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 ھفتھ تحلیل  
 

  نیست! کارگران مشکل ثروتمندان، مالیات افزایش

 صادق کار

 

 دیگر، صنفی ی مطالب چند و معوق حقوق و دستمزد پرداخت عدم ب اعتراض در آذر ٩ و ٨ روزھای در پارس واگن کارگران
 این کارگران نیز تجمع این از قبل. نمودند مرکزی استان مالیاتی امور کل ی اداره ساختمان مقابل در اعتراضی تجمع ب مبادرت

 ناچار ب شان، مطالبات ب مدیریت توجھی بی و مدیریت سوءرفتار و ناکارایی ب اعتراض در دیگر بار چند صنعتی بزرگ واحد
 سعی میان این در نیز است، االوصیاء، خاتم قرارگاه آن ی عمدە دار سھام ک کارخان مدیریت. شدند تجمع و اعتصاب ب متوسل

، فضای کردن پادگانی و تھدید و اخراج ب توسل با نمودە شان حق مطالبات و مرعوب را کارگران کارخان  پاسخ بی را طلبان
 .بگذارد

 نظامی مدیریت کشید، طول ب گذشت سال ماە دی ١۵ الی ۵ از ک سازی واگن کارگران قبلی ی روزە ١٠ اعتصاب پی در
، امنیتی  کارگران از دیگر نفر چھار بود، کارخان صنفی فعالین از یکی اخراج اعتصاب آن انگیزەھای از یکی ک حالی در کارخان
 .کرد اخراج اعتصاب در شان شرکت دلیل ب را اعتصاب در فعال رسمی

 اعتراضی تجمع تشکیل با امسال آبان ۵ در دیگر بار و نشدند مرعوب کارگران ھا، بگیروببند و تھدیدادت این ی ھم رغم ب اما
 و کارخان مدیریت نیز تجمع آن از بعد چون اما. شدند کارخان مدیریت تغییر و معوقع ھای حقوق پرداخت خواھان دیگری

 اقدامات پیامدھای ب وقوف رغم ب کارگران نکردند، عمل بودند دادە ک قولی خالف بر کارگران ھای خواست ب محلی مسئولین
 .نمودند تجمع مرکزی استان مالیاتی امور کل اداره ساختمان مقابل در آذر و نھم در روزھای ھشتم اعتراضی،

 و است صنعتی بزرگ واحد این بر مالیات افزایش ظاھراً  اراک، سازی واگن کارگران بار این اعتراضی تجمعات انگیزەھای از یکی
 قرار سوءاستفادە مورد مدیریت توسط عامداً  اما نیست، مالیات ی ادارە شان حساب طرف ک این وجود با ھا آن خاطر ھمین به

اند  ی گفت ب بنا!. بشکنند مالیات ی ادارە سر بر را شان حقوق نگرفتن ی کوزە کاس تا شدەاند دادە سوق سمت این ب و گرفت
 توسط مالیات پرداخت عدم خاطر به و نمودە برابر ١٠ امسال را کارخان این مالیات میزان مرکزی، استان مالیات ی ادارە کارگران،
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، مداران سھا  دستمزد پرداخت عدم ی بھان موضوع ھمین و مسدود مالیات ی ادارە درخواست ب کارخان حساب ظاھراً  کارخان
 .است شدە کارگران حقوق و

 چنگ ب را صنعتی کالن واحدھای از یکی علت چ ب و چگون نیست معلوم ک تولیدی واحد این ی عمدە مالک معلوم، قرار از
 با ربط بی تواند نمی البت ک دولت توسط آن مالیات افزایش و کردە می پرداخت دولت ب ناچیزی بسیار مالیات این از پیش آوردە،
 حساب کردن مسدود دستور نیز مالیات ی ادارە ظاھرا و شدە روبرو کارخان مالکان مخالفت با باشد، کارخان درآمدھای میزان
 در متمادی ھای سال طی ک قصوری خاطر  به مرکزی استان مالیات ی ادارە شک، خودِ  بدون. است دادە را کارخان بانکی

 امروزە. نیست تقصیر بی کم دادە، انجام مالیات ندادن ب ھا آن دادن عادت و اراک سازی واگن مالکان از واقعی مالیات نگرفتن
 سازی واگن دانند که می کنند می کار سپاە مالکیت تحت تولیدی واحدھای سایر و اراک سازی واگن در ک کارگرانی خود و ھم

 و شدەاند، تصرف سپاە توسط مجانی و مفت طور به کتاب و حساب سودآور دیگر، بدون ملی کالن مؤسسات بسیاری از و اراک
 مالیات به دولت، چنین پرداخت و ھم شان کارگران واقعی حقوق و حق دادن از درآمد داشتن رغم ب کنون، تا شان تصرف زمان از

 این ی ھم بایستی نبود، حاکم تفنگ، و سرنیزە زور اگر روی ھمین از. نیستند کار این ب مایل نیز پس این از و زدەاند باز سر
 ب ملی ھای سرمای غارت مسببان و شد می گرفت پس پرداخت نشدە ھای مالیات ھمراە ب است، مردم آنِ  از ک مؤسسات

 صورت درآمد ی عادالن توزیع ھدف با ک آن ب مشروط مالیات افزایش از حتماً  صورت در آن نیز کارگران و رسیدند می مجازات
 ب ک با کارفرمایان و دولت ی بھان مالیاتی دلیل دیگری است بر رد افزایش این که خودِ  ضمن این. کردند می حمایت گرفت می
 .دارند اجتماعی تأمین و حمایتی قوانین حذف در سعی تولید، نبودن سودآور کشیدن میان

 ب را تولیدی واحدھای مالیات سھم دولت چرا شوند، دادە کاھش بایستی و باالست تولید ی ھزین اگر ک است پرسیدنی
 نیست معنای آن ب این آیا کند؟ می مسدود را کارگران درآمد واقعی افزایش ھای راە حال ھمان   در و برد می باال ھم این ناگھان

ای تولید، نبودن سودآور بر مبنی دولت و کارفرمایان ادعای ک داران سود بیشتر ھرچ افزایش برای بیش بھان  نیست؟ سرمای
 دولت روی، ھر به کند؟ برابر ١٠ بارە یک را آن مالیات سھم توانست می دولت نداشت، مکفی درآمد سازی واگن ی کارخان اگر آیا
 آن بتوانند کارفرمایان ک نیست موضوعی این و کند، جبران ھا مالیات افزایش با را نفتی درآمدھای کاھش است مجبور واقع در
 .کنند ھضم را

 افزایش کارگران، ناچیز دستمزد از بیشتر بازھم زدن با کرد خواھند کوشش ھا آن صاحبان مؤسسات،گونه  مالیات این افزایش با
 سال پایان ب منتھی ھای ماە در کارگری اعتراضات تشدید سبب مسئل ھمین رسد می نظر ب. کنند جبران را ھایشان مالیات

 ب را دستمزد افزایش برای کارگران مبارزات جھت کنند کوشش نیز کارفرمایان و شود دستمزد افزایش سر بر خصوص به ٩۴
 ھا کوشش گون این با ربط بی بخشاً  کارگری آگاە و تجرب با گران سازمان اخراج. کنند منحرف مالیات افزایش ب اعتراض سوی
 اعتراضات ب درست دادن سو و سمت برای مبرز و مبارز فعالین اخراج از جلوگیری برای است که تالش  و ھم از این روی .نیست

 ی ھم وجود با. کند می پیدا چندان دو اھمیت روی پیش ناپذیر اجتناب مبارزات اخراجی در فعالین با مشورت و تماس حفظ و
 دستمزد کارگران، مشکل. نیست کارگران مشکل ثروتمندان مالیات افزایش. است پیش در دشوارتری روزھای اما، ھا دشواری

  است شان شھروندی و سندیکایی حقوق برداشتن از میان و ناچیز

.  
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 از تجربھ دیگران  
  

 ٣بخش  –ھای آموزشی و سیاسی  کار کودک، گزینه

 :نوشته

JAY CHAUBEY 

MIMA PERISIC 

NADINE PERRAULT 

GEORGE LARYEA-ADJEI 

NOREEN KHAN 

   ترجمه: گودرز

  سوم ی کار کودک و اھداف توسعه ھزاره ١- ٣

 UNی ھزاره ( ی بین کار کودک و اھداف توسعه رابطه
Millennium Development Goals-MDG که سازمان ملل (

علت و معلولی است.  ی تعیین کرده است یک رابطه
بسیاری از علل  ،طور که در زیر به آن خواھیم پرداخت ن ھما

لی نھفته است که اھداف ئوجود کار کودکان در ھمان مسا
این علل فقر  ی شان دارد. عمده ھزاره سعی در رفع

)MDG1) عدم امنیت تغذیه ،(MDG1 عدم وجود آموزش و ،(
 ,MDG4پایه ( )، کمبود سایر خدماتMDG2, MDG3سواد (

MDG5, MDG6, MDG7 و شکست در سیاست ھای (
افزایش کار کودکان  ،) است. عالوه بر اینMDG8اقتصادی (

انجامد، چرا  ھزاره می ی به کاھش تحصیل اھداف توسعه
که بسیاری از کودکان مشغول به کار در آمار سراسری 

اند و در نتیجه از برنامه و  توسعه غایب ی کشورھا و برنامه
برند. در کشورھایی  ھای توسعه ھم نفعی نمی سیاست

ھای توسعه و  که معضل کار کودکان وجود دارد، برنامه
ھزاره  ی مربوط به اھداف توسعه  ھای عمومی سیاست

طور مشخص مورد نظر قرار  هباید این گروه از جمعیت را ب
  دھند و در رفع مشکالت کار کودک بکوشند.

   :زیر تنظیم شده استشکل  هاین تحقیق ب ی بقیه

  پیشینه  ی به بررسی مطالعاتی درباره - ٢بخش
علل کار کودکان در مورد  ی باره تحقیقات در

  دختران و پسران و تحصیل کودکان اختصاص دارد. 

  سؤاالت کلیدی تحقیق را معرفی خواھد  - ٣بخش
  ھاست.  دنبال پاسخ به آن هکرد که این تحقیق ب

  علل  ی تحقیق دربارهھای این  به فرضیه - ۴بخش
پیشینه  ی کار کودکان خواھد پرداخت که از مطالعه

کشور جھان در  ١٧۵استخراج شده و آماری از 
مورد کار کودک را بررسی خواھد کرد. این 

تنظیم  ٣ھا برای پاسخ به سؤاالت بخش  فرضیه
 اند.   گردیده

  به توضیح مدل مورد استفاده در تحقیق  - ۵بخش
ھا خواھد پرداخت و نتایج آن را  دادهآنالیز  ی و نحوه

 عرضه خواھد کرد. 

  گیری پایانی اختصاص  به نتیجه -۶سرانجام بخش
 خواھد داشت.

  تحقیق ی زمینه پیش -٢

 اھمیت مسئله ٢-١

گسترده، پیچیده و  ی چنان یک پدیده کار کودک ھم
عدی در جھان است. یک برآورد سازمان جھانی کار چندبُ 

میلیون کارگر خردسال در جھان به  ٣۵٠دھد که  نشان می
پنجم کودکان  اند. این بدان معنی است که یک کار مشغول

ھای گوناگون مشمول  جھان به شیوه ی ساله ١٧تا  ۵
میلیون  ٢١٨اند. از این تعداد  استثمار ناشی از کار کودک

میلیون به کارھای خطرناک  ١٢۶اند و  کارگر خردسال



    
  کارگریگروه کار 

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  Iranian Labour Bulletin – No: 110 ١١٠سال دوم ، شماره  ٢٠١۵دسامبر  ۴برابر  ١٣٩۴آذر  ١٣جمعه 

 

 

- 4 - 

پاسیفیک (آسیای شرقی) -اسیآاشتغال دارند. کشور ھای 
 ١٢٢چنان بیشترین تعداد کارگران خردسال، بیش از  ھم

شوند. مناطق جنوب سحاری آفریقا با  میلیون را شامل می
میلیون در  ۵٫٧یب با یمیلیون و امریکای التین و کارا ۴٩٫٣

 ی مقام ھای بعدی قرار دارند. اطالعات جدیدی در باره
کشورھای خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورھای صنعتی 

سازمان جھانی کار دیده  ٢٠٠۴جھان نیز در گزارش 
کودکان بسیاری در این مناطق  ،شود. با وجود این نمی
ترین دستمزدھا و گاه  چنان در بدترین شرایط و با کم ھم

اند، و در  حتی بدون ھیچ مزدی به کارھای خطرناک مشغول
و  ھای جسمی ناگوار تابع انواع فشارھا و ظلماین شرایط 

  اند. روانی

  عوامل مؤثر در ایجاد کار کودک ٢-٢

  فقر

را محصول نیروھای بازار، یعنی  »کار کودک«مارکوس 
ھا را  داند که رفتار کارفرمایان و خانواده عرضه و تقاضا می

نویسد که فقر گسترده از  کنند. وی در ادامه می دیکته می
انجامد.  عواملی است که به کار کودکان می ترین مھم

بانک جھانی و  از سوی اھمیت نقش فقر در کار کودک
سازمان جھانی کار ھم مورد توجه قرار گرفته و بررسی 

ھا نشان دادند که ورود زودھنگام کودکان به  شده است. آن

از کل درآمد فرد در عمر  درصد٢٠تا  ١٣ بازار کار حدوداً 
شود که فرد در پایان عمر  باعث می کاھد و مفیدش می

 حتی فقیرتر ھم باشد.

دھد که گرچه فقر  تحقیق سازمان جھانی کار نشان می
ھمواره زمینه برای ورود کودک به بازار کار و کار کودک را 

چنین تابعی باشد  تواند ھم کند، اما فقر خود می فراھم می
  از: 

  دزا، ھای درآم الف) دسترسی به بازار کار و فعالیت

ب) اعضای خانواده که در سن کاراند اما تبحر الزم برای 
  د به بازار کار موجود را ندارند، وور

  ج) سطح نازل سواد و تحصیالت در خانواده، 

ای که خانواده در آن استقرار  د) درصد بیکاری در منطقه
  دارد، و 

آور خانواده را  ه) درگیری، بیماری و فجایع طبیعی که نان
وابسته به او را  ی کنند و خانواده ه ترک منطقه میمجبور ب

  گذارند. جا می هگاه ب بدون تکیه

 
 
 اخبار خارجی  

  جھان

  یک مشارکت تاریخی

  ٢٠١۵نوامبر  ٣٠ھای کارگری،  المللی اتحادیه کنفدراسیون بین

ی  ھای جامعه و سازمان» ھای کسب و کار گروه«تعدادی از 
کنند و  مدنی که بیش از نیم میلیون نفر را نمایندگی می

المللی  ھزاران شرکت از فراخوان کنفدراسیون بین
دند. این ھای کارگری (ک.ب.ا.ک.) حمایت کر اتحادیه

خواھد که  ھا می فراخوان از کارگران، کارفرمایان و دولت
با یکدیگر » ی بدون کربن ا آینده  گذر عادالنه به«برای تضمین 

  وگو بنشینند. به گفت

ی مشترک در حمایت از گذر عادالنه که توسط  اعالمیه
و » تیم بی«، »منظور ما کسب و کار است«ک.ب.ا.ک.، 

 –المللی عمده  و مدنی بینھفت سازمان غیردولتی 
، »ھای کاتولیکی برای توسعه المللی نمایندگی اتحاد بین«
امداد «، »امداد عملی«، »گرین پیس«، »دوستداران زمین«

اوکسفام «، و »صندوق جھانی طبیعت«، »مسیحی
ی افتتاح  امضا شده است، در آستانه –» الملی بین

در » یکنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیم«
   پاریس انتشار یافت.

گوید: "یک  باره می شاران بورو، دبیرکل ک.ب.ا.ک. در این
باید به گذر  ی تغیییرات اقلیمی  توافق جھانی در باره

مند احتیاج  عادالنه متعھد باشد. ما به یک توافق قدرت
داریم. ما به یک تعھد ھمگانی احتیاج داریم؛ تعھد دولتھا، 

ی مدنی تا بتوانیم  ھای کارگری و جامعه کارفرمایان، اتحادیه
ی دست یابیم که برای حل  ا به گذارصنعتی عادالنه

  از اھمیت حیاتی برخوردار است. ی تغییرات اقلیمی مسئله
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ی برای گذار صنعتی الزم  ا افزاید: "ما یا باید به برنامه او می
برای نگاه داشتن دمای زمین در مرز حداکثر دو درجه باالتر 

ای کنونی سامان بدھیم، یا شاھد کسیختگی زمین از دم
است. اما اگر  باشیم. یکی از این دو انتخاب الزامی

خواھیم که کسی را در پشت سرمان جا  چنین می ھم
  یم. اقدام اقلیمی ا نگذاریم، ناگزیر به انتخاب یک گذار عادالنه

گذاری برای ایجاد شغل و حمایت  مستلزم سرمایه
زگو در مورد گذار  فراخوان ما به گفت اجتماعی است. ھدف

  ین نوع گذار است". ا عادالنه، تحقق بخشیدن به 

ھا در برخی  دولت
کشورھا دست به 

ھایی  کار برنامه
برای مھار تغییرات 

اند. این  اقلیمی
توانند  ھا می برنامه

مدلی برای دیگر 
ملل نیز باشند: 

مدلی برای اقدام 
مبتنی بر  اقلیمی

وگوی  گفت
اعی توأم با اجتم

گذار صنعتی. چند 
  نمونه:

  ھای ملی برای محافظت از  کمیته«سنگال و سیرالئونه
ی  ھا و جامعه را با مشارکت کارفرمایان، اتحادیه» اقلیم

 مدنی تأسیس کرده اند؛

 ھایی را برای انتقال به انرژی  آلمان و فرانسه طرح
 تجدیدپذیر به اجرا درآورده اند؛

  اقتصاد «قانونی را برای یک فرانسه چارچوبی
 اند. فراھم آورده» ی ا چرخه

  گوید: "مردم به امنیت نیاز دارند. انتقال به شاران بارو می
ی بدون کربن باید یک انتقال عادالنه باشد. باید  آینده

اقدامات و امکانات الزم برای بازآموزی، تجدید اشتغال و 
ھای  بازنشستگی کارگرانی که اکنون در بخش سوخت

پذیر را فراھم  کنند، و در دیگر صنایع آسیب فسیلی کار می
  آورد".

گذاری در  "تجدید سرمایه
جماعاتی که ممکن است از این 
گذار آسیب ببینند، دارای اھمیت 

ھا و  اساسی است. دولت
کارفرمایان باید با مشارکت 

ی مدنی،  کارگران و جامعه
ھای شفافی را توأماً برای  طرح
و ایجاد مشاغل تدوین  زدایی کربن

  کنند."

ی مرده شغلی  "در یک سیاره
وجود نخواھد داشت. اما بدون 

کار ھم نه امیدی و نه اقتصادی 
وجود نخواھد داشت. گذار 

عادالنه طرحی حیاتی برای 
  ماندگاری است".

وگو  است. فراخوان برای گفت فوری و الزامی  "اقدام اقلیمی
ی مدنی  ھا و جامعه اتحادیهُمبَین تعھد مشترک کارفرمایان، 

ی عادالنه است.  آینده  ی بدون کربن به برای تبدیل آینده
اکنون انتظار جھان از رھبران دولتی این است که چنین 

تعھدی را در پیمانی که در پایس عقد خواھند کرد، منظور 
 کنند".

  

  قطر

  الملل: ننگ بر قطر به خاطر انفعال نسبت به وضع کارگران مھاجر عفو بین

  ٢٠١۵دسامبر  ١بی.بی.سی.، 

گوید: "قطر از پنج سال پیش که به  میالملل  عفو بین
برگزیده شده،  ٢٠٢٢میزبانی مسابقات جھانی فوتبال 

تقریباً ھیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به استثمار کارگران 
  به عمل نیاورده است".

سازمان مذکور این وضع را ننگی برای قطر و فدراسیون 
  المللی فوتبال (فیفا) نامیده است. بین

کنند.  میلیون کارگر مھاجر در قطر کار می ۵/١حدوداً 
بسیاری از این کارگران در بخش ساختمانی، که به علت 

ھای جھانی فوتبال رونق گرفته است،  میزبانی بازی
  مشغول به کاراند.

گوید که تا کنون  کند و می قطر استثمار کارگران را انکار می
  به چندین رفورم در مناسبات کار دست زده است.
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   باقی خواھند ماند  ... آن ھم برای نگھداری تجھیزات.

میلیارد  ٢/٢٠ی گذشته شرکت آبنگوا رسماً اقدام به درخواست حمایت در برابر بستانکاران خود را کرد. این شرکت حدود  ھفته
گذار از حمایت مالی از آن، آن را در  شود، مقروض است و انصراف یک سرمایه ھای جاری نیز می ی پروژه اورو، که شامل بودجه

  معرض ورشکستگی کامل قرار داده است.

ی نظارت انرژی برزیل، اعالم کرده است که از مسائل آبنگوا اطالع دارد و آماده است که در ھمین ھفته با نمایندگان  آنیل، اداره
  ھای در دست اجرای آن دیدار کند.  ی عواقب این وضع برای پروژه وگو در باره آن برای کسب اطالعات بیشتر و گفت

که "آبنگوا در کار بازسازی برای حفظ خویش است تا بتواند به مذاکره با بستانکارانش گوی آبنگوا امروز اعالم کرد  یک سخن
 بنشیند".

 

 

 کارگران ایران  
 
 

 از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفتۀ گذشتھ

قرارداد حجمی تازه ترین شکل قرارداد ھای 
پیمانکاری با ھدف غارت ھرچھ بیشتر سفره ی 

ایران در دولت تدبیر و امید آقای  کارگران فقرزده ی
روحانی است. ھرچند اصطالح کار حجمی، کار 

عمومی و کار تخصصی از مفاھیمی اند کھ در قانون 
بھ آن اشاره شده، ولی قرارداد حجمی  ۶٩کار سال 

شیوه ی جدید دور زدن قانون کار است کھ اخیراً رایج 
ل شده تا آخرین بقایای مزایای رفاھی قانون کار مث

حق مسکن، حق اوالد، حق شیفت و شبکاری، حق 
اضافھ کاری و... را از حقوق ومزایای کارگران 

حذف نماید. در قانون کار چیزی بھ نام قرارداد 
حجمی گنجانده نشده است. بھ این اعتبار بستن قرارداد 

کار حجمی غیر قانونی است. آقای روحانی اعتقاد 
موجب افزایش بیکاری است"، و "وجود قوانین و مقررات سخت و تعدد آنھا موجب بیکاری ان ھزینھ ھای غیر دستمزدی کارگردارد "

می شود." دولت روحانی اراده کرد تا با حذف قوانین و مقررات سخت، از ھزینھ ی دستمزد پرداختی بھ کارگران، توسط کارفرمایان 
اکمیت از وزارت کار برای برخورد سریع و قاطع با این ابداع بکاھد. توقع و انتظار فعاالن تشکالت مجاز کارگری و وابستھ بھ ح

کارفرمایان بدون سازماندھی اعتراضی کارگران عبث و بیھوده است. اگر فعاالن کارگری متوجھ رواج آفتی بھ نام قراردادھای کاری 
راتب دشوارتر از قرارداد موقت امنیت حجمی نشوند و از ھم اکنون در تدارک مقابلھ با این تھاجم ضد کارگری نباشند، پیامدی بھ م

   شغلی و رفاھی گریبانگیر طبقھ ی کارگر خواھد شد.

مشاغل حجمی بھ آن دستھ از کارھای خدماتی گفتھ می شود کھ در آنھا معیار کمیت و بھ عبارت دیگر شمارش وجود داشتھ باشد. ھر 
نقلیھ، چاپ، انتشارات، رستوران، خدمات، تأسیسات و نظایر آن اگر لیتی در حوزه ی خدماتی دستگاھھای اجرایی در امور گونھ فعا

کمیت پذیر باشد و حجم کار و قیمت ھر واحد کار مشخص و قابل تعیین باشد و یا فعالیتی کھ ارتباطی با وظیفھ ی اصلی کار نداشتھ 
  باشد، مشخصۀ کار حجمی و عمومی را دارا می باشد.
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) بر اساس مصوبھ ی ھیات وزرا تمامی دستگاھھای اجرایی  ١٣٩٠٫١٢٫١آقای احمدی نژاد ( دراواخر دوره ی دوم ریاست جمھوری
مکلف گردیدند قراردادھای منعقد شده با شرکت ھای پیمانکاری را فسخ کنند و با کارکنان بخش کارگری بر اساس قانون کار قرارداد 

ارمندی با قراردادھای کار معین تمدید قرارداد نمایند. این مصوبھ ی کار موقت یکسالھ منعقد کنند. ھمچنین با کارکنان شاغل در بخش ک
ھیئت دولت با مخالفت کارفرمایان و شرکت ھای پیمانکاری روبرو شد. نھایتاً معاونت توسعھ ی مدیریت و سرمایھ ی انسانی ریاست 

کارکنان بخش خدمات، امور نقلیھ،  ١٣٩١٫١٫٨جمھوری در پی نامھ ی اعتراضی دبیر کانون کارفرمایان خدمات کشور، در تاریخ 
چاپ، انتشارات، رستوران، خدمات، تأسیسات ونظایر آن را تحت نام اشتغال حجمی از شمولیت مصوبھ خارج نمودند. باید توجھ داشت 

کردن  کھ ھیئت دولت آقای احمدی نژاد با یک عقب نشینی، از لفظ اشتغال حجمی برای نائل آمدن بھ ھدف خود (کھ ھمانا خارج
بود) استفاده نمود .در حالی کھ در زمان حاضر شرکت ھای پیمانکاری از قراردادھای حجمی برای دور   کارگران از شمول مصوبھ

  زدن قانون کار بطور گسترده استفاده می کنند.

 

  
صدای کارگر  

 
 ٩٥مصاحبھ پروین محمدی درباره دستمزد کارگران سال 

  یابد؟  دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش می

بینی  روزنامھ اعتماد نوشت: "نمایندگان مستقل کارگری پیش
درصد افزایش پیدا ١٢کنند دستمزد در سال آینده حداکثر  می

  .کند"

ای  شان بھ مذاكرات سھ جانبھ ھا كارگر و خانواده نگاه میلیون
شود، دوختھ  آغاز می ٩۵كھ بھ زودی برای تعیین دستمزد سال 

شده است؛ مذاكراتی كھ با حضور سھ نماینده كارگری، سھ 

شود. در  نماینده كارفرمایی و دستكم سھ نماینده دولت انجام می
گویند ھزینھ سبد  حالی كھ نمایندگان رسمی كارگران می

ھزار تومان است،  ٧٠٠معیشت خانوار بالغ بر سھ میلیون و 
نمایندگان كارفرمایان بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم 

بینی  تأكید دارند. در این بین نمایندگان مستقل كارگری پیش
درصد افزایش پیدا ١٢كنند دستمزد در سال آینده حداكثر  می
  .كند
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  ھزار تومان ٧٠٠فر؛ سھ میلیون و حداقل ھزینھ چھارن

حسین حبیبی، دبیر كانون شوراھای اسالمی كار استان تھران 
در این باره گفت: "دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون 

ھای زندگی  شوراھای اسالمی كار استان تھران پیرامون ھزینھ
 ٧٠٠یك خانواده چھار نفره باید رقمی بالغ بر سھ میلیون و 

  .مان تعیین شود"ھزار تو

این فعال كارگری تصریح كرد: "اگر در این محاسبات 
ھای زندگی براساس نرخ دولتی محاسبھ شوند، رقم سھ  ھزینھ

آید، اما نمایندگان كارگران در  میلیون تومان بھ دست می
ترین حالت نیز بھ این  رو در خوشبینانھ مذاكرات مزدی پیش

ن مزد بھ قدرت مانور و شوند، چرا كھ تعیی ارقام نزدیك نمی
زنی آنھا در شورای عالی كار وابستھ است". او ادامھ داد:  چانھ

كند،  از نرخ تورم موافقت نمی  "دولت با افزایش دستمزد بیش
را كمتر از این درصد افزایش  ٩۵بلكھ قصد دارد دستمزد سال 

قانون كار صراحت دارد.  ۴١دھد. این در حالی است كھ ماده 
  گران ھر سالھ متناسب با نرخ رسمی تورم و ھزینھدستمزد كار

   سبد معیشت یك خانواده چھار نفره تعیین شود".

درصد اعالم كرده ١٤/٣حبیبی افزود: "دولت تورم آبان ماه را 
ھا نیز تورم  ترین كشور است، اما بھ لحاظ منطقی در پیشرفتھ

در عرض دو 
سال از بیش 

درصد ۴٠از 
بھ این رقم 
كاھش پیدا 

كند تا  ینم
بعدھم در 
پایان سال 

طور كھ  آن
سخنگوی 

دولت وعده 
داده است، تك 

نرخی شود. 
شاید دولت 

قصد دارد نرخ تورم را بھ صورت دستوری كاھش دھد تا در 
  .زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را بھ دست آورد" زمینھ چانھ

  نرخ تورم، شایدكمی باالتر

گانی و نماینده سابق اما عبدهللا وطن پرور، عضو اتاق بازر
كارفرمایان در سازمان جھانی كار درباره برنامھ كارفرمایان 

ھای  برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: "با روال ثابت سال
پیش، بعید است شورای عالی كار از عرفی كھ جا افتاده است، 
عدول كند. نرخ دستمزد با باالنس در نھایت یكی دو درصدی 

نھایت دستمزد     كند، پس در  یش پیدا میمطابق نرخ تورم افزا
سال آینده كارگران بھ نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزی 

 ١٣وابستھ است. بانك مركزی در حال حاضر نرخ تورم را 
ھای منتھی  درصد اعالم كرده است كھ این رقم در ماه ١۴الی 

  شود". بھ سال جاری كمتر ھم می

یان و دولت در مذاكرات مزدی او ادامھ داد: "نگاه كارفرما
ترین  چراكھ دولت خود بزرگ رو ھمسو است،  پیش

ھا در  كارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد
ھای زندگی است. البتھ كارگران حق دارند بھ  برابر ھزینھ

میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا كھ حتی اگر دستمزد 
درصد افزایش پیدا كند، دریافتی آنھا بازھم بھ  ٢٠در سال آتی 

توان در  رسد و با این درآمد چگونھ می یك میلیون تومان نمی
شرایط فعلی اقتصادی زندگی كرد". این فعال كارفرمایی بیان 

اند و  ھا در ایران راه را گم كرده كرد: "متاسفانھ دولت
ھا  سیاستنمایندگان رسمی كارگران و كارفرمایان نیز از این 

ھای نادرست  كنند و تبعیت از سیاست نھ حمایت كھ تبعیت می
  .اشتباه است"

حداكثر 
  درصد١٢

پروین محمدی، 
فعال مستقل  

كارگری با 
بینی حداكثر  پیش
درصدی  ١٢

دستمزد كارگران 
 ٩۵در سال 

گفت: "كلیت 
مثلث سھ 

گرایی  جانبھ
شورای عالی 

ایی در بھترین ای بیش نیست، چراكھ طرف كارفرم كار بازی
 ٧۵درصد سرمایھ موجود در كشور است و ٢۵حالت نماینده 

درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت بھ عنوان 
درصد سرمایھ كشور در شورای عالی كار  ٧۵صاحب 

كند و خود كارفرمای بزرگ است و امسال نیز  حضور پیدا می



    
  کارگریگروه کار 

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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ت نمایندگان ھای گذشتھ نمایندگان كارفرمایان پش مانند سال
  شوند". دولت پنھان می

او ادامھ داد: "نمایندگان كارگری در شورای عالی كار ھرگز 
اند. این بھ  ای در برابر دولت و كارفرمایان نكرده مقاومت جدی

مستقل كارگری نداریم و   آن دلیل است كھ در ایران تشكل
نمایندگان كارگری شورای عالی كار بھ دلیل آن كھ از حمایت 

زنی در این باره را  نھ كارگری برخوردار نیستند، توان چانھبد
ندارند". محمدی تصریح كرد: "ھر سال بیش از پیش وضعیت 

شود.  ھا انسان مزدبگیر مشخص می بحرانی معیشت میلیون
دولت اگر از سر دلسوزی بھ جامعھ نگاه كند، دستمزد را بھ 

فزایش پیدا كند كند كھ قدرت خرید كارگران ا ای تعیین می اندازه
بینید تولیدات  و بازار از ركود فعلی بیرون بیاید. اگر می

ھا ھم  شود و سایر خرده بازار ھا روی ھم انبار می كارخانھ

ھایش بھ  رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلكھ ریشھ
   گردد". سابقھ قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می كاھش بی

ای  پایان گفت: "با توجھ بھ بودجھاین فعال كارگری مستقل در 
درصدی حقوق ١٠كھ دولت آماده كرده است و افزایش 

درصد مالیات بر ارزش  ٩كارمندان دولت و از سویی تعیین 
افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش 

در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی  افزوده، 
تعادل نیست، بلكھ نشانھ بیمار بودن اقتصاد نشانھ اقتصاد م

كنم دولت با توجھ بھ بودجھ اعالمی،  است. من گمان نمی
 درصد افزایش دھد". ١٢دستمزد سال آتی را بیش از 

 منبع: اعتماد

 
  

  

اخبار تشکل ھا  

 اعتصاب غذای محمود بھشتی لنگرودی در زندان

محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از 
پنج شنبھ، پنجم آذر ماه، در اعتراض بھ حکم ناعادالنھ دادگاه و 

 سر می برد.با درخواست آزادی، در اعتصاب غذا بھ 

آذرماه) بھ گفتھ خود  ١١این اعتصاب تا روز چھارشنبھ (
بھشتی، جھت دادن فرصت بھ مسئوالن، رسانھ ای نشده است. 
روز گذشتھ، بھشتی لنگرودی در نامھ ای کھ از زندان ارسال 

کرده است، اعتصاب غذای خود را اعالم کرده است. متن نامھ 
تشر شده بھ شرح زیر کھ توسط کانون صنفی معلمان ایران من

  است:

  بھ نام خداوند جان و خرد

  ：بھ این وسیلھ اعالم می نمایم
سال از عمر خود را  ٢۵اینجانب محمود بھشتی لنگرودی کھ 

صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده و بیش از 
سال نیز در قالب فعالیتھای صنفی، در خدمت فرھنگیان  ١۵

اض بھ حکم ناعادالنھ قاضی صلواتی عزیز بوده ام، در اعتر
سال حبس" از جانب دادگاه چند دقیقھ ای، از  ٩"مبنی بر 
بھ صورت رسمی در اعتصاب غذا بھ  ١٣٩۴آذر  ۵پنجشنبھ، 

سر می برم، بھ این امید کھ مسئوالن، بھ ویژه مسئوالن قضایی 

با شنیدن فریاد تظلم خواھی اینجانب، نسبت بھ توقف اجرای 
اعاده دادرسی در دادگاھی صالح، علنی و با  حکم تا زمان

  حضور ھیات منصفھ اقدام نمایند.

این خبر صرفا جھت ایجاد فرصت برای مسوولین جھت 
آذر  ١١رسیدگی بھ خواستھ ھایم، تا این لحظھ، چھارشنبھ 

  اعالم عمومی نشد. ١٣٩۴
بدیھی است کھ مسئولیت ھر اتفاق ناخوشایندی کھ طی دوران 

وجھ اینجانب شود بھ عھده ھمھ کسانی خواھد اعتصاب غذا مت
بود کھ ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر 

  این دادخواھی سکوت و بی تفاوتی اختیار می کنند.

  محمود بھشتی لنگرودی
اوین-١٣٩۴آذر ١١

  


