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یني در استبداد دی دارهيتوحش نظم سرما  

  
  ١٣٨٧ اسفند ٦ شنبهسه                                                                                             یرهاشميم نتيز

 
 

کارگزاران رژيم ايران با شالق زدن بر پيکر فعاالن کارگری، بار ديگر توحش لجام گسيخته خود را در برابر اراده 

اضهای گسترده  بهمن، عليرغم اعتر٢٧روز شنبه . کنشگران مبارزه برای عدالت اجتماعی به نمايش گذاشتند

مدافعان حقوق بشر، دو نفر از زنان فعال کارگری به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه مه سال جاری، شالق 

بر اساس گزارشهای منتشر شده، سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی در زندان مرکزی سنندج در استان . خوردند

 سنندج، دو نفر ديگر از فعاالن حقوق کارگران به بيدادگاه. کردستان توسط مزدوران نظم سرمايه شالق خوردند

 می شود تصور کرد که   .نامهای عبداهللا خانی و غالب حسينی را به همين جرم به زندان و شالق محکوم کرده است

چقدر اين رژيم زهوار در رفته است که شرکت کردن در روز جهانی کارگر و اعالم خواسته های حق طلبانه، آن 

  . لمت آميز را بر نتابيده و آن را جرم دانسته و چنين احکام قرون وسطايی را برای آن اجرا می کندهم در شکل مسا

 به اجرا گذاشته ٨۶ ارديبهشت سال ١١همين احکام در سال گذشته برای تعدادی ديگر از شرکت کنندگان در همايش 

ی همايشهای مستقل کارگری در اين روز پايوران رژيم گمان می کنند با شالق می توانند مانع برگزار. شده بود

مگر می شود . اگر شالق و سرکوب ادامه دارد، اعتراض هم ادامه خواهد داشت. اما زهی خيال باطل. شوند

استقبال پر شکوه مردم از شالق خوردگان و همدردی با . موضوع اعتراض را با کشتن معترض از صحنه پاک کرد

   .ری از طرف پاسداران سرمايهآنان، پاسخی است درخور چنين وحشيگ

تعيين حداقل .  کميته انتصابی برای بررسی تعيين حداقل دستمزد، کار خود را شروع کرد در ماهی که گذشت

دستمزد در شورای عالی کار متشکل از نماينده کارفرمايان، نماينده دولت به مثابه کارفرمای بزرگ و نماينده غير 

در غياب تشکلهای مستقل کارگری و فقدان نماينده واقعی کارگران، . ام می شودانتخابی کارگران، هر ساله انج

حداقل دستمزد تعين شده هيچ خوانايی با سبد هزينه خانوار کارگری ندارد و هر سال با توجه به افزايش نرخ تورم و 

 اجتماعی و زيانهای گسترش بی عدالتی. باال رفتن بهای کاالهای اوليه زندگی، فاصله طبقاتی عميق تر می شود

ناشی از اين بی عدالتی، به طور مستقيم بر وضعيت معاشی کارگران و مزدبگيران تاثير می گذارد و جبهه فقر 

  . مطلق و حقوق بگيران فقير را گسترده تر می کند

نه دولت پاسداران قصد داشت که از افزايش ناچيز حداقل حقوق ساال» هدفمند کردن يارانه ها«بر اساس طرح 

اين امر که با اعتراض کارگران روبرو شد، حتا به موضوعی مورد مشاجره در ميان پايوران رژيم . خودداری کند

  . سرنوشت اين طرح هنوز معلوم نيست. تبديل شد

  طبق روال سال گذشته کميته ای به اين منظور تشکيل می شود اما در پايان کار عددی که از اين کميته در می آيد با 

  . کارگران نداردنهايت هم تاثيری به حال و روزشود، فرق کرده و درميته مطرح ميکآغاز شروع به کاره درعددی ک
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يش نرخ حالی است که اين ميزان افزااين امر در. ت نه نرخ تورم موجودپايه بررسی کميته نرخ تورم سال قبل اس

  . نايی با استانداردهای نظم سرمايه داری متعارف نداردخواشود وجمهوری اسالمی يافت مياقتصاد بيمارتورم فقط در

امسال، اين کميته حقوق يک ماه کارگران را برای رفع احتياجاتشان معادل يک سال حقوق کارگری که االن موجود 

.  هزار تومان اعالم کرد۶٨٩مسئول اين کميته سبد حقوق محاسبه شده در اين کميته را . است پيش بينی می کند

  ) ٨٧ بهمن ١٨ ايسنا منبع(

 شورای اسالمی کار در نقاط مختلف کشور شده، سبد هزينه ۵٠طبق بررسی که از «علی اکبر عيوضی می گويد 

  » . هزار تومان است۶٨٩ نفره ايرانی، ۴هر خانوار 

 ۶٠٠و  هزار ٢١٩که در آخر .  هزار تومان بود۴۵٠در سال گذشته حقوقی که در اين کميته ها پيش بينی شده بود، 

مسئول اين کميته که در حقيقت کارگزار فرمايشات وزارت کار است مخالفت خود را با نتيجه . تومان تعيين شد

وی در حالی که تاکيد می کند بر اساس تورم ماههای دی و بهمن ماه ، نياز هر . بررسی انجام شده اعالم می دارد

ت، اما اضافه می کند که شورای عالی کار اين رقم را  هزار تومان اس۶٨٩خانواده ايرانی برای تامين معيشتش 

فاصله فاحش بين رقم پيشنهادی . وی می گويد که پيشنهاد کارگران البته بيشتر از اين است» .نمی تواند مصوبه کند«

پوچی اين نوع بررسيها و همه پرسيها  کميته دست ساخته وزارت کار با آنچه که از شورای عالی کار در می آيد، 

  . ر ساختار موجود را نشان می دهدد

شدن به بيکار تهديدن اين دستمزد احتمالی، دريبا تعي هم مخالفت خودش راشورای عالی کاردرنماينده کارفرما

  . کارگران اعالم کرد

موضوع واريز نشدن يک ميليارد دالر مازاد درآمد نفتی به خزانه سرمايه، از جمله مسائلی بود که گوشه ای از 

 بهمن، مخبر کميسيون ١٧روز چهارشنبه . تار فاسد حکومت را نشان داد و به مشاجره ای بين خوديها تبديل شدرف

بخشی از سود سهم دولت «، اعالم کرد که ١٣٨۵برنامه و بودجه در مجلس آخوندی، در گزارش تفريغ بودجه سال 

ون دالر به حساب خزانه واريز نشده است و  ميلي۵٨ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل يک ميليارد و 

اين » . ميليارد ريال در حسابها منظور نشده است۵٩٩٩بخشی از ماليات عملکرد شرکت ملی نفت ايران معادل 

ماجرا زمانی اهميت پيدا می کند که دولت به منظور جبران کسری بودجه سياستهای مالياتی بر واحدهای توليدی و 

. اعالم کرد» شبهه افکنی«احمدی نژاد اين ارقام را . يارانه ها را پی ريزی کرده استنيز طرح هدفمند کردن 

آنها اقرار کردند که دولت بهايی به . همچنين اين گزارش موجب آزرده خاطر شدن برخی از مجلس نشينان شد 

  . مصوبات مجلس در رابطه با درآمد ارزی و بودجه نداده است

رژيم دانسته » مديريت اقتصادی«را يکی از بزرگترين چالشهای » بود درآمد ارزیکم«کارشناسان اقتصادی رژيم 

.  آن قدر وضعش خراب است که مورد مشاجره بين دولتيها و مجلس نشينان شده است٨٨طرح بودجه سال . اند

  » . ماه باشد٩ با توجه به کسری که دارد تنها می تواند جوابگوی حداکثر ٨٨بودجه سال «نماينده منتصب ايالم گفت 

اين رقم با توجه به شرايط .  سال پيش است۴٠کارشناسان حکومتی اعالم کرده اند که صادرات نفت امسال معادل 

  . بين المللی، افزايش جمعيت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفيت توليد در نظر گرفته شده است
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، صادرات غير ٨١در سال . ی داشته استدرصد رشد منف٨١/٨٨با داده های آماری، صادرات غير نفتی ايران، 

 ۵/١١٧بر اساس همين آمارها، واردات افزايش .  ميليارد دالر بوده است٢/٢٢ ميليارد دالر و واردات ۶/۴نفتی 

  ) ٨٧ بهمن ١٢سرمايه شنبه . (درصدی داشته است

.  است٨٨ در نظر گرفته شده است، سه دهم در صد بودجه سال ٨٨ سال  در بودجه ای که برای وزارت علوم 

 بهمن، ١٤شهريار مشيری عضو سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رژيم، در گفتگويی با روزنامه سرمايه 

نسبت بودجه آموزش عالی از کل «وی می گويد . از عدم توجه دولت به مساله آموزش و پرورش پرده بر می دارد

در آمريکا اين ...  در صد از بودجه کل کشور ٤در اروپای غربی حداقل .  درصد است٦بودجه کشور فرانسه 

می توان پيش » . درصد هم می رسد اما در ايران حداکتر يک درصد برای آموزش عالی هزينه می شود٧ميزان به 

  . زش عالی و بهداشت بيشترين آسيبها را می بينندبينی کرد با پايين آمدن بهای نفت، آمو

رانت خواران و . اقتصاد بحرانی ايران با توجه به پايين آمدن بهای نفت با وضعيت بحرانی تری روبرو خواهد شد

با نگاهی به بودجه سال . دالالن برنده اين وضعيت بحرانی و کارگران و مزدبگيران بيشترين زيان را خواهند ديد

   .حهای دولت پاسداران، گسترش فقر و بيکاری در پيش است و طر٨٨

ادامه اين شرايط موجب می شود تا بيکاری و فقر در «: بهمن گفت١٥فرهاد خرمی استاد دانشگاه روز سه شنبه 

  ) بهمن١٥روزنامه آفتاب (».ايران افزايش يافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نيز تحت تاثير قرار گيرند

اول بهمن ماه جاری کارگران و توليد کنندگان کفش در اعتراض به واردات بيش از حد کفشهای ارزان در هفته 

  . قيمت چينی، در منطقه باغ سپهساالر دست به اعتراض زدند که اين تجمع اعتراضی با برخورد ماموران پايان يافت

 هزار واحد توليد کفش ٢اخير بيش از در سال «نايب رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز در تهران اعالم کرده که 

  )  بهمن١١آفتاب (» .دست دوز در تهران به خاطر بحران ورود کفشهای چينی تعطيل شده است

دولت پاسداران در طرح تحول اقتصادی که بعدا به طرح هدفمند کردن يارانه ها تغيير پيدا کرده است تصميم دارد 

  .  برابر زياد کند٢١ برابر و قيمت گازوئيل را ١٠ برابر، گاز طبيعی را ٧برق را که قيمت 

مد نظر » هدفنمد سازی يارانه ها« هزار ميليارد ريال درآمد دولت از منافع حاصل از ٨۵، ٨٨در اليحه بودجه سال 

اين اليحه سياست افزايش مالياتی بر واحدهای توليدی، و نيز افزايش بهای حاملهای انرژی را . قرار گرفته شده است

طوری که . کنشهای اين سياستها، تاثيرات خود را بر زندگی کارگران و مزدبگيران گذاشته است. خود داردبا 

رئيس اتاق بازرگانی رژيم در رابطه با طرح احمدی . کاالهای اوليه زندگی با افزايش بهای نامتعارفی روبرو هستند

  . در پيش رو است» ی توليدیاحتمال بيکاری گسترده و توقف واحدها«نژآد اقرار کرده است که 

که رژيم در نظر دارد به افراد کم درآمد » يارانه ها« هيچ خوانايی با   افزايش قيمتها حتا در خوشبينانه ترين حالت

بر اساس آمار روزنامه . به ويژه اين که با پايين آمدن قيمت نفت، درامد نفتی کاهش شديد پيدا کرده است. بدهد ندارد

 ميليارد دالر بوده ٦٥، تا کنون حدود ٨٧ ميليارد دالر، در سال ٧/٨١، ٨٦، درآمد نفتی در سال سرمايه اول بهمن

با توجه به اين ناپايداری در .  ميليارد دالر برسد٣٠ به ٨٨اين منبع پيش بينی می کند که اين درآمد در سال . است

آن فقر   می دهد که تاثير مستقيم و بالواسطه اقتصاد نفتی ايران، پوچی طرحهای اقتصادی احمدی نژاد خود را نشان 

  .و تنگدستی بيشتر برای مردم خواهد بود
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بر اساس آمارهای گمرک . رژيم واليت فقيه در همسويی با سرمايه جهانی، هر روز به حجم واردات کاال می افزايد

دات برنج در سال جاری به وار.  هزار تن برنج وارد شده است٨۶بيش از يک ميليون و «، ٨٧ايران، از آغاز سال 

اين آمار در حالی ارائه می شود که بنا به گفته عضو هيات مديره .  درصد افزايش داشته است١٩نسبت سال قبل 

  . در انبار ذخيره شده است»  هزار تن برنج ايرانی۵٠٠«انجمن برنج، بيشتر از 

هيچگاه رقم واقعی آن در رسانه های حکومتی آمار مرگ و مير کارگران در سانحه کار، از جمله آمارهايی است که 

طی سال اخير فقط در . در سال اخير چند مورد در رسانه ها به دليل گستردگی آن درج شده است. درج نمی شود

  .  کارگر ساختمانی در هنگام کار، جانشان را از دست داده اند۴٠    مازندران

 روز از آخرين حادثه منجر به فوت نگذشته بود که ۴٠هنوز «رئيس انجمن صنفی اسکلت بتنی قائمشهر گفت که 

 ۴٠وی می گويد که » .مطلع شديم يکی ديگر از کارگران ساختمانی در حين انجام کار جان خود را از دست داد

  )ايلنا. (کارگر ساختمانی در سال اخير حين کار، جانشان را از دست داده اند

در شرايطی که . گ و مير اصلی کارگران در حين کار استعدم استانداردهای بهداشتی و ايمنی موجب مر

در فقدان تشکلهای . قراردادهای استخدامی حتا به يک ماه می رسد، جان کارگران ارزشی برای کارفرما ندارد

مستقل کارگری جهت رسيدگی به اين گونه موارد و نيز قوانين ضد کارگری، شاهد افزايش بيشتری از اين گونه 

   .که مسئول مستقيم آن رژيم ايران به عنوان کارفرمای بزرگ استفجايع هستيم 

 بهمن ماه در برابر محلس ارتجاع خود را به آتش کشيد ٢۶ مردی که روز شنبه  سرانجام علت اقدام به خودسوزی

رس  بهمن، بازپ٢٩روز سه شنبه . از ميان سخن پراکنيهای کارگزاران رژيم و رسانه های وابسته به آن آشکار شد

وی » نه اعتياد داشته و نه سابقه اعتياد«شعبه سوم دادسرای جنايی تهران اعالم کرد، فردی که خودسوزی کرد 

  . بوده، که قبال هم تقاضا کرده است» اشتغال به کار«گفت، تنها خواسته اين فرد 

در برابر بی عدالتی  ساله به عنوان سندی از نارضايتی مردم ۴۵انعکاس وسيع خبر خودسوزی محمد کالورزانی، 

به همين دليل پايوران رژيم به فراخور حال خود سخنانی در وارونه جلوه دادن اين اقدام . و فقر موجود است

» ديوانه و روانی«برخی از مجلس نشينان وی را . اعالم کرد» معتاد«الريجانی فرد مذکور را . اعتراضی پراکندند

ر فقر و تنگدستی راه حلی جز به آتش کشيدن خود نيافته بود سيمای نظام سرانجام داستان مردی که د. اعالم کردند

او در برابر مجلس ارتجاع، حايی که مشتی مفتخوار و وابسته به . ضد مردمی حاکم بر ايران را به وضوح نشان داد

وشی برای دستگاه جنايت به غارت مردم مشغول هستند خود را به آتش کشيد تا نشان دهد که در مجلس ارتجاع گ

سرنوشت غم . بوده باشد» بسيجی جانباز«شنيدن صدای مردم به فقر کشيده شده وجود ندارد، حتی اگر اين فرد يک 

  .انگيز محمد کالورزانی داغ ننگ ديگری بر پيشانی رژيم واليت فقيه است
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