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 سال آينده ١٠تا «ابراهيم نظری جاللی اعالم کرد که .  ميليون اعالم کرد٣٫٥معاون وزير کار تعداد بيکاران را 

 ١٦ايلنا  (» .شود و از کشورهای خارجی کارگر وارد خواهيم کرد به شرط آن که صبور باشيدمشکل بيکاری حل 

   ) ٨٥شهريور

در حالی که به دنبال سياست خصوصی سازی و واگذاری مالکيت بخشهای مهم توليدی مثل صنايع نساجی و بافندگی  

ه است، معاون  وزير کار مژده حل بيکاری به وابستگان حکومتی و آقازاده ها، لشکر بيکاران هر چه افزوده تر شد

در شرايطی که کارگران زحمتکش افغانی را به بهانه حل بيکاری از ايران اخراج می کنند، وی بيشرمانه . را می دهد

از حل بيکاری چنان صحبت می کند که حتا مژده می دهد که از کشورهای خارجی کارگر وارد خواهد شد،  البته به 

که » اشتغالزايی«داده های آماری در رسانه های دولتی ناموفق بودن طرحهای . باشند» صبور«ران شرط آن که بيکا

با توجه به جمعيت جوان در ايران، هر ساله  تعداد زيادتری از نيروی جوان وارد . تا کنون ارائه شده را نشان داده اند

ی تعطيل می شوند و واحد ديگری جايگزين آن در حالی که واحدهای توليدی يکی پس از ديگر. بازار کار می شوند

نمی شود و در حالی که روز به روز بازار تجار و واسطه ها برای ورود کاال به بازار ايران گسترده تر می شود، 

.می توان رشد سرسام آور و فاجعه آميز بيکاری طی سالهای آينده را پيش بينی کرد   

 هزار ٧عادن مجلس اعالم کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون سيد مصطفی هاشمی رئيس کميسيون صنايع و م

.کارگر در ايران از کار اخراج شده اند   

 ميليون نفر به ١٫٥ هزار نفر وارد بازار کار می شوند و ساالنه ٧٠٠بر اساس امار رسانه های دولتی، ساالنه حدود 

.نيروی کار اضافه می شوند   

 هزار نفر ٥٠ های دولتی، در بهترين شرايط ايران نتوانسته ساالنه برای بيش از بر اساس يافته های تحقيقی رسانه

اگر خوشبين باشيم و ايجاد اين ميزان اشتغال را باور کنيم، با توجه به تعداد زياد کارگرانی که از کار . شغل ايجاد کند

يم بند بتواند اقتصاد بحرانی ايران را بيکار شده اند، رشد صعودی بيکاری فاجعه بار تر از آن است که اين طرحهای ن

در حالی که قيمت نفت در سالهای اخير افزايش بی سابقه يافته، بازتاب سياستهای . حتا برای کوتاه مدت بهبود بخشد

. رژيم در عرصه اشتغالزايی گسترده شدن فقر، عدم امنيت کار، رانده شدن هر چه بيشتر مردم به زير خط فقر است

نفت نه تنها باعث بهبود معيشت زحمتکشان ايران نشده بلکه زرادخانه رژيم برای سرکوب بيشتر اضافه در آمد 

.کارگران و جنبشهای اجتماعی را قويتر کرده است  

 



 

کارگران و مزدبگيران ايران حتا . هر زمان کارفرمای بزرگ را به چالش می گيردبه همين جنبش کارگری بيش از

به همين دليل جنبش کارگری مانند ديگر .  نيروهای سرکوبگر رژيم مواجه می شوند ا ب برای اوليه ترين خواستشان

.با رژيم رودرو می شوند و سريعتر رنگ سياسی به خود می گيرداعی ايران به طور مستقيم و آشکارجنبشهای اجتم  

اسدار احمدی نژاد امنيتی پ -دولت نظامی. در شهريور ماه اعتراضهای کارگری در سطح گسترده ای جريان داشت

بيشرمانه شمشير سرکوب را به روی کارگران کشيده و آنها را که با دستهای خالی برای دفاع از حقوشان به پا 

در زير به چند نمونه برجسته اين رويدادها که برخی از آنها خونين . خواسته اند مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار داد

.بوده اشاره می شود   

.  شهريور مورد يورش نيروهای انتظامی قرار گرفت٤در سنندج روز شنبه » پرديس«ريسندگی تحصن کارگران 

رژيم برای پايان دادن به اعتصاب کارگران اين واحد توليدی، کارگران اعتصاب کننده و » ضد شورش«نيروهای 

در اين ضرب و شتم . دخانواده های آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و کارخانه را به اشغال خود در آوردن

.تعدادی از کارگران زخمی و عده زيادی از آنان همراه با خانواده هايشان دستگير شدند  

 مرداد ماه در اعتراض به شرايط کارخود دست به اعتصاب زده ٢٨کارگران کارخانه پرديس در سنندج از روز 

.بودند   

ان و حومه، کارگران نساجی کردستان، کميته ی اول کارگران ايران خودرو، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهر

ماه مه سنندج، کارگران شاهو، کارگران اومين و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ار اعتصاب 

.کارگران شرکت پرديس حمايت کرده اند   

ر بابلسر را مورد تهاجم  شهريور همايش اعتراضی کارگران فرش البرز واقع د٢٥چکمه پوشان ولی فقيه روز شنبه 

.نيروهای انتظامی با باتوم و تير هوايی گردهمايی اعتراضی کارگران را مورد يورش قرار دادند. قرار دادند   

 ماه بالتکليفی قصد داشتند ضمن ٩صدها تن از کارگران اين واحد نساجی پس از «)  ٨٥ شهريور٢٧(به گزارش ايلنا 

خانواده های خود به سمت فرمانداری بابلسر راهپيمايی کنند که با مقاومت نيروی تجمع در مقابل کارخانه به همراه 

بر اساس همين گزارش » .انتظامی مواجه شده و کار به درگيری و برخورد با کارگران و خانواده هايشان می انجامد

.مارستان برده شدندتعدادی از کارگران زخمی و به بي» .جمعی از کارگران معترض اين شرکت بازداشت شده اند«  

به دنبال خصوصی سازی در واحدهای توليدی و واگذاری مالکيت آن به وابستگان حکومتی، واحدهای توليدی به 

مديران اين واحدها با تکيه بر قوانين . ويژه صنعت نساجی دچار بحران شده و بسياری از آنها به تعطيلی کشيده شدند

داران عمل می کند دست به اخراجهای گسترده کارگران با سابقه کاری کار جمهوری اسالمی که به نفع سرمايه 

کارگران قراردادی از هيچ مزايايی برخوردار نبوده و . طوالنی زده و کارگران قراردادی را جايگزين آنها نمودند

ون دريافت  تعطيل و صدها کارگر آن بالتکليف بد٨٤نساجی فرش البرز اواخر سال . قانون کار شامل آنها نمی شود

.هيچ حقوقی بالتکليف مانده اند  

  



کارگران فرش البرز طی يک سال گذشته همراه با خانواده هايشان بارها به شرايط نامعين کار و نيز عدم دريافت 

رودررويی وحشيانه و خشن .  حقوق اعتراض کرده اند که همواره مورد يورش نيروهای اتتظامی قرار گرفته اند

سالمت آميز اعتراضی کارگران، نشانه هراس از رشد جنبش کارگری، پيدايی ابتکار کارگری و رژيم با حرکتهای م

.راه حلهای نو در پيکار کارگران عليه رژيم و سرمايه داران مدافع آن است   

 
 شهريور اعتراض ١٢روز يکشنبه . کارگران شرکت ايران خودرو ديزل برای چندمين بار دست به اعتراض زدند

بر اساس گزارشهای منتشر شده در اين اعتراض . ين کارخانه به اعتصاب غذا و توقف توليد کشيده شدکارگران ا

 درصد ٩٥ کارگر کار می کنند و ٧٠٠٠در اين کارخانه بيش از .  دستگاه اتوبوس را به آتش کشيدند٣کارگران 

بعد از مصوبه . ست مشغول به کار هستندشاغالن آن با قراردادهای بسيار کوتاه که بيشتر آنها قراردادهای يک ماهه ا

اعالم کرد، در » توافق کارفرما با کارگران«شورای عالی کار که تعيين حداقل دستمزد برای کارگران قراردادی را 

عمل منجر به اين شد که هر اندازه کارفرما مايل باشد مزد بدهد و در نتيجه مزد کارگران شرکت ايران خودرو ديزل 

حقوق . اين امر موضوع اعتراض يک ماهه کارگران اين شرکت است. زار تومان کاهش يافت ه٤٠به ميزان 

دو نرخی شدن دستمزد و پس از آن .  روز اعتراض سرانجام افزايش پيدا کرد٤٠کارگران ايران خود روديزل بعد از 

 چالشهای جدی جنبش کاهش دسمزد کارگران قراردادی و سرانجام طرح تغيير قانون کار به نفع کارفرمايان از

.کارگری در آينده خواهد بود   

 
 شهريور در مقابل درب ورودی کارخانه با ٤واقع در گيالن روز شنبه » گنجه«کارگران اخراجی واحد توليدی کفش 

.آتش زدن الستيک دست به اعتراض زدند   

 
ون بيش از هزار کارگر با سابقه  تا کن٨٣حيدرپور رئيس شورای اسالمی کار کارکنان چای شمال گفت از ابتدای سل 

  ) ٨٥ شهريور٤ايلنا . ( سال اداره کل چای شمال از کار برکنار شده اند٢٠ تا ١٥

 
 شهريور در اعتراض به عدم دريافت حقوقشان به مدت ١٢واقع در قزوين روز يکشنبه » نازنخ«کارگران شرکت 

 به   چندمين بار است که دست  برای اين شرکتکارگران  .  بر پا نمودند مقابل مجلس تجمع اعتراضی  ماه در٢٩

.اعتراض زده اند  

 
 شهريور در اعتراض به وضيت کاری خود در ١٢واقع در همدان روز يکشنبه » ساميکو صنعت«کارگران شرکت 

.مقابل خانه کارگر اين شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند   

 
 شهريور در مابل ساختمان مرکزی وزارت صنايع ١٤کارگرن شرکت ايران الکتريک واقع در رشت روز سه شنبه 

اين شرکت به دنبال خصوصی شدن دچار بحران شده و کارگران آن بالتکليف . و معادن تجمع اعتراضی بر پا نمودند

.مانده اند   

 



 

 شهريور در مقابل ٢١واقع در کاشان روز سه شنبه » شممخمل و ابر«کارگران واحد توليدی ريسندگی و بافندگی 

ت به دس کارگران معترض عصر همين روز در محل کارخانه . فرمانداری اين شهر تجمع اعتراضی بر پا نموند

اين کارگران به . اين شهر را مسدود کرده و خواهان رسيدگی به خواستهايشان شدندتخصن زده و خيابان اميرکبير

. حقوق نگرفته اند ماه است٤مدت   

   
آنان خواستار .  شهريور دست به تجمع اعتراضی زدند٢٨روز سه شنبه » صندوق نسوز کاوه«کارگران شرکت 

کارگران خواهان تغيير مدير عامل اين شرکت بودند به همين دليل شب را در . روشن شدن وضعيت خود شدند

.دکارخانه مانده تا مانع ورود مدير عامل به کارخانه شون  

  
 ١٨بر اساس گزارش . کارگاههای کوچک که در شمول قاون کار قرار ندارند بيش از هميشه استثمار می شوند 

.  هزار تومان حقوق دريافت می کنند٣٥ تا ٣٠شهريور ايلنا کارگران کارگاههای کوچک در نيشابور زنان ماهيانه 

.ن بيمه هم نيستند کارگاه کوچک در نيشابور وجود دارد که شاغالن آ٧٠٠بيش از   

 

 

١٣٨٥ مهر ٢٥٥ماهنامه نبردخلق شماره : منبع  

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr 


