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مقدمه
فرارسيدن اول ماه می ،روز جھانی کارگر را به تمام کارگران جھان و اﯾران و ھمه مدافعين جنبش کارگری و برابری
طلبی و عدالت جوﯾی تبرﯾک می گوﯾم.
با توجه به بحران ھای اقتصادی عميقی که در کشورھای غربی وجود دارد؛ ھم چنين تحوالت انقالبی که در
کشورھای آفرﯾقاﯾی  -عربی در جرﯾان است و از جمله ايران ،می توان پيش بينی کرد که اول ماه می امسال در
جھان و اﯾران بسيار متفاوت تر از سال ھای پيش برگزار خواھد شد.
بدﯾن ترتيب ،اول ماه می امسال ،حال و ھوای انقالبی دارد .چرا که در چند ماه اخير ،انقالبی که در تونس ،با
شعار نان و آزادی بر عليه سيستم سرماﯾه داری و حکومت حامی آن آغاز شد سرﯾعا حکومت بن علی را به
سقوط کشاند .طولی نکشيد که اﯾن تحوالت انقالبی ،عليه حکومت ھای دﯾکتاتوری منطقه که چندﯾن دھه است
با حماﯾت و پشتيبانی سيستم سرماﯾه داری جھانی و دولت ھای غربی و در راس ھمه دولت آمرﯾکا ،مردم را
سرکوب و کارگران را نيز شدﯾدا استثمار می کنند ،کشيده شده است.
اﯾن تحوالت انقالبی ھم اکنون در مصر ،الجزاﯾر ،اردن ،بحرﯾن ،سورﯾه ،قطر و به وﯾژه به خونين ترﯾن شکلی در
ليبی ادامه دارد .سورﯾه که بزرگ ترﯾن و مھم ترﯾن ھم پيمان حکومت اسالمی در منطقه بحرانی خاورميانه به
شمار می رود در تب و تاب تحوالت انسان دوستانه و برابری طلبانه می سوزد .به گزارش سازمان ھای حقوق
بشری فعال در امور سورﯾه ،طی شش ھفته تظاھرات خيابانی ،حداقل چھارصد نفر به دست نيروھای امنيتی و
ضدشورش حکومت سوری کشته شده اند و ھزاران نفر نيز زخمی شده اند .اما مردم به خانه ھاﯾشان برنگشته
و ھم چنان با اعتراضات و راه پيماﯾی ھای روزمره بر خواسته ھای سياسی و دمکراتيک خود تاکيد می ورزند.
برخی احزاب مخالف حکومت بشار اسد و رسانه ھای عربی و بين المللی ،اعالم کرده اند که سپاه پاسداران
حکومت اسالمی و حزب ﷲ لبنان به رھبری شيخ نصرﷲ نيز در سرکوب مردم سورﯾه شرکت دارند .حکومت
اسالمی در حالی که ظاھرا حکومت ھاﯾی را که اعتراضات مردمی را سرکوب می کنند محکوم کرده و به طور
مزورانه و غيرواقعی تحوالت انقالبی اﯾن کشورھا را متاثر از انقالب »اسالمی« می نامد؟! اما در مورد سورﯾه گير
افتاده و نه تنھا کشتار مردم اﯾن کشور توسط حکومت اسد را محکوم نکرده ،بلکه نيروھای امنيتی و سپاه
پاسداران شان نيز در کنار مامورﯾن سرکوبگر حکومت سورﯾه ،به کشتار معترضين مشغولند و فراتر از ھمه بی
شرمانه کشتار مردم اﯾن کشور توسط نيروھای امنيتی سورﯾه و ھم چنين سپاه پاسداران و حزب ﷲ را نيز به
نيروھای ناشناخته خارجی نسبت می دھد.
مردم اﯾران که خود در حدود سی و دو سال پيش انقالب عظيمی را پشت سر گذاشته و شکست تلخ آن را نيز
به بھای سنگينی چشيده است؛ در سال  ٨٨نيز به بھانه تقلب در مضحکه انتخابات رﯾاست جمھوری به خيابان
ھا رﯾخته و در سطح ميليونی نفرت و بی زاری خود از حکومت اسالمی را به جامعه اﯾران و جھان نشان دادند .ھر
چند اﯾن حرکت ميليونی مردم اﯾران ،توسط حکومت اسالمی به شدت سرکوب شد اما کارگران ،جوانان ،دانش
جوﯾان ،زنان ،نوﯾسندگان ،ھنرمندان و روزنامه نگاران متعھد و مردم تحت ستم ،مرعوب اﯾن ھمه سرکوب و
وحشی گری ھای حکومت اسالمی نشدند و در چند ماه اخير نيز به عناوﯾن مختلف دست به اعتراض زده اند.
ھم اکنون نيز در مقطع اول ماه می ،آمار اعتصابات کارگری به طور بی سابقه ای باال رفته است.
با اﯾن مقدمه و در مقطع اول ماه می ،وضعيت و موقعيت عمومی کارگران اﯾران را مورد بحث و بررسی قرار می
دھيم.
بودجه سال  ٩٠دولت ،بحران زا و تورم زاست!
با نگاھی کلی به بودجه سال  ٩٠دولت ،به سادگی در می ﯾابيم که اﯾن بودجه ،به شدت بحرا زا و تورم زاست.
از اﯾن رو ،در سال جاری با گران تر شدن قيمت کاالھای ضروری مردم ،پاﯾان آمدن قدرت خرﯾد کارگران با دست
مزدھای ناچيز ،زندگی خانواده ھای کارگری و فقر و بی کاران فالکت بارتر از سال پيش خواھد بود.
کليات الﯾحه بودجه سال  ٩٠که با  ٧۵روز تاخير و در اسفند  ٨٩به مجلس اﯾران ارائه شده بود ،روز سه شنبه ۶
اردﯾبشھت  ١٣٩٠با  ١۴٩رای تصوﯾب شد.
مجلس شورای اسالمی ،بودجه  ۵١٧ھزار ميليارد تومانی )در حدود  ۵٠٠ميليارد دالری( سال  ١٣٩٠اﯾران را روز
سه شنبه  ۶اردﯾبھشت  ١٣٩٠برابر با  ٢۶آپرﯾل  ،٢٠١١تصوﯾب کرد که به گفته خبرگزاری مھر ،رقم اﯾن بودجه
نسبت به سال گذشته ۴۵ ،درصد بيش تر است .بودجه سال گذشته ٣۶٨ ،ھزار ميليارد تومان بود که نسبت به
سال پيش از آن  ٣٠درصد افزاﯾش داشت .الﯾحه بودجه کل کشور در سال  ،٨٩بر مبنای نفت  ۶٠دالر در ھر
بشکه بسته شده بود.
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ماه گذشته کميسيون انرژی مجلس ،پس از بررسی گزارش عملکرد  ٩ماھه وزارت نفت ،کاھش  ٧٢ھزار بشکه
ای توليد روزانه نفت و عدم واريز بيش از  ١١ميليارد دالر به حساب ذخيره ارزی را از جمله تخلفات اﯾن وزارتخانه
اعالم کرد.
احمدی توکلی ،از نماﯾندگان اصول گرا و رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس اﯾران از جمله مخالفان بودجه سال ٩٠
بود .او گفت بندھای زﯾادی از بودجه  ٩٠که در تناقض با برنامه پنجم است .به اعتقاد توکلی ،ھر طرح جدﯾدی که
به مجلس می آﯾد باﯾد از قبل ،تمام اعتبارات آن قابل تامين باشد و دوره اجرای آن طرح نيز معلوم باشد ،در حالی
که به گفته اﯾن نماﯾنده اصول گرا ،در بودجه سال  ،٩٠صدھا طرح آمده بدون آن که الزامات مذکور رعاﯾت شود .به
گفته احمد توکلی  ٨٠درصد پول نفت اﯾران با حساب قيمت نفت ھر بشکه  ٩٨دالر حدود  ٨٠ميليارد دالر خواھد
شد که »تشوﯾق به واردات«» ،اﯾجاد بيماری ھلندی« و»رکود اقتصادی« از تبعات تزرﯾق اﯾن پول به بازار خواھد
بود .رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس کليات بودجه سال  ٩٠را »در ھم رﯾخته« و »تورم زا« خوانده است.
محمدرضا خباز ،دﯾگر نماﯾنده مجلس و عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز با اشاره به دو و نيم ميليون شغلی
که پيش تر محمود احمدی نژاد نوﯾد اﯾجاد آن در سال  ٩٠را داده بود ،در مخالفت با بودجه  ٩٠گفته است» :در اﯾن
گزارش به روشنی مشخص نشده ،اﯾن ردﯾف شغلی با چه اعتباری اﯾجاد خواھد شد .بدون ارائه منبع مالی،
معجزه ای برای اﯾجاد  ٢ميليون و  ۵٠٠ھزار شغل رخ نخواھد داد«.
»بیتوجھی به اﯾجاد اشتغال در بودجه سال  «٩٠از دالﯾل مخالفت عليرضا محجوب ،دﯾگر نماﯾنده تھران با کليات
بودجه  ٩٠بود .محجوب که به عنوان چھارمين مخالف با کليات بودجه در مجلس اﯾران صحبت می کرد ،کم شدن
 ۵درصد از سرجمع بودجه دستگاه ھای حماﯾتی اشتغال که مخالف با ادعای اشتغال آفرﯾنی است را از جمله
دالﯾل مخالفت خود عنوان کرده است.
وارﯾز نشدن نيمی از درﯾافت ھای دولت به حساب خزانهداری که مخالف با قانون اساسی اﯾران است از دﯾگر
دالﯾل مخالفت عليرضا محجوب ،عنوان شد.
باﯾن ترتيب ،دولت در الﯾحه بودجه سال  ،١٣٩٠از اجرای قانون حذف تدرﯾجی ﯾارانه ھا )ھدف مندکردن ﯾارانه ھا(
در اﯾن سال  ٦٢ھزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد .سال گذشته ،برآورد دولت از درآمد ناشی از حذف ﯾارانه
ھا  ۴٠ھزار ميليارد تومان بود .مجلس نصف اﯾن مبلغ ﯾعنی  ٢٠ھزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از حذف
ﯾارانه ھا تصوﯾب کرد .اما دولت بھاﯾی به تصميمت مجلس نداد و درآمد خود را از اجرای اﯾن قانون ضدکارگری باال
برد .اما امسال دولت درآمد خود از اجرای قانون فوق را  ٦٢ھزار ميليارد تومان برآورد کرده است .اگر اﯾن مبلغ در
مجلس تصوﯾب شود ،معنای آن افزاﯾش بيش از پيش قيمت ھا و در واقع کاھش دست مزدھای واقعی کارگران
است .به عبارت دﯾگر ،ھرچه درآمد دولت از اجرای اﯾن قانون بيش تر باشد ،قيمت ھا گران تر ،دست مزدھای
واقعی کم تر ،نيروی کار ارزان تر و طبيعتا فقر و فالکت در جامعه بيش تر خواھد شد.
در اﯾن ميان ،جعفر قادری عضو اﯾن کميسيون تلفيق بودجه ،در مصاحبه با خبرگزاری مھر و و جبار کوچکی نژاد
عضو دﯾگر اﯾن کميسيون ،در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ،از کسری  ٩ھزار ميليارد تومانی بودجه خبر داده اند.
آن ھا گفته اند علت اﯾن کسری بودجه »باال در نظر گرفتن ميزان درآمد نفت کشور و برخی درآمدھای دﯾگر دولت
است« دولت برای الﯾحه بودجه قيمت فروش نفت را  ٨٠دالر و قيمت دالر را  ١٠۵٠تومان برآورد کرده و و
کميسيون تلفيق مجلس نيز اﯾن ارقام را تصوﯾب کرده است اما اساسی ترﯾن سئوال اﯾن است که دولت کسر
بودجه  ٩ھزار ميليارد تومان خود را از کجا تامين خواھد کرد؟
آﯾا غير از اﯾن است که دولت با افزاﯾش ماليات ،گران کردن کاالھا ،عدم افزاﯾش دست مزد کارگران ،تالش خواھد
کرد کسر بودجه خود را تامين کند؟! ﯾعنی تعرض بيش تر به معيشت کارگران و محرومان جامعه .بنابراﯾن ،افزاﯾش
درآمد دولت برای رفع کسری بودجه در ھر شکلی ،فقر و فالکت بيش تری را به کارگران و محرومان جامعه وارد
خواھد کرد و ھم چنين شدت استثمار را نيز بيش از پيش باال خواھد برد.
البته تاثير سرﯾع تحوالت انقالبی منطقه بر جنبش اعتراضی مردم اﯾران ،باعث نگرانی سران حکومت اسالمی
شده و کشمکش و شکاف بين آن ھا را بيش تر و عميق تر کرده است .از اﯾن رو ،دولت احمدی نژاد ،شدﯾدا دچار
بحران ھای فزاﯾنده اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و حتی دﯾپلماتيک شده است.
در شراﯾط حاضر مھم ترﯾن و حياتی ترﯾن مساله جامعه ما اﯾن است که طبقه کارگر اﯾران بتواند از تضادھا و
شکاف ھای سران حکومت اسالمی ،در پيش برد سياست ھای مستقل خود بھره جوﯾد و فرصت ھای تارﯾخی را
از دست ندھد .ﯾعنی آگاھانه و سازمان ﯾافته و ھدف مند و متحد مبارزه طبقاتی خود را سازمان دھد و منتظر
حوادث و روﯾدادھای خود به خودی در جامعه نگردد.
بدﯾن ترتيب ،دولت در تالش است بار کسر بودجه خود و رﯾخت پاش و غارتگری و بحران اقتصادی خود را بر دوش
مزدبگيران قرار دھد و بی شرمانه به سفره خالی کارگران و بی کاران دست درازی نماﯾد .گرانی در اﯾران ،به
حدی ھولناک است که دولت ،قيمت کاالھای اساسی و مورد نياز مردم را حتی باالتر از قيمت تمام شده منطقه
و يا جھانی باال برده است .بنابراﯾن ،در حالی که دولت ،ميلياردھا دالر از منبع فروش نفت خام درآمد دارد ولی با
ترفندھای گوناگون و ھم چون دزدان حرفه ای گردنه گير ،در روز روشن دست در جيب مردم می کند و روزبروز
تعداد بيش تری از شھروندان را به زير خط فقر می راند.
حذف سوبسيدھای دولتی و گرانی سرسام آور کاالھای ضروری مردم
حذف سوبسيدھای دولتی )ھدف مندسازی ﯾارانه ھا( ،به افزايش سرسام آور قيمت کاالھای ضروری مردم منجر
شده و قيمت نان بيش از  ٢۵درصد و مواد گوشتی بيش از  ۵٠درصد ،گاز تا  ٨٠٠درصد ،مسکن  ۴٠درصد باال
رفته که زندگی بسياری از خانواده ھای کارگری و فقير را بيش از پيش پرﯾشان کرده است.
قيمت اصالحی انواع نان برای عرضه در نانواﯾی ھای استان تھران اعالم شده و از روز  ٦اردﯾبھشت  ،١٣٩٠اعمال
می شود .به گزارش خبرگزاری ايلنا و به نقل از واحد مركزی خبر ،معاون برنامه رﯾزی استاندار تھران گفت:
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»براساس مصوبه شورای آرد و نان استان ،قيمت نان سنگک با وزن چانه  ٧٠٠گرم  ٥٠٠تومان و قيمت نان بربری
با وزن چانه  ٦٠٠گرم  ٣٧٥تومان است«.
نعمت ﷲ ترکی ،افزود» :قيمت نان تافتون با وزن  ٣٠٠گرم  ٢٥٠تومان و قيمت نان لواش با وزن چانه  ١٧٠گرم
 ١٢٥تومان تعيين شده است «.او ،گفت» :بر اساس اﯾن مصوبه ،قيمت اصالحی انواع نان به طور ميانگين ١٥
درصد افزاﯾش ﯾافته و ھزﯾنه ھای جانبی مورد نظر نانواﯾان مانند قيمت ھای اصالحی حامل ھای انرژی نيز در
نظرگرفته شده است«.
ترکی ،با تاکيد بر ضرورت ارتقای کيفيت نان گفت» :در مرحله نخست اصالح قيمت نان ،دولت مقداری ﯾارانه بابت
گندم پرداخت می کرد اما در اﯾن مرحله ،ﯾارانه دولتی گندم نيز به طور کامل حذف شده است«...
به دنبال افزاﯾش قيمت آرد در سطح کشور ،قيمت ھای جدﯾد انواع نان در کردستان اعالم و اﯾن قيمت از امروز
چھارشنبه  ٧اردﯾبھشت ،اعمال شده است .به گزارش آژانس خبری موکرﯾان ،بر اساس قيمت ھای اعالم شده
از سوی شرکت خدمات بازرگانی نرخ نان لواش از  ٧٥تومان به  ١٠٠تومان ،نان بربری از  ٢٥٠تومان به  ٢٧٥تومان،
نان تافتون از  ١٥٠به  ٢٠٠تومان و سنگک از  ٢٥٠به  ٣٢٥تومان افزاﯾش ﯾافته است .به گفته مقامات ذﯾربط اجرای
افزاﯾش قيمت نان از امروزدر استان کردستان آغاز و خبازی ھا موظف به رعاﯾت قيمت اعالم شده ھستند.
بر اساس گزارش فائو ،سرانه مصرف گندم در اﯾران بالغ بر  ١٦٥/٢کيلوگرم در سال است که بدﯾن ترتيب اﯾران در
جاﯾگاه ششم جھان از اﯾن نظر قرار گرفته است .گندم غالبا به شکل نان در اﯾران مصرف می شود.
ميزان سرانه مصرف گندم در اﯾران بيش از دو برابر متوسط جھانی است .سرانه جھانی مصرف گندم بالغ بر ٦٧/٥
کيلوگرم در سال است و اﯾن رقم برای کشورھای در حال توسعه  ٦٠/١کيلوگرم و برای کشورھای توسعه ﯾافته
 ٩٧/٣کيلوگرم اعالم شده است.
حذف يارانه ھا ،عالوه بر تعطيلی برخی از واحدھای توليدی کوچک و بزرگ ،موجب تعطيلی برخی از مغازه ھا نيز
شده است .بعضی از مغازه ھای سطح شھر تھران ،به دليل حذف يارانه ھا و باال رفتن ھزينه آب ،برق ،گاز و
تلفن تعطيل شده اند .حذف يارانه ھا از يك سو موجب افزايش نرخ حامل ھای انرژی شده است و از سوی ديگر،
با باالرفتن ھزينه آب ،برق ،گاز و تلفن ساير ھزينه ھا نيز افزايش يافته است .به ھمين دليل اين روزھا ھم از
تعداد مشتری ھا كم شده است و ھم قدرت خريد مردم به شدت پاﯾين آمده است .بيش تر مغازه ھای اجاره ای
و رھنی نيز شاھد رشد قيمت اجاره و رھن بوده اند .در نتيجه بيش تر مغازه داران نمی توانند درآمد كافی را
بدست آورند و مجبور به حراج كردن اجناس و بستن مغازه ھای خود شده اند .در اين بين مغازه ھا و بقالی ھای
محلی بيش ترين ضرر را ديده اند .اما به نظر می رسد ھرچه از زمان اجرای قانون حذف يارانه ھا می گذرد فشار
ناشی از گرانی ھا و تورم به فروشگاه ھا و مغازه ھای ميادين و خيابان ھای اصلی تھران نيز اثر گذار شده و
موجب تعطيلی اين گونه مغازه ھا و فروشگاه ھا می شود .از جمله بسياری از مغازه ھای اطراف ميدان جمھوری
و خيابان جمھوری ،به تدريج در حال حراج اجناس و بستن مغازه ھا ھستند.
خبرگزاری اﯾسنا ،از قول رﯾيس شورای اسالمی شھر تھران ،گزارش کرد که نرخ واقعی افزاﯾش کراﯾه تاکسی ھا
 ٣٢درصد است ،اما عجالتا افزاﯾش  ١۵درصدی را تاﯾيد کرده است .ھم چنين اعالم شد که بليت اتوبوس ھا به
 ۵٠تومان افزاﯾش می ﯾابد .رﯾيس اﯾن شورا افزود :افزاﯾش  ۵٠تا  ٧۵تومان برای بليت معقول به نظر می رسد.
 ٢١فروردﯾن ماه جاری ،حميدرضا کاتوزﯾان ،رﯾيس کميسيون انرژی مجلس ،گفت که قيمت برق در برخی مناطق
نسبت به سال گذشته چھار تا پنج برابر خواھد شد و افزود دولت در بحث آزادسازی حامل ھای انرژی خالف نظر
مجلس عمل کرده است .او ،روز  ٢٢فروردﯾن امسال نيز با اشاره به افزاﯾش نامتعارف حامل ھای انرژی در اﯾران
توضيح داد که» :طبق مصوبه مجلس ساالنه دولت می توانست  ٢٠درصد به قيمت ھا اضافه کند ،اما آن چه
شاھد ھستيم بيش از  ٢٠درصد است و اﯾن به مردم فشار وارد می کند«.
اين افزايش قيمت ھا پس از آن ،اوج گرفته است که طرح ھدف مندی ﯾارانه ھا از دی ماه سال گذشته به مرحله
اجرا در آمده است و کارشناسان ھشدار داده بودند که اﯾن تصميم منجر به باال رفتن قيمت ھا خواھد شد.
بر پاﯾه آخرﯾن آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی اﯾران که در تارﯾخ  ٤اردﯾبھشت  ٩٠در رسانه ھا منتشر شده
است ،متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تھران در فروردﯾن امسال ٢۵ ،درصد نسبت به زمان
مشابه سال گذشته رشد داشته است.
بنا بر اﯾن آمار ،در بين گروه ھای  ١١گانه سبد کاالی بانک مرکزی ،گروه تخم مرغ با بيش از  ٩٧/٦درصد ،بيش
ترﯾن افزاﯾش را نشان می دھد و در بين اقالم موجود نيز سيب سرخ با بيش از  ١١١درصد ،کاالﯾی است که بيش
ترﯾن رشد قيمت را داشته است .بھای سيب سفيد نيز  ١٠٦/٨درصد افزاﯾش نشان می دھد.
در اﯾن آمارھا ،قيمت ھای ھفته سوم فروردﯾن امسال ،با قيمت ھمان اقالم در ھفته سوم فروردﯾن ،١٣٨٩
مقاﯾسه شده است و درصد رشد آن ھا به دست آمده است.
بر پاﯾه اﯾن آمار ،در تھران ،قيمت ميوه ھا  ٤٣/٥درصد ،حبوبات  ٢٨/٥درصد ،روغن  ٢٥/٥درصد ،سبزی ھا ٢٠/٣
درصد ،برنج  ١٣/٤درصد ،گوشت مرغ  ١٢/٦درصد رشد داشته است.
طی ﯾک ماه در تھران ،سيب و تخم مرغ حدودا دو برابر گران تر شده و قيمت ميوه ھا ،و نخود ﯾک و نيم برابر شده
است.
اﯾن آمار ھم چنين نشان می دھد که در تھران ،قند و شکر  ٩/٦درصد ،گوشت قرمز  ٧/٤درصد ،چای  ٥/٧درصد و
لبنيات  ۵درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشد قيمت داشته اند.
از دﯾگر افزاﯾش قيمت ھای اعالم شده می توان به  ٤٨/٩درصد برای نخود ٣١ ،درصد برای کره ٢٧/٨ ،درصد برای
روغن نباتی جامد ،و  ١٤/٤درصد برای برنج اﯾرانی درجه ﯾک اشاره کرد.
در ھفته سوم فروردﯾن امسال ،به طور کلی گوشت قرمز ،اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو ،نسبت به
مدت مشابه سال قبل حدود  ٧/٥درصد افزاﯾش داشتند.
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بانک مرکزی حکومت اسالمی ،اواخر فروردﯾن ماه از افزاﯾش قيمت قند ،شکر ،روغن ،گوشت مرغ و گوشت
گوسفند ،برنج توليد داخل ،اکثر اقالم لبنی ،اکثر انواع حبوبات ،برخی از اقالم ميوه ھا ،گوجه فرنگی و سيب
زمينی خبر داده بود.
اﯾن گرانی ھای روزافزون عواقب سياست آزادسازی قيمت ھا توسط دولت است که پاﯾانی نيز بر آن متصور
نيست .توقف اﯾن افزاﯾش روزافزون بھای کاالھا و خدمات ،بدون تغيير در سياست ھای ضدانسانی حکومت
اسالمی ممکن نيست .کارگران و محرومان جامعه اﯾران که مدام زﯾر فشار افزاﯾش بھای کاالھا فقيرتر می شوند،
راھی جز اعتراض و مبارزه برای مقابله با آن ندارند.
روز سه شنبه ٦ ،اردﯾبھشت ماه  ،١٣٩٠شرکت پست حکومت اسالمی اﯾران ،در ﯾک اقدام بی سابقه تعرفه
ھزﯾنه ھای پستی خود را بين  ٤٠تا ھزار درصد افزاﯾش داد!
به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر در تبرﯾز ،تعرفه خدمات جدﯾد پستی اعم از ھزﯾنه تمبر ،توزﯾع نشرﯾات و  ...با
افزاﯾشی چشم گير مواجه شده و موجب اﯾجاد مشکالت عدﯾده ای برای استفاده کنندگان از اﯾن خدمات شده
است.
اﯾن در حالی است که کارشناسان اﯾن شرکت از وجود چنين تغييری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان
شوک قوی بر پيکره پست می دانند.
در اﯾن بين بخش ھاﯾی مانند مطبوعات نيز که به عنوان ﯾک موسسه خصوصی اقدام به اطالع رسانی در ميان
مردم و سازمان ھا می پردازند از حباب افزاﯾش قيمت خدمات پستی در امان نماندند.
بر اﯾن اساس ،قيمت ھزﯾنه ھای پستی ارسال مطبوعات محلی در آذرباﯾجان شرقی با افزاﯾشی ھزار و ١٠٠
درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ  ١٠٠رﯾال به ازای ھر روزنامه به ھزار و  ١٠٠رﯾال افزاﯾش
ﯾافته است.
افزاﯾش اﯾن چنينی قيمت ھای خدمات پستی آن ھم به ﯾک باره ھمه مراجعان به چنين خدماتی را با مشکالت
فراوانی مواجه خواھد کرد و در اﯾن ميان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران ناپذﯾری را متحمل خواھند
شد ،موسساتی که بدون اتکا به درآمدھای دولتی به ھزاران زحمت سرپا ھستند و با چنين افزاﯾش قيمت ھاﯾی
ماندن شان در ھاله ای از ابھام خواھد بود.
سرعت تصوﯾب ابالغ و اجرای نرخ خدمات جدﯾد پستی آن چنان بوده است که خبر اﯾن موضوع در خبرگزاری ھا و
پاﯾگاه ھای خبری ھنوز فرصت نشر کامل نيافته است و تنھا در پرتال »دفاتر پيشخوان خدمات پستی و بخش
عمومی و غيردولتی« می توان »خبر نرخ خدمات پستی برای سال  ٩٠ابالغ شد« را مشاھده کرد.
اکنون اداره پست استان که با ابالغ سراسری اقدام به اﯾن افزاﯾش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار
افزاﯾش قيمت ھا بعد از ھدف مندی ﯾارانه دانست به ھر حال اﯾن افزاﯾش قيمت سرسام آور برای مطبوعات
محلی استان که مشتری ھر روزه آن نيز به شمار می آﯾند تا حد فاجعه قلمداد می شود!
نگرانی نماﯾندگان مجلس حکومت اسالمی از عدم پرداخت قبوض گاز و برق و آب
افزاﯾش سرسام آور و بی سابقه بھای برق و گاز و مقاومت مردمی در عدم پرداخت قبوض آن ھا ،نماﯾندگان
مجلس را نيز نگران کرده است.
سيدناصر موسوی الرکانی نماﯾنده فالورجان ،طی تذکری در جلسه روز ﯾک شنبه  ٤اردﯾبھشت  ٩٠مجلس ،با
انتقاد از افزاﯾش قيمت بھای گاز برای مصارف خانگی از نارضاﯾتی مردم خبر داد و گفت» :قبض گاز  ١٦ھزار
تومانی ﯾک باره شده است  ٨٠ھزار تومان! مردم از کجا پول بياورند و اﯾن قبض ھا را پرداخت کنند؟«
نادر قاضی پور نماﯾنده اروميه نيز در تذکر دﯾگری با اعتراض به وزﯾر نفت گفت» :ما نگفتيم ﯾه شبه قيمات گاز
خانگی را  ٢٠-١٠برابر کنيد! چطور ﯾک شبه قبض گاز شده  ٢٠٠ھزار تومان؟ اﯾن کجای قانون ھدف مندکردن ﯾارانه
ھا آمده بود؟«
او ،با بيان اﯾن که پرداخت قبوض  ٢٠٠ھزار تا  ٢ميليون تومانی برای مردمی که به نان شب محتاج ھستند ،امکان
پذﯾر نيست ،تاکيد کرد» :اﯾن قانون باﯾد طبق مصوبه مجلس و کميسيون ھدف مندی ﯾارانه ھا اجرا شود«.
تذکر بعدی را جھانبخش امينی ،نماﯾنده کرمانشاه ،مطرح کرد .او ،با اشاره به اﯾن که قبض گاز ﯾک کشاورز برای
دو ماه ،ﯾک ميليون و  ٨٠٠ھزار تومان آمده است ،خواستار توجه وزﯾر کشاورزی به اﯾن مساله شد و گفت» :کاری
نکنيم که کشاورزی برای کشاورزان منفعتی نداشته باشد و از اﯾن کار منصرف شوند«.
غالمرضا اسداللھی ،نماﯾنده تربت جام و تاﯾباد ھم در تذکر دﯾگری خواستار توجه وزرای بازرگانی و جھاد
کشاورزی به اوضاع و احوال دامداران شد و گفت» :واحدھای دامداری به خاطر گرانی خوراک دام و قيمت پاﯾين
ھر کيلوگرم شير در حال تعطيل شدن ھستند .ھم اکنون ھر کيلوگرم خوراک دام  ٤٢٠تومان به فروش می رسد،
ولی ھر ليتر شير  ٣٧٠تومان خرﯾداری می شود«.
مدتی است که در برخی از شھرھای اﯾران ،جنبش عدم پرداخت قبوض آب و برق و گاز شروع شده است .اگر
دولت در اﯾن مورد عقب نشينی نکند و به خواست مردم گردن نگذارد بی شک عدم پرداخت اﯾن قبوض ،به ﯾک
جنبش سراسری تبدﯾل خواھد شد.
حداقل دست مزد سال ٩٠
حداقل حقوق کارگران در سال  ٩٠در شراﯾطی  ٩درصد افزاﯾش ﯾافت که نرخ تورم بر اساس آمارھای رسمی در
بھمن ماه ١١/۶ ،درصد بوده است .در حالی که تورم واقعی در اﯾران ،بيش از  ٣٠درصد بوده است.
شورای عالی کار ،حداقل دست مزد کارگران در سال  ١٣٩٠را  ٣٠٣ھزار و  ۴٨تومان تعيين کرده است .اﯾن در
حالی است که حداقل ھزﯾنه زندگی و معاش ﯾک خانواده چھار نفره در تھران ﯾک ميليون تومان و در شھرستان ھا
ھشتصد ھزار تومان اعالم شده است.
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ماده  ۴١قانون کار ،مقرر می کند که حداقل دست مزد کارگران بر پاﯾه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی و
تامين معيشت ﯾک خانوار  ۴نفره استوار باشد .در حالی که تعيين سطح حداقل دست مزدھای سال  ،٩٠پاﯾين
تر از نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی حکومت بوده است .بانک مرکزی ،ھمواره نرخ تورم را بسيار پاﯾين تر
از نرخ تورم واقعی اعالم می کند.
کارگران با وجود دست مزدھای نازل ،تنھا برای ادامه زندگی و از بيم اخراج و قطع ھمان مستمری ناچيز ،اجبارا به
کار و زندگی مشقت بار ادامه می دھند.
غالمرضا خادمی زاده ،رﯾيس کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگری ،سال گذشته اقرار کرده بود که  ۴٣درصد
کارگران در ايران ،زير خط فقر زندگی می کنند.
در ھمين حال ،بحث تعيين حداقل دست مزد ماھانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح ﷲ
بيات ،رﯾيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ،بيش از  ٨٠درصد از ھفت ميليون و  ۵٠٠ھزار کارگر ايرانی،
قراردادی ھستند .به عبارت ديگر ،اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دست مزد ماھانه  ٣٠٣ھزار تومانی
برخوردار نيستند.
بی کاری در کشور
سال  ٨٩با اعتراض و اعتصاب ھای کارگری به پاﯾان رسيد و سال  ٩٠نيز با اعتصاب و اعتراض کارگران و افزاﯾش
سرسام آور قيمت کاالھای ضروری مردم و ورشکستگی ھر چه بيش تر صناﯾع و بی کاری آغاز شد .آسيب ھای
اجتماعی به حد بحرانی رسيده است و کم تر خانواده ای را در اﯾران می توان سراغ داشت که عضوی از آن ،دچار
بحران ھای اجتماعی نباشد .رﯾشه ھمه بحران ھای اجتماعی نظير فرار از خانه ،اعتياد ،تن فروشی ،بزھکاری،
افسردگی و خودکشی و غيره ھمگی رﯾشه در بی کاری و فقر و ھم چنين عدم آزادی ھای سياسی و
اجتماعی دارند.
بی کاری در جامعه اﯾران به حدی گسترده است که با وجود انکار دولت ،برخی از مقامات و مسئولين حکومتی
نسبت به آن اقرار می کنند و حتی دولت را نيز به دليل اعالم آمارھای نادرست به خصوص در زمينه بی کاری و
اشتغال مورد انتقاد قرار می دھند .برای مثال ،عبدالرضا ترابی ،عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی ،ھفته گذشته» ،نرخ واقعی بی کاری در اﯾران را باالی  ٣٠درصد« اعالم کرد .او ،با اعالم اﯾن مطلب
افزود که »مھم ترﯾن چالشی که اکنون کشور را تھدﯾد می کند نرخ باالی بی کاری است«.
در اين خصوص نيز حسن روحانی ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،گفته است» :تعداد بی کاران خيلی زياد
است« و نرخ بی کاری در ميان جوانان را در حدود  ٣٠درصد دانسته است.
اظھارات اﯾن عضو کميسيون اقتصادی مجلس و عضو تشخيص مصلحت نظام در مورد نرخ باالی  ٣٠درصدی بی
کاری در اﯾران ،در حالی بيان می شود که مسئوالن وزارت کار ميزان بی کاری را حدود  ١٠درصد اعالم می کنند.
با توجه به اﯾن که وزﯾر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد تاکنون جمعيت فعال اﯾران را حدود  ٢۵ميليون نفر
ذکر کرده است ،نرخ  ٣٠درصدی بی کاری به معنی وجود دست کم  ٧/۵ميليون نفر بی کار در کشور است.
محمود احمدی نژاد که وقت و بی وقت اﯾران را امن ترﯾن و آزادترﯾن کشور جھان معرفی می کند و تمام مشکالت
جامعه اﯾران را حل کرده و ھمواره تاکيد دارد که »ما طرح ھای بزرگ جھانی برای رھاﯾی بشرﯾت؟!« دارﯾم ،تعداد
بی کاران کشور را  ٢/۵ميليون نفر ذکر کرده است که با اﯾن حساب به گفته او ،نرخ بی کاری در اﯾران در حدود
 ٩/٧۵درصد است.
احمدی نژاد ،تاکنون بارھا گفته است که نرخ بی کاری را تا دو سال دﯾگر ﯾا تا پاﯾان دوره رﯾاست جمھوری اش ،به
صفر کاھش خواھد رساند؛ وعده ای که ھيچ کس آن را جدی نمی گيرد.
از سوی دﯾگر تاکنون دولت احمدی نژاد ،در مورد تعرﯾف »بی کاری« در اﯾران و نرخ واقعی بی کاری در کشور ،نه
تنھا اطالعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نکرده است ،بلکه در اظھارنظرھای خود نيز آمارھا را از جمله آمار
بی کاری و اشتغال را وارونه کرده و آن ھا را به حداقل رسانده است به طوری که صدای خود ھاﯾشان نيز از اﯾن
ھمه دروغ درآمده است.
يکی از نکات مھمی که دولت احمدی نژاد ،رقم بی کاران را کاھش می دھد ،تغيير »تعريف شاغل« است که بر
اساس آن ،ھر فردی که حتی يک ساعت در ھفته کار کرده باشد ،شاغل به حساب می آيد؟! بر اساس اين
تغيير ،حتی سربازان ،دانش جويان ،دانش آموزان و زنان خانه دار نيز شاغل ارزيابی می شوند.
بنا به آمار منتشر شده از سوی صندوق بين المللی پول در اواسط فروردﯾن  ،٩٠رشد اقتصادی اﯾران در سال
 ٢٠١١ميالدی به صفر خواھد رسيد .بر اساس ھمين آمار ،رشد اقتصاد اﯾران پائين تر از بيست کشور آفرﯾقای
شمالی و خاورميانه قرار خواھد گرفت .دولت احمد نژاد ،ھم چون ھميشه اﯾن آمار را رد کرده و ادعا نموده است
با ﯾک جھش اقتصادی ،دو و نيم ميليون شغل اﯾجاد خواھند کرد.
احمد توکلی ،رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس نيز با انتشار نامه ای سرگشاده با استناد به آمار صندوق
بين المللی پول ،رابطه توليد ناخالص داخلی و ميزان بی کاری ،و ھم چنين آمار گمرگات و افزاﯾش چک ھای
برگشتی ،محمود احمدی نژاد و دولتش را متھم کرده است که آمار خالف واقع در زمينه بی کاری و نرخ رشد به
مردم می دھد.
رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،با اشاره به خودداری مرکز آمار اﯾران از ارائه نرخ رشد توليد ناخالص ملی و نرخ
بی کاری ،تصرﯾح می کند» :بانک مرکزی نيز آخرين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم سال
 ١٣٨٧است .نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدی ترين اطالعات اقتصادی است ارايه نمی گردد.
ھر دو نھاد مذکور نرخ بی کاری را نيز از بھار  ٨٩به بعد ارائه نکرده اند«.
احمد توکلی ،با بيان اﯾن که در فضاﯾی که اﯾن دو مرکز از ارائه آمارھای اقتصادی خودداری می کنند برخی از مقام
ھای دولتی »با ارائه ارقام بی اساس وضع موجود را موفق جلوه« می دھند

5

رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،در ادامه به ارقامی که از سوی رﯾيس دولت و معاونش در مورد اﯾجاد ﯾک
ميليون و  ۶٠٠ھزار شغل در سال  ٨٩و وعده اﯾجاد دو ميليون و  ۵٠٠ھزار شغل در سال  ٩٠اشاره کرد و آن را با
توجه به داده ھای موجود نادرست دانست.
در اسفند ماه سال  ١٣٨٩محمود احمدی نژاد گفته بود »عده زﯾادی« اﯾجاد ﯾک ميليون و  ۶٠٠ھزار شغل را
»غيرقابل باور و محال می داند در حالی که با ھمت دولت اﯾن ميزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود
است«.
احمد توکلی ،با ارائه چند دليل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بين المللی پول و آمارھای موجود در کشور
میگوﯾد نرخ رشد اقتصادی و نرخ بی کاری در کشور غير از آن چيزی است که مسئوالن دولتی بر آن اصرار دارند
به گفته رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،به نظر می رسد چون روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلی از پاييز
 ١٣٨۶به بعد نزولی بوده ،بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد ،منع شده باشد و از اﯾن جا نتيجه می گيرد که رشد
نزولی اقتصادی ،افزاﯾش نرخ بی کاری را به ھمراه دارد که آن ھم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعالم
نمی شود
او ،خطاب به نماﯾندگان تصرﯾح می کند» :از نرخ رشد سال ھای  ٢٠٠٧تا ) ٢٠١١تقريبا متناظر با سال ھای
 (١٣٩٠-١٣٨۶طبق گزارش اين صندوق ،طی سال ھای  ٢٠١٠-٢٠٠٧نرخ رشد نزولی بوده و از  ٧/٨درصد در سال
 ٢٠٠٧به يک درصد در سال  ٢٠١٠کاھش يافته و پيش بينی اين نھاد بين المللی برای نرخ رشد سال ٢٠١١
کمی کم تر از صفر است ) -٠.٠٣٣درصد(«.
به گفته احمد توکلی ،در حالی که در سال ھای نخست دولت اول محمود احمدی نژاد ،با رشد اقتصاد  ٧درصد،
نزدﯾک به  ٧۶۵ھزار شغل اﯾجاد شده بود ،چگونه می توان با رشد ﯾک درصدی ﯾک ميليون و  ۶٠٠ھزار شغل در
سال  ٨٩اﯾجاد شده باشد.
توکلی ،با ﯾادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بی کاری ،می گوﯾد ظاھرا با دستور مقام ھای مافوق اﯾن
مرکز از ارائه آمار خودداری می کند .آخرﯾن نرخ بی کاری مرکز آمار اﯾران مربوط به فصل بھار  ١٣٨٩بود که طی آن
 ١٤/٦درصد در اﯾران بی کار اعالم شدند
رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،با ارائه مقاﯾسه آمار بی کاری بھار  ٨۶تا بھار  ٨٩تاکيد می کند که اﯾن ارقام ،
با کاھش رشد ناخالص ملی ھم خوانی دارد و آمارھای رﯾيس جمور درست نيست.
به گفته توکلی» ،مشاھدات ميدانی« نيز حکاﯾت از اﯾن دارد که در وضعيت اشتغال در اﯾران بھبودی حاصل نشده
است.
او ،ﯾادآور می شود از آن جا که اﯾران عضو صندوق بين المللی پول است ،ملزم به ارائه آمار به اﯾن نھاد
بين المللی است و کارشناسان اﯾن صندوق آمارھای خود را از مسئوالن اﯾرانی درﯾافت می کنند و بنابراﯾن آمار
ارائه شده از سوی اﯾن نھاد در واقع مورد تاﯾيد مسئوالن اﯾرانی است اما به مردم اعالم نمی شود.
ورشکستگی واحدھای توليدی و عدم پرداخت دست مزد کارگران و اخراج آنان
ھشدار درباره تعطيلی واحدھای توليدی ،حتی از درون مجلس ھم شنيده می شود .به گفته قدرت ﷲ
عليخانی ،روز شنبه  ٢٧فروردﯾن ماه ،در گفتگو با خبرگزاری اﯾلنا ،گفت که »اگر دولت در مورد تعدﯾل قيمت ھای
حامل ھای انرژی در بخش توليد و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندھد ،بسياری از صناﯾع کشور تعطيل و
کشاورزان بسياری ھم بی کار خواھند شد«.
بسياری از کارخانه ھا و کارگاه ھا به دليل پيامدھای ناشی از تحرﯾم اقتصادی و حذف سوبسيدھای دولتی ،در
آستانه تعطيلی قرار دارند و بی کاری کارگران آن ھا را تھدﯾد می کند.
آمارھای رسمی تعطيلی  ٢٠٠واحد کوچک و بزرگ توليدی فقط در ماه ھای اخير حکاﯾت دارند .بسياری از
کارگران ،به دليل بازار بحرانی کار مجبور شده اند که قراردادھای سفيدی را امضاء کنند که دست مزد ،حق بيمه
و حق سنوات آن ھا را روشن نمی کند .در اﯾن ميان ،شرکت ھای پيمان کاری به وجود آمده اند که کارگر اجاره
می دھند و  ۵٠درصد حقوق او را به عنوان کميسيون برای خود بر می دارند.
علی اکبر اوليا ،نماﯾنده ﯾزد در مجلس گفته است که به خاطر سياست ھای غلط دولت در بخش کشاورزی و
دامداری سال گذشته  ٧٠درصد دامپروری ھای استان ﯾزد تعطيل شدند و  ٣٠درصد بقيه ھم امسال در شرف
تعطيلی ھستند .او گفته است که استان ﯾزد در توليد گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه رﯾزی ھای دولت و
واردات بی روﯾه گوشت موجب تعطيلی پرواربندی ھا و دامپروری کشور شده است.
رﯾيس پيشين كانون ھماھنگى شوراھاى اسالمى كار استان قزوين ،با اعالم اين كه واحدھاى مشكل دار در
استان قزوين روز به روز اضافه می شود و در حال حاضر حدود  ١٠٠واحد مشكل دار در استان قزوين داريم ،گفت:
 ٢٠واحد مرغدارى ھم تعطيل شده است ،كه برخى دليل تعطيلى اين مرغداری ھا را شيوع بيمارى آنفلوآنزا
پرندگان اعالم كردند ،ولى با توجه به اين كه سال ھاى گذشته ھم آنفلوآنزا داشته ايم اما منجر به اين
تعطيلی ھا نشده ،آن چه ما رسيده ايم اين است كه واردات دان آلوده مرغ ،باعث تعطيلى واحدھاى مرغدارى و
در نتيجه بی كار حدود  ٢ھزار نفر شده است.
كريمى ،با بيان اين كه در اين  ١٠٠واحد مشكل دار و بحرانی ،كارگران از دو ماه تا  ٤٠ماه حقوق نگرفته اند،
تصريح كرد :از ديدگاه ما در واحد صنعتى كه كارگران آن دو تا سه ماه حقوق نگرفته باشد آن واحد بحرانى است
كه  ٤٠واحد استان قزوين بحرانى است.
او ،با اشاره به اين كه برخى از واحدھا توليدى در استان قزوين تا سوم ارديبھشت ماه  ٩٠تعطيل ھستند ،افزود:
به عنوان مثال شركت لوازم خانگى پارس با  ٧٠٠تا  ٨٠٠كارگر رسمى و  ٤٠٠تا  ٥٠٠اشتغال غيرمستقيم از
واحدھاى مشكل دار است و يا در تاژ ،مھرام و اشكان چينى كارگران قرارداد موقت را پايان قرارداد زده اند.
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اين عضو شوراھای اسالمی حکومت کار افزود ،جامعه كارگرى كشور با اعالم اين كه حداقل  ٢٠ھزار كارگر
قزوينى در سال جديد قرارداد مجدد با آن ھا منعقد نشده است ،گفت :عدم فروش ،مستھلك شدن دستگاه
ھاى توليدی ،سوء مديريت و كمبود نقدينگى اصلى ترين مشكالت واحدھاى بحرانى و مشكل دار استان و كشور
است.
بعد از حذف يارانه ھا ،ھمه كارگران شيشه ميرال اخراج شدند .كارخانه شيشه ميرال ،از دی ماه سال  ٨٩و به
دنبال حذف يارانه ھا در بخش صنعت و توليد ،و ده برابر شدن قبض ھای گاز و برق و آب ،گران شدن مواد اوليه،
گران شدن ھزينه حمل و نقل و اشباع بازار از جنس ھای خارجی كه ارزان قيمت تراز قيمت تمام شده در اين
كارخانه می باشند ،ديگر توان ادامه توليد را نداشته به صورت دسته ھای چند نفره كارگرانش را اخراج كرده است
و در حال حاضر تنھا  ١٠كارگر در اين كارخانه باقی مانده اند .الزم به يادآوری است كه كارخانه شيشه ميرال ،در
شھرك صنعتی نزديك بوئين زھرا بوده و شيشه ھای خودروھا را توليد می كرد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا ،بيش از  ١٠٠نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در شيراز در اعتراض به
عدم اجرای مصوبات دولت برای مکم  ١۵ميليارد تومانی به اين واحد صنعتی و پرداخت نشدن  ٢٠ماه حقوق
خود راه پيمايی کردند.
راه پيمايان با شعار »زندگی ،معيشت حق مسلم ماست«» ،مصوبات دولت اجرا بايد گردد« و » ٢٠ماه حقوق
کارگر پرداخت بايد گردد« خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
به نوشته روزنامه اعتدال ٢٠٠ ،کارگر شرکت ذوب و فلزات ابھر که  ١۶ماه است حقوق خود را دريافت نکرده اند،
در تجمعی در مقابل فرمانداری ابھر ،خواستار پرداخت حقوق و دو عيدی عقب افتاده خود شدند.
خبرگزاری ھرانا ٤ ،اردﯾبھشت  ١٣٩٠خبر داد که با توقف فعاليت معدن طالی آق دره تکاب و بالتکليفی کارگران
فصلی اين معدن بيش از  ٣۵٠نفر از کارگران شاغل در بخش معدن اين شھرستان شغل خود را از دست داده اند
که با احتساب کارگران بی کار ناشی از توقف و تعطيلی کارخانه طالی آق دره اين ميزان به  ۵۵٠نفر کارگر بی کار
می رسد.
جمعى از كاركنان خدماتى شركت ايرانسل ٤ ،اردﯾبھشت  ١٣٩٠در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،گفتند :قرارداد كارى ما
كه سه ماه به سه ماه تمديد مى شد در پايان  ٣١فروردين ماه سال جارى تمديد نشد.
آنان تصريح كردند :تاكنون براى ھر طبقه شركت ايرانسل دو پرسنل خدماتى وجود داشت اما گويا آقايان بنا دارند
براى ھر دو طبقه يك پرسنل خدماتى به كار گيرند.
اين كاركنان گفتند :در بين ما حتى خانم ھاى سرپرست خانوار نيز وجود دارد .آنان تاكيد كردند :سوابق بيمه اى
برخى از ما به  ٦سال مى رسد بنابراين شايسته نيست شركت ايرانسل به بھانه طرف قرارداد بودن ما با يك
شركت پيمان كارى حقوق ما را تضييع كند و باعث از دست دادن اشتغال مان شود.
جمعی از کارگران شرکت ذوب آھن اصفھان ،صبح روز ﯾک شنبه  ٤اردﯾبھشت  ،١٣٩٠در اعتراض به پرداخت
نشدن حقوق و دست مزدشان ،مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
اﯾسنا گزارش داد :تعدادی از کارگران شرکت ذوب آھن اصفھان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزاﯾای چند ماھه
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار حل مشکالت درآمدی شان از سوی مجلس شورای
اسالمی شدند.
ھم چنين برخی از اعتراضات کارگران به اخراج ھمکاران شان و ﯾا اعتراض به عدم پرداخت به موقع دست مزدھا:
 اعتصاب  ١٠٠٠کارگر کارخانه کاغذ پارس در فروردين  ،٩٠در اعتراض به  ۶٠ھمکار اخراجی با سابق ١۵ - ١٠ساله.
 اعتصاب و تجمع جلوی فرمانداری  ۵٠٠کارگر کارخانه فوالد ميبد. اعتراض و بالتکليفی يک ساله  ٣۵٠کارگر تعطيل شده کارخانه نختاز گيالن. اخراج  ۶٠٠٠کارگر از  ٧٠٠٠کارگر ريسندگی کاشان در  ۶سال گذشته و  ٢٨ماه عدم پرداخت حقوق کارگران. خطر بی کاری  ٢ميليون قالی باف کشور که بيش تر آنان زنان و کودکان ھستند. عدم پرداخت  ۶ماه حقوق  ٣٠٠کارگر پيمانی فاز  ٣پااليشگاه آبادان و اعتراض آن ھا. عدم پرداخت  ۴ماه حقوق  ۵٠٠کارگر کارخانه پارسيلون خرم آباد ،اعتصاب آنان. تعطيلی  ١٨ماھه پتروشيمی ايالم و بی تکليفی کارگران. اعتصاب و راه پيمايی  ۴۵٠کارگر آونگان و واگن پارس اراک به دليل عدم پرداخت  ٨ماه حقوق آن ھا. تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آھن اصفھان ،به دليل عدم دريافت حق بازنشستگی شان. اعتصاب  ٢۵٠کارگر آلومينيوم سازی اراک ،به دليل عدم پرداخت دست مزدھای معوقه. بی کاری بيش از  ۵٠٠٠٠کارکران پيمانی پروژه ھای عسلويه پارس جنوبی. تجمع اعتراضی روز ﯾک شنبه  ٢٨فروردﯾن ماه ،کارگران در پاالﯾشگاه آبادان در اعتراض به دست مزدھای معوقه.سه شنبه ٦ ،اردﯾبھشت ماه  ،١٣٩٠در گزارشی آمده است که  ١٠٨کارخانه نساجی و توليد چسب در تھران
تعطيل شده و چند کارخانه باقی مانده نيز به زودی تعطيل خواھند شد.
گران شدن مواد اوليه و چندﯾن برابر شدن ھزﯾنه آب و برق و سوخت ،پس از حذف ﯾارانه ھا توسط دولت احمدی
نژاد ھزﯾنه توليد را به شدت افزاﯾش داده است .مردم ھم با توجه به سياست ھای وﯾران گر حکومت ،قدرت خرﯾد
خود را از دست داده اند .واردات سرسام آور پارچه از چين نيز امکان رقابت از کارخانه ھای توليدی را گرفته است.
ﯾک توليدگر پارچه گفت :در حال حاضر از  ٢٣واحد توليدی ،تنھا  ٥واحد باقی مانده است که البته ھمين  ٥واحد
ھم بی کار ھستند و ما آخرﯾن نفرات ھستيم و ما ھم باﯾستی تا  ٣الی  ٤ماه دﯾگر تعطيل کنيم .از سوی دﯾگر،
ﯾکی از صاحبان شرکت ھای توليد چسب گفت :در شھرک ھای صنعتی فاجعه رخ داده است .از  ١٠٠واحد توليد
چسب حدود ٩٠واحد توليدی تعطيل شده است.
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برخی از اعتراضات کارگری در اواخر اسفند ماه  ٨٩و در ماه ھای فروردﯾن و اردﯾبھشت ٩٠
در آستانه اول ماه می ،روز جھانی کارگر ،در برخی از شھرھای صنعتی اﯾران ،کارگران به تجمعات اعتراضی و
اعتصابات گسترده دست زده اند.
بر اساس اخبار و گزارشات از شھرھای مھم اﯾران ،بسياری از کارگران کارخانه ھا نظير کيان تاﯾر ،مجتمع
پتروشيمی بندر امام ،کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان ،اﯾران خودرو تھران ،پتروشيمی تبرﯾز ،ذوب آھن
اصفھان ،اروند ،بوعلی سينا ،تندگوﯾان خوزستان ،اميرکبير ،شيمياﯾی رازی ،منطقه وﯾژه اقتصادی ماھشھر،
شركت مخابراتی راه دور شيراز ،شرکت ذوب و فلزات ابھر ،شركت ناز نخ و ھفت تپه نيشکر قزوين ،نساجی
مازندران در ماه ھا و ھفته ھای گذشته نسبت به سياست ھای اقتصادی اعمال شده دولت در اﯾن کارخانه ھا،
اعتراض داشته و به اعتصاب ھای چند روزه دست زده اند.
خواست لغو قراردادھای پيمان کاری و برقراری قراردادھای مستقيم و استخدامی ،پرداخت دست مزدھای
معوقه ،از جمله خواسته ھای کارگران اعتصابی بوده است.
از سوی دﯾگر ،اﯾن اعتصابات نشان دھنده نارضايتی گسترده کارگران از افزاﯾش ناچيز دست مزدھای سال ،٩٠
حذف سوبسيدھای دولتی ،گرانی سرساسام آور ،بی کاری ،فقدان امنيت شغلی و اعتراض به سياست ھای
دولت است.
بر اساس گزارش ھای منابع خبری از اﯾران ،شھرھای تبرﯾز ،تھران ،قائمشھر ،اراک ،آبادان ،کرمانشاه ،رشت،
اھواز ،اصفھان ،ابھر ،مازندران ،شيراز و قزوﯾن از جمله شھرھاﯾی بوده اند که ميزبان بيش ترﯾن تجمعات کارگران
در ھفته ھای اخير بوده اند .اما ھم چنان رسانه ھای دولتی اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران را سانسور می
کنند .برخی از اعتراضات کارگری در اواخر اسفند  ،٨٩فروردﯾن ماه و ھم چنين روزھای نخست اردﯾبھشت ماه
 ،٩٠به شرح زﯾر است:
* کارگران کارخانه کيان تاﯾر ،در روزھای  ١٠اسفند و ھم چنين  ٢٢اسفند  ،٨٩دست به تحصن زده و بخشی از
آنان نيز ھمراه خانواده ھاﯾشان ،مقابل کارخانه در حاشيه آزادراه آﯾت ﷲ سعيدی تھران متحصن شده بودند.
اعتراضات کارگران کارخانه کيان تاﯾر از مدتی پيش آغاز شده ھم چنان ادامه داشته است.
* کارگران کيان تاﯾر که ماه ھاست حقوق خود را درﯾافت نکرده اند روز دھم اسفند با در دست داشتن
پالکاردھاﯾی در حاشيه آزادراه آﯾت ﷲ سعيدی نشسته بودند.
نيروھای ﯾگان وﯾژه نيز در نزدﯾکی اﯾن تحصن حضور داشتند اما به علت جمعيت زﯾاد متحصنان ،اﯾن نيروھای
سرکوبگر از حمله به متحصنان و درگيری با آن ھا خودداری کرده و تنھا با محاصره کامل متحصنان از پيوستن مردم
به آن ھا جلوگيری می کردند.
بر پاﯾه گزارش وب ساﯾت ھرانا ،شعارھاﯾی چون »مرگ بر ستم گر«» ،مرگ بر دروغ گو« و ...از جمله شعارھای
کارگران معترض کيان تاﯾر بوده است .کارگران ،با حضور در حاشيه بزرگراه آﯾت ﷲ سعيدی در منطقه چھاردانگه
)جنوب غرب تھران( از رانندگان خودروھای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبيل ھای
خود با آن ھا ھمراھی کنند ،که به گفته شاھدان ،بسياری از رانندگان به اﯾن درخواست عمل می کردند.
کارگران کيان تاﯾر در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده ھای کارفرما از صبح  ٢٢اسفند ماه ،در
مقابل نھاد رسيدگی به شکاﯾت ھای مردمی رﯾاست جمھوری دست به تجمع اعتراضی زدند در اﯾن تجمع که
بيش از  ٩٠٠نفر از کارگران کيان تاﯾر در آن شرکت داشتند کارگران با سر دادن شعارھاﯾی خواھان رسيدگی به
خواست ھای خود شدند.
بنابراﯾن گزارش از ھمان ساعت اوليه تجمع کارگران در مقابل نھاد رﯾاست جمھوری تعدادی از مسئولين اﯾن نھاد
و نماﯾنده ھای وزارت صناﯾع در ميان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عيد از آنان خواستند به تجمع خود پاﯾان
دھند اما کارگران ھمه اﯾن وعده وعيدھا را از جمله شعار »وعده وعيد نمی خواھيم ما حق مون می خواھيم«
پاسخ می دادند و خواھان رسيدگی فوری به خواست ھای خود شدند.
*  ٢٠٠٠تن از کارگران مجتمع پتروشيمی تبرﯾز ،در روزھای پاﯾانی سال گذشته ،دست به تجمعات اعتراضی زده
بودند .بنا به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾرنا ،گزارش داده بود از روز پنج شنبه  ١٢اسفند ،حدود  ١٨٠٠کارگر پيمان
کار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده بودند.
کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز ،ھم چنين خواستار افزايش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت
کاالھا و خدمات و برخورداری از امکانات رفاھی و بيمه بوده اند.
* روز دوشنبه ١۴ ،فروردﯾن نيز ده ھا کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در آبادان جھت بازگشت به کار در
مقابل درب پاالﯾشگاه اﯾن شھر تجمع کرده بودند که ﯾورش عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع کنندگان را
در پی داشت .اﯾن تجمع در پی آن صورت گرفت که اخيرا مسئوالن پاالﯾشگاه آبادان ،در راستای تعدﯾل نيرو اقدام
به تصفيه حساب با برخی کارگران کرده بود.
گفتنی است کارگران فضای سبز ،کارگران قسمت تعميرات و خدمات و ھم چنين برخی از رانندگان که با شرکت
ھای پيمانی در پاالﯾشگاه آبادان کار می کنند ،بين سه تا شش ماه حقوق خود را درﯾافت نکرده اند و با وجود
وعده ھای وزارت نفت و مقامات مسئول ،ھنوز حقوق اﯾن کارگران پرداخت نشده است.
* کارگران کارخانه پارس خوزستان ،در اعتراض به اخراج  ۶٠نفر از کارگران دارای قرارداد موقت اﯾن کارخانه دست
از کار کشيده بودند و ھم چنين تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی »بندر امام« در مقابل ساختمان
مرکزی مجتمع پتروشيمی نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران برگزار
شده بود.
* در ادامه اعتراضات کارگری در استان خوزستان ،روز پنج شنبه  ١٨فروردﯾن ماه ،صدھا تن از کارکنان حراست
طرح ھای ساختمانی منطقه وﯾژه اقتصادی ماھشھر ،در محل فرمانداری اﯾن شھرستان با در دست داشتن
پالکاردھاﯾی از جمله »ما را اخراج نکنيد« ،دست به تجمع و تحصن زده بودند.
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اﯾن تجمع کارگران با ھجوم وحشيانه مامورﯾن دولتی به خشونت کشيده شد تا جاﯾی که استاندار خوزستان،
رﯾيس منطقه وﯾژه اقتصادی ،فرماندار ،رﯾيس اداره اطالعات ،امام جمعه و فرمانده نيروی انتظامی ماھشھر ،برای
جلوگيری از ادامه اعتراض کارگران ،به محل مراجعه نموده و برای پيگيری مشکالت کارگران به متحصنين قول
مساعد دادند.
* اعتصابات گسترده کارگران مجتمع پتروشيمی »بندر امام« و کارخانه کاغذسازی »پارس« روز شنبه  ٢٠فروردﯾن
ماه با حضور بيش از دو ھزار نفر از کارگران برگزار شده بود.
*  ٢٩فروردﯾن ماه ،کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در دھمين روز اعتصاب خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت
دست به تجمع گسترده زده بودند.
گفتنی است در بھمن ماه سال گذشته نيز در اثر سانحه آتش سوزی در پتروشيمی بندر امام ،ﯾک نفر جان خود
را از دست داده و  ١١نفر نيز زخمی شده بودند.
* بيش از  ١٠٠نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در شيراز ،روز دوشنبه  ٢٩فروردﯾن ماه در اعتراض به
عدم اجرای مصوبات دولت برای حکم  ١۵ميليارد تومانی به اين واحد صنعتی و پرداخت نشدن  ٢٠ماه حقوق
خود راه پيمايی کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا ،اين کارگران در حد فاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنايع و
معادن اين استان راه پيمايی کردند .راه پيمايان با شعار »زندگی ،معيشت حق مسلم ماست«» ،مصوبات دولت
اجرا بايد گردد« و » ٢٠ماه حقوق کارگر پرداخت بايد گردد« خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت
مطالبات معوقات کارگران شدند .به گزارش ايسنا ،شرکت مخابراتی راه دور ايران از  ٢٠ماه قبل تاکنون و پس از
واگذاری به بخش خصوصی به دليل مشکالت مالی دچار بحران شده است.
* صدھا تن از كاركنان شركت »ناز نخ قزوين« ،با تجمع در مقابل مجلس طی دو روز متوالی نسبت به عدم
دريافت حقوق خود اعتراض كردند .به گزارش خبرگزاری فارس ،نزدﯾک به نيروھای امنيتی حکومت اﯾران ،تعدادي
از كاركنان شركت ريسندگی و بافندگی »ناز نخ« قزوين صبح دوشنبه  ٢٩فروردﯾن  ،٩٠با تجمع در مقابل مجلس
از قوه مقننه و مجريه خواستند كه حقوق شان را از شركت »ناز نخ« قزوين مطالبه كنند.
يكی از تجمع كنندگان در اين باره گفت كه ما چھارده ماه است ھيچ حقوقی از شركت »ناز نخ قزوين« دريافت
نكرده ايم و تمام شكايت ھای ما به اداره بيمه بی نتيجه مانده است.
* ده ھا تن از کارگران اخراجی پاالﯾشگاه آبادان که سال گذشته در نتيجه سياست ھای ضدکارگری در اﯾن مرکز
از کار اخراج شده بودند ،ضمن برپاﯾی تجمع در مقابل درب اصلی اﯾن مرکز خواستار رسيدگی به وضعيت کاری و
معيشتی خود شدند .اما تجمع آنان توسط ماموران انتظامی حکومت با استفاده از گاز فلفل و پرتاب گاز اشک آور
مورد حمله قرار گرفت .در نتيجه اﯾن اقدام سرکوبگرانه ده ھا کارگر معترض بازداشت و به زندان آبادان موسوم به
»لين  ١٠احمدآباد« منتقل شدند.
الزم به ذکر است روز شنبه  ٣اردﯾبھشت  ،٩٠ھفته گذشته نيز کارگران اخراجی پاالﯾشگاه آبادان در مقابل درب
اصلی اﯾن مرکز تجمع اعتراضی برپا کرده بودند که به درگيری ميان کارگران و ماموران حکومت انجاميد.
* کارگران کارخانه ھای »چينی حميد و رنگ کيميا« در استان قم ،در اعتراض به عدم پرداخت  ١٢ماه دست
مزدھای معوقه و کارگران کارخانه لبنيات »خوش گواران« در اعتراض به عدم درﯾافت  ۶ماه دست مزدھای معوقه
و اخراج سازی ھا در مقابل فرمانداری قم ،تجمع اعتراضی برپا کردند .اما تجمع آنان با ﯾورش وحشيانه ماموران
ﯾگان وﯾژه سرکوب گردﯾد .گفته می شود در تجمعاتی که از دو ھفته قبل آغاز گردﯾده است شماری از کارگران
معترض در جرﯾان ﯾورش ھای متعدد ماموران حکومت ،بازداشت شده اند.
* روز شنبه  ٣اردﯾبھشت ماه ،پس از تغيير در کادر مدﯾرﯾت شرکت سنگ آھن مرکزی بافق ،کارگران اﯾن شرکت
اعتصاب کردند .کارگران در ادامه اعتصاب خود روز ﯾک شنبه  ۴اردﯾبھشت ماه با برپاﯾی تجمع در مقابل فرمانداری
شھر بافق با سردادن شعار مخالفت خود را با اﯾن اقدام حکومت اعالم کردند .تجمع اعتراضی کارگران با ﯾورش
نيروھای انتظامی پراکنده شد .کارگران معترض در ادامه تجمع خود تظاھرات اعتراضی در اﯾن شھر برپا کردند.
* روز ﯾک شنبه  ٤اردﯾبھشت ماه ،بيش از  ٨٠٠نفر از کارگران کارخانه »کيان تاﯾر« ،در ادامه سلسله اعتراضات
خود ،در مقابل دفتر رسيدگی به شکاﯾات مردمی نھاد رﯾاست جمھوری حکومت دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران کيان تاﯾر ،در طول حدود  ۴ساعت تجمع در مقابل نھاد رﯾاست جمھوری حکومت شعار می دادند» :مرگ
بر ستم گر«» ،کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست«» ،کارگر گرسنه ذلت نمی پذﯾرد«» ،کارگر گرسنه منتظر
جواب است«» ،ما حق مان را می خواھيم وعده و وعيد نمی خواھيم «.ھم چنين کارگران پالکاردھاﯾی با
شعارھای چون »کارگر گرسنه شرمنده زن و بچه«» ،به کدامين گناه کارگر گرسنه«» ،روز جھانی کارگر مبارک
باد« ٧» ،ماه حقوق نگرفته اﯾم«» ،به نام کارگر حرف از عدالت نزنيد«» ،دروغ تا کی و مرگ بر دروغگو« و ،...در
دست داشتند.
* روز ﯾک شنبه  ۴ارﯾبھشت ماه ،جمعی از کارگران شرکت ذوب آھن اصفھان در اعتراض به عدم پرداخت دست
مزدھای معوقه خود در مقابل ساختمان مجلس حکومت در تھران تجمع کردند.
کارگران در اﯾن تجمع خواستار درﯾافت دست مزدھا و مزاﯾای معوقه چند ماھه خود شدند و ھم چنين به نحوه
مدﯾرﯾت کارگزاران حکومت در اداره شرکت ذوب آھن اصفھان معترض بودند.
* روز دوشنبه  ٥اردﯾبھشت ماه ده ھا نفر از کارگران کارخانه چينی سازی »البرز« در مقابل مجلس حکومت تجمع
اعتراضی برپا کردند.
تجمع کارگران چينی سازی البرز در مقابل مجلس حکومت در اعتراض به تعطيلی اﯾن کارخانه از  ٢۵اسفندماه
سال گذشته ،عدم تسوﯾه حساب با کارگران ،عدم پرداخت  ١٢ماه دست مزدھا ،عدم تمدﯾد دفترچه ھای بيمه و
ساﯾر مطالبات معوقه آنان توسط کارفرما صورت گرفت .کارگران معترض در تجمع خود خواستار رسيدگی مقامات
حکومت به مشکالت شان و درﯾافت دست مزدھای و مطالبات معوقه خود شدند.
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پيروزی ﯾک اعتصاب بزرگ کارگری و ھمبستگی کارگران با آن ھا!
ھزاران کارگر مجتمع پتروشيمی ماھشھر ،اعتصاب بزرگی را که از روز شنبه  ٢٠فروردﯾن ماه  ٩٠آغاز کرده بودند،
بعد از  ١١روز ،پيروزمندانه خاتمه دادند .مطالبات محوری اﯾن اعتصاب ،عبارت بودند از» :حذف پيمان کاران واسطه،
لغو سيستم قراردادھای موقت ،عقد قراردادھای مستقيم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی ،پرداخت مطالبات
معوقه و افزاﯾش دست مزدھا«.
کارگران اعتصابی ،اﯾن موفقيت را با مبارزه پيگير شبانه روزی خود و حماﯾت خانواده ھاﯾشان به دتس آوردند و
کارفرمای پتروشيمی ماھشھر را مجبور کردند تا با نماﯾندگان منتخب کارگران بر سر ميز مذاکره بنشيند .اﯾن
مذاکرات که با حضور نماﯾنده ماھشھر در مجلس ،فرماندار ،رﯾيس اداره کار و چندﯾن تن از پرسنل امور اداری
پتروشيمی برگزار شد ،به توافقاتی کتبی بين نماﯾنده ھای کارگران و مدﯾرﯾت پتروشيمی منجر شد .اﯾن توافقات
عبارتند از:
به مدﯾرﯾت پتروشيمی  ٣ماه مھلت داده می شود كه کليه مراحل اجراﯾی مصوبه برچيده شدن شرکت ھای
پيمان کاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشيمی بندر ماھشھر و وزارت نفت به انجام برساند .بيست و پنج نفر
نماﯾنده منتخب کارگران با مدﯾران عامل مجتمع ھای مربوطه خود وارد مذاکره خواھند شد تا از  ٣٧عنوان مزاﯾاﯾی
که به پرسنل رسمی داده می شود ،ھم زمان با پرسنل رسمی ،به کارگران پيمان کاری نيز پرداخت شود.
مدﯾرعامل پتروشيمی متعھد شد تا زمان اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت ھای پيمان کاری ،مساله پرداخت
مستقيم بيمه و ماليات کارگران از سوی پتروشيمی به اﯾن شرکت ھا ابالغ شود و پس از پرداخت مستقيم آن
توسط پتروشيمی ،مبالغ آن از صورت وضعيت پيمان کار کسر شود تا ھيچ گونه تقلبی از اﯾن لحاظ توسط شرکت
ھای پيمان کاری انجام نگيرد .کارفرما و نماﯾنده ماھشھر متعھد شدند و تضمين نمودند كه ھيچ كارگری نباﯾد
تحت فشار قرار بگيرد و اخراج شود و ھم چنين حقوق تمام روزھای اﯾام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون
ھيچ گونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود.
ھم چنين پس از چند روز اعتصاب متوالی کارگران پتروشيمی اميرکبير ،در مذاکراتی که بين نماﯾندگان کارگران و
کارفرما انجام شد ،کارگران موفق به دست ﯾابی به بخشی از خواست ھای خود شدند.
رئوس توافقات صورت گرفته ميان کارگران اعتصابی و کارفرمای پتروشيمی اميرکبير عبارتند از :اصالح حقوق از
جمله افزاﯾش حق بدی آب و ھوا ،استفاده از امکانات رفاھی ھمانند پرسنل رسمی ،استفاده از سروﯾس ھای
حمل و نقل شركت ،استفاده ﯾک سان از رستوران مجتمع برای تمام پرسنل ،رفع تبعيض ھنگام ورود و خروج بين
کارگران پيمان کار و رسمی ،تعھد به عدم اخراج کارگران اعتصابی و محاسبه پرداخت اﯾام اعتصاب و اعزام
نماﯾندگان کارگران به ھزﯾنه شرکت به تھران جھت پيگيری خواست ھای خود مبنی بر انجام قراردادھای جمعی و
مستقيم با کارفرما.
اﯾن توافق نامه به صورت مکتوب بين نماﯾندگان کارگران پيمانکار پتروشيمی اميرکبير با مدﯾر توليد اﯾن مجتمع به
امضاء رسيد و کارگران به سرکار خود بازگشتند و مطالبه اصلی خود مبنی بر قرارداد مستقيم را ھم چنان مفتوح
نگه داشتند.
کارگران اعتصابی که در جرﯾان اعتصاب شان به سرعت کارگران ساﯾر مجتمع ھای پتروشيمی منطقه را با خود
ھمراه کرده بودند ،مصمم و ﯾک پارچه بر خواست ھای محوری خوﯾش پای فشردند و در جرﯾان اعتصاب خود
توانستند حماﯾت بسياری از کارگران دﯾگر مراکز کليدی کار و تشکل ھای کارگری را به خود جلب کنند.
اﯾن اعتصاب ،در روزھای آخر سال  ١٣٨٩در ھمين مجتمع صورت گرفت .در آن ھنگام مسئوالن مجتمع پتروشيمی
ماھشھر در جمع کارگران حضور پيدا کردند و به آنان قول دادند که خواست ھاﯾشان را تامين خواھند نمود.
کارگران آن زمان با وعده ھاﯾی که مدﯾرﯾت مجتمع داده بود به سر کار باز گشتند ،اما از آنجاﯾی که به وعده ھای
مدﯾران شرکت باور نداشتند به آنان سه ھفته برای عملی ساختن خواست ھاﯾشان مھلت دادند .وقتی بعد از
گذشت مھلت تعيين شده ھيچ خبری از عملی کردن وعده ھا نشد ،کارگران از روز بيستم فروردﯾن ماه اعتصاب
خود را از سر گرفتند و اﯾن بار مصمم تر از پيش و با بھره گيری از پيروزی اعتصاب موفق کارگران پتروشيمی تبرﯾز،
به ميدان آمدند.
در جرﯾان دور دوم اعتصاب ھم ،مسئولين حکومت اسالمی تالش کردند که با تفرقه اندازی در صفوف کارگران و با
حربه وعده و وعيد و امروز و فردا کردن و سر دواندن و با قبول پاره ای خواست ھای فرعی ،خواست ھای
اساسی و عمومی تر کارگران را بی پاسخ بگذارد و گرﯾبان خود را رھا سازد .اما با مقاومت شجاعانه اعتصاب
کنندگان روبرو شدند و نقش رھبری قاطع نماﯾندگان کارگران و مجمع عمومی و مراجعه به آرای توده کارگران و
حماﯾت گسترده توده کارگران و دﯾگر تشکل ھای کارگری در سطح کشور ،ترفندھای مسئولين حکومت را خنثی
کردند و آن ھا را به عقب نشينی وادار نمودند.
پيروزی کارگران پتروشيمی ماھشھر ،ﯾک دستاورد بزرگ نه تنھا برای اﯾن بخش از کارگران ،بلکه ﯾک دستاورد
بزرگ برای ھمه کارگران اﯾران است .اﯾن پيروزی الگوﯾی و تجربه ارزنده ای به دست داده است که طبيعتا بخش
ھای دﯾگر جنبش کارگری اﯾران نيز از اﯾن تجربه و دستاورده مھم برای پيش برد مبارزه طبقاتی خود بر عليه
سرماھی و حکومت حامی آن ،استفاده خواھند کرد.
پيام ھمبستگبی کارگران پتروشيمی تبرﯾز به کارگران پتروشيمی ماھشھر
دوستان و ھمسنگران کارگر!
پاﯾداری و استقامت تحسين انگيز شما در پيگيری مطالبات برحق مشترک مان که ملھم از درد و سرنوشت
مشترکمان می باشد ،و نيز پاﯾان موفقيت آميز اعتصاب پرصالبت شما ،دل ھای ما را غرق در افتخار و غرور نمود.

10

ما کارگران پتروشيمی تبرﯾز که لحظه به لحظه پيگير حرکت قھرمانانه شما بودﯾم ،ھمبستگی مبارزاتی خود را با
شما برادران کارگر اعالم نموده و انتظار دارﯾم ،در تمام مراحل سخت حق طلبانه ما را ﯾاور و پشتيبان خود بدانيد.
ھرچند صدھا کيلومتر مسافت بين ما فاصله می اندازد ولی رنج و مبارزه مشترکمان ،ھم چون اعضای ﯾک
خانواده در ھر نقطه ای از جھان ،قلب ھای ما را به ھم پيوند داده و ما را متحد می سازد.
پيشاپيش اول ماه مه ،روز ھمبستگی رزم جوﯾانه کارگران جھان را به شما و تمام کارگران جھان تبرﯾک می
گوئيم.
کارگران پتروشيمی تبرﯾز
١٣٩٠/٢/١
تھدﯾد و سرکوب فعالين کارگری
بر اساس گزارشی که مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند ،در سال  ٣٣٣٩٢١٨ ،١٣٨٩نقض
موردى حقوق كارگران در ايران ،توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده و
بر اساس اين آمار ،به ترتيب استان ھاى تھران ،خوزستان ،كردستان و قزوين بيش ترين آمار نقض حقوق كارگران
را به خود اختصاص داده اند.
برخی از احکام قضايی صادر شده برای کارگران ،عبارتند از:
 دادگاه تجديدنظر استان كردستان ،حكم زندان يك فعال كارگرى در كامياران به نام »آزاد منيرنيا« را تاييد کرد. شعبه  ١٣دادگاه تجديد نظر اھواز رضا رخشان ،رﯾيس ھيات مديره سنديكاى نيشكر ھفت تپه را به اتھام نشراكاذيب به  ٦ماه زندان محكوم كرد.
 در آستانه روز جھانى كارگر ،ھمايون جابری ،يكى از اعضاى سنديكاى شركت واحد اتوبوس رانى تھران و حومه،از سوى شعبه  ١٤دادگاه انقالب به رياست قاضى تقوى به  ١سال حبس تعزيرى به مدت  ٣سال تعليق محكوم
شد.
 خسرو بوكانی ،فعال كارگرى و عضو ھيات اجرايى كميته ھماھنگى براى كمك به ايجاد تشكل ھاى كارگرى بهدو سال زندان محكوم شد.
 حكم چھار ماه حبس تعزيرى كاوه گل محمدی ،از فعالين كارگرى در كامياران ،از سوى دادگاه تجديد نظر استانكردستان تاييد شده است.
 منصور اسانلو ،رﯾيس زندانى سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تھران و حومه ،به شعبه شش دادگاهكرج احضار شده است.
منصور اسانلو كه در غياب وكيل با اتھامى تازه محاكمه شده بود مجددا به يك سال حبس محكوم شد كه اجراى
آن از پايان محكوميت فعليش آغاز مى شود.
 پژمان رحيمی ،فعال كارگرى خوزستانى از سوى دادگاه عمومى اھواز به يك سال حبس و  ٤٠ضربه شالقمحكوم شد.
 روز چھارشنبه  ٣١شھريور ماه ،صديق كريمى عضو ھيئت مديره و فواد كيخسروى از اعضاى فعال اتحاديه آزادكارگران ايران براى بار دوم از سوى شعبه اول دادگاه انقالب سنندج مورد محاكمه قرار گرفت.
 بھنام ابراھيم زاده ،فعال كارگرى و مدافع حقوق كودكان ،از سوى شعبه  ١٥دادگاه انقالب به اتھام ھاى امنيتىبه بيست سال زندان محكوم شده است.
 بھزاد عربگل ،از بازداشت شدگان مربوط به عاشوراى سال گذشته ،از سوى قاضى صلواتى در شعبه ١٥دادگاه انقالب به  ٦سال حبس تعزيرى در مرحله بدوى محكوم شد.
 يك فعال كارگرى اھل كامياران به نام افشين نديمى توسط دادگاه انقالب اسالمى سنندج به زندان محكومشد.
برنامه ھای ضدکارگری خانه کارگر حکومت به مناسبت روز جھانی کارگر؟!
عليرضا محجوب ،سردسته چماقداران خانه کارگر حکومت اسالمی و نماﯾنده تھران در مجلس شورای اسالمی،
سياست ھای ضدکارگری اول ماه می تشکيالت خود را اعالم کرده است .به گفته او ،دوشنبه پنجم اردﯾبھشت
اولين روز ھفته کارگر است» :اﯾن روز با عنوان روز کارگران و تجدﯾد ميثاق با آرمان ھای امام )ره( نام گذاری شده
است که کارگران با حضور در مرقد مطھر بنيان گذار جمھوری اسالمی اﯾن روز را گرامی خواھند داشت«.
محجوب ،ششم اردﯾبھشت را ھم به عنوان روز کارگران زن ،خانواده و تامين اجتماعی معرفی کرد و گفت» :در
اﯾن روز از زنان نمونه کارگر و زنان سرپرست خانواده تجليل می شود«.
او ،افزود» :البته برگزاری اولين جشنواره فرھنگی و ادبی کارگر اﯾرانی از برنامه ھای جنبی اﯾن روز است«.
محجوب ،ھفتم اردﯾبھشت را روز تجدﯾد ميثاق کارگران با والﯾت عنوان کرد و گفت» :در اﯾن روز کارگران با مقام
معظم رھبری دﯾدار خواھند کرد «.او ،گفت» :محفل انس با قرآن نيز از برنامه ھای جنبی اﯾن روز می باشد«.
محجوب ،ھشتم اردﯾبھشت را روز کارگران جوان و پيمانی اعالم کرد و گفت» :گردھماﯾی نماﯾندگان کارگران
قراردادی کشور برنامه اصلی اﯾن روز است و حضور در مزار شھدای کارگر نيز برنامه جنبی اﯾن روز می باشد«.
محجوب ،نھم اردﯾبھشت را نيز روز کارگران و معنوﯾت ناميد و از حضور گسترده کارگران در نمازھای جمعه سراسر
کشور خبر داد .او در ادامه اﯾن اراجيف خود گفت» :افتتاحيه طرح بزرگ قرآن آموزی کارگران از مراسم ھای جنبی
اﯾن روز است که دارالقرآن خانه کارگر آن را برگزار خواھد کرد«.
او ،دھم اردﯾبھشت را روز کارگران پيشکسوت ناميد و گفت» :ھرچند از نظر ما ھفته کارگر با جھاد اقتصادی گره
خورده است اما در برخی از استان ھا اﯾن روز را به نام روز کارگران و جھاد اقتصادی نام گذاری کرده اند«.
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دبيرکل خانه کارگر حکومت اسالمی ،برنامه اصلی اﯾن روز را پنجمين جشنواره نشان خدمت به قانون کار دانست
و گفت» :نشست مشترک تشکل ھای کارگری و کارفرماﯾی نيز برنامه جنبی اﯾن روز میباشد«.
محجوب ،ﯾازدھم اردﯾبھشت را روز جھانی کارگر دانست و گفت» :در اﯾن روز کارگران گردھماﯾی خود را در
سراسر کشور برگزار خواھند کرد اما مکان و نحوه تشکيل مراسم اﯾن روز در روزھای آﯾنده به اطالع عموم و
کارگران خواھد رسيد «.او ،تصرﯾح کرد» :به احتمال زﯾاد در ﯾکی از استادﯾوم ھای ورزشی تھران کارگران اجتماع
پرشکوھی را خواھند داشت«.
محجوب ،در مقابل سئوال خبرنگاری در مورد ھدف مندکردن ﯾارانه ھا ،مزورانه چنين جواب داد» :ما از ھر پرداختی
به اقشار جامعه به خصوص کارگران حماﯾت می کنيم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای اﯾن پرداخت ھا
حرف دارﯾم«.
محجوب که عضو کميسيون اجتماعی مجلس ارتجاع نيز ھست ،اظھار اميدواری کرد که »دولت طبق قانون ھدف
مندی ﯾارانهھا نسبت به اصالح قيمت ھا اقدام کند«.
او ،در مورد طرح قرآن آموزی کارگران نيز گفت» :آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن
خانه کارگر است و از مزاﯾای اﯾن طرح اﯾن است که ساعت تماس دراختيار کارگران است«.
می بينيم که اﯾن کارگزار حکومت ،روز کارگر را ھم تحرﯾف می کند و ھم آن را از مضمون و محتوای طبقاتی تھی
ساخته و تالش می کند در اﯾن روزھا ،کارگران را به پشت سياست ھای سرماﯾه داران و دولت حامی سرماﯾه
بکشاند .اما شکی نيست که کارگران برنامه ھای خانه کارگر را ھم چون سال ھای گذشته ،به محلی برای بيان
خواست ھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی خود تبدﯾل خواھند کرد.
خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار در اﯾن سه دھه گذشته ،نقش پليسی  -جاسوسی را در درون طبقه کارگر
اﯾران اﯾفا کرده اند .از اﯾن رو ،اکثرﯾت کارگران اﯾران ،به اﯾن ارگان ھا به عنوان ارگان ھای پليسی  -امنيتی حکومت
می نگرند و عضو آن ھا نمی شوند.
نگرانی شدﯾد سران حکومت اسالمی از »انقالب يقه آبی ھا«
ساﯾت حکومتی »جھان نيوز« سه شنبه  ٦اردﯾبھشت ماه ،نگرانی شدﯾد سران حکومت از گسترش اعتصابات و
اعتراضات کارگری را چنين بيان کرده است» :طرح »انقالب يقه آبی ھا« در رسانه ھای غربی و انتشار اخبار
اعتراضات كارگری در ايران آغاز حركت دشمن به سوی فتنه اقتصادی است .پس از پايان فتنه اخير كه در واقع با
تجمعات كوچك اصحاب فتنه و اغتشاش گران در  ٢۵بھمن  ٨٩به پايان تاريخ خود رسيد ،ھمان گونه كه بسياری از
چھره ھای نظام پيش بينی كرده بودند دشمن وارد فاز جديدی از طراحی ھای خود در زمينه فتنه و اخالل در
جمھوری اسالمی ايران شده است«.
اﯾن ساﯾت در ادامه نگرانی ھا از خيزش تازه جنبش کارگری اﯾران ،می نوﯾسد ...» :اخباری كه در ادامه تيتر
برخی از آن ھا را مشاھده می كنيد» :دو سال تاخير در پرداخت حقوق  ١١۵کارگر شھرستان!« »تحصن ده ھا
نفر از کارگران نساجی  ...در مقابل نھاد رﯾاست جمھوری« »تجمع کارگران کشت و صنعت ...جلوی مجلس«
»کارگران در صف اول مخالفان دولت« »ھشدار نماﯾنده ۴٨٠ :...ھزار نفر بی کار می شوند« »جمعی از کارگران
اخراجی پاالﯾشگاه ...دست به تجمع زدند« و ...نكته جالب توجه در اين خبرھای دروغ و يا درشت نمايی شده
اين است كه رسانه ھای فارسی زبان ضدانقالب كه در واقع نماينده نوشتاری شبكه ھای ماھواره ای ضدايرانی
ھستند ،تا قبل از طرح موضوعی »فتنه اقتصادی« ،غير از انتشار تصاوير مستھجن ،انعكاس وضعيت به اصطالح
زندانيان سياسی و در واقع ھمان عوامل اغتشاشات و تعيين وقت برای پايان عمر نظام اسالمی كار ديگری
نداشتند اما بالفاصله پس از آغاز طرح انقالب يقه آبی ھا به يك باره شروع به انتشار اخبار و تحليل ھای اقتصادی
با صبغه اعتراضات كارگری كردند«.
» ...تالشی كه البته به زعم خود آن ھا ،ھدف مندشدن يارانه ھا توانسته است اين فرصت را در اختيار آن ھا قرار
دھد .آن ھا كه قبل از طرح ھدف مندی يارانه ھا در ايران از آن به عنوان طرح »قطع يارانه ھا« در ايران ياد
می كردند اما سرگرم ادامه اغتشاش برخی اوباش در ايران بودند ،ھم اكنون بر سر نقشه ای جديد گرد آمده اند
تا مگر بتوانند طرفی برای اھداف شوم خود ببندند«.
اﯾن گزارش و بسياری از اخبار و گزاراشت نشان می دھند که سران حکومت اسالمی ،به وﯾژه از خيزش تازه
کارگران که قدرت و دل گرمی بيش تری برای اعتراضات خيابانی می دھد به شدت به تکاپو افتاده اند و نگران
آﯾنده خود ھستند.
جمع بندی
در چنين شراﯾطی ،جنبش کارگری اﯾران در فضای سياسی جدﯾدی که در سطح جھانی و منطقه ای در جرﯾان
است ھم زمان با ھم طبقه ای ھای خود ،به استقبال سازمان دھی و تدارک مراسم ھا و آکسيون ھای اول ماه
می خود می رود .در کشورھای پيشرفته سرماﯾه داری ،تعرض دولت ھا به سطح زندگی و معيشت کارگران ،با
اعتصابات و مبارزات توده ای طبقه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را روبرو است .در سطح منطقه ای ،تحوالت
انقالبی در کشورھای شمال آفرﯾقا و خاورميانه ،در اعتراض به دﯾکتاتوری و بی کاری و فقر ،با ھدف تغيير حکومت
ھا در جرﯾان است .بنابراﯾن ،ھم وضعيت جھانی و ھم منطقه ای ،فضای سياسی اﯾران را نيز شدﯾدا تحت تاثير
قرار داده است.
بحران ھای اقتصادی اﯾران ،تحرﯾم ھای اقتصادی بين المللی ،فساد اقتصادی و سوء مدﯾرﯾت سبب شده است
که بسياری از واحدھای توليدی دچار ورشکستگی شوند و ﯾا در طرفيت بسيار پاﯾينی به فعاليت خود ادامه دھد.
اﯾن بخش از واحدھای توليدی دست مزد کارگران را به موفع پرداخت نمی کنند و ﯾا اﯾن که کارگران خود را اخراج
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می کنند .بنابراﯾن ،سرماﯾه داران و حکومت اسالمی اﯾران به عنوان بزرگ ترﯾن کارفرمای کشور ،بحران ھای
اقتصادی خود را بر دوش کارگران قرار داده اند.
حکومت اسالمی اﯾران ،در حالی به جنبش ھای اجتماعی چنگ و دندان نشان می دھد که در سطح بين
المللی در انزوای سياسی و اقتصادی قرار گرفته است .اما جنبش ھای اجتماعی اﯾران ،از جنبش کارگری تا
جنبش زنان و جنبش دانش جوﯾی مرعوب اﯾن فضای سانسور و اختناق حکومتی نشده و روزبروز مبارزات خود را
تعميق و گسترش می دھد.
تشدﯾد بحران اقتصادی و گسترش روزافزون گرانی ،فقر و بی کاری و اوضاع عمومی کشور ،به طور عينی
گسترش مبارزات کارگری و توده ای را نه تنھا به امری ممکن ،بلکه به امری اجتناب ناپذﯾر تبدﯾل کرده است .رشد
نسبی اعتصابات و اعتراضات کارگری در ماه ھای اخير ،موج جدﯾدی نارضاﯾتی عمومی پس از حذف سوبسيدھای
دولتی ،مبارزات توده ای در تظاھرات خيابانی روز  ٢٥بھمن و ھشت مارس و ...خود را نشان داده است .اکنون
نيز امتناع دسته جمعی از پرداخت قبوض آب و برق و گاز در سطح کشور در حال تبدﯾل شدن به ﯾک جنبش
اعتراضی عمومی و سراسری است .اﯾن اوضاع متحول سياسی جھانی و منطقه ای ،طبقه کارگر اﯾران را بار
دﯾگر در برابر ﯾک تحول سرنوشت ساز تارﯾخی قرار داده و به برنامه ھای اول ماه می امسال نيز جاﯾگاه وﯾژه تری
بخشيده است.
در چنين روندی ،زمان آن رسيده است تا رھبران کارگری ،محافل مختلف کارگری ،محافل مطالعاتی ،کميته ھای
مخفی کارخانه ،تشکل ھای مستقل فعالين کارگری ،گروه ھای ورزشی و ھنری کارگران و غيره که دارای شبکه
ھای وسيعی از فعالين رادﯾکال و سوسياليست کارگری است ،تشکل ﯾابی طبقه را به عنوان ﯾک ضرورت در
اولوﯾت فعاليت ھای خود قرار دھند .چرا که فقط با تشکل و خودسازمان دھی آگاھانه و ھدف مند کارگران و
سازمان دھی اعتصابات سراسری می توان سرماﯾه داران و حکومت آن ھا را به عقب نشينی جدی وادار کرد و
توازن قوای طبقاتی را به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه بر ھم زد.
جنبش کارگری اﯾران بنا به تجربه و سنت سال ھای گذشته ،قطعا روز جھانی امسال خود را با توجه به شراﯾطی
بين المللی و منطقه ای بسيار متفاوت تر از سال ھای قبل برگزار خواھد کرد .آنان به عنوان بخشی از طبقه
کارگر جھانی ،در اول ماه می ) ١١اردﯾبھشت( ،با راه پيماﯾی ھای با شکوه خود در خيابان ھا و طرح شعارھا و
خواسته ھا و مطالبات خود ،صف بندی جدﯾدی را در مقابل تعرض سرماﯾه داری و حکومت حامی سرماﯾه به وجود
خواھند آورد .توده کارگران و حاميان جنبش کارگری در اﯾن روز ،عالوه بر تاکيد به خواست ھای اقتصادی خود چون
پرداخت دست مزدھای معوقه ،افزاﯾش دست مزدھا متناسب با نيازھای خانواده ھای کارگری و تورم واقعی ،لغو
قراردادھای ظالمانه موقت و استخدام داﯾمی کارگران ،آزادی بيان ،قلم ،اندﯾشه ،تشکل و اعتصاب؛ لغو کار
کودکان؛ آزادی کليه زندانيان سياسی و پاﯾان دادن به مجازات اعدام ،پاﯾان دادن به تبعيض جنسی عليه زنان و
تامين برابری زن و مرد در کليه عرصه ھای زندگی اقتصادی ،اجتماعی و سياسی و فرھنگی تاکيد می کنند.
ﯾک پيشنھاد مشخص من به تشکل ھای مستقل کارگری و رفقای کارگری که مسئوليت تدوﯾن
قطعنامه ھای اول ماه می را به عھده دارند ،اﯾن است که ﯾک بند به بندھای قطعنامه ھای خود با
اﯾن مضمون اضافه کنند» :ھشت مارس ،روز جھانی زن ،به عنوان تعطيلی رسمی به رسميت
شناخته شود!«
گرامی داشت روز جھانی کارگر ،تارﯾخ مبارزات طبقاتی طوالنی و با شکوھی در پشت سر خود دارد .در اول ماه
مه سال  ،١٨٨٦كارگران شيكاگو ،در صفی متحد و متشکل دست به خيابان آمدند تا به سرمايه داران اعالم كنند
كه خواھان »روز كار ھشت ساعته« و »حق تشكل كارگرى« ھستند .پليس ،تظاھرات کنندگان شيكاگو را به
خاك و خون كشيد و تعدادى از رھبران كارگران را دستگير و زندانى كرد .پس از سركوب وحشيانه پليس،
»دادگاه« سرمايه ،تنى چند از رھبران تظاھرات كارگران را به محاكمه كشيد و حکم اعدام آن ھا را صادر کرد .اما
آن ھا ،ھمواره به »قدرت عظيم کارگران« تاکيد کردند.
سرانجام در كنگره بين الملل ،قطعنامه اول ماه می ،به عنوان روز جھانی کارگر را روز شنبه بيستم ژوئيه ١٨٨٩
در پارﯾس ،تصوﯾب کرد .بوش ،ﯾکی از نماﯾندگان حزب سوسياليست کارگری آمرﯾکا ،پيشنھاد اﯾن روز را به کنگره
داده بود .براى اولين بار در روز اول ماه می  ،١٨٩٠تظاھرات ھای بزرگی در آمرﯾکا و کشورھای اروپاﯾی برگزار كند.
کارگران جھان ،از آن تارﯾخ تاکنون ،ھر سال اول ماه می خود را ھر چه با شکوه تر عليه سرماﯾه داران و دولت
ھای آن ھا ،برگزار می کنند.
اول ماه می امسال ،بيش از ھر زمان دﯾگری رويارويى و صف بندی جدﯾد طبقاتی کارگران با طبقه سرماﯾه دار و
دولت ھای حامی سرماﯾه در سراسر جھان و به وﯾژه تحوالت انقالبی که در کشورھای آفرﯾقاﯾی  -خاورميانه ای
در جرﯾان است را به نماﯾش خواھد گذاشت.
در حقيقت اول ماه می ،روز نمايش اتحاد و ھمبستگی و قدرت عظيم كارگران است .روزی كه سرود
انترناسيونال ،سرود بين المللی کارگران با شور و شعف فوق العاده ای سر داده می شود .روزی که ھمه
کارگران ،با برافراشتن پرچم مبارزه کارگری سوسياليستی خود ،برپايى دنيايى عاری از سرکوب و تبعيض ،فقر و
بی کاری ،ستم و استثمار را فراخوان مى دھند .دنيايى كه با واژگونی سيستم سرمايه دارى ،جامعه نوينى را بر
پايه آزادى ،دمکراسی ،برابرى و عدالت بنا مى نھد و به استثمار انسان از انسان پاﯾان می دھد!
گرامی باد اول ماه می ،روز جھانی کارگر!
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران!
زنده باد سوسياليسم کارگری!
ھفتم اردﯾبھشت  -١٣٩٠بيست و ھفتم آپرﯾل ٢٠١١
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