
 

  بولتن کارگری
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  2013بر نوام 15، 4شماره 
 

  تحليل�
 

 
 ٩٣ل در سا زمزمە انجماد سطح دستمزد
 کارگران ھمچنان در  درصد را رد کردە است و٤٠ رسمی مرز یاھدر شرايطی کە تورم نقطە بە نقطە بنا بر گزارش

ن و8ئ تائيدنشدە از طرف مسیاھگزارش و عملی شدن وعدە افزايش دستمزد رئيس جمھور بە سر می برند، اخبار انتظار
فکر  سال جاری را کە وعدە دادە بود ندارد، بلکە در رند کە دولت نە تنھا خيال افزايش دستمزدھا درحکايت از آن دا

  .منجمد کردن سطح کنونی دستمزدھا در سال آيندە است
  

 
  

 اماھنوز صحت وسقم موضوع مشخص نيست،  اين ارتباط لب بە سخن نگشودەاند و ن دولتی درگرچە ھنوز مسئو8
طرف   اين ظن را کە چنين تصميمی از، سايت آفتاب، کە يک سايت متمايل بە دولت استانتشار گزارشی اخير در

قرار گرفتە اند و برای پيشبرد آن  جريان  ن تشکلھای فرمايشی دولتی نيز درمسئو8 دولت در حال زمينە سازی است و
 .مايە نگرانی گرديدە است توجيە شدە اند را قوت بخشيدە است و

جزئيات / 93شرط توقف افزايش مزد  پيش ٣"، با عنوان ١٣٩٢ آبان ١٩ ناد بە گزارشی کە در تاريخسايت آفتاب با است
 سال گذشتە، دستمزد ١٣در " کە با اشارە بە اينتوسط خبرگزاری مھر منتشر شدە، "  برابری دستمزد8افزايش 
، افزايش دستمزد کارگران را " برابر افزايش يافتە ولی کارگران ھمچنان از دستمزدشان ناراضی اند٨کارگران 

 :ولين اصلی تشکل دولتی خانە کارگر، نوشتە استئ، يکی از مس علی بيگیاوليا قولبجای آن از  و بيفايدە دانستەً تلويحا
دستمزد کارگران يک موضوع اساسی در : رئيس ھيئت مديره کانون عالی شوراھای اس[می کار کشور اظھارداشت"

 ولی اگر دولت بتواند برخی مسائل ،ما به دنبال افزايش دستمزد نيستيم. ندگی کارگران استاقتصاد کشور و ھمچنين ز
بررسی شکيل کميتە ھای استانی ت پس از اع[م بيگیی علاوليا بنا بر ھمين گزارش،  ." باره حل کند اساسی را در اين



انون عالی شوراھای وابستە بە  توسط کوضعيت معيشت خانوار کارگری برای تدوين سناريوھای دستمزدی سال آينده
اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسيخته را مھار کند و اجازه افزايش نرخ تورم را : "دولت گفتە است

." ندھد، ديگر نيازی نيست ھر ساله برای جبران افت قدرت خريد کارگران بر سر افزايش دستمزدھا چانه زنی کرد
[می کار وابستە بە دولت، در بخش ديگری از اظھاراتش برای توجيە عدم افزايش رئيس کانون عالی شوراھای اس

 .را مانع عدم افزايش دستمزد سا8نە کارگران ندانستە است  قانون کار نيز پيش رفتە و آن٤١دستمزدھا، تا تحريف مادە 
زمينە چينی برای توجيە عدم با ھدف آن انتشار اين برداشت را ايجاد می کنند که اظھارات مندرج در اين گزارش 

قبل از اين . دولت و منجمد کردن سطح دستمزدھای کنونی برای سال آيندە باشد اجرای وعدە افزايش دستمزدھا توسط 
نيز وعدە افزايش حق مسکن کە بە دنبال شکايت کارگران از مصوبە ميزان افزايش دستمزد سال جاری توسط شورای 

 ھزار تومان در ماە ١٠ بی نتيجە ماند و حتی پيشنھاد افزايش ًز ماە ھا کشمکش، عم[ پس ا،دادە شدە بود عالی کار 
ع[وە بر اين طبق اخبار موجود، دولت شروع بە کاھش . نيز با مخالفت جدی مواجە شد) م مرغخمعادل يک شانە ت(

  . درصد کمتر از گذشتە تعيين می کند٢٥ تا ٢٠ بين ان رابازنشستگتازه دە و حقوق کرسطح حقوق بازنشستگی 
ی مردم بە آسانی وعدە بدھند و ھنگامی کە أولين بە ھنگام نياز بە رئمتاسفانە در ايران رسم است کە سياستمداران و مس

ردن پول احمدی نژاد با وعدە آو.  زير پا نھند و حتی خ[ف آن عمل کنند بە مرادشان رسيدند، وعدە ھايشان بە مردم را
 پس از بە قدرت رسيدن سفرە اکثريت مردم را خالی تر از پيش کرد و  نفت بر سر سفرە مردم بە قدرت رسيد ولی

 بلکە ،روحانی منتقد احمدی نژاد، با وعدە افزايش دستمزد آمد، اما پس از پيروزی نە تنھا دستمزدھا را زياد نکرد. رفت
ا و آمارھا و ارقام وحشتناک ھگزارشانتشار گويا . را نيز معلوم نيست بپذيردھمان مقدار ناچيز افزايش سا8نە ھر سالە 

 نوعی ً بخشا،ولين دولتی نيزئراجع بە وضعيت اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت روحانی توسط وزرا و مس
گران و مزد بگيران زمينە چينی برای عدم افزايش دستمزد کارگران، کاھش حقوق باز نشستگی و تقليل سھم ناچيز کار

ديروز بە بھانەای و . اين گونە برخوردھا با حقوق کارگران ديگر در ايران خيلی ناآشنا نيستند. از درآمدھای کشور باشد
امروز بە بھانە ديگری و البتە بە ياری رسانەھای طرفدار دولت و کار فرمايان و تشکلھای سرسپردە ای مانند کانون 

 تا آنھا را اجرا ،شدە و می شوند و فردا نيز بە بھانە ھای ديگر توجيە خواھند شد  توجيە شوراھای وابستە بە حکومت
احزاب سرمايە داری و سازمانھای کارفرمايی در ھمە کشورھا وقتی بە . اين گونە برخوردھا مختص ايران نيست. نکنند

ا تا می توانند پائين نگاە دارند و مزايا قدرت می رسند، حتی در پر رونق ترين اقتصادھا ھم سعی می کنند دستمزدھا ر
آنچە کە حيطە عمل اين احزاب را محدود و يا فراخ می کند، وجود اتحاديە ھا . و حقوق مکتسبە کارگران را تقليل دھند

 و يابندايران اگر بخواھند از اين دور تسلسل خ[صی  کارگران . و احزاب کارگری نيرومند، قوانين و دمکراسی است
 داری و کارفرمايی نگردد، جز هدست دولتھای سرمايبازی و معيشت و امنيت شغلی و اجتماعی شان حقوق 

ساير کشورھا  سازمانيابی، اتحاد، ھمبستگی و مبارزە پيگيرانە در راە مطالبات شان، و آموختن از تجربيات کارگران 
 تواند موثر واقع شود کە با امر سازمانيابی، مبارزە برای افزايش سطح دستمزد، زمانی می. راە ديگری در پيش ندارند

دولت روحانی با ھمە تفاوتھايی کە با دولت پيشين دارد، ولی در ھر حال يک دولت . خوردھمبستگی و اتحاد پيوند ب
 .بنابراين از چنين دولتی کارگران نبايد توقع ھمراھی با خودشان را داشتە باشند.  است"راست مدرن"راستگرا و بقولی 

لە بايد ھمچنان از رئيس دولت و وزير کارش خواست و بە آنھا فشار آورد تا بە ئ اين وجود و در عين وقوف بە اين مسبا
کاميابی ھای برخی از اعتصابات کارگری اخير، مانند تجربە کارگران مبارز و حق . وعدە ھای انتخاباتيشان عمل کنند

می تواند   ورترين شرايط مبارزە و ت[ش ثمر خواھد داشتطلب ذوب آھن زاگرس، نشان می دھد کە حتی در دشوا
  .راەگشا باشد
  صادق کار

  
  
  

   از تجارب ديگران�
  

 جنبش نوين کارگری در اردنظھور
  )2بخش ( 

  فيدا عادلی

  2012، پائيز 264، شماره )MER" (تحقيقات خاورميانه ای"برگرفته از 

  اعت�
 به عنوان جزئی از منطقۀ اقتصادی 2004 ، که در سال"شرکت توسعۀ عقبه" کارگران بندر در 2009در ژوئيه سال 

. ويژه تأسيس شده است، در اعتراض به اخراجھا و مقررات مربوط به جبران حق مسکن کارگران دست به تحصن زدند



 4 تا 3در اين تحصن . اين اخراجھا و مقررات گفته شده با فروش بخشی از بندر به يک شرکت اماراتی مربوط می شد
که در اردن به (طبق گزارش ديده بان حقوق بشر و مرکز ملی حقوق بشر اردن، ژاندارمھا . دھزار نفر شرکت کردن

. در نتيجه يک کارگر به سختی زخمی شد. دخالت کرده و دست به ضرب و شتم کارگران زدند) آنھا درک گفته می شود
ديگر و کاستن از حقوق آنان، مجازات رھبران اين اعتراض با انتقال به محلی .  نفر را ھم دستگير کردند65ژاندارمھا 

فدراسيون سراسری اتحاديه ھای کارگری، که وابسته به دولت است، در ابتدای کار نمايندگی کارگران را به عھده . شدند
ًمتعاقبا . اما نمايندگان کارگران به دليل قصد اين اتحاديه به سازش با مديريت، سراتجام ميانجيگری آن را کردند. داشتند

رگران بندر تضمين رسمی گرفتند داير بر اين که می توانند اتحاديۀ خودشان را تأسيس کنند و از آن پس يک کميتۀ کا
  .مؤسس نيز به اين منظور ايجاد کرده اند

 يک 2009در سال 
اعتصاب بزرگ ديگر 
ھم در ميان کارگران 
شرکت فسفات اردن 

اين شرکت که . رخ داد
ًقب[ دولتی بود، در 

 به بخش 2006سال 
. خصوصی فروخته شد

گرچه کارگران فسفات 
در ابتدای کار 

نمايندگی انتصابی 
اتحاديۀ سراسری 

معدنکاران و فلزکاران 
را پذيرفت، اما به 

مرور نارضايتی بيشتر 
 در.  اتحاديۀ مستقل خود را تأسيس کردند2011و بيشتری را از کيفيت کار آن ابراز داشتند و سرانجام در اواخر سال 

اين اعتصاب موفق شد تمام عمليات .  کارگران با ھدايت اين اتحاديۀ جديد دست به اعتصاب ديگری زدند2012فوريه 
البته اين اتحاديۀ سراسری . مديريت شرکت ناگزير شد با اتحاديۀ جديد وارد مذاکره شود. شرکت را متوقف کند

 .ا اتحاديۀ جديد فاقد عنوان رسمی بودمعدنکاران و فلزکاران بود که توافقنامه را امضا کرد، زير

معترضان در .  دست به اعتراض زدند، کارگران بخش خصوصی بودند2010 درصد کارگرانی که در سال 75حدود 
بخش عمومی، اگرچه به لحاظ شمار کمتر بودند، اما آنھا نيز راه را برای اقدامات اعت[ئی کارگری در سال بعد و 

. رای نمونه، معلمان مدارس کميته ای برای احيای انجمن حرفه ای معلمان ايجاد کردندب. مطالبۀ حق تشکل گشودند
 دوازده اعتصاب را، با مطالباتی چون افزايش حقوق و حق ايجاد اتحاديه 2010اعضای اين کميته توانستند در سال 

ر داشتند و در عين خواست  حضور آشکا2011معلمان ھمچنين در اعتراضات سياسی اوائل سال . مستقل، سازمان دھند
برکناری نخست وزير وقت اردن، سمير الرفاعی، و دولت او، مطالبات شان را برای اتحاديۀ مستقل نيز طرح می 

، آنان از نخست وزير جديد اردن، معروف البخيت، تضمين گرفتند که دولت او 8يحۀ قانونی 2011اواسط سال . کردند
 رھبران معلمان به اين نتيجه 2011ًبا اين حال بعدا در ھمان سال . ا تدوين کندمربوط به تشکيل اتحاديۀ معلمان ر

معلمان به اين . از اين رو معلمان را به اعتصاب فراخواندند. رسيدند که دولت در کار دست به سر کردن آنھا است
ستقرار يک اتحاديۀ مستقل نتيجۀ اين اعتصاب ا.  مدارس بسته شدند2012فراخوان پاسخ مثبت دادند و در اوائل سال 

  .معلمان و انتخاباتی برای تعيين مسئو8ن آن بود

، کارفرمايان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، حکومت و دستگاه ھای امنيتی آن 2011تا پيش از سال 
 اخراج می ًغالبا پاسخ اعتراضات کارگری و خاصه سازمانگران اعتراضات را با زور، دستگيری، انتقال اجباری و

در برخی موارد ھم، . گاھی ھم البته در صدد تطميع رھبران کارگران بر می آمدند تا آنان را از اقدام باز دارند. دادند
برای تخفيف رودرروئی ھا، برخی از خواسته ھای کارگران را می پذيرفتند و يا قولھائی برای برآورده کردن آنھا می 

 کوچک اما سياسی اعتراضات در کنارکارگری  اعتراضاتقابل توجه  تعداد ،بعد به 2011سال  آغاز از اما. دادند
  .توسط حکومت شده است نارضايتی و مطالبات کارگران سرکوبمانع از  ،مداوم

 
 
  
  



اجتماع کارگران خارجی در برابر ادارۀ مھاجرت رياض برای گرفتن 
 ويزا

   اخبار خارجی �
  
  

   کارگر مھاجر اتيوپيائی را در رياض کشت3پليس عربستان 
  نوامبر، اورونيوز  13چھارشنبه، 

  

  . کارگر اتيوپيائی را به قتل رساند3پليس عربستان سعودی در جريان آخرين دور خشونتھا عليه کارگران خارجی 

 نوامبر در منطقۀ فقيرنشين منفوحه، در حومۀ رياض، در زمانی رخ 12برخورد ميان پليس و کارگران روز سه شنبه 
  . اتيوپيائی، در انتظار بودند تا اتوبوسھا بيايند و آنان را به مراکز ديپورت ببرندًداد که ھزاران کارگر افريقائی، عمدتا

خواند و آن " غيرقابل توجيه"سخنگوی وزارت امورخارجۀ اتيوپی، دينا موفی، با تأئيد اين خبر قتل شھروندان بيگناه را 
گروھی برای : "وی افزود". ر شده استدولت اتيوپی خواھان تحقيق در اين کشتا"اوھمچنين گفت که . را محکوم کرد

  .کمک به اتيوپيائی ھای آنجا، به عربستان اعزام شده است

از ھفتۀ گذشته مقامات عربستان دست به 
کنترل سخت ويزای کارگران خارجی بدون 

آنھا تاکنون چندين نفر . جواز کار زده اند
  .کشته و بسياری را بازداشت کرده اند

 Tedros( ادھانوم روز يکشنبه گذشته تدروس
Adhanom( ،وزير امورخارجۀ اتيوپی ،

اقدام مقامات عربستان سعودی برای کنترل 
  . خشونتبار کارگران مھاجر را محکوم کرد

ادھانوم، با اشاره به واقعۀ روز سه شنبه، 
. اين اقدام غيرقابل پذيرش است: "اظھار داشت

ما از مقامات عربستان می خواھيم دست اين 
ًما ضمنا . ًجدا مورد تحقيق قرار دھندواقعه را 

  ".  آنان در آنجا سزاوار رفتاری محترمانه اند. خوشحاليم از اين که شھروندانمان را عودت می دھيم

. رياض اع[م کرده که با کاستن از تعداد کارگران خارجی در عربستان، در صدد ايجاد شغل برای مردم عربستان است
در اين فاصله صدھاھزار کارگر به خاطر شرايط خشنی که .  ميليون است9عربستان شمار کل کارگران خارجی در 

  . برای مھاجران ايجاد شده، عربستان را ترک کرده اند

کارگران خارجی نمی توانند 
تغير " حاميانشان"بدون اجازۀ 

شغل دھند يا عربستان را ترک 
منظور از حامی شرکتھا يا . کنند

 اند اشخاص حقيقی سعودی ای
که پول می گيرند و برای 
بيشتر . کارگران کار پيدا می کنند

اين حاميان پاسپورت کارگران را 
در مدتی که با آنان قرارداد 

  .دارند، از آنان می گيرند

گروه ھای حقوق بشری مقامات 
ھربستان سعودی را بابت شرايط 

کارگران مھاجر در اين کشور 
مورد انتقاد قرار می دھند و آنان 

 فرا می خوانند اين سيستم را
 .برای کارگران مھاجر را از ميان بردارند" حاميگری"



  اخبار داخل کشور�
  
 

  کارگران جھاد نصر مشھد بدون قرار داد بدون حقوق
ھای عمرانی در مشھد فعاليت دارد   زمينه اجرای پروژهکه به عنوان يک مؤسسه عمومی غير دولتی در» جھاد نصر«

  . ماه پرداخت حقوق کارگران را به تاخير انداخته است١٠از دی ماه سال گذشته بمدت 

   

 کارگر ١٠۶در موسسه جھاد نصر مشھد، اين : نصر به ايلنا گفت يکی از کارگران شرکت جھاد» سيد محمد سعيديان«
ھا کار در جھاد  اند و در طول سال شاورزی مشھد در موسسه جھاد نصر مامور شده از جھاد ک٧٣از مرداد ماه سال 

  .اند نصر، قراردادی با کارفرما امضاء نکرده

کارگران در مقابل )  آبان ماه١٩يکشنبه (سعيديان در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به تجمع روز گذشته 
انتقاد به خصوصی شدن موسسه جھاد نصر، ت[ش کردند مشک[ت در اين تجمع کارگران در : استانداری مشھد گفت

  .صنفی خود را به گوش مسئو8ن برساندند

ترين اموال  تواند با فروش جزئی اين موسسه می: گفت ادامه داد اين کارگر که به نمايندگی از ساير ھمکارانش سخن می
 مديران اين موسسه قصد پرداخت حقوق کارگران را رسد خود، معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کند اما به نظر می

  .ندارند

 

  دخالت دولت در امور تشکل ھای کارگری
ا با دخالت در امور تشکل .ا.ساليان سال است که دولت ج

ھای کارگری سم مھلک ناکارآمدی تشکل ھای کارگری 
را در تمام طول عمر خود بر طبقه کارگر ايران افشانده 

 است 

در ھمين رابطه فرھاد ھدايتی دبير اجرايی خانه کارگر 
استان خراسان شمالی با تاييد رفتار مداخله جويانه مديرکل 

 به حبر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اين استان،
 مھرماه کانون ١٧آخرين بار در تاريخ :  گفتنگار ايلنا

ھماھنگی شوراھای اس[می کار طبق قانون اعضای 
ھای تشخيص و حل اخت[ف اداره کار  جديد ھياتکارگری 

  را برای دريافت اعتبار نامه به اداره کار معرفی کرد

وی با بيان اينکه مسئو8ن اداره کار به اين بھانه که چون 
ھای مورد نظر تکميل است  در حال حاضر ظرفيت ھيات

امکان استفاده از نمايندگان جديد وجود ندارد، از صدور 
 .نامه خودداری کردنداعتبار 



خودداری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی از صدور اعتبار نامه : کارگری ادامه دادفعال اين 
برای اعضای معرفی شده در حالی است که طبق قانون، کانون ھماھنگی شوراھای اس[می کار استان به عنوان تشکل 

ھای تشخيص و حل  ر خصوص معرفی و جابجايی نمايندگان کارگری حاضر در ھياتتواند ھر زمان د حائز اکثريت می
 .اخت[ف تصميم گيری کند

اين اقدام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصداق بارز دخالت دولت در امور صنفی کارگران تلقی : وی ياداور شد
  .شود می

  
  

   کارگر سد داريان٧تخلف کارفرما در حادثه کشته شدن 
شھرستان » ھجيج«در مسير روستای » داريان«يک خودرو وانت حامل کارگران سد ) ماه  آبان٢٠کشنبه ي(شامگاه 

 نفر از کارگران ٧از توابع سروآباد استان کردستان به داخل دره سقوط کرد و » ناو«پاوه استان کرمانشاه به روستای 
 نفر از مصدومان اين حادثه نيز برای ٢ند و نشسته بودند جان باخت) در قسمت بار(که در انتھای وانت دو کابين 

  .درمان به بيمارستان پاوه اعزام شدند
  

  
  

 نفر از کارگران سد داريان در مسير برگشت سوار يک دستگاه خودوری ٩روز گذشته : به نقل منابع رسمی استان 
  .کنند ون جاده سقوط می متری به در١٠٠تويوتا لنکروز بودن که به دليل بارندگی و لغزندگی جاده از ارتفاع 

طبق قانون کار در : با اع>م اين مطلب به ايلنا گفت   رئيس کانون عالی شوراھای اس>می کار» اوليا علی بيگی«
ھای شھری واقع ھستند، کارفرمايان موظف به تامين سرويس اياب و ذھاب ايمن  ھايی که در خارج از محيط کارگاه

  .برای کارگران خود ھستند

چنانچه کارگران مصدوم و کشته شده سد داريان در زمان وقوع حاثه به جای سوار شدن در کابين : دوی افزو
سرنشينان خودروی تويوتا لنکروز در قسمت وانت بار اين وسيله نقليه نشسته باشند، تخلف کارفرما محرض است، 

  .شود ھا محسوب نمی زيرا وانت بار به ھيچ وجه وسيله امنی برای حمل و نقل انسان

 

  


