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 !از کوزه همان برون تراود که در اوست

 
  ی لنگرودی جواهرريام  ١٣٨٧ اسفند ٢۴شنبه                                                                        

  
،٨٧سفند ا٢١عصرچهارشنبه کار،ی عالیشورا  

! کردنيي تومان تع۵٠٠هزار و٢٧۴ مبلغ به  رارانيکارگران ا١٣٨٨حداقل دستمزد سال   
 یندگان گروه هاي کار متشکل از نمای عالیشورا: "  اعالم داشته اندی اسالمی جمهوری رسمی هایخبرگزار

ده کارگران را دو ني خود حداقل دستمزد سال آین جلسه رسمي و دولت، عصر امروز دردومیي، کارفرمایکارگر

 کار حداقل مزد ی عالی شوراوبهبر اساس مص: " در ادامه اعالم شده" ن کرد ييال تعي هزار ر٧۴۵ون و يليم

 ٢۵ن رقم نسبت به سال گذشته يال خواهد بود که اير۵٠٠ هزار و ٩١ معادلینده رقميروزانه کارگران در سال آ

ن مزد ي درصد آخر۵زاني به م٨٨ سالین از ابتدايهمچن : "  خبر آمده استانيدر پا." ش داشته استيدرصد افزا

 شود ،مشروط به یال به دستمزد کارگران افزوده مي ر۶۴٠هزار و١۴ روزانهفه به اضای سال جاریا مبنايثابت و 

ه يدر مورد نرخ پا : " دي افزای ملنايا. " ال کمتر نشودي ر۵٠٠ هزار و ٩١نکه دستمزد روزانه هر کارگر از مبلغ يا

 بر اساس جدول ها هر گروي سایک بوده و براي گروه یاد شده براي مشاغل مبلغ یبند  طبقهیها سنوات مشمول طرح

"( شود یز مانند سال گذشته عمل مينه خانوار نيدرمورد مبلغ کمک هز. شود ی وزارت کار اقدام می از سویاعالم

   (٨٧اسفند٢١ مهر، - لناي ایخبرگزار

 ی طراني آزاد کارگران اهي تهران و حومه و اتحادی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند ستکهي همه در حالنيا

  از ی از ده هزار امضا توسط جمعشيما با ب: "  گزارش کرده اند ٨٧ اسفند ماه ١٨ خي مشترک در تاری اهيانيب

 و ی اسالمیجلس شورا کار، می عالی شورال،ي تحومزدها دستشيکارگران فراخوان دهنده طومار خواست افزا

  "....مي مصلحت نموده اصيمجمع تشخ

 ی نصف نرخ تورم واقعشهي همیاز آنجا که نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکز: "  دارندی اعالم مساني نوهيانيب

 معطوف به طرح یاستهاي از سی بخشی اقتصاددانان و اجرای هایني بشيموجود در جامعه بوده است و بر اساس پ

   . خواهد کردداي پشي افزایآور به طور سرسام ندهي در سال آی زندگی هانهي هز،یاقتصادتحول 

 بر دارندي اعالم مراني آزاد کارگران اهي تهران و حومه و اتحادی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند: لذا

 و پانصد هزارتومان ونيلي مکي دي حداقل دستمزد کارگران بانکي و منصفانه هم ای علمیاساس هر گونه کارشناس

 کارگران،  ما به عنوان قدم ی برای انسانی زندگکي نيام تی راستا و برانيدرا: "  آمده است هيانيدر ادامه ب." باشد

  :ميداري شده است اعالم ملي تحمراني که بر کارگران ای جبران فقر و فالکتیاول برا

 تومان در ونيلي مکي کم تر از دي نبارسدي مبيکار به تصو ی عالی در شوراندهي آی روزهای که طیحداقل دستمزد

 دستمزدها را شي که تا کنون طومار خواست افزای از ده هزار کارگرشي از بیندگي به نمالهينوسيماه باشد و ما بد



رخ  کار آنان نیروي نی کارگران برای واقعی هاندهي کار بدون حضور نمایعالي که در شورایامضا کرده اند از کسان

   گذشته به حراج نگذارند و بر خواستی کار ما کارگران را مانند سالهایروي نميخواهي مصرانه مکنندي منييتع

  http://www.syndicavahed.info  "...دهند تومان تن درونيلي مکي حداقل دستمزد به مبلغ نيي تعیکارگران برا

ها و دراغلب شهرستان" خانه کارگر"  گان دفاترندهينما.  شداديده هزارامضاء کننده کارگرکه  ازشيجدا ازخواست ب 

 ، ی سرسام آورزندگنهي ضمن طرح مشکالت، باال بودن هزلناي درگفتگوبا ایرودرهرفرصتي چند ماه اخیها، طاستان

 و ی بازاری کارگران به بانک ها و نزول خواران حاجکيکاي ی خواربار، مسکن، بدهی تورم، گرانینرخ باال

 نيي تعیشورا"  نشست دربسته  به اصطالح ی پاشي از مشکالت خود را پیرض الحسنه ، کوه قیصندوق ها

 ارزش اري که معی دارند؛ارقام اعالم شده بانک مرکزی اعالم مشيکارگران به زبان خو. قرار دادند" دستمزد ها 

 ینه خانوار کارگريورم سبد هززان تي تر از نرخ  مني ، همواره پائرودي دستمزد ساالنه به حساب مخ نرنيي تعیابي

 از سرکردگان ی از قول حسن صادق٨٧اسفند١١ خي در تارلناي ایخبرگزار.  باشدی روزانه اش ماتي در حیجار

 قانون کار عنوان کرد و آن ۴١ادهش مزد ساالنه کارگران را مي افزایاستناد قانون:  کارنوشت ی عالیسابق شورا

 ی که بانک مرکزیا  نهيکه سبد هزيشود؛ درحال  ین ميي  قلم کاال تع٣۶راساس بینه خانوار کارگري سبد هزنکه،يا

  .قلم کاالست٣۵۴هادر  متيکند براساس شاخص ق  یاعالم م

درعوض درسبد   ز وجود دارد، ي لوکس نی، کاالهای بانک مرکزینه اعالمي استکه  درسبد هزی در حالني ایول

 یازهاي و نین کالرين سبد تاميشتر ايمت وجود ندارد و بي گران قیها  ني مثل ماشيی، کاالهاینه خانوار کارگريهز

مزد روزانه کارگر درسال  : " سدي نویازم کاربی روزخبرگزارنيدرهم.  استی خانوار کارگریه و ضرورياول

ش يدرصد افزا١٠٠هزار و ١٢ن رقم امروز نسبت به آن سال يال بود اما هرچند که اي ر۵۶٧ معادل ی رقم۵٨

شود   ی سال گذشته به وجود آمده است مشخص م٣٠ تورم که دریهزار درصد١٧سه با رشديه است، اما درمقاداشت

 که اعالم شده است نشان ی رقمهيبر پا ) ٨٧اسفند١١ ،لنايا." ( عقب استدرصد چهارهزار یش مزديکه هنوز افزا

 و خط ینه زندگيان سبد هزيطه خالء م از مشكالت موجود در رابیكي ستي بای می دستمزد واقعزاني که ، مدهديم

 یول.  داد ی ماسخن خالء پرنشده ، پيگاه ا چي سال ها هني ای حاآم برجامعه در طیط اقتصاديفقربوده را آه درشرا

   . گرددی دستمزد ، درب به همان پاشنه منيي تعی عالیشورا " یبرا

ندگان ي کارمتشکل از نمای عالیشورا"  گان ندهي دربسته به نام نمای دراطاقها٨٧اسفند٢١آنچه درعصر چهارشنبه 

 توجه به انبوه خواست ها و مطالبات ني نشانه کمترد،يبه انجام رس"  و دولتیي، کارفرمای کارگریگروه ها

دختر سه ساله ام اصال .  دارد که من چند سال دارمیتيچه اهم : " دي گوی کارگراست که مني ااديکارگران و فر

 یم:  دهدی کند و ادامه می می با من بسازد،مکثی متر١٢ک اتاق يده، همسرم مجبور است در يدرنگ لباس نو را ن

  م؟يده ايد چند وقت است رنگ گوشت را نديدان

ا چپاول يران را يك سو؛ دولت درآمد حاصله از منابع سرشار اي است که از نياخبارو گزارشات درون کشورموئد ا

 خود و بخش یاردها دالر از آن را خرج پروژههايليا ميكند و ير ميرازن حكومت سيب سران هميآرده و در ج

م ينيبي مگرسو؛ي محروم کشور ندارند و از ددمان مری برایچ سودين پروژه ها هيا.  سازدی می و خودشانیخودمان

داقل خود سال همان حقوق ح دواي کي بسا ید روزها، هفته ها، ماهها و اي بارانيزنان و مردان زحمتكش اآه چطور



 وهي گوشت و مرغ و مچگاهي باشند و هشاني خانوادهایازهاين ني تریهاي پایافت نكنند و نتوانند پاسخگويرا هم در

 و دار،ُپردوامي پااي ی موردی نوشته ام ؛ تشکل، تجمع، اتحاد عمل هاشترهميمن پ. ابدي راه نشاني هارهبرسرسف

 موجود در سطح جامعه، ی اجتماعی جنبش هاعياتحاد عمل وس و ی مستقل سراسری تشکل هایابيکارآمد، سازمان

 با يی حلقه مقدم رودرروران،ي ازمبارزات کارگران ایباني پشتی درراستای المللني بی همبستگني ترعي وسختنيبرانگ

      !ميي و موثر فروگذار ننمای اقدام جدچي ازهنراهيدرا.استبداد حاکم است 

هنمان، بخاطرعدم ي اعتراضات آارگران محروم معي گذشته با موج وسیوزهاما درطول ماه ها، هفته ها و ر 

 گوناگون داخل ی ها و وبالگ هاتي که درسطح سایبطور.  زدندیپرداخت حقوقشان دست به اعتراضات گسترده ا

    : شده استرشمارشي اعتراضات بشکل زنيکشورا

.  پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود تجمع آردندلون خرمآباد در اعتراض بهياول بهمن، آارگران شرآت پارس* 

  .ر شدنديبا مسئوالن در آارخانه درگ,  قرار دارندی سختیشتيت معيآارگران بجان آمده آه در وضع

ك ي ماه حقوق خود دست به ۶ اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ی ، آارگران محروم شهردار٨٧شش بهمن* 

  . زدندیتجمع اعتراض

 ی تجمع اعتراضنژاديل پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل دفتر احمدي بهدلیع فلزي، آارگران صنا٨٧هشت  بهمن*

  . کارگران را محاصره آردندین حرآت اعتراضي از ترس، ای انتظامیرويمأموران ن. برپا آردند

نها خواستار آ.شكر اعتصاب آردندي بر نی تن از آارگران ن١۵٠٠ش ازي، در هفتتپه خوزستان، ب٨٧ماه دهم بهمن*

  .پرداخت به موقع حقوق و پاداش ساالنهشان شدند

ه يجمله در پاآدشت آرج، آارگران سازمااز. ميز بودي نیگر آارگري دی، شاهد چند حرآت اعتراض٨٧دهم بهمن*

غارت حقوقشان بجان آمده بودند،  ویدزدآنها آه از. آردند برگزاریتجمع اعتراضشهر ني ایمقابل دادگستردر

  ”.سال است حقوقشان پرداخت نشده استدو ”:گفتنديم

ان خشم و اعتراض خود به تهران رفتند و ي بیس سسندج براي، آارگران آارخانه پرر٨٧ روز دهم بهمنضايا * 

  . برگزار آردندی تجمع اعتراضیوان عدالت اداريدرمقابل د

در مقابل اداره  ، خودیا خانوادههار همراه بيآارگران آارخانه قند بردس تن از٢٠٠ش از ي، ب٨٧ بهمنزدهيسروز* 

ز پرداخت نشدن حقوق عقب ياعتراض آنان ن. برپا آردندین شهر تجمع اعتراضيان در مقابل دادگاه دريهمچنآارو

  .افتادهشان بود

در مقابل , كوي شرآت سامیرآار در همدان آارگران اخراجي، همزمان با حضور وز٨٧روز پانزده بهمن* 

  .ر در پرداخت حقوق خود بودين بخاطر تاخياعتراض آنان همچن.  برپا آردندی تجمع اعتراضیاستاندار

 قرار دارند در مقابل ی سختیشتيت معي خامنه شبستر آه در وضعی، آارگران نساج٨٧روز نوزدهم بهمن* 

رگران محروم آه تا آان يا.  ماه پرداخت نشدن حقوق عقب افتادهشان بود١٨اعتراض آنان به . آارخانه تجمع آردند

 برگزار یگري دیتجمع اعتراضزيتبر آاردرارهمقابل ادك هفته بعد هم دري دست زدند یتجمع اعتراضبحال چندبار

   .آردند

   آردند ی تجمع اعتراضین در مقابل استانداريقزو" مه نخ"و" فرنخ "یها ، آارگران آارخانه٨٧ بهمنستميروز ب* 



 به یمهايچگونه پرداخت بيگذرد، هنوز هي تن از آارگران م۴٠٠ك به ي نزدماه آه ازاخراج٧ش ازيپس ازگذشت ب

  .ستز پرداخت نشده ايآنها صورت نگرفته است و حقوق عقب افتاده ن

ن آارگران يا. برپا آردندیز تجمع اعتراضي زنجان نی ،آارگران آارخانه سرب و رو٨٧  بهمن ستمي روز بضايا*

  . نكردهاندافتيمحروم چند ماه است آه حقوق در

 برگزار ی اعتراضيیمايك راهپي اهواز ی تن از آارگران لولهساز٣۵٠٠ش ازي ، ب٨٧ دوم بهمن ستيروز ب*

ابان ي ماموران، به خیدهايآارگران بدون توجه به تهد.  و حقوق عقبافتاده خود بودندیت شغليآنان خواستار امن.آردند

  .ختندير

 تهران تجمع یابان آزادي در مقابل وزارت آار در خیچوب طالقانع ي ،آارگران صنا٨٧ چهارم بهمنستيروز ب*

  .افت نكردهاندي دریچگونه حقوقين آارگران هيكسال است آه اي.  برگزار آردندیاعتراض

د سرکوب و اخنتاق در کشور اعتراض يه موج جدي علیه اياني با انتشار ب٨٧ران در پنجم اسفنديسندگان ايکانون نو* 

ر يدر چند ماه اخ. ها افزوده شده است زان احضارها و بازداشتيبر م: " ...  کانون آمده است انيب از یرد بخش. کرد

د، ناصر زرافشان، يمو نيد اميپور، مج يی، فرزانه آقایآباد  دولتود محم-رانيسندگان اي کانون نوی چند از اعضایتن

 قرار یيها مورد بازجو ر شدند و ساعت بارها احضایتي امنیروهاي توسط ن-یزاده و حسن صانع یفرخنده حاج

طرف نگذشته بود که محسن  ی بنیزيوسف عزي ین زندان براي از صدور حکم سنگیاديو هنوز زمان ز. گرفتند

 بازداشت و پس از تحمل حدود دو ماه زندان با یفعاالن جنبش کارگر کانون و ازیگر از اعضاي دیکي یميحک

 یچ جرميتپه، که ه شکر هفتي کارگران نیکاي سندی پنج نفر از اعضایره بران دويدر هم. ن آزاد شدي سنگی قهيوث

 مختلف کشور یها  در دانشگاهانينشجودا. اند، حکم زندان صادر شد شت و حق تشکل خود نداشتهيجز دفاع از مع

ده ي سرکوب عقش وي از تفتیگري بارز دی ز نمونهي نی مذهبیها تيفشار بر اقل. ورش و بازداشت قرار گرفتنديمورد 

فر شدند، که يتر ک ناماِن معترض سخت پناهان و گم یان بين ميدر ا. افتيش ير افزاي اخیها  آن در ماهی است که دامنه

 از هجوم و یيها ها، همه، تنها گوشه نيو ا. پناهان معترض است ین بي از ایزدن  مثالیي  نمونهدوست ه اقداميعال

  " …ديآ یه شمار مر بي در چند ماه اخ سرکوب گسترده

 برگزار ین شهر تجمع اعتراضي در ایسان در سمنان در مقابل استانداري ، کارکنان شرکت پرد٨٧پنجم اسفند*

ن حرآت ي از ترس گسترش ای انتظامیرويمأموران ن. ماه حقوق عقب افتاده خود شدند٢آردند و خواستار پرداخت 

  .ند به آنترل و محاصره تجمع آنندگان پرداختیاعتراض

نا وارد ي می بهداشتینيتجمع کارگران چ:  اعالم شد لناي ایاز طرف خبرگزار )٨٧پنجم اسفند( روزني در همضايا*

ن ي شود درصورت عدم توجه مسئولی رسد و احساس می نفر م٣٠٠ن کارگران به يتعداد ا... ن روز خود شديهفتم

 آرام یت کارخانه برايرين روز گذشته مديهمچن:در ادامه خبر آمده است .  خواهد داشتیري،تبعات جبران ناپذ

   . برندی نداشت وکارگران همچنان در تجمع به سر می در پیجه ايداکردکه نتينمودن کارگران درجمع آنان حضور پ

 عقب ی رشت دراعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای شهر صنعتیبيكل ترآيروگاه سي ، آارگران ن٨٧ششم اسفند* 

   .افتاده تجمع آردند

   د ما ذر اعتراض به عدم  پرداخت ی سازکي نفرازکارگرا ن ال ست٢٠٠٠ از شيب:  آمده است ٨٧هفتم اسفنددر * 



  .... حقوق در دوماهه گذشته دست به اعتصاب زدند

 ی کارخانه ها در شهر صنعتیلي از اخراج گسترده کارگران و تعطيی گفتگوی طی برابروي ، راد٨٧هشتم اسفند*

ت يران در باره اخراج کارگران، وضعيه آزاد کارگران اي اتحادی راد از اعضای ؛ شاهپور احسانکاوه آمده است

  . دهدیش دستمزد ها خبر مي جهت افرامضاء ایجمع آور...   آنان ویاسفبار کارگران مهاجر و خانواده ها

کارگران ذوب : ده است  کارگران ذوب آهن اصفهان آغاز شد؛ در ادامه خبر آمني، اعتصاب نماد٨٧دهم اسفند* 

 کارگران هنگام ی بطور معمول اسامی امروز اعتصاب خود را آغاز کردند که از سوئیطيآهن اصفهان در شرا

 انتظامات کارخانه امروز دست به نيامور مگري دی و از سوشودي مادداشتي کارخانه ی عذا از رستورانهاافتيدر

  ارخانه زدند مختلف کی مرتب در قسمتها و کارگاههایگشت زن

 چهارماهه خود یايک دنا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاي، آارگران آارخانه الست٨٧ دهم اسفندضايا*

ز دست به اعتصاب زده و از کارکردن ين کارگران در محل کار خود نيا. در مقابل کارخانه اقدام به تجمع کردند

ن آارخانه ين آارگران و آارگزاران در اي بیري به درگین حرآت اعتراضيصبح روز شنبه ا.  کرده اندیخوددار

   شدندی از آارگزاران زخمیان آن، تعداديد که در جريانجام

  . رسديتومان م هزار٨٠٠بهگسترش فقردرسه سال گذشته خط فقر:سدينوي، م٨٧ دهم اسفندخيتار درتي جمهورتيسا*

 ني ای نکرده اند و اعتراضات تا کنونافتي دریمزدماه است دست١٠ رفته همي رو٢ شماره ی فلزعيکارگران صنا*

 نه تنها محققق ني مسئولی تجمعات مکرر آنان و وعده هارغمي معوقه شان علی دستمزدهاافتي دریکارگران برا

  . صادر کرده استزي را نارگران کني آباد حکم بازداشت شش نفر از اافتينشده، بلکه دادگاه 

ن استان دردو ي آارگر ا١١٠كارشدنين ازبي خانه آارگراستان قزويیراجرايلنا،دبي، به گزارش ا٨٧چهارده اسفند *

  .روزگذشته خبر داد

 و سخت یت بحراني خانه آارگر استان مازندران از وضعيیر اجراي دهد ؛ دبی خبر ملناي روز اني در همضايا*

  .وقه طلب دارندآارگران دو ماه حقوق مع.  مازندران خبر دادی آارگران آارخانه نساجیشتيمع

 ، سه ماه است که واني مر- شهرسنندج یلومتري کستي واقع دربشهي شوی، کارگران شهردار٨٧شانزدهم اسفند * 

 ی نفرکارگر دارد که ازنظرامکانات بهداشت٧ شهي شوی روستایشهردار. نکرده اندافتي خودرادریايحقوق ومزا

  . برندی بسرمی ومالیار کطي شرانيتر شود ودربدی آنها داده نمی به سالمتی گونه توجهچيه

 ی سنبل آبادیرضا عبد:   آمده است ٨٧اسفند ١٧ خيران در تاري معلمان ای،به نوشته کانون صنف٨٧هفدهم اسفند *

مجتمع ١٠۵٩ یس شعبه ي رئینيد رضا حسيد حمي آموزش وپرورش تهران به حکم س١٩ ۀ منطقیسير زبان انگليدب

  .به شالق محکوم شددنظري تجد١٩ۀ شعبس ي رئید محمدي حمیکم، توسط آقاد حيي وتاید بهشتي شهیيقضا

 و صنعت استان  کشتیکارگران شرکتهاازنفر١٠٠حدود: آمده است مهری، به گزارش خبرگزار٨٧ اسفندجدهميه*

ت ما احقاق حقوق خود و پرداخن افراد خواستاريا.  تجمع کردندی اسالمیمقابل مجلس شوراخوزستان صبح امروز

  .مه فصول گذشته خود هستنديبه التفاوت ب

شكرخوزستان درمقابل مجلس يآارگران ن:  آمده است راني کار ای، به گزارش خبرگزار٨٧ اسفند جدهميه درضايا*

ن آارخانه درمقابل مجلس ي آارگر ا۵٠٠ ازسه هزار ویندگي نفر بودند به نما٢٠٠آنندگان حدود  تجمع آردند تجمع



 ماه آار دارند ۶-٧آنند،اظهار داشتند آه ساالنه حدود ی مار آینكه به صورت فصليان ايها با ب آن. دندتجمع آرده بو

  .شوند یكار مي بیاي سال بدون حقوق و مزایو درمابق

 ماه حقوق ١٠ن آارگران ياند ا  ماه حقوق نگرفته١٠، بمدت ی ساريیايميع شي، آارگران صنا٨٧نوزدهم اسفند  *

  .اند افت آردهياند تنها امروز حقوق خردادماه خود را در نكردهافت يخود را در

ازکارگران شرکت آردل  نفر١۵٠  کارگران شرکت آردل حدودی، تجمع اعتراض٨٧  نوزدهم اسفندخي در تارضايا* 

 دى و پاداش خود مقابل دفتر سهامدار اصلى واقع در ضلعياعتراض به چهار ماه حقوق معوقه و پرداخت نشدن عدر

  .شرقى مصلى تهران تجمع کردند

 آن کارگران ، دوازده تن از یکان تپه و اجتماع اعتراضيد کارگران معدن آق دره تيت شدي، مسموم٨٧ اسفندستيب* 

وه به شدت مسموم و از کار يکه در اثر استشمام بخار ج) تکاب(کان تپهي معدن آق دره شهرستان تیکارگران اخراج

  .ت کردندين شهر شکاي کار ااخراج شده بودند به اداره

 از کارگران کارخانه پارس قوه به دنبال یصبح امروز جمع :لنا آمده استي، به گزارش ا٨٧ اسفندکمي و ستيب*

ن ي کارگر ا۵٠٠ازمجموع :  از کارگران اظهار داشتیکي. افت نکردن مطالبات خود مقابل کارخانه تجمع کردنديدر

   . نکرده اندافتيرادر خود ٨٧ و پاداش سالیدي ماه حقوق و ع٣ کارگر ١٠٠کارخانه ،

  ... سلسله اعتراضات همچنان ادامه داشته و داردني او

 دني رسبيبه تصو:  آورند ی برمادي امروز فرني کارگران ازهمست،ي نیراه دراز١٣٨٨ اول ماه مهدنيتا فرارس

 ی به صف  مبارزه براوستني با پ است،ماني مطلق برما و خانواده های گرسنگلي تحمیتومان٢٧۴/ ۵٠٠دستمزد 

  !ميزي خود به دفاع برخی انساناتي دستمزدها از حق حشيافزا

  
  

ی لنگرودی جواهرريام  
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٨٧ اسفند ٢٢  


