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 تقابل شرم آور حکومت با جنبش حق طلبانه کارگران
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند چهار                                                         یرهاشمي منتيز

  
 

 به ٨۶ بهمن ٢٧حکم شالق صديق امجدی، يکی از کارگران بازداشت شده در روز کارگر در شهر سنندج روز شنبه 

 به سه نفر از اعضای اتحاديه سراسری کارگران بيکار سنندج به جرم شرکت در تظاهرات روز کارگر.اجرا در آمد

بنيادگرايان اسالمی با وجود اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر و سازمانهای جهانی .  ضربه شالق محکوم شدند١٠

  . کارگری، اين حکم را به اجرا گذاشتند

دانشجويان و فعاالن اجتماعی، نشان دهنده هراس رژيم از  اجرای اين حکم و همزمان سرکوب وحشيانه و گسترده 

 به اعتراضها و پويشهای  سران حکومت به درستی دريافته اند که لحظه ای توقف در تهاجم.  استجنبشهای اجنماعی

  . اجتماعی، ويرانه ای از نظام باقی نخواهد ماند

اين .  بهمن، طرح بودجه سال آينده دولت پاسدار احمدی نژاد در مجلس رژيم به تصويب رسيد٢١روز چهارشنبه 

احمدی نژاد از مجلس گوش به فرمان . س نشينان، تورم زاتر از گذشته خواهد بودطرح بر اساس نظر بعضی از مجل

در دولت و در مجلس کمتر «: خواسته بود که اليحه بودجه را بی چون و چرا به تصويب برسانند و به آنان گفت

گذشته باعث می شود افرادی پيدا می شوند که به کل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند و پيچيدگی اليحه بودجه در 

  » .که دستگاههای اجرايی و همچنين مجلس وقت زيادی را برای تدوين، رسيدگی و تصويب قانون بودجه تلف کنند

کليات طرح . کارگران و مزدبگيران ايران با توجه به رشد تورم در سال آينده با وضعيتی بدتر روبرو خواهند شد

از يک سو و تقويت رانت خوران حکومتی از سوی ديگر ، تضاد طبقاتی را بودجه با توجه به باالرفتن بهای نفت خام 

  . وضعيت معيشتی مردم را کاهش خواهد داد افزايش داده و سطح زندگی و

. پايوران رژيم قول می دهند برای سال آينده، نرخ بيکاری تک رقمی باشد و نرخ تورم و نقدينگی کاهش پيدا کند

 ٠٫٧ريزی و نظارت راهبردی دولت احمدی نژاد، وعده داده است که نرخ بيکاری  عمومی معاونت برنامه  روابط

  . درصد در سال آينده کاهش پيدا کند

، رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال، ۵/١٧، نرخ تورم ١٣٨۶بر اساس آمارهای دولتی اعالم شده در دی ماه 

اين ارقام و اعداد که .  درصد اعالم شده است٣۵ در صد و رشد نقدينگی حدود ٩، نرخ بيکاری در پاييز حدود ۶/٧

طی . واقعيت اوضاع بحرانی اقتصاد را کامال منعکس نمی کند، مسخره بودن قولهای احمدی نژاد را نشان می دهد

  .ماهها گذشته در اثر تضادهای موجود در هرم قدرت، بعضی از واقعياتهای اقتصادی ايران بيشتر لو داده شد

 هزار تومان اعالم کرد و به ۶٠٠ الی ۵۵٠  ، خط فقر در سراسر ايران را »تعيين مزد«ته يکی از اعضای کمي

» . درصد بر آورد شده است٧۵کنونی در جامعه فعلی   ميزان فاصله مزدی کارگران با خط فقر «:موچب آن گفت

  )  اسفند٢سايت آفتاب پنجشنبه (

 درصد و کارشناسان اقتصادی ٢٠رم را باالی رقم تورم در حالی اعالم می شود که بانک مرکزی قبال تو
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  )همان منابع. ( درصد اعالم کرده اند٣٠تورم را باالی  رژيم، 

اين دروغی بيش نيست زيرا کاهش نرخ بيکاری . دولت پاسداران ادعا می کند که نرخ بيکاری را کاهش داده است

خريد و نيز ناهمخوانی مزدها با رشد تورم، بيکاری در حالی که باال رفتن قيمتها، پايين آمدن قدرت . يعنی کاهش فقر

  .افزايش پيدا کرده و مردم ايران فقير تر شده اند

وضعيت فقر در سه سال گذشته هم در شهر و هم در روستاها بدتر شده است و «بر اساس گزارش وزير رفاه رژيم، 

  ) ٨۶ بهمن ٢١روزنامه اعتماد (» .تعداد فقرا افزاش پيدا کرده است

.  ورشکستگی شده اند  اثر سياستهای مخرب اقتصادی رژيم در واردات کاال، توليدات داخلی دچار بحران ودر

دستاورد فعاليتهای کالن باندهای مافيايی واردات کاالهای بنجل خارجی، بحرانی کردن صنايع و توليدات داخلی و 

را افزايش داده و اين افزايش نقدينگی نه تنها بهبودی باال رفتن درآمد نفت، رشد نقدينگی . پيامد آن بيکاری بيشتر است

  . به سمت توليدات داخلی نداشته بلکه با قدرتمند شدن رانت خواران، وضعيت توليدات داخلی بحرانی تر شده است

 ميليارد دالر خواهد بود، ۶۵امسال ميزان واردات «: بهمن آفتاب می نويسد١۵سعيد ليالز در شماره روز دوشنبه 

او اضافه » . دالر واردات انجام می شود که اين در تاريخ ايران بی سابقه است٩۵٠ی به ازای هر ايرانی در سال يعن

 ميليارد دالر واردات ۶۵ازای هر يک ميليارد دالر واردات، صد هزار نفر بيکار می شوند، يعنی با «می کند که به 

  ) همان جا(» . هزار نفر بيکار خواهند شد۵٠٠ ميليون و ۶در سال 

زندانی کردن کارگران و کنشگران اجتماعی و محکوم نمودن آنان به جرايم سنگين، انعکاسی از درماندگی رژيم و 

وضعيتی که بيش از هر زمان به نفع تجار، داللها و سرمايه . رهيافتهای آن در برابر وضعيت خراب اقتصادی است

ظام برای وارد شدن به بازی قدرت در جهان و سازمان جهانی تاوان چپاول سرمايه داران دالل صفت ن. داران است

  .تجارت را به طور روزمره کارگران و زحمتکشان ايران می پردازند

  ١٣٨۶اول بهمن  ٢٧٢ماهنامه نبرد خلق شماره : منبع
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr 

 
  و حرکتهای اعتراضی کارگران در بهمن ماهمهمترين رويدادها 

 
ن شهر تجمع ي ایه پاآدشت در مقابل فرمانداري نفر از آارگران شرآت سازما١٠٠ش از يروز دوشنبه اول بهمن ماه ب

 مجدد شرآت یافت مطالبات معوقه خود و راه اندازيه پاآدشت خواهان دريآارگران سازما.  برگزار آردندیاعتراض

    . باشندیم

 و با ی پلدختر در استان لرستان روز دوشنبه اول بهمن با حضور در مقابل شهرداری از آارگران شهرداریجمع

  .ن امر شدندي مسئوالن به ایدگي خود ظرف سه ماه گذشته خواستار رسیايافت حقوق و مزاياشاره به عدم در

 ی جمهوریيماي هواپی و قراردادیماني پ از آارمندانی بهمن سايت دسترنج تجمع تعداد٣به گزارش روز چهار شنبه 

   .جه ماندي حراست هما بدون نتیروهاي با دخالت نیيماين هواپيدر مقابل ساختمان آموزش ا) ريران ايا(ران ي ایاسالم

 بهمن با ٧كشنبه ي البرز تهران روز یك سازيبه گزارش سايت همبستگی ملی دو هزار تن از آارگران آارخانه الست

.  غارتگرانه آخوندها اعتراض آردندیاستهايه سين آارخانه تجمع آرده و علي استبداد در محوطه اشعار مرگ بر
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  .ك هفته قبل اعتراضات خود را شروع آرده اندي البرز تهران از یك سازيآارگران آارخانه الست

، به جز گروهی که به گفته يکی از کارگران الستيک البرز«:سايت دسترنج در مورد اين حرکت اعتراضی می نويسد

برای سرکشی به خانواده های خود به صورت موقت از جمع اعتصاب کنندگان خارج شدند، ساير کارگران تا به اين 

  «.ساعت در اعتصاب به سر می برند

 بهمن سايت دسترنج، به دنبال اعتصاب دو ماهه کارگران پيمانکاری شهرداری بوشهر، مطالبات ۶به گزارش روز 

    .ان پرداخت شداين کارگر

اند  ش از چهار ماه حقوق نگرفتهيدر جاده ساوه آه ب) ك البرز سابقيالست(ر يان تايتجمع چند روزه آارگران شرآت آ

ن واحد، يعات اي بهمن و روز قبلش با آتش زدن ضا٧ن شرآت روز يکشنبه يآارگران ا. وارد مرحله جديدی شد

  . کارگر کار می کنند١٢٠٠ در اين شرکت به گزارش ايسنا. اعتراض خود را نشان دادند

 بهمن سايت دسترنج، يکی از فعاالن کارگری کارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران ٧به گزارش روز يکشنبه 

بر اساس . در حال حاضر کارگران دست از کار کشيده اند اما همچنان در محل کار خود حاضر می شوند: گفت

. م اکنون تعدادی از کارگران برای پيگيری وضعيت خود به استانداری مراجعه کرده انداظهارات اين فعال کارگری ه

   . کارگر کار می کنند١۴٠٠در کارخانه صنايع مخابراتی راه دور 

 بهمن در اعتراض به عدم دريافت چهار ماه حقوق و ٨کارگران تصفيه خانه آب طبس صبح روز دوشنبه 

  .ار، اعتصاب کردندسودجوييهای مديريت شرکت پيمانک

مديريت شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با «:از فعاالن کارگری طبس گفت» غالمرضا محمدی«به گزارش دسترنج 

  «.تصفيه خانه آب به خواسته های بحق کارگران توجهی نداشته و نسبت به پرداخت حقوق آنان اقدام نمی کند

 بهمن سايت دسترنج بيش از صد کارگر اخراجی کارخانه های آجر ماشينی استان گلستان ٩گزارش روز سه شنبه به 

با تجمع اعتراض آميز در محل خانه کارگر اين استان، خواستار مرتفع شدن مشکل قطعی گاز و شروع به کار مجدد 

   . سال سابقه کار بودند١٠کارگران اخراجی دارای . خود شدند

 روز است ٨دنبال اعالم ورشکستگی و واگذاری شرکت کيان تاير واقع در چهاردانگه جاده ساوه کارگران بيش از به 

کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد . دست به اعتراض و اعتصاب زده و کارخانه را در اختيار خود در آورده اند 

  تشر شد اعالم کرد که بهمن من١٠  کارگری در دومين گزارش خود که در روز چهارشنبه

اعتراض و اعتصاب را ) آتش زدن الستيک ها( کارگران هر روز با تجمع در محوطه کارخانه و روشن کردن آتش 

  .  بهمن بوده است٩اولين اوج اعتراض و در گيری پراکنده با نيروی انتظامی در تاريخ .ادامه می دهند 

ق ي البرز، به علت تعویني نفر از آارگران شرآت چ٢٠٠ش ازيب بهمن، ١٣ روز شنبه  ران خبريبه گزارش آژانس ا

ن آارگران معترض گفتند يا.  زدند ی شهرستان البرز دست به تجمع اعتراضیافت حقوق خود مقابل فرمانداريدر در

 بهمن از محل کارخانه تا ١۴کارگران معترض روز يکشنبه .  ماه است آه حقوقشان پرداخت نشده است٧حدود 

  . آردند و خواستار پرداخت حقوقشان شدندیيماين راهپي قزویرفرماندا

آنهابا روشن کردن .  برگزار کردندیزيآم ک البرز تجمع اعتراضي بهمن کارگران آارخانه الست١۶روز يک شنبه 

ه  ما۴ گذشته نسبت به یآنها همانند روزها.  روزه خود ادامه دادند٢٢آتش و تجمع در محوطه کارخانه به اعتراض 
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  .دات کارخانه اعتراض خود را اعالم کردنديپرداخت نشدن حقوق و متوقف شد تول

  ». استیروزياتحاد اتحاد رمز پ« :دادندي شعارمین تجعع اعتراضيآارگران درا

 بهمن اقدام به يک تجمع اعتراضی ١۵ نفر هستند روزدوشنبه ۵۶٠م آرج آه ياف در جاده قديآاگران آارخانه ال

  .  آارخانه اعتراض خود را اعالم آردندینهاي فروختن زمیه قصد آارفرما برا و نسبت ب کرده

ك ظهر يهم اآنون آه نزد«:ن آارخانه گفته استيك آارگر ايران خبر ي بهمن آژانس ا١۶به گزارش روز سه شنبه 

ن اقدام آه ي از ااد مستضعفان است دستيندگان ما مشغول مذاآره هستند، اگر آارفرماها آه درارتباط با بنياست نما

م آه با سرنوشت ما ي گذاریم آرد و ما نمي آارگران است برندارند ما مجددا تجمع خواهیت شغليرسئوال رفتن امنيز

  ». شودیو خانواده ما باز

 بهمن گذشته ٢٢اند روز دوشنبه  ن آه شش ماه است حقوق نگرفته ي قزوینفر از کارگران کارخانه روکش چوب ٧٠ 

افت حقوق معوقه و از سر گرفتن خط يز داشته و خواستار دريآم  استان تجمع اعتراضیت کارگراليدر محل تشک

 یز به استانداريآم  اعتراضیا به گزارش سايت دسترنج کارگران اين کارخانه با ارسال نامه. د کارخانه شدنديتول

 چهارشنبهروز شمارهدر زدي  آفتابروزنامه  . و شروع به کار کارخانه شدندین، خواستار رفع مشکالت حقوقيقزو

  .است دادهس خبرلارگران سراب بافت مقابل مجکتجمع جمعی ازاز بهمن٢٤

افت يجان شرقی در اعتراض به آن چه عدم دري آذربا  ن روزنامه، جمعی از کارگران کارخانه سراب بافتيبه نوشته ا

  .مشکالت خود را خواستار هستنددگی به ي ماه حقوق می نامند مقابل مجلس تجمع کرده و رس١٧

 تن از کارگران کارخانه سراب ١٣٠«خبرگزاری مهر در گزارشی پيرامون اين حرکت اعتراضی اعالم کرد که 

.  ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند١٧بافت آذربايجان شرقی در اعتراض به عدم دريافت 

 کارگر کارخانه سراب بافت معرفی کرده و به صورت آرام در مقابل درب ۵٠٠کارگران تجمع کننده خود را نماينده 

  «.شمالی نهاد قانونگذاری گرد هم آمدند

يکی از تجمع کنندگان در برابر مجلس به نمايندگی از کارگران کارخانه سراب بافت در اين زمينه گفت، اگر صنعت 

زد ما وجود ندارد، بايد معلوم شود چگونه همه نساجی در حال ورشکستگی است و پولی در جهت پرداخت دستم

    .محصوالت توليد گذشته به فروش رفته و محصوالت آتی پيش فروش می شود

  . شهرستان البرز تجمع آردندیافت حقوق در مقابل فرماندارينه بافت قزوين در اعتراض به عدم دريآارگران پوش

 ٢٧ روز شنبه ١١نه بافت از حدود ساعت يز آارگران پوش نفر ا٢٠٠ن، حدود ي فارس از قزویبه گزارش خبرگزار

 شهرستان البرز حرآت آردند و با تجمع تا ساعت ی از محل آار خود به سمت فرمانداریبهمن به صورت دسته جمع

   .افت حقوق معوق خود شدندي جهت دری مسئوالن دولتیدگي خواستار رسین فرمانداري مقابل ا١۴حدود 

  
  فعالين کارگری نيشکر هفت تپهادامه فشارها عليه 

بنابه گزارشات رسيده از طرح نيشکر هفت تپه شوش در روزهای اخير اداره اطالعات شوش اقدام به بازداشت 

فعاالن کارگری که در روزهای اخير به اداره اطالعات شوش .موقت تعدادی از فعاالن کارگری اين کارخانه کرده

آنها در طی ساعات بازداشت مورد . اه قنبری، خسرو باقری و سيروس ميرزائیعبارتند از آقايان جهانش. برده شدند
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. رفتار ماموران وزارت اطالعات با فعاالن کارگری وحشيانه بوده . بازجوئی ماموران اين اداره قرار گرفتند

چرا در اعتصابات و ماموران اطالعات فعاالن کارگری را تحت فشار و تهديد خود قرار داده اند وبه آنها گفته اند که 

تظاهرات گسترده کارگری در تابستان امسال شرکت داشته اند و در مورد ارتباطات آنها با ساير فعاالن کارگری 

  .کارخانه نيشکر هفت تپه و فعالين حقوق بشری مورد بازخواست قرار گرفته اند

 که در صورت شرکت در اعتراضات و درپايان بازجوئيها، بازجويان اطالعات فعاالن کارگری را تهديد کرده اند

  .اعتصابات کارگری و همکاری با ساير فعاالن کارگری اين شرکت بازداشت خواهند شد

  ١٣٨۶ بهمن ١۶فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، سه شنبه : منبع

  فراخوان کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه
  کارگران ، هم زنجيران

ترين خواستها و منافع  در دفاع از ابتدائی» کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه« ما همانطور که اطالع داريد،

طبقاتی خود، راههای مختلف را در دفاع از اين حقانيت را پشت سر گذاشته و نهايتا با اراده و اتحادمان دست به 

   .اعتصاب پيروزمند خود زديم

که در راستای تشکل کارگری خود، به نيروی خودمان تشکل ما به بخشی از اين خواستها دست يافته و قرار بود 

در پی درخواست . خاص خود را تشکيل داده تا بهتر بتوانيم از منافع خود و ديگر هم زنجيران مان دفاع نمائيم 

کارگران نيشکر هفت تپه برای ايجاد تشکل کارگری و رد هر گونه تشکل فرمايشی، قرار شد که با ايجاد هيئت 

   .برگزاری مجمع عمومی درجهت ايجاد تشکل کارگری خود گام برداريمموسس و 

در اين رابطه و برای ثبت تشکل مد نظر، مکاتبات خود را با وزارت کار آغازکرده و بعد از جواب دادن از طرف 

رو برو وزارت کار به اداره کار شوش مراجعه کرديم که با برخورد نامناسب آن اداره و ساير دستگا ههای امنيتی 

در اين راستا به نمايندگان ما از طرف مراکز امنيتی و حراست کارخانه از تمامی جوانب فشار آورده وحتی . شديم

آنها را تهديد به کاهش دستمزد نمودند و همچنين اعالم کردند که دوران اعتصاب برای آنان غيبت محسوب خواهد 

  .شد

  :کارگران؛ مردم آگاه

ز منافع طبقاتی خود به هر طريقی که شايسته باشد دفاع کرده و اين را ابتدائی ترين خواست ما حق خود می دانيم که ا

ما . خود دانسته و خود را محق می دانيم که از دستاوردهای تا کنونی، دفاع و بر خواست و مطالبات خود پای بفشاريم

تار آن هستيم که کليه کارگران و ضمن محکوم کردن هر گونه فشار به کارگران و به خصوص نمايندگانمان خواس

فعاالن و تشکالت کارگری و سازمانهای مدافع حقوق کارگری به اين شيوه برخورد نهادها و ارگانهای امنيتی 

اعتراض کنيد و به هر طريق ممکن از حقانيت کارگران نيشکر هفت تپه دفاع کرده، تا ما بتوانيم با اتحاد و همبستگی 

  .دست يابيمطبقاتی به مطالبات خود 

  گران نيشکر هفت تپهکار

  سايت سالم دموکرات: منبع -١٣٨۶اول بهمن 

 


