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 ی کارگری ايران آثار منفی تورم بر زندگی جامعه

 
خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                مريم انصاری                                       

                                     
های ثابت درتامين زندگی خود  تورم فزاينده باعث شده که کارگران ايران با حقوق

  .شوندبا مشکالت بيشتری مواجه 

بنا بر گزارش بانک مرکزی ايران شاخص تورم در ارديبهشت ماه امسال از مرز 

اين تورم افسارگسيخته وضع معيشتی کارگران را به .  درصد هم گذشته است٣٠

ها هم مزيد بر علت  ها و اخراج عدم پرداخت حقوق. شکل فاجعه باری درآورده است

  .اند شده

رغم همه فشارها ،  یج سراسر آشور گفت که عليه در اجتماع فرماندهان بس م٣٠  محمود احمدی نژاد روز جمعه،

تورمی که به گفته منتقدان دولت .  آشور جز تورم رو به بهبود داشتهی اقتصادیها ها، تمام شاخص ميدها و تحريتهد

برای بسياری در اين روزهای سخت . رسد و روزهای سختی درانتظار اقتصاد ايران است دارد به نقطه ای بحرانی می

  . ايران مدتهاست که آغاز شده

. کنند خوشبينانه آقای احمدی نژاد را حکايت میرسند چيزی خالف نظر ايران میگوشه و کنارگزارشهايی که ازخبرها و

قيمت مايحتاج .  درصد هم گذشته است٣٠بنا بر گزارش بانک مرکزی شاخص تورم در ارديبهشت ماه امسال از مرز 

برخی گروه های . مانند حبوبات، لبنيات، روغن، برنج و غيره بين هشت تا هشتاد درصد افزايش داشته استروزمره 

جبهه مشارکت در بيانيه ای که انتشار . رسد منتقد دولت معقتدند اوضاع دارد به بحرانی با ابعاد غيرقابل پيش بينی می

آنچه کارشناسان . بار بود  بينی و خسارت ادث غيرقابل پيشداده نوشته است که درصورت ادامه اين روند بايد منتظر حو

کنند، شايد متعلق به آينده ای دور نيست و همين امروز اينجا و آنجا  اقتصادی و گروه های منتقد دولت به آن اشاره می

  . دهد خود را نشان می

گويند که به  آنها می. را نگرفته انددر اين گرانی و تورم کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه چهار ماه است حقوق شان 

جعفر عظيم زاده عضو اتحاديه . شان هم پاسخی جز ضرب و شتم، دستگيری و جز ارعاب داده نشده است اعتراضات

گويد تورم افسارگسيخته ای بويژه از ابتدای سال برجامعه حاکم شده وضع معيشتی کارگران را  کارگران اخراجی می

  . رده استبه شکل فاجعه باری درآو

متوسط .  هزار تومان است۶٠٠ هزارتومان و يا نهايتا ۴٠٠ ۵٠٠باالترين سطح دستمزد کارگران در صنايع بزرگ 

و .  هزارتومان است٢١٩ هزارتومان است و حداقل دستمزدی که هم به تصويب رسيده ۴٠٠ الی ٣٠٠دستمزد بين 

  :کند جعفر عظيم زاده اضافه می

 هزارتومان ٢١٩ ٢٢٠درصد کارگران ايران با ٧٠توانم بگويم،  ان، من به جرات میی کارگران اير بخش عمده"

ای وجود ندارد  در بخش خدمات، در بخش خدمات و در بخش ساختمان هيچ بيمه. کنند دستمزد امروز دارند زندگی می
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 کارگر دستمزدها ١٠٠ا  کارگر و ي٢٠٠ ٣٠٠های متوسط با  در بسياری از کارخانه. و به شدت دستمزدها پايين است

   ." هزارتومان حق اوالد و مسکن و اينجور چيزها۴٠٣٠ هزارتومان است يا نهايت با ٢٢٠همين 

پول يک آدامس هم " تومان است که ٨٠از اين رقم حق خواربار. حق مسکن و خواربار ده هزار و هشتاد تومان است

شود  و رقم را هم به حداقل دستمزد اضافه کنيم، نهايتا می تومان است و اگر اين د۵٠٠ هزار و ١٨حق اوالد ". نيست

و قيمت مسکن در جنوب شهر . قيمت يک کيلو برنج سه هزار تا چهارهزار تومان است.  هزارتومان٢۶٠ يا ٢۵٠

  .  هزار تومان نيست۴٠٠تهران زير 

  :گويد جعفر عظيم زاده می. در ساير مراکز استانها هم وضعيت به همين منوال است

شرايط معيشتی کارگران در اين سی سال گذشته به شدت افت کرده و امسال به نظر من به يک وضعيت کامال "

بارتری  شوند و کارگرهايی که بيکار هستند، شرايط بسيار فاجعه بويژه کارگرانی که اخراج می. بار رسيده است فاجعه

آگهی در در و ديوار ديگرمخصوصا در تهران روی تير برق و االن در اين جامعه فروش کليه به صورت زدن . دارند

ی کارگر تحميل شده و  ست که امروز در جامعه به طبقه ی اين وضعيتی اين نتيجه. اند ديوار آگهی فروش کليه را زده

   ."داردشود و هيچ تامينی ن شرايط اسفباری که امروز کارگران با آن مواجه هستند، بويژه بخشی که اخراج و بيکارمی

ی بيکاری بقدری پايين است که به هيچ کجای کارگران  گويد که سطح بيمه او درباره بيمه بيکاری کارگران می

رگران گيرد که اين تازه شامل حال کا ی بيکاری به کارگر تعلق می رسد، به ازای هر پنج سال، يک سال بيمه نمی

  .ين که به کارگرهای اخراجی و بيکاری کاری بدهند، وجود نداردهيچ اميدی به اطرف ديگراز. شود قرارداد موقت نمی

برند؟ و آيا اين تشکل ها شانسی برای حيات و  آيا در اين شرايط کارگران بدون تشکل های خود کاری از پيش می

  کنند؟ فعاليت پيدا می

ظرف سه  جعفر عظيم زاده به گفته . ظرف سی سال گذشته تشکل های مستقل کارگری امکانی برای پا گرفتن نداشتند

ی فشار خيلی زيادی که به لحاظ معيشتی و اقتصادی برآنان آمده، به اين نتيجه  چهار سال گذشته کارگران در نتيجه

ها با سرکوب و  با اين حال در اين سه چهارسال گذشته نيز ايجاد اين تشکل. های خود را برپا کنند رسيدند که تشکل

هايی که مانند بسياری کشورهای ديگر بتوانند مطالبات کارگران را پيگيری  تشکل. ه استتهديد و بازداشت مواجه شد

  :کنند، امروز اساسا در ايران وجود ندارند

وقتی سنديکای شرکت واحد تاسيس شد، حمله کردند و . االن همين اتحاديه هم که ما داريم، به شدت تحت فشار است"

ی ما هم  با اتحاديه. ی آن آقای منصور اسانلو در زندان است  رييس هيات مديرههزار کارگر را بازداشت کردند و االن

مرتب . پارسال سيزده نفر را گرفتند و همين االن تعدادی از اتحاديه در زندان هستند. دقيقا همين برخورد را کردند

   ."آورند کنند، مرتب فشار می دوستان ما را تهديد می

ولی نه فقط اين اجازه را .  امضا برای ايجاد تشکل جمع کرده اند٢۵٠٠ت تپه هستند که نمونه ديگر کارگران نيشکر هف

  . به آنها ندادند بلکه با نيروی نظامی به آنها پاسخ دادند

طی دهها سال گذشته، امروز اين جامعه توليد کرده است در که کارگری که ميلياردها ثروث دراين جامعهدر" 

دهند با  ام، دستور می گويد من گرسنه دهند و وقتی اين کارگر می هارماه دستمزدش را نمیدهند، چ دستمزدش را نمی

ست که به لحاظ طرح مطالبات کارگری از طرف کارگران و ايجاد تشکل آن در  اين شرايطی. باطوم بزنند تو سرش
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  ."ايران وجود دارد

 کارگر در ٣٠دوشنبه اين هفته .  وضع معيشتی آنهاوضع ايمنی کارگران هم به گفته جعفرعظيم زاده آيينه ای است از

به گفته رييس دانشگاه .  نفر بشدت زخمی شدند۵٠کشته و " کيميا گستر"و " کيمياگران امروز"سوزی کارخانه  آتش

احتياطی  مسئوالن علت را بی. درصد است١٠٠ و تا ٧٠علوم پزشکی اراک شدت سوختگی دوسوم مجروحان باالی 

  :گويد ولی جعفر عظيم زاده می. اند هنگام جوشکاری اعالم کردهيکی از کارگران 

اين . دهنده است ديروز سه نفر بعنوان هياتی از طرف اتحاديه ما رفته بودند به آنجا و گزارشی که آوردند واقعا تکان"

فرسودگی سوزی،  و يکی از عوامل اصلی آتش. يک دانه هم ندارد. نشانی ندارد شهر صنعتی دستگاه حريق و آتش

يعنی کارفرماها هيچ الزام و . ها بوده طبق گزارشی که دوستان ما آوردند و ما بزودی اين را منتشر خواهيم کرد لوله

 کارگر ٣٠ای که  ای برای ايمنی کار بکنند يا نکنند که از دورن آن همين فاجعه اجباری باالی سرشان نيست که هزينه

شود، بويژه در  آيد و طبق آمارهايی که اخيرا دارد چپ و راست منتشر می یدر اين آتش سوزی جزغاله شدند بيرون م

  ."ی ساختمان سازی، روزی نيست که سه چهارتا کارگر کشته نشوند عرصه

   

  مريم انصاری

 دويچه وله

٠-٣٠۵-٢٠٠٨  


