افزايش ق بانک مرکزی حکومت اسالمی، اواخر فروردين 

نی يب زميھا، گوجه فرنگی و س وهيد داخل، اکثر اقالم لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقالم ميگوسفند، برنج تول

   . داده بودخبر

.  ھا توسط دولت است که پايانی نيز بر آن متصور نيست  ھای روزافزون عواقب سياست آزادسازی قيمت اين گرانی

 ھای ضدانسانی حکومت اسالمی ممکن  ر در سياستييتوقف اين افزايش روزافزون بھای کاالھا و خدمات، بدون تغ

شوند، راھی جز  ر فشار افزايش بھای کاالھا فقيرتر می کارگران و محرومان جامعه ايران که مدام زي. نيست

  .اعتراض و مبارزه برای مقابله با آن ندارند

، شرکت پست حکومت اسالمی ايران، در يک اقدام بی سابقه تعرفه ھزينه ١٣٩٠ ارديبھشت ماه ٦روز سه شنبه، 

  ! تا ھزار درصد افزايش داد٤٠ھای پستی خود را بين 

... کومتی مھر در تبريز، تعرفه خدمات جديد پستی اعم از ھزينه تمبر، توزيع نشريات و به گزارش خبرگزاری ح

  .با افزايشی چشم گير مواجه شده و موجب ايجاد مشکالت عديده ای برای استفاده کنندگان از اين خدمات شده است

اقی بودن آن را به عنوان ری بی خبر بوده و اتفيياين در حالی است که کارشناسان اين شرکت از وجود چنين تغ

  .شوک قوی بر پيکره پست می دانند

 خصوصی اقدام به اطالع رسانی در ميان مردم ۀسسؤند مطبوعات نيز که به عنوان يک م مانئیدر اين بين بخش ھا

  .و سازمان ھا می پردازند از حباب افزايش قيمت خدمات پستی در امان نماندند

 درصدی ١٠٠ی ارسال مطبوعات محلی در آذربايجان شرقی با افزايشی ھزار و اين اساس، قيمت ھزينه ھای پسته ب

 لایر افزايش يافته ١٠٠ لایر به ازای ھر روزنامه به ھزار و ١٠٠تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 

  . است
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ھم به يک باره ھمه مراجعان به چنين خدماتی را با مشکالت فراوانی  افزايش اين چنينی قيمت ھای خدمات پستی آن 

ناپذيری را متحمل خواھند شد،   سسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبرانؤمواجه خواھد کرد و در اين ميان م

 ماندن شان ئی ھا ھستند و با چنين افزايش قيمت به درآمدھای دولتی به ھزاران زحمت سرپا ءسساتی که بدون اتکاؤم

  .ای از ابھام خواھد بود در ھاله 

ھا  سرعت تصويب ابالغ و اجرای نرخ خدمات جديد پستی آن چنان بوده است که خبر اين موضوع در خبرگزاری 

 پستی و بخش دفاتر پيشخوان خدمات«رتال وو پايگاه ھای خبری ھنوز فرصت نشر کامل نيافته است و تنھا در پ

  .را مشاھده کرد»  ابالغ شد٩٠خبر نرخ خدمات پستی برای سال «می توان » عمومی و غيردولتی

اکنون اداره پست استان که با ابالغ سراسری اقدام به اين افزايش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار 

زايش قيمت سرسام آور برای مطبوعات محلی افزايش قيمت ھا بعد از ھدف مندی يارانه دانست به ھر حال اين اف

  !آن نيز به شمار می آيند تا حد فاجعه قلمداد می شودۀ استان که مشتری ھر روز

   

  نگرانی نمايندگان مجلس حکومت اسالمی از عدم پرداخت قبوض گاز و برق و آب

وض آن ھا، نمايندگان مجلس افزايش سرسام آور و بی سابقه بھای برق و گاز و مقاومت مردمی در عدم پرداخت قب

  .را نيز نگران کرده است

 مجلس، با انتقاد ٩٠ ارديبھشت ٤سيدناصر موسوی الرکانی نماينده فالورجان، طی تذکری در جلسه روز يک شنبه 

 ھزار تومانی ١٦قبض گاز «: از افزايش قيمت بھای گاز برای مصارف خانگی از نارضايتی مردم خبر داد و گفت

  » ھا را پرداخت کنند؟مردم از کجا پول بياورند و اين قبض!  ھزار تومان٨٠است يک باره شده 

ت گاز ما نگفتيم يه شبه قيم«:  نفت گفت پور نماينده اروميه نيز در تذکر ديگری با اعتراض به وزيرنادر قاضی

ن ھدف مندکردن  ھزار تومان؟ اين کجای قانو٢٠٠چطور يک شبه قبض گاز شده !  برابر کنيد٢٠-١٠خانگی را 

  »ھا آمده بود؟يارانه 

ليون تومانی برای مردمی که به نان شب محتاج ھستند، امکان  م٢ ھزار تا ٢٠٠ که پرداخت قبوض او، با بيان اين

  ». شودءاين قانون بايد طبق مصوبه مجلس و کميسيون ھدف مندی يارانه ھا اجرا«: کيد کردأپذير نيست، ت

او، با اشاره به اين که قبض گاز يک کشاورز برای . ی، نماينده کرمانشاه، مطرح کردتذکر بعدی را جھانبخش امين

کاری «: له شد و گفتأ ھزار تومان آمده است، خواستار توجه وزير کشاورزی به اين مس٨٠٠دو ماه، يک مليون و 

  ».نکنيم که کشاورزی برای کشاورزان منفعتی نداشته باشد و از اين کار منصرف شوند

رضا اسداللھی، نماينده تربت جام و تايباد ھم در تذکر ديگری خواستار توجه وزرای بازرگانی و جھاد غالم

ن ئيواحدھای دامداری به خاطر گرانی خوراک دام و قيمت پا«: کشاورزی به اوضاع و احوال دامداران شد و گفت

 تومان به فروش می رسد، ٤٢٠ام ھم اکنون ھر کيلوگرم خوراک د. ھر کيلوگرم شير در حال تعطيل شدن ھستند

  ». شود  تومان خريداری می٣٧٠ولی ھر ليتر شير 

اگر . مدتی است که در برخی از شھرھای ايران، جنبش عدم پرداخت قبوض آب و برق و گاز شروع شده است

 دولت در اين مورد عقب نشينی نکند و به خواست مردم گردن نگذارد بی شک عدم پرداخت اين قبوض، به يک

  .جنبش سراسری تبديل خواھد شد

   

  ٩٠حداقل دست مزد سال 
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 اساس آمارھای رسمی در ه درصد افزايش يافت که نرخ تورم ب٩ در شرايطی ٩٠حداقل حقوق کارگران در سال 

  . درصد بوده است٣٠در حالی که تورم واقعی در ايران، بيش از . درصد بوده است ٦/١١ ماه،  بھمن

اين در . ن کرده استيي تومان تع۴٨ ھزار و ٣٠٣ را ١٣٩٠ دست مزد کارگران در سال  عالی کار، حداقل شورای

 ھا  ليون تومان و در شھرستانخانواده چھار نفره در تھران يک محالی است که حداقل ھزينه زندگی و معاش يک 

  . ھشتصد ھزار تومان اعالم شده است

کارگران بر پايه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی و  کند که حداقل دست مزد   قانون کار، مقرر می۴١ماده 

تر از نئي، پا٩٠ن سطح حداقل دست مزدھای سال ييدر حالی که تع.  نفره استوار باشد۴مين معيشت يک خانوار أت

تر از نئيبانک مرکزی، ھمواره نرخ تورم را بسيار پا. نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی حکومت بوده است

  .ورم واقعی اعالم می کندنرخ ت

کارگران با وجود دست مزدھای نازل، تنھا برای ادامه زندگی و از بيم اخراج و قطع ھمان مستمری ناچيز، اجبارا 

  .دھند به کار و زندگی مشقت بار ادامه می 

 درصد ۴٣ ھای صنفی کارگری، سال گذشته اقرار کرده بود که  س کانون عالی انجمنئيغالمرضا خادمی زاده، ر

  .ر خط فقر زندگی می کننديران، زيکارگران در ا

ات، ين حداقل دست مزد ماھانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح هللا بيين حال، بحث تعيدر ھم

رانی، ي ھزار کارگر ا۵٠٠ون و ي درصد از ھفت مل٨٠ش از يمانی، بيه کارگران قراردادی و پيس اتحادئير

 ھزار تومانی ٣٠٣ن گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دست مزد ماھانه يگر، ايبه عبارت د. قراردادی ھستند

  .ستنديبرخوردار ن

   

  بی کاری در کشور

 نيز با اعتصاب و اعتراض کارگران و ٩٠ ھای کارگری به پايان رسيد و سال   با اعتراض و اعتصاب٨٩سال 

آسيب . تر صنايع و بی کاری آغاز شدو ورشکستگی ھر چه بيشضروری مردم افزايش سرسام آور قيمت کاالھای 

تر خانواده ای را در ايران می توان سراغ داشت که عضوی از آن،  است و کمھای اجتماعی به حد بحرانی رسيده

ريشه ھمه بحران ھای اجتماعی نظير فرار از خانه، اعتياد، تن فروشی، . دچار بحران ھای اجتماعی نباشد

سردگی و خودکشی و غيره ھمگی ريشه در بی کاری و فقر و ھم چنين عدم آزادی ھای سياسی و بزھکاری، اف

  .اجتماعی دارند

ولين حکومتی ؤانکار دولت، برخی از مقامات و مسبی کاری در جامعه ايران به حدی گسترده است که با وجود 

 نادرست به خصوص در زمينه بی کاری و نسبت به آن اقرار می کنند و حتی دولت را نيز به دليل اعالم آمارھای

برای مثال، عبدالرضا ترابی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، . اشتغال مورد انتقاد قرار می دھند

ا اعالم اين مطلب افزود که او، ب. اعالم کرد»  درصد٣٠نرخ واقعی بی کاری در ايران را باالی «ھفته گذشته، 

  ».ون کشور را تھديد می کند نرخ باالی بی کاری استترين چالشی که اکن مھم«

اد يلی زيتعداد بی کاران خ«: ص مصلحت نظام، گفته استيز حسن روحانی، عضو مجمع تشخين خصوص نيدر ا

  . درصد دانسته است٣٠ان جوانان را در حدود يو نرخ بی کاری در م» است
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 درصدی بی ٣٠حت نظام در مورد نرخ باالی اظھارات اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس و عضو تشخيص مصل

 درصد اعالم می ١٠والن وزارت کار ميزان بی کاری را حدود ؤيران، در حالی بيان می شود که مسکاری در ا

  .کنند

 ميليون نفر ٢۵با توجه به اين که وزير کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد تاکنون جمعيت فعال ايران را حدود 

  . ميليون نفر بی کار در کشور است٥/٧ درصدی بی کاری به معنی وجود دست کم ٣٠ نرخ  ،است ذکر کرده 

 نژاد که وقت و بی وقت ايران را امن ترين و آزادترين کشور جھان معرفی می کند و تمام مشکالت  محمود احمدی

داريم، تعداد » ! بشريت؟ئیما طرح ھای بزرگ جھانی برای رھا«کيد دارد که أجامعه ايران را حل کرده و ھمواره ت

 ميليون نفر ذکر کرده است که با اين حساب به گفته او، نرخ بی کاری در ايران در حدود ٥/٢بی کاران کشور را 

  . درصد است٧٥/٩

اش، به   نرخ بی کاری را تا دو سال ديگر يا تا پايان دوره رياست جمھوری  است که گفتهنژاد، تاکنون بارھا  احمدی 

  .ای که ھيچ کس آن را جدی نمی گيرد صفر کاھش خواھد رساند؛ وعده 

در ايران و نرخ واقعی بی کاری در کشور، » بی کاری«از سوی ديگر تاکنون دولت احمدی نژاد، در مورد تعريف 

است، بلکه در اظھارنظرھای خود نيز آمارھا را از جمله  نھا اطالعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نکرده نه ت

 ھايشان نيز یآمار بی کاری و اشتغال را وارونه کرده و آن ھا را به حداقل رسانده است به طوری که صدای خود

  .از اين ھمه دروغ درآمده است

است که بر » ف شاغليتعر«ر ييژاد، رقم بی کاران را کاھش می دھد، تغکی از نکات مھمی که دولت احمدی ني

ر، حتی يين تغي اساس اهب! د؟ي آ ک ساعت در ھفته کار کرده باشد، شاغل به حساب میياساس آن، ھر فردی که حتی 

  . شوند ابی میيز شاغل ارزي دار ن آموزان و زنان خانه ان، دانش يسربازان، دانش جو

، رشد اقتصادی ايران در سال ٩٠نتشر شده از سوی صندوق بين المللی پول در اواسط فروردين  به آمار مءبنا

ی شمالی افريقاتر از بيست کشور ين آمار، رشد اقتصاد ايران پائيناساس ھمه ب.  ميالدی به صفر خواھد رسيد٢٠١١

د کرده و ادعا نموده است با يک دولت احمد نژاد، ھم چون ھميشه اين آمار را ر. و خاورميانه قرار خواھد گرفت

  .جھش اقتصادی، دو و نيم ميليون شغل ايجاد خواھند کرد

المللی   ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق بين   ھای مجلس نيز با انتشار نامه س مرکز پژوھشئياحمد توکلی، ر

 ھای برگشتی، محمود   افزايش چکپول، رابطه توليد ناخالص داخلی و ميزان بی کاری، و ھم چنين آمار گمرگات و

  .دھد نژاد و دولتش را متھم کرده است که آمار خالف واقع در زمينه بی کاری و نرخ رشد به مردم می  احمدی 

ھای مجلس، با اشاره به خودداری مرکز آمار ايران از ارائه نرخ رشد توليد ناخالص ملی و  س مرکز پژوھش ئير

مه دوم ين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيز آخريبانک مرکزی ن«:  کند نرخ بی کاری، تصريح می

.  گردد ه نمیين اطالعات اقتصادی است اراي تر دیيک به سه سال است که ارقام مذکور که کلينزد.  است١٣٨٧سال 

  ». اند  به بعد ارائه نکرده٨٩ز از بھار يھر دو نھاد مذکور نرخ بی کاری را ن

   کنند برخی از مقام  که اين دو مرکز از ارائه آمارھای اقتصادی خودداری میئیبا بيان اين که در فضااحمد توکلی، 

  دھند می »  اساس وضع موجود را موفق جلوه با ارائه ارقام بی«ھای دولتی 

ليون ولت و معاونش در مورد ايجاد يک مس دئيھای مجلس، در ادامه به ارقامی که از سوی ر س مرکز پژوھش ئير

 اشاره کرد و آن را با توجه ٩٠ ھزار شغل در سال ۵٠٠ليون و  و وعده ايجاد دو م٨٩شغل در سال  ھزار ۶٠٠و 

  .ھای موجود نادرست دانست به داده 
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 ھزار شغل را ۶٠٠ليون و ايجاد يک م» عده زيادی«گفته بود  نژاد   محمود احمدی١٣٨٩ سال ]حوت[در اسفند ماه

  ».داند در حالی که با ھمت دولت اين ميزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است می غيرقابل باور و محال «

المللی پول و آمارھای موجود در کشور  احمد توکلی، با ارائه چند دليل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بين 

والن دولتی بر آن اصرار ؤر کشور غير از آن چيزی است که مسگويد نرخ رشد اقتصادی و نرخ بی کاری د می

  دارند

ز ئي رسد چون روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلی از پا ھای مجلس، به نظر می س مرکز پژوھش ئيبه گفته ر

 گيرد که رشد   به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اين جا نتيجه می١٣٨۶

 کاری را به ھمراه دارد که آن ھم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعالم نمی نزولی اقتصادی، افزايش نرخ بی

  شود 

 ھای  با متناظر با ساليتقر (٢٠١١ تا ٢٠٠٧ ھای  از نرخ رشد سال«: کند او، خطاب به نمايندگان تصريح می 

 درصد در ٨/٧ نرخ رشد نزولی بوده و از ٢٠١٠-٢٠٠٧ ھای  ن صندوق، طی ساليطبق گزارش ا) ١٣٩٠-١٣٨۶

 ٢٠١١المللی برای نرخ رشد سال  ن ين نھاد بينی اي ب شيافته و پي کاھش ٢٠١٠ک درصد در سال ي به ٢٠٠٧سال 

  ».) درصد- ٠.٠٣٣(کمی کم تر از صفر است 

 درصد، ٧ نژاد، با رشد اقتصاد  ھای نخست دولت اول محمود احمدی به گفته احمد توکلی، در حالی که در سال 

 ھزار شغل در ۶٠٠ توان با رشد يک درصدی يک ميليون و  زار شغل ايجاد شده بود، چگونه می ھ٧۶۵نزديک به 

  . ايجاد شده باشد٨٩سال 

 ھای مافوق اين   گويد ظاھرا با دستور مقام  ارائه نرخ بی کاری، می  از توکلی، با يادآوری خودداری مرکز آمار

 بود که ١٣٨٩ آمار ايران مربوط به فصل بھار  ی کاری مرکزآخرين نرخ ب . کند مرکز از ارائه آمار خودداری می

   درصد در ايران بی کار اعالم شدند٦/١٤طی آن 

کند که اين ارقام ، با  کيد می أ ت٨٩ تا بھار ٨۶ھای مجلس، با ارائه مقايسه آمار بی کاری بھار  س مرکز پژوھش ئير

  .ور درست نيستھس جمئيکاھش رشد ناخالص ملی ھم خوانی دارد و آمارھای ر

نيز حکايت از اين دارد که در وضعيت اشتغال در ايران بھبودی حاصل نشده » مشاھدات ميدانی«به گفته توکلی، 

  .است

المللی  المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به اين نھاد بين  بين  شود از آن جا که ايران عضو صندوق  او، يادآور می 

 کنند و بنابراين آمار ارائه شده از  والن ايرانی دريافت میؤآمارھای خود را از مس اين صندوق است و کارشناسان

  . شود والن ايرانی است اما به مردم اعالم نمیؤد مسئيأسوی اين نھاد در واقع مورد ت

   

  ورشکستگی واحدھای توليدی و عدم پرداخت دست مزد کارگران و اخراج آنان

هللا عليخانی، روز  به گفته قدرت .  شود يدی، حتی از درون مجلس ھم شنيده میھشدار درباره تعطيلی واحدھای تول

 ھای   ھای حامل اگر دولت در مورد تعديل قيمت«گو با خبرگزاری ايلنا، گفت که  و  فروردين ماه، در گفت٢٧شنبه 

طيل و کشاورزان انرژی در بخش توليد و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندھد، بسياری از صنايع کشور تع

  ».بسياری ھم بی کار خواھند شد

 ھا به دليل پيامدھای ناشی از تحريم اقتصادی و حذف سوبسيدھای دولتی، در آستانه   ھا و کارگاه بسياری از کارخانه

  .تعطيلی قرار دارند و بی کاری کارگران آن ھا را تھديد می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

بسياری از . ھای اخير حکايت دارند ی فقط در ماه  واحد کوچک و بزرگ توليد٢٠٠آمارھای رسمی تعطيلی 

کارگران، به دليل بازار بحرانی کار مجبور شده اند که قراردادھای سفيدی را امضاء کنند که دست مزد، حق بيمه و 

 ھای پيمان کاری به وجود آمده اند که کارگر اجاره می  در اين ميان، شرکت. حق سنوات آن ھا را روشن نمی کند

  . دارند  عنوان کميسيون برای خود بر می   درصد حقوق او را به۵٠ و دھند 

ھای غلط دولت در بخش کشاورزی و  ، نماينده يزد در مجلس گفته است که به خاطر سياست ءعلی اکبر اوليا

 درصد بقيه ھم امسال در شرف ٣٠ ھای استان يزد تعطيل شدند و   درصد دامپروری٧٠دامداری سال گذشته 

او گفته است که استان يزد در توليد گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه ريزی ھای دولت و .  ھستندتعطيلی

  .ھا و دامپروری کشور شده است  رويه گوشت موجب تعطيلی پرواربندی  واردات بی

ر در استان  دا  ن كه واحدھاى مشكلين، با اعالم اين كانون ھماھنگى شوراھاى اسالمى كار استان قزويشيس پئير

 ٢٠: م، گفتين داريدار در استان قزو   واحد مشكل ١٠٠شود و در حال حاضر حدود  ن روز به روز اضافه می يقزو

مارى آنفلوآنزا پرندگان يوع بيھا را ش ن مرغداری يلى ايل تعطيل شده است، كه برخى دليواحد مرغدارى ھم تعط

ھا نشده، آن چه  لی ين تعطيم اما منجر به اي ا ذشته ھم آنفلوآنزا داشته ھاى گ ن كه سالياعالم كردند، ولى با توجه به ا

 ھزار نفر ٢جه بی كار حدود يلى واحدھاى مرغدارى و در نتين است كه واردات مرغ، باعث تعطيم ايده ايما رس

  . است شده

اند،   ماه حقوق نگرفته ٤٠ واحد مشكل دار و بحرانی، كارگران از دو ماه تا ١٠٠ن ين كه در ايان ايمى، با بيكر

دگاه ما در واحد صنعتى كه كارگران آن دو تا سه ماه حقوق نگرفته باشد آن واحد بحرانى است ياز د: ح كرديتصر

  .ن بحرانى استي واحد استان قزو٤٠كه 

به : فزودل ھستند، اي تعط٩٠بھشت ماه ين تا سوم ارديدى در استان قزوين كه برخى از واحدھا تولياو، با اشاره به ا

م از يرمستقي اشتغال غ٥٠٠ تا ٤٠٠ كارگر رسمى و ٨٠٠ تا ٧٠٠عنوان مثال شركت لوازم خانگى پارس با 

  . ان قرارداد زده اندينى كارگران قرارداد موقت را پايچ ا در تاژ، مھرام و اشكان ي دار است و  واحدھاى مشكل

 ھزار كارگر ٢٠ن كه حداقل يكشور با اعالم ان عضو شوراھای اسالمی حکومت کار افزود، جامعه كارگرى يا

دی، يعدم فروش، مستھلك شدن دستگاه ھاى تول: د قرارداد مجدد با آن ھا منعقد نشده است، گفتينى در سال جديقزو

  .ن مشكالت واحدھاى بحرانى و مشكل دار استان و كشور استينگى اصلى تريت و كمبود نقديريسوء مد

 و به دنبال ٨٩رال، از دی ماه سال يشه ميكارخانه ش. رال اخراج شدنديشه مي كارگران شارانه ھا، ھمهيبعد از حذف 

ه، گران يد، و ده برابر شدن قبض ھای گاز و برق و آب، گران شدن مواد اوليارانه ھا در بخش صنعت و توليحذف 

ن كارخانه می يمام شده در امت تيمت تراز قينه حمل و نقل و اشباع بازار از جنس ھای خارجی كه ارزان قيشدن ھز

د را نداشته به صورت دسته ھای چند نفره كارگرانش را اخراج كرده است و در حال يگر توان ادامه توليباشند، د

رال، در شھرك يشه ميادآوری است كه كارخانه شيالزم به . ن كارخانه باقی مانده اندي كارگر در ا١٠حاضر تنھا 

  .د می كرديشه ھای خودروھا را توليو شن زھرا بوده يك بوئيصنعتی نزد

راز در اعتراض يران در شي نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ا١٠٠ش از يسنا، بيبه گزارش خبرگزاری ا

 ماه حقوق ٢٠ن واحد صنعتی و پرداخت نشدن يارد تومانی به ايلي م١۵ کبه عدم اجرای مصوبات دولت برای کم

  . کردندئیمايراه پ خود 

 ماه حقوق ٢٠«و » د گرددي باءمصوبات دولت اجرا«، »شت حق مسلم ماستيزندگی، مع«ان با شعار يماي پراه

  .ع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدنديخواستار تسر» د گردديکارگر پرداخت با
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افت نکرده يست حقوق خود را در ماه ا١۶ کارگر شرکت ذوب و فلزات ابھر که ٢٠٠به نوشته روزنامه اعتدال، 

  .دی عقب افتاده خود شدندياند، در تجمعی در مقابل فرمانداری ابھر، خواستار پرداخت حقوق و دو ع 

فی کارگران يت معدن طالی آق دره تکاب و بالتکلي خبر داد که با توقف فعال١٣٩٠ ارديبھشت ٤خبرگزاری ھرانا، 

اند که  ن شھرستان شغل خود را از دست داده يان شاغل در بخش معدن ا نفر از کارگر٣۵٠ش از ين معدن بيفصلی ا

 نفر کارگر بی کار ۵۵٠زان به ين ميلی کارخانه طالی آق دره ايبا احتساب کارگران بی کار ناشی از توقف و تعط

  .رسد می 

قرارداد : گفتندلنا، يگو با خبرنگار ا و  در گفت١٣٩٠ ارديبھشت ٤رانسل، يجمعى از كاركنان خدماتى شركت ا

  .د نشدين ماه سال جارى تمدي فرورد٣١ان يد مى شد در پايكارى ما كه سه ماه به سه ماه تمد

ان بنا دارند يا آقايرانسل دو پرسنل خدماتى وجود داشت اما گويتاكنون براى ھر طبقه شركت ا: ح كردنديآنان تصر

  .رنديك پرسنل خدماتى به كار گيبراى ھر دو طبقه 

مه اى يسوابق ب: د كردنديكأآنان ت. ز وجود داردين ما حتى خانم ھاى سرپرست خانوار نيدر ب: نان گفتندن كاركيا

ك شركت يرانسل به بھانه طرف قرارداد بودن ما با يست شركت ايسته نين شاي سال مى رسد بنابرا٦برخى از ما به 

  . شود و باعث از دست دادن اشتغال مانضايع کندمان كارى حقوق ما را يپ

، در اعتراض به پرداخت ١٣٩٠ ارديبھشت ٤آھن اصفھان، صبح روز يک شنبه  جمعی از کارگران شرکت ذوب 

   .نشدن حقوق و دست مزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند

آھن اصفھان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزايای چند ماھه  تعدادی از کارگران شرکت ذوب : ايسنا گزارش داد

 شان از سوی مجلس شورای اسالمی  ل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار حل مشکالت درآمدیمقاب

  .شدند

ھم چنين برخی از اعتراضات کارگران به اخراج ھمکاران شان و يا اعتراض به عدم پرداخت به موقع دست 

  :مزدھا

 -  ١٠ ھمکار اخراجی با سابق ۶٠ه ، در اعتراض ب٩٠ن ي کارگر کارخانه کاغذ پارس در فرورد١٠٠٠ اعتصاب -

  . ساله١۵

  .بدي کارگر کارخانه فوالد م۵٠٠ اعتصاب و تجمع جلوی فرمانداری -

  .النيل شده کارخانه نختاز گي کارگر تعط٣۵٠ک ساله يفی ي اعتراض و بالتکل-

  .ق کارگران ماه عدم پرداخت حقو٢٨ سال گذشته و ۶سندگی کاشان در ي کارگر ر٧٠٠٠ کارگر از ۶٠٠٠ اخراج -

  .ش تر آنان زنان و کودکان ھستنديون قالی باف کشور که بي مل٢ خطر بی کاری -

  .شگاه آبادان و اعتراض آن ھاي پاال٣مانی فاز ي کارگر پ٣٠٠ ماه حقوق ۶ عدم پرداخت -

  .لون خرم آباد، اعتصاب آناني کارگر کارخانه پارس۵٠٠ ماه حقوق ۴ عدم پرداخت -

  .فی کارگرانيالم و بی تکليمی ايروش ماھه پت١٨لی ي تعط-

  ل عدم پرداخت ي کارگر آونگان و واگن پارس اراک به دل۴۵٠ ئیماي اعتصاب و راه پ-


