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  کندی می روزگار سپر،یکاري با تورم و برانيکارگران و مزدبگ

   ١٣٨٧مرداد   جمعه چهارم                                                                                             یرهاشمي منتيز

                                                                
 اعتصاب که در نيا.  کنندی می خود با نظم موجود هماوردريگي مداوم و پی هفت تپه با اعتصابهاشکري کارگر نهزاران

 ی دوباره از سر گرفته می شود، پس از مدتی داده ماني پای به صورت موقتمي کارگزاران رژیدهاي با وعده وعیموارد

 رانيمزدبگ کارگران ویوستگي و به نقطه پميچالش رژ ازیکيبه  آن، کارگران ی مبارزاتنهيشي و پیدي واحد تولنيا. شود

 سرکوب توطئه گرانه و  ۀويش ازهری کانون مبارزاتنيهم زدن ا دربرمي رژوراني پالي دلنيبه هم.  شده استلي تبدرانيا

 دهيآنان و ناد  ی هاانواده و خ به کارگران  با باتوم یانتظام  یروهاي نورشي ارعاب، ،یريدستگ.  کنندیگرانه استفاده م

 بحث فروش راياخ. در برابر کارگران است  مي روزمره رژی هاوهي آنها شني انداختن ب کران و تفرقهگرفتن رهبران کار

 ینيع ویماد دستاوردهفت تپه اگر چه هنوزشکري کارگران نیاعتصاب طوالن.  استانيهفت تپه هم در مشکري نینهايزم

 یبرا که  داشته است  را به همراه   ی تشکل کارگر و یابيسازماندر  يی گرانبهای دستاوردهااما کارگران نداشته، یبرا

. تجربه خود را در مبارزه کارگران نشان خواهد دادنيا.  برخوردار استی اژهي وتي از اهمراني ایجنبش کارگر    

 گوناگون و متفاوت هر یشکلها که البته دریفاجعه ا. ميتهران بود دردناک دری فاجعه انسانکي که گذشت شاهد یماهدر

. افتدی اتفاق مراني در ای انگلی دارهيز در گوشه و کنار نظم سرمارو   

مشغول به کار در  کارگر٢٠ و ختيمنطقه سعادت آباد تهران فرو ر ساختمان هفت طبقه درکيماه، ري ت١٠ دوشنبه روز

. کارگران از منطقه کوهدشت استان لرستان بودندنيا.  حادثه جانشان را از دست دادندنيا  

 گذران ی بوده اند که برایانيدانشجو« کارگران ني اشتري اعالم کرد که بی مرتضودي فاجعه، سعنيهت کاستن عمق اجدر

. کندی موضوع عمق فاجعه را دو چندان منيا» . مشغول به کار بودندلشاني تحصنهي هزني و تامیزندگ   

 افتيبا بحران عدم در  است که یکارگران  انيم در ژهي به ودهي پدنيا.  کرده استداي پشي کارگران افزاانيم دریخودکش

 ی از عواملطي بهبود شرای نداشتن چشم انداز برازيو ن  کردن خانواده ري در برابر قرض و سیناتوان. مزد روبرو هستند

ر  موثدهي پدنيرشد ا دری کارگریوندهاي ضعف پ،ی کارگریفقدان تشکلها. کشاند ی راه منيبه ا کارگران رانياست که ا

 است را افتهي شي افزا،یکار و ناامن  ی آمدن استانداردهانيي پالي روزها به دلني از حوادث کار که ای ناشیمرگها. است

 کارگاه کي پورمحمد در ام به نی نمونه آن، مرگ کارگرکي.  اضافه کردراني فالکتبار کارگران و مزدبگی به زندگديبا

نوع امکانات  سوخت مورد استفاده که فاقد هری تانکرهاانيمماه، درريتاخراودر کارگرنيا. سقز استشهر دریجوشکار

. است جان سپردیمنيا     

 شيافزاري دو سال اخی است تعداد کودکان کار طیواقع آماراز که کمترمي وابسته به رژی نهادهای اماریاساس داده هابر

. دهدی سن خبر مني کودکان در اتيش جمع آمار از کاهني است که همی رشد در حالنيا. داشته است   

 ارزش یجان آدمشاملو مزد گورکن ازگرانقدر ندارد، و به قول شاعری ارزشمي رژواني پای انسان برای که زندگيیجادر

.جمله دستاورد نکبت بار نظم موجود استاز کودکان کارشي دارد، افزاشتريب  
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در رابطه با آمار ) رماهيهفته آخر ت (سناي ای حکومتی با خبرگزاريی گفتگو از حقوق کودکان درتيعامل انجمن حماريمد

 سال در کشور ١٨ تا ١٠ ی هزار کودک رده سن٢٥٣ و ونيلي م١٣از مجموع «: گفترانياعالم شده توسط مرکز آمار ا

ه صورت  هزار کودک ب٧٠٠ و ونيلي مکي و لي تحصرخه هزار کودک خارج از چ٦٠٠ و ونيلي ، سه  م٨٥در سال 

». کار بودندري درگميمستق   

 ... ویگل فروش ،یآدامس فروش ،يی شوني ماشليقب از  يیمعاششان به کارها  امراری که برایابانيکودکان خ  آمارنيا

در «:دي گویم سال اشاره کرده وکي یطدرصد در٢ به کي نزدشي گفتگو به افزانيا دریو.  شودیمشغولند را شامل نم

 درصد ١٢٫٧  شي رقم با افزاني جزو کودکان کار بودند که ار سال کشو١٨ تا ١٠ درصد از کودکان ١١، حدود ٧٥سال 

بر اساس .  استافتهي کاهش ٧٥ نسبت به سال ،ی رده سنني که تعداد کودکان استي در حالنيا. » استدهي رس٨٥در سال 

. مشغول به کار هستند هزار کودک کار در کشور٧٠٠ و ونيلي م٢ منبع در مجموع حدود نيآمار ا  

 گونه به ني ایخبرها.  کرده استداي پشي است که افزای ادهي به دختران، پدژهي کار، به وطي به کودکان کار در محتجاوز

. پوشندی فاجعه چشم مني بر اگراني از ترس داني قربانني ای خانواده هااي شود و ی معموال پخش نم»یناموس «ليدل  

 است که هر روز یتيعمق جنا ازی آمده حاکديفاجعه پد! کوتاه اما دهشتناک بودخبر. ود را آتش زد خژي مانند گالومهتاب

 ی ماني در پناه قانون را عهي بند واژه گان را سوراخ کرده و نکبت نظم سرمالي که سیتيجنا.  شودی زنان اعمال مهيعل

 ،ی دادخواهیبرا» عدالت خانه«احب کار و در فقدان  که در برابر تجاوز صی ساله ا١٥مهتاب احمد زاده، کارگر . کند

. کارخانه آتش زدطيخود را در مح  

 يیدر جا.  مشغول بودیگاري در نقده به بی فقر همراه با خانواده خود در کارگاه جوجه کشی قربانني احمد زاده، امهتاب

 شود، مهتاب ها با آتش ی منهي حاکم نهادني و به شمول قوانمي رژوراني تا کشتار توسط پاري زنان از تحقهيکه خشونت عل

 اعمال ميزندانها، توسط ماموران رژبه زنان در که تجاوزیهنگام.  کنندی متف یعدالت ی و بتي جنانيخود به اکريزدن پ

. شودی منهي نهاددهي پدني است که ایعي در امان هستند طباني شود و شکنجه گران و بازجویم  

 است که در ی از موارد یکياخراج همکاران  اعتراض به . مي از کارگران بودیاريکه گذشت شاهد اخراج بس ی ماهدر

 لي کردستان اوای کارخانه نساجتيريبه طور مثال مد.  هم داشته استی مثبتجي شود و نتای مدهي دی کارگریاعتراضها

در  ... داشتی واحد را در پنيعتراض گسترده کارگران ا اقدام انيا.  را اخراج کردی نفر از کارگران قرارداد٣ماه  ريت

. اخراج شده به کار خود بازگشتندی اعتراض، کارگران قراردادني ایپ   

 مردم نه فقط بهبود که به مراتب بدتر ی در فروش نفت، وضع اقتصادراني اگاهي نفت خام، با توجه به جای باالرفتن بهابا

 یبخشها رکود  و مردم شتري فقر ب را به همراه داشته است به  ینگي نقدشيافزا که  ت  نفی بهاشي افزانيا. هم شده است

مردم در   اجي مورد احتهي اولی کاالکي کرده و هر روز داي پشي افزاارن نامتقی در شکلمتهايق.  کمک نموده استیديتول

 از مشکالت یکي ی دستمال کاغذهي تهريدر ماه اخ.  شودی عرضه مشتري بمتي با قی شود و بعد از چندی مديبازار ناپد

. گرانتر هم شده استیابيمردم بود که عالوه بر نا   

 را منتشر کرده کاي آمری در رابطه با درآمد نفت گزارش اداره اطالعات انرژري ت٢٢ روز شنبه ی مردمساالرروزنامه

 نفت درآمد  فروش ر از محل  دالارديلي م٥٤، ٢٠٠٨ نخست سال مهي در نرانيا « گزارش آمده است که نيدر ا . است

 که کارشناسان دي افزای منبع منيهم» . است٢٠٠٧ سال ماه ١٢ در راني ای رقم برابر با کل درآمد نفتنيکسب کرد که ا
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.  زده اندني تخم٢٠٠٧، به دو برابر شدن نسبت به سال ٢٠٠٨ سال اني از فروش نفت را تا پاراني درآمد ارانينفت در ا

. شودی نمیني بشي ساختار پني در ای بهبود وضع اقتصادی برای چشم اندازچيه است که ی در حالنيا   

 با  رابطه  در،یحکومت  ی گزارش رسانه هاکيدر. ه استد اعالم کر٢٠٫٧ ريماه اخ١٢ یط تورم   نرخ ی مرکزبانک

 نسبت به ماه ٨٧ در خرداد ماه راني ای در مناطق شهری کاالها و خدمات مصرفیشاخص بها«: آمده استمتهاي قشيافزا

بانک ) ٨٧ريت١٣ آفتاب پنجشنبه تيسا.( داشته استشيصد افزا در٢٦٫٤بت به ماه مشابه سال قبل  درصد و نس٢٫٢قبل 

)ري ت٢٥ یروزنامه اعتماد مل( .صد اعالم کرده استدر٢٦٫٤سال گذشته نسبت به خرداد را ٨٧خرداد رشد نرخ تورم در قبالیمرکز  

 کاالها فقط در متي قی گونه رشد صعودنيا.  دهدی مردم را نشان مشتي معی و ناامنراني در ایاد رقم فاجعه اقتصنيا

. کندی مداي معنا پی وارداتماري اقتصاد بکي  

 ی حمايت از دهکهای دولت نهم برایبا وجود شعارها«: نوشت١٣٨٧ خرداد ٣٠ در شماره پنجشنبه ی همشهرروزنامه

تر از سطح  پايين حقوق کارمندان و کارگران، بسيار افزايش٨٧ و ٨٦سال سفره مردم، در و آوردن نفت بریپايين درآمد

».پذير است  به اين قشر آسيبی معيشتی فشارهايد کاهش رفاه و قدرت خريد  و تشدیتورم بوده که به معنا  

 یمراکز رسم ازی و بسياریآگاهان اقتصادحال حاضردر«: نوشت تير١٩شماره روز چهارشنبه  دری اعتماد ملروزنامه

ز پژوهشگران بر اين باورند  ای ديگر نيز بسياریسو و ازدانند ی هزار تومان م۶٠٠ايران را بيش از حداقل خط فقر در

 شرايط دشوار تواند ی می هزار تومان عبور کرده  و اين ارقام به اندازه کاف٧٨٠ ی مثل تهران خط فقر از رویجايکه در

».دان را به تصوير بکشدکارگران و کارمن  

.  تومان اعالم کرده استارديلي هزار م١٦٠ را به ینگي نقد شي درصد و افزا٢١ به کي نرخ تورم را نزدی مرکزبانک

 به ٨٤ سال اني تومان در سال پاارديلي هزار م٦٠ از حدود ینگي نقدشي اعالم کرد که افزای بانکداری موسسه عالسيرئ

)٨٧ ري ت١٣ مهر یخبرگزار(. استدهيس ر٨٧ سال ني فرورداني پا تومان درارديلي هزار م١٥٩   

 در جهان قرار ١٧٦ را در رتبه راني ، ا٢٠٠٧ کشور در سال ١٨٠ اني نرخ تورم می در بررسکسي شونی اقتصادمجله

. شده استمي بر اساس آمار ارائه شده از طرف دولتها تنظقي تحقنيا. داده است   

 در رتبه ی درصد١٩ تورم ی با نرخ رسمراني و ای درصد١٨ تورم ینزوئال با نرخ رسم فوق، کشور ویجدول آماردر

 نه،ي گتره،يبحران زده ار کشور٤ صرفا ٢٠٠٧سال  دردي افزای گزارش منيا. گرفته اندجهان قراردر ١٧٦ و ١٧٥ یها

)٨٧ ري ت٥٨ وزيشهاب ن(. اندده بوراني از اشتري نرخ تورم بی درامبابوهي و زانماريم   

 درصد دانسته اند ٤٠ منتقدان دولت نهم نرخ تورم را بالغ بر ی در رابطه با نرخ تورم نوشته است که برخوزي نشهاب

». قرار خواهد گرفت١٧٩ کشور جهان در رتبه ١٨٠ ني در برانيا«که در صورت صحت    

نود و هفتمين کنفرانس خود، به  زمان در ساني انجمن ای کار و کميته آزادی حکام سازمان بين المللیماه گذشته شورادر

 زي ن٨٥در سال .  کندی خودداری و کارگری کارفرمايی تشکلهایامور داخلدخالت در ايران ابالغ کرد که دولت  ازميرژ

    کارگران ویصنف  ینهادها بر فشار خصوص دخالت و  ايران در لتدو به   کاریعضو سازمان بين المللکشور ١٨١

.داده بودند هشداری کارگریکلهاو تشمايان کارفر  

١٣٨٧ مرداد اول - یهاشمري منتيز  
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