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 ھفتھ تحلیل  
ضدیت با کارگران ،تعامل با کار فرمایان  

 

 صادق کار

بر اساس برخی اخبار رسیدە نمایندگان دولت و کارفرمایان بھ رغم این کھ در شورای عالی کار در اکثریت ھستند و 
بود و نبود مشاوران بھ اصطالح کارگری در این شورا تاثیر چندانی در تعیین حداقل دستمزد ندارد، برخالف سال 

اخراج مشاورانی کھ وابستھ بھ تشکل اخراج کردەاند!را از جلسات تعیین دستمزداین مشاوران ھای گذشتھ امسال 
ھای وابستھ بھ قدرت ھستند در واقع حکایت از آن دارد کھ دولت و کارفرمایان دیگر حتی حاضر بھ تحمل تشکل 

 ھای وابستھ مشورتی ھم نیستند. 

خالف کارگران از حق از سوی دیگر ھمین خبرھا حکایت از آن دارند کھ نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی کھ بر 
قانون کار و  ٤١تشکل برخوردارند تا کنون حاضر نشدەاند تن بھ افزایش دستمزد مطابق شرایطی کھ در مادە 

دھند. بتبصرە ھای ذیل آن مشخص شدە   

نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی کھ از حمایت کامل نمایندگان دولت در شورای عالی کار برخوردارند با استناد بھ 
خ رسمی تورم کھ توسط دولت اعالم شدە با وجود این کھ خودشان خوب می دانند کھ نرخ تورم اعالم شدە توسط نر

دولت واقعی نیست، معھذا حاضر بھ پذیرش افزایش دستمزد بھ مقداری بیش از میزان تورم رسمی نیستند. امتناع 
 ٤١اقعی تورم در حالی است کھ مطابق مادە نمایندگان کار فرمایان از افزایش دستمزد بیش از نرخ رسمی غیر و

  .قانون کار عالوە بر میزان تورم بایستی ھزینھ سبد خانوار نیز در تعیین افزایش دستمزد جزء مبنا ھا ملحوظ شود
بنام "مجمع عالی گفتھ شدە فرامر توفیقی کھ بعنوان مشاور کارگری از طرف یکی از تشکلھای وابستھ بھ حکومت 

قانون  ٤١بر اجرای بند دو ذیل مادە  اصراردر جلسات شورای عالی کار حضور داشتھ بخاطرگران"نمایندگان کار
 کار از جلسھ اخراج شدە. 
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افزون بر آن قرار بودە کھ شکاف ژرف میان سطح دستمزدھا با ھزینھھای واقعی زندگی کھ طی سال ھای گذشتھ  
شدە بتدریج بطور پلکانی  ن تشکل ھای وابستھ بھ قدرت عمیقتردر اثر تبانی نمایندگان کارفرمایان، دولت و نمایندگا

کھ اساسا بکلی حرفی از آن بھ میان نیامدە.  پر شود  

متاسفانھ ھمانگونھ کھ پیش بینی می شد امسال نیز با وجود وعدەھای پیشین روحانی و وزیر کار امنیتی اش، نھ تنھا 
ولت نمی خواھند عمل کنند، بلکھ نرخ واقعی تورم بسی کمتر از بھ وعدە افزایش دستمزد نیز مانند سایر وعدەھای د

را توجیح و واقعی آنچھ کھ ھست اعالم شد تا با این ترفند شناختھ شدە عدم افزایش دستمزد حتی مطابق با نرخ تورم 
 تئوریزە کنند. 

ھ دولت و نماینگان در واقع نظر بھ سوابق پیشین و مجموع سیاست ھای ضد کارگری دولت انتظار ھم نمی رفت ک
برابر کمتر  ٤سازمان ھای کارفرمایی متحدش با افزایش واقعی دستمزد و حقوق کارگران کھ در حال حاضر حداقل 

از خط فقر است تن در دھند. بھمین جھت ھم بود کھ امسال ھمزمان با برسی افزایش دستمزد در شورای عالی کار 
ران بھ تشکل ھای مستقل کارگری و فعاالن شان ھجوم بیسابقھای بھ قصد جلوگیری از عکس العمل اعتراضی کارگ

را شروع کردند تا ھم در پرتو ارعاب و تھدید مانع اعتراضات شوند و ھم راحت تر تن بھ افزایش واقعی دستمزد 
کھ یک خواست عمومی است تن ندھند. با این پیش درآمدھا دیگر تردیدی نیست کھ سیاست دولت در پسا برجام 

د ضدیت با کارگران و مزدبگیران و حق و حقوق شان و تعامل با سرمایھداران رانتی است. تشدی  

ابراھیم رزاقی یکی از اقتصادانان سرشناس کھ مانند خیلی دیگر از اقتصاد دانان مشوق سیاست ھای ضد کارگری 
مزدبگیران بھ زیر خط فقر دولت نیست، و از نتایج تصمیمات ظالمانھ شورای عالی کار و دولت در راندن اکثریت 

بخوبی مطلع است در بحبوحھ نشست شورای عالی کار و تعرض گستردە بھ سازمان ھای کارگری ماھیت سیاست 
دولت را بخوبی تشریح نمودە. "سایت رادیو فرانسھ" کھ بھ نقل از "ایلنا" چکیدە سخنان آقای رزاقی را منتشر کردە 

ۀ معیشت ھر خانوار ایرانی امروز دو میلیون تومان در ماه است، ھر چند ... حداقل ھزیناز قول وی نوشتھ است:"
دولت و کارفرمایان ھمانند دو دھۀ گذشتھ می کوشند از ھرگونھ تحول مزدی و انطباق دستمزد با ھزینھ ھای جاری 

ات خانوارھای کارگری جلوگیری کنند. ابراھیم رزاقی تصریح کرده است کھ نارضایتی عمیقی در بدنۀ طبق
فرودست جامعھ شکل گرفتھ است کھ در عدم تمکین مقامات بھ قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات اکثریت 

 خاموش جامعھ ریشھ دارد. 
این اقتصاددان تأکید کرده است کھ در فقدان تشکل ھای قوی کارگری، کارگران قدرت چاره زنی را برای افزایش 

الی کھ کل تالش دولت در نقش کارفرمای بزرگ بر تأمین نیروی کار دستمزدھای شان از دست داده اند، در ح
ارزان قیمت متمرکز شده تا بھ این وسیلھ سود بیشتری عاید سرمایھ داران، پیمانکاران و رانت خواران سازد."آری 
 ماھیت واقعی سیاست اقتصادی دولت کھ طرفداران رنگارنگ دولت از برخی خود (چپ) خواندگان و اصالح طلب

ھا گرفتھ تا راست ھای افراطی از آن حمایت می کنند و نتایج آن چیزی جزء ھمان کھ این استاد اقتصاد منتقد در 
چند جملھ نافذ گفتھ نیست. فرشید مومنی، محمد مالجو و فریبرز رئیس دانا نیز ھرکدام بھ شکل و سبک خاص 

شان در گوش چپ شان پنبھ کردەاند تا این حرف ھا را خودشان ھمین ھا را گفتھاند، اما ظاھرا دولتی ھا و ھواخواھان
کھ حرف دل اکثریت مردم است نشنوند. باشد کھ این نارضایتی عمیق و عظیم فعال شود (کھ خواھد شد)و چون 

 آتشفشان فوران کند و ریشھ این ستمگری ھا و ستمگران را بسوزاند. 

 ما خستھ اگر چھ شب زما خستھ تر است
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بھ دم بیشتر استتاریکی اگر چھ دم   

 تاریک ترین لحظھ ھر شب اما دانم ھمان لحظھ پیش از سحر است

 نعمت آزرم
  

  
 
 از تجربھ دیگران  

 بخش ھشتم –کار اجباری 

 ٢٠٠٨مھ  –ھای صنفی  المللی اتحادیھ کنفدراسیون بین

  ترجمھ: گودرز

  قوانین ملی را چگونھ باید بررسی نمود؟

  سازند: در مقابل کار اجباری حساس می سھ عامل چھارچوب قوانین داخلی را

  باید در قوانین داخلی ممنوعیت کار اجباری مشخصاً قید شده باشد -١

در قوانین داخلی باید مجازات مناسبی برای استفاده از کار اجباری در نظر گرفتھ شده باشد. مجازات مناسب  -٢
ق نکند و پرھیز از آن را ترغیب نماید. بر نوعی از برخورد است کھ اقدام بھ استخدام برای کار اجباری را تشوی

سازمان جھانی کار استفاده از کارگر اجباری باید تخلف جنایی شناختھ شود و مجازات مشابھ  ٢٩ی  طبق معاھده
ھا را موکداً  ھای درخوری برای این تخلف در نظر گرفتھ و آن ی اعضاست کھ مجازات ی ھمھ داشتھ باشد. وظیفھ
ھا جرائم مناسبی نیز باید در نظر گرفتھ و اعمال گردند تا تاثیرات  ھ بر این مجازاتاعمال نمایند. اضاف

  ی مناسب داشتھ باشد. بازدارنده

ی قضایی  ی کار اجباری را بھ محکمھ کنندگان از پدیده ھای مناسبی ھم باید موجود باشند تا استفاده مکانیسم -٣
کرده  اجرای دقیق این قوانین را الزامی ٢٩ی  یند. معاھدهبکشانند و برای اتھامات مربوطھ از آنان شکایت نما

 است.
  

  قرار زیراند: المللی مربوطھ بھ ھای سازمان جھانی کار و مدارک بین معاھده

 بازرسی کارگران  ٨١ی شماره  معاھده -
 بازرسی کارگران زراعی ١٢٩ی شماره  معاھده -
 کار اجباری ١٠۵و  ٢٩معاھدات شماره  -
 مضرترین اشکال کار کودک ١٨٢ی شماره  معاھده -
 مؤسسات کاریابی خصوصی ١٨١ی شماره  معاھده -
 کارگران مھاجر ١۴٣و  ٩٧معاھدات شماره  -
 اصول بنیادی حقوق کار ١٩٩٨ی  بیانیھ -
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 المللی ی سازمان ملل علیھ جرائم سازمان یافتھ بین ی معاھده پالرمو، ضمیمھ ٢٠٠٠پروتکل  -
 

  ین ملی برای مقابلھ با جرائم مربوط بھ کار اجباریھایی برای احراز مناسب بودن قوان پرسش

  ی عمل و استراتژی برای مقابلھ با کار اجباری و تجارت انسان وجود دارد؟ آیا برنامھ -١
  شوند؟ آیا قوانین موجود علیھ تجارت انسان مانع سوءاستفاده در موارد تجارت غیرجنسی کارگران ھم می -٢
قوانین ملی از جملھ در قانون کار، قانون مھاجرت و قوانین ضد تبعیض ھم آیا قوانین ضد کار اجباری در سایر  -٣

  گردند؟ منعکس می
  اند؟ گذاری ملی تایید شده ھای قانون ی ارگان المللی مربوطھ بھ وسیلھ آیا تمام معاھدات بین -۴
  ؟عنوان قربانی کار اجباری تبیین گردیده است آیا تعریف مشخصی از [قربانیان] تجارت انسانی بھ -٥
  اند؟ رسمیت شناختھ شده عنوان تخلفات جنایی بھ ھا بھ آیا بر طبق قوانین داخلی کار اجباری و تجارت انسان -٦
آیا در قوانین داخلی تفاوت محسوسی بین کودکان و افراد معمولی در قوانین مربوط بھ کار اجباری و تجارت  -٧

  انسانی وجود دارد؟
بینی شده است و  امالن تخلفات کار اجباری و تجارت انسانی پیشآیا مجازات مناسبی در قوانین جنایی برای ع -٨

  آیا موردی از محکومیت متخلفین سابقھ دارد؟
  شوند؟ آیا قربانیان این جنایات از حمایت مناسبی برخوردار می -٩

بھ  شوند و یا عنوان قربانی این تخلفات دیده می آیا قربانیان جنایات مربوط بھ کار اجباری و تجارت انسانی بھ - ١٠
  عنوان مھاجران غیرقانونی؟

  اند؟ آیا قوانین داخلی بھ رعایت حریم خصوصی و حفظ ھویت قربانیان متعھد مانده - ١١
  اند؟ گیری از کار اجباری و تجارت انسان فراھم شده آیا تمھیدات الزم برای پیش - ١٢
مھاجر را پوشش شمول کارگران غیررسمی، خانگی و  کارگران بھ  آیا قوانین کار ملی حمایت از تمامی - ١٣

  دھند؟ می
ھای دولتی و کارگران مھاجر مورد  ھای مربوط بھ استخدام ھای صنفی و کارگری برای تبیین سیاست آیا اتحادیھ - ١٤

 گیرند؟ مشاوره قرار می
  اند؟ ھای مناسبی ناظر بر حقوق کارگران مھاجر موجود آیا سیاست - ١٥
  گردد؟ بھ دادگاه و عوامل اجرایی ارائھ میآیا بھ قربانیان تجارت انسان اطالعات الزم برای مراجعھ  - ١٦
ھای فیزیکی، روانی و اجتماعی در دوران بازپروری قربانیان تجارت  ی حمایت آیا تمھیدات الزم برای عرضھ - ١٧

  انسانی وجود دارند؟
  ی قضایی محلی برقراراند؟ آیا تمھیدات الزم برای حمایت فیزیکی از قربانیان تجارت انسان در محدوده - ١٨
  دات الزم برای دریافت خسارت قربانیان تجارت انسانی از جنایتکاران عامل این تجاوزھا وجود دارند؟آیا تمھی - ١٩
اند کھ بھ قربانیان این تجاوزھا اجازه دھند در دوران بازپروری و  آیا قوانین و تمھیداتی در نظر گرفتھ شده - ٢٠

  ی کشوری باقی بمانند؟ پیگیری قانونی در محدوده
دارند کھ با نیازھایی کھ باعث تمایل بھ سوءاستفاده از کارگران و در نتیجھ تجارت انسان آیا تمھیداتی وجود  - ٢١

  گردد، مقابلھ کنند؟ می
اند تا بتوان اطالعات در مورد ھویت قربانیان بالقوه و قاچاقچیان انسان را در  بینی شده ھایی پیش آیا مکانیزم - ٢٢
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  اختیار دیگران قرار داد؟
  وجود دارند؟ جمع و سازماندھی کارگران مھاجر بدون مدرک و کارگران غیر رسمی ھایی برای ت آیا محدودیت - ٢٣
  ھای کاریابی وجود دارد؟ آیا یک سیستم دولتی برای ثبت رسمیت بنگاه - ٢۴

  

  مقررات پایھ برای نظارت بر موسسات کاریابی خصوصی

  

  

  

  

  

  

جانبھ (کارفرما، کارگر و دولت)، استثنائاتی در این  تحت برخی شرایط ویژه و پس از مشاوره با نمایندگان سھ
توان اعمال کرد، معذالک شرایط زیر  کارگران موضوع این مقررات" میچھارچوب برای "حفط منافع 

  االجراست: الزم

  امضای قرارداد کار قبل از آغاز سفر؛ -١
ترویج برابری و برخورد عادالنھ با  -٢

ھای موجود در جمعیت  ی اقلیت ھمھ
کارگران از جملھ کارگران مھاجر (و 
  برابری امکانات برای زنان و مردان)؛

صل کھ آزادی تجمع و حق پذیرش این ا -٣
ی جمعی، از  سازماندھی و مذاکره

  کارگران مھاجر نیز منع نخواھد شد؛
پذیرش ممنوعیت سوءاستفاده از کودکان  -٤

  و تبلیغ کار کودک؛
پذیرش ممنوعیت کاریابی، استخدام و  -٥

استفاده و  بار و خطرناک، و شرایطی کھ آنان را در معرض سوء ھای زیان جایگزینی کارگران مھاجر در شغل
  دھند؛ تبعیض بھ ھرشکل قرار می

  ی کارگران تحت ھر شرایط؛ پذیرش ممنوعیت دریافت اجباری و نگھداری مدارک شناسایی و گذرنامھ -٦
طور مثال استخدام زنان برای کار خانگی در کشور  ممنوعیت تغییر ماھوی شرایط قرارداد و نوع کار (بھ -٧

  نسی از آنان یا کشاندن آنان بھ فحشا)؛ی ج خارجی، اما در کشور مقصد سوءاستفاده
  ممنوعیت تبلیغ و پذیرش درخواست کار برای مشاغلی کھ بالفعل وجود ندارند؛ -٨

 ١٩٩٧تاریخ  به ١٨١ی شماره  معاھده
گوید: "مؤسسات کاریابی خصوصی  می
شان، مستقیم  برای خدمات کاریابی نباید

طور کامل و یا بخشاً  یا غیرمستقیم، به
ی کار (کارگران)  ای را از طرف جوینده ھزینه

 مطالبه نمایند."

سازمان  ١٨١ی  متمم به معاھده ١٨٨ی  ی شماره نامه توصیه
گوید: "موسسات کاریابی  چنین می ھم ١٩٩٧جھانی کار مورخ 

ی  ادری کارگران مھاجر تا حد ممکن دربارهخصوصی باید به زبان م
طبیعت کار و شرایط و مقررات ناظر بر کار اطالعات الزم را در اختیار 

 ایشان قرار دھند."
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انسان  ٧۴شان غلبھ کنند و گرفتاری بزرگی را برای  شقی ی خودشان یا بھ کلھ ساختھ نتوانستند بھ بوروکراسی دست
  اند، ایجاد کردند". خوب... برای انجام کاری کھ بھ آن مشغول بوده

کھ این کارخانھ در اثر کارزار سنگین  ٢٠١۵ی سودااستریم، از سال  کارگر فلسطینی کارخانھ ۵٠٠اً تمام تقریب
  اند. دست بھ انتقال بھ اسراییل زده است، از کار محروم شده» گذاری، بایکوت تحریم، عدم سرمایھ«

و نھادھای آکادمیک برای قطع ھا، ھنرمندان  گری با شرکت این کارزار در صدد انزوای اسراییل از طریق البی
گویند کھ ھدف این بایکوت تقویت آرمان فلسطین برای  رابطھ با دولت اسراییل است. طرفداران این کارزار می

تر علیھ حکومت آپارتاید در افریقای جنوبی سازمان یافت استناد  ھا بھ کارزار موفقی کھ پیش استقالل است. آن
  کنند. می

ھای اسراییل نیست بلکھ ھدف سلب مشروعیت خود اسراییل را  ند کھ کارزار متوجھ سیاستگوی منتقدان کارزار می
کند و کشورھای دیگر  دانند، زیرا اسراییل را برجستھ می ھا حتی آن را کارزاری ضدیھودی می کند. برخی تعقیب می

  کند. تر حقوق بشری را از زیر ضرب خارج می با وضعیت بسیار وخیم

المللی ھرگز این اشغال را  ی بین در اشغال خود دارد، اما جامعھ ١٩۶٧غربی رود اردن را از سال  ی اسراییل کرانھ
  بھ رسمیت نشناختھ است.

فوریھ برگزار شد، صدھا نفر از کارگران  ٢٩در یک راھپیمایی کھ بھ اعتراض بھ تصمیم دولت در روز دوشنبھ 
  سودااستریم طوماری را برای صلح امضا کردند.

ای شدند کھ آنان را بھ ساحل غربی  ھای شرکتی راھپیمایی کارگران فلسطینی برای آخرین بار سوار اتوبوس پس از
  بردند. می

کند  ھایش را پاک می سالھ کھ چھار سال برای سودااستریم کار کرده است، در حالی کھ اشک ٢۵عبدهللا وادود غیث، 
ایم، ترک  جا کار کرده ھا با ھم در این . دارم دوستانم را، کھ سالگوید: "ما یک خانواده بودیم. من خیلی غصھ دارم می
  توان کاری پیدا کرد". جا بھ سختی می کنم. امیدی بھ کار در فلسطین وجود ندارد. آن می

ی غربی نداشتم.  ای برای کار در کرانھ گوید: "من نقشھ باسل صالح، یکی دیگر از کارگران اخراجی فلسطینی، می
کردم. مثل  ھایم سر می کردیم. بیشتر از آن مدتی کھ من با ھمسر و بچھ جا سر می از روزمان را در اینساعت  ١٢ما 

  برادر شده بودیم".

کنند.  نشین کار می ھای یھودی ی غربی، در شھرک بسیاری از فلسطینیان بھ علت کمبود شدید کار در کرانھ
  محلی برای کار است. ھای گویند کھ اسراییل مانع ایجاد فرصت فلسطینیان می

ی  ی غربی، اخراج فلسطینیان از کارخانھ هللا در کرانھ ی کارزار بایکوت در رام محمود نواجا، ھماھنگ کننده
داند. او مقامات فلسطین را بھ  سودااستریم را "بخشی از قیمتی کھ برای خاتمھ دادن بھ اشغال باید پرداختھ شود" می

  رای این کارگران فراخواند.تر برای یافتن کار ب اقدام جدی

میلیون دالر بوده است، ابتدا تھدید کرده بود  ٩/١١٢معادل  ٢٠١۵ی آخر سال  سودااستریم، کھ درآمد آن در سھ ماھھ
ی کار داده شود. اما بعداً از این موضع  کھ تولید را متوقف خواھد کرد، مگر آن کھ بھ کارگران "اصلی" آن اجازه

  اخراج کرد. عقب نشست و کارگران را
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کنند. این تفاوت  تری نسبت بھ مردان دریافت می درصد حق بازنشستگی کم ٢۵این تحقیق حاکی از آن است کھ زنان 
  پوند است. ٢۵۴٨بھ طور متوسط برابر 

  آینده

کند  را دارد، اضافھ می» ٢٠١۶نیمھ حق بازنشستگی بھ روایت «ھای کارگری، کھ عنوان  گزارش کنفرانس اتحادیھ
  تری برخوردارند. نیز از اندوختھ و حق بازنشستگی کم» خویش فرمایان«کھ پرستاران، کارگران سیاه و آسیایی و 

اکنوِن  نشود، وضع ھم اکنون اقدامی گوید: "اگر ھم ھای کارگری، می فرانسس اوگریدی، دبیرکل کنفرانس اتحادیھ
  در زمان پیری نیز ادامھ خواھد یافت".  ھای  قومی رخاستھ از اقلیتدشوار زنان، پرستاران و کارگران ب

ھا، دولت و کارفرمایان  باره کھ چگونھ اتحادیھ ی فوری نیاز داریم، مباحثھ در این افزاید: "ما بھ یک مباحثھ او می
  ھای بازنشستگی راھی بجویند. نام اتوماتیک در صندوق توانند در ھمکاری با ھم برای ثبت می

نام اتوماتیک دارند، اما شاید  دھند کھ زنان نسبت بھ مردان آمادگی بیشتری برای ثبت حقیقات قبلی دولتی نشان میت
  وقت بیشتر است. دلیل این آمادگی بیشتر آن باشد کھ سھم زنان در کار نیمھ

ی کار خود را  نتیجھ ھا کھ توسط حزب کارگر سازمان یافتھ است، ی بازنشستگی ی آینده یک تحقیق دوسالھ در باره
  در روزھای آینده انتشار خواھد داد.

  

  سازمان ملل

  حمایت از کارگران مھاجر بھ سود اقتصاد کشورھای میزبان است

 ٢٠١۶مارس  ٢رویتر، 

ھا باید ھمان حقوق و مزایایی را کھ برای شھروندان خود تأمین  سازمان ملل اعالم کرد کھ "دولت یک مقام رسمی 
  شود. وری کار می کارگران مھاجر نیز قائل باشند. این سیاست بھ تقویت اقتصاد و بھبود بھره کنند، برای می

 ٢٣٢تعداد کارگران مھاجر در سراسر جھان 
شود. طبق گزارش سال  زده می میلیون تخمین 

سازمان ملل پیرامون "مھاجرت در  ٢٠١۵
اقیانوسیھ"، کھ این ھفتھ در  –ی آسیا  منطقھ

میلیون از این  ٩۵یافت، بیش از بانکوک انتشار 
  اند. اقیانوسیھ -ی آسیا تعداد کارگران منطقھ

اونگجو ھام، معاون مدیرعامل "ابتکار سازمان 
ملل برای مقابلھ با فقر در آسیا و اقیانوسیھ"، 

گوید: "مھاجران سھم قابل توجھی در افزایش  می
تولید ناخالض داخلی در کشورھای میزبان دارند. 

میلیارد دالر بھ  ۴٣۵حدود  ٢٠١۵ال آنان در س
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  اند". شان پول فرستاده کشور مادری

ھای جورواجورند؛ از  افزاید: "این در حالی است کھ بسیاری از آنان در مراحل مختلفی قربانی سوءاستفاده او می
کشورھای خارج. ھا در کشور خودی تا کارفرمایان استثمارگر، مقامات و پلیس در  کن ھای کاریابی و کارچاق آژانس

ای و  این در مسئولیت دولت کشورھای مھاجرگیر و مھاجرده است کھ با سازماندھی مباحثات در سطح ملی، منطقھ
   ھا و شرایطی دست یابند کھ برای مھاجرت امن ضرورت دارند." بین کشوری، بھ سیاست

یعنی - اجرپذیر حمایت اجتماعی الزم برده روز قبل ارائھ داده، آمده است: "وقتی کشورھای مھ در گزارشی کھ نام
وری کار  آورند، بھره ی امن اجتماعی، آموزش کودکان... را فراھم می ھای پزشکی، حق بیکاری، شبکھ مراقبت

یابد. این روند مزایای محسوسی برای اقتصاد ملی این کشورھا دارد. با آنان محترمانھ و  مھاجران افزایش می
اند... مطمئناً  ھایی را فراھم آورید کھ برای شھروندان حاصل ان ھمان امکانات و حمایتش عادالنھ رفتار کنید و برای

  پاداش این رفتار را خواھید گرفت".

یافتھ و ساختاری ایجاد کنند. در بسیاری مواقع  را برای مھاجرت سامان افزاید: "کشورھای منشاء باید سیستمی  او می
خواھند، بھ نحوی کھ گاه این  ھای ھنگفتی می کنند. واسطھ ھم از آنان پولھا اتکا  مھاجران ناگزیراند بھ واسطھ

  مانند". شان بھ آنان باقی می قرض ھا و پرداخت دائمی  بھ واسطھ مھاجران در قرض دائمی 

ایجاد عدالت در روابط و روندھای استخدامی، چھ در کشورھای پذیرنده و چھ در کشورھای منشاء، از اھمیت 
ھا خالص کند و مھاجرت را بھ سیاستی در کادر  تواند کشورھا را از شر واسطھ دار است. این اقدام میحیاتی برخور

  شود". اکنون در برخی از جاھای دنیا دیده می جنبش کارگری تبدیل کند. این روند ھم

کشور را ترک  میلیون مھاجر بود کھ١۴بیشترین کارگران مھاجر از آن او بودند، ھند با  ٢٠١٣کشوری کھ در سال 
کردند. کشورھای روسیھ، چین، بنگالدش، پاکستان، فیلیپین، افغانستان، قزاقستان، ترکیھ و اندونزی بھ ترتیب در 

  ھای بعدی قرار داشتند. رده

میلیون مھاجر ورودی بود. کشورھای استرالیا،  ١١مقصد مقدم مھاجران در ھمان سال در منطقھ ابتدا روسیھ با 
  ھای بعدی قرار داشتند. تایلند، چین، ایران، مالزی و ژاپن در ردهھند، پاکستان، 

میلیون ۵٩روند:  ترین کشور ھمسایھ در ھمان منطقھ می اقیانوسیھ) بھ نزدیک –ای (آسیا بیشتر مھاجران منطقھ
و  تر نظیر کشورھای خاورمیانھ اند و دیگرانی نیز بھ کشورھای دوردست کارگر مھاجر بھ کشورھای منطقھ رفتھ

  اند. امریکای شمالی مھاجرت کرده

بھ عنوان کشوری کھ مھاجران را برای  –کنند  میلیون کارگر از آن مھاجرت می٢کھ ساالنھ حدود  –ھام فیلیپین 
تسھیل روند مھاجرتشان بھ خارج و در صورت بازگشت بھ کشور آنان را برای دمسازی مجدد با زندگی خانگی 

 کند، سرمشق دانست. کمک می

 

  
 
 کارگران ایران  

 !ھزارتومانی در دفاتر شیک ٢٠٠ھای  حقوق
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درصد کل شاغالن کشور را  ٥٠شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارھای کارگری کشور کھ بیشتر از 
ھای اجباری در بازارھای غیررسمی، داللی، شب کاری، کار پاره وقت و  تشکیل می دھند، باعث انجام فعالیت

میلیون نفر در  ٥. نمایندگان کارگران می گویند در حال حاضر مواردی از این دست برای امرار معاش شده است
ھزارتومانی را دریافت می کنند و بدون ھرگونھ بیمھ و شناسنامھ کاری  ٦٠٩کشور کمتر از حداقل دستمزد مصوب 

ھایی بین  ھستند. شاغالن پاره وقت بھ ویژه زنان در برخی مشاغل شیک مانند مطب پزشکان و دفاتر وکال حقوق
ھزارتومانی می گیرند ٤٠٠تا  ٢٠٠ . 

 
میلیون نفر را مشموالن قانون کار تشکیل  ١٢بھ گزارش خبرنگار مھر، بیش از نیمی از کل شاغالن کشور معادل 

می دھند کھ اصطالحا کارگر خوانده می شوند. در عین حال، چند میلیون نفر دیگر نیز با عنوان کارگری مشغول بھ 
اقتصادی کشور ھستند کھ از کمترین حمایت ھای قانونی نیز برخوردار نیستندفعالیت در بخش ھای مختلف  . 

 
کارشناسان بازار کار می گویند در طول سال ھای گذشتھ شکاف بین ھزینھ ھا و درآمدھای کارگران افزایش یافتھ و 

وان گفت مسائل مالی بھ عنوان بزرگترین مشکل خانوارھای کارگری کشور مطرح است. در حال حاضر، می ت
میلیون نفر ھستند، از دستمزدھای پایینی  ٨بیشتر از دوسوم کل مشموالن قانون کار بیمھ شده کشور کھ بالغ بر 

 .برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند
 

رسمی، پاره این مسئلھ در سنوات اخیر و بھ ویژه دو دھھ گذشتھ بھ پدیده چندشغلگی و فعالیت در بازارھای کار غیر
وقت، شب کاری و مسائلی از این دست دامن زده است و کارگران معموال برای تامین ھزینھ ھای باالی زندگی بھ 

 .ویژه در کالنشھرھا، ترجیح می دھند در بیش از یک شغل فعالیت داشتھ باشند
 

میلیون نفر مشمول قانون کار ٨وضعیت دستمزد   
ھزارتومانی کارگران توان تامین ھزینھ  ٦٠٩حال حاضر، حداقل دستمزد حدود کارشناسان بازار کار می گویند در 

روز اول ماه کارگران خواھد  ١٠ھای ماھیانھ خانوار کارگری را ندارد و این رقم حداکثر تامین کننده ھزینھ ھای 
کنندبود و برای کسری موجود در این بخش، افراد مجبور ھستند معموال در مشاغل دیگری نیز فعالیت  . 

 
نمایندگان کارگران می گویند انتظار داشتند دولت در برنامھ جدید توزیع سبدھای غذایی، مشموالن قانون کار و 

دستکم کارگران با حقوق ھای پایین و در حد حداقل دستمزد را از دریافت کمک ھای معیشتی حذف نکنند، کھ البتھ 
گران، سبدھای کاالیی را تنھا بھ افراد تحت پوشش کمیتھ امداد و این اتفاق نیفتاد و دولت در این مرحلھ با حذف کار

 .بھزیستی واگذار کرد
 

در عین حال، دولت بیش از یکماه پیش دستوری را بھ وزارت کار داد تا بر اساس اطالعات خانوار ارائھ شده برای 
تا یک میلیون تومان  ٦٠٠مان و ھزارتو ٦٠٠فازدوم ھدفمندی یارانھ ھا نسبت بھ شناسایی افراد با حقوق ھای زیر 

 .برای برنامھ ریزی جھت واگذاری سبد کاال، اقدام کند کھ نتیجھ این کار ھنوز مشخص نیست
 

ھادی ابوی در گفتگو با مھر با بیان اینکھ درباره واگذاری سبد کاال بھ کارگران مرتبا پیگیری ھایی را از طریق 
گان کارگران در این زمینھ سخن گفتھ اند و از دولت خواستھ اند تا وزارت کار انجام داده ایم گفت: ھمھ نمایند

 .کارگران را از دریافت کمک ھای معیشتی محروم نکند
 

 پاسخی بھ درخواست ھا داده نمی شود
عضو ھیئت مدیره کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران ایران اظھارداشت: متاسفانھ با وجود اینکھ سفرھای 
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ا این نوع از کمک ھای دولتی در آن قرار گیرد، اما تاکنون وزارت کار پاسخ روشنی بھ این کارگری می طلبد ت
 .درخواست جامعھ کارگری نداده است

 
ابوی ادامھ داد: در اینباره مستقیما با وزیر کار مکاتبھ کرده بودیم ولی متاسفانھ تا بھ امروز جوابی نگرفتیم. وی با 

درباره پاسخگویی بھ نامھ ھای کارگران بیان داشت: حداقل انتظار ما این است کھ  گالیھ نسبت بھ رفتار وزارت کار
 .پاسخ نامھ ھای نمایندگان کارگران داده شود

 
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پایین بودن حقوق کارگران در مواقعی از سال مسائل جدیدی را برای 

وع می شود و کارگران مجبورند برای ثبت نام فرزندان خود در آنھا ایجاد می کند. بھ زودی فصل مدارس شر
 .مدارس انواع ھزینھ ھایی کھ از سوی مدارس اعالم می شود را بپردازند

 
وی با اشاره بھ اینکھ فقط می گویند ثبت نام در مدارس رایگان است، اما در عمل بھ بھانھ ھای مختلف از خانواده ھا 

ا ھزینھ ھایی است کھ باعث فشار بھ خانوار کارگری می شودپول دریافت می شود گفت: اینھ . 
 

عضو ھیئت مدیره کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران ایران اظھارداشت: در ھر صورت، باال بودن ھزینھ 
ھای خانوار کارگری باعث سختی در تامین نیازھای مربوط بھ خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل فرزندان، ھزینھ 

ھ بیماری ھا و درمان و غیره شده استھای مربوط ب . 
 

 میلیون کارگر فاقد شناسنامھ 5
ھزارتومان دریافت می کنند و از  ٦٠٩بھ گفتھ ابوی، متاسفانھ گروه ھایی را داریم کھ حتی حقوق ھای زیر حداقل 

اسنامھ در کشور میلیون نفر کارگر فاقد شن ٥ھیچگونھ مزایای بیمھ نیز برخوردار نیستند. برآوردھا نشان می دھد 
 .وجود دارد

 
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از این دست کارگران زن ھستند کھ در مراکزی مانند 

مطب ھای پزشکان، دفاتر وکالت و اصناف کوچک فعالیت دارند. درصد باالیی از زنان شاغل در این بخش ھا 
مان در ماه دریافت می کنندھزارتو ٤٠٠تا  ٢٠٠حقوق ھای بسیار پایین  . 

 
وی خاطرنشان کرد: مدتی است درخواست کرده ایم کھ مجوزی برای آغاز بھ کار سامانھ ثبت نام از ھمھ کارگران 

کشور صادر شود تا بتوانیم از این طریق ھمھ فعاالن کارگری کشور را شناسایی و برای آنھا بانک اطالعاتی 
 .تشکیل دھیم

 
بانک اطالعاتی را باعث جلوگیری سوء استفاده از کارگران دانست و بیان داشت: ھمچنین دولت ابوی ایجاد اینگونھ 

نیز می تواند از طریق این بانک اطالعاتی، در مواقع لزوم استفاده کند. در ھمین موضوع توزیع سبدھای کاالیی، 
 .دولت می توانست از وجود چنین بانک ھای اطالعاتی بھره ببرد
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ھا اطالعیھ  
  زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان بھ بیمارستان انتقال داده شد  بھنام ابراھیم

 
مسئوالن زندان،گوھر دشت کرج،فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان بھنام ابراھیم زاده را جھت  ٩۴/١٢/١٢امروز

سال  ۵زاده بھ پایان سپری کردن حکمبھنام ابراھیم . آزمایش آتروز گردن بھ بیمارستان امام خمینی منتقل کردند
بار دیگر بھ اتھام،اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت  ٩۴/١٠/۵زندانش نزدیک شده بود کھ در تاریخ

ھزار تومان ۴۵٠سال و ده ماه و پانزده روز زندان و مبلغ ٧داخلی خارجی وفعالیت تبلیغی علیھ نظام محاکمھ و بھ 
الزم بھ توضیح است کھ بھنام ابراھیم زاده مدت شش سال است در زندان بسر می  .جریمھ نقدی محکوم شد

دیسک کمر ” آتروز گردن، این فعال کارگری بھ شدت از درد. برد.ایشان مدتھا است از مرخصی محروم شده است
تا بھ رنج می برد بھ ھمین دلیل بارھا وبارھا تقاضای مرخصی جھت مداوای مشکالت جسمی اش کرده است کھ 

حال بھ درخواستھای مکرر ایشان پاسخی داده نشده است. الزم بھ ذکر است کھ بعد از اینکھ بھنام ابراھیم زاده 
  شخصا ھزینھ آزمایش آتروز گردن و دیگر معاینات الزم را بعھد میگیرد بھ بیمارستان انتقال داده می شود.

  منبع:سایت کمیتھ دفاع از محمودصالحی
  

  
  
  
صدای کارگر  

 :دنزنان کارگر مطرح كرد
ترین نیروی کار کشور ارزان ،رگران زنکا  
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 ا

قوانین اشتغال زنان بھ صورت حداقلی اجرا می شوند طوری کھ واحدھای تولیدی و صنعتی کمتر بھ استخدام زنان »
 متاھل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعھد عدم ازدواج و بارداری بھ کار می گیرند

.» 

حقوق زنان کارگر با اشاره بھ افزایش مرخصی زایمان و طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، طرح  یک فعال :
 ھایی کھ با ھدف حمایت از خانواده تنظیم شده اند را باعث شرایط اشتغال را برای زنان سختتر خواھند کرد

 
 .راھکاری برای کاھش بیکاری از طریق خانھ نشینی زنان می داند 

 
« در این باره بھ خبرنگار ایلنا گفت: طرح ھایی کھ با ھدف حمایت از خانواده تنظیم شده اند شرایط » زادهھالھ صفر

اشتغال را برای زنان سختتر خواھند کرد زیرا اکثر خانواده ھا بھ درآمد حاصل از کار زن احتیاج دارند و خانھ 
 .نشینی زن فشار اقتصادی بیشتری بھ خانواده وارد خواھد اورد

 
این فعال اجتماعی در خصوص شرایط اشتغال غیر رسمی زنان با یادآوری اینکھ شرایط بھ نحوی است کھ زنان با 

کمترین دستمزدھا بھ كار راضی می شوند، گفت: اشتغال غیر رسمی زنان کارگر منجر بھ رشد فقر و کاھش کیفیت 
ھای کوچک و اشتغال خانگی  رت بر کارگاهزندگی خانواده و فرزندان خواھد شد. راه حل این معضل افزایش نظا

 .است
 

وی با اشاره بھ اینکھ وضعیت اشتغال کارگران زن بھ مراتب از کارگران مرد بدتر است، افزود: قوانین اشتغال 
زنان بھ صورت حداقلی اجرا می شوند طوری کھ واحدھای تولیدی و صنعتی کمتر بھ استخدام زنان متاھل رغبت 

وارد زنان مجرد را با تعھد عدم ازدواج و بارداری بھ کار می گیرنددارند و در برخی م . 
 

کنند،  وی بایادآوری اینکھ کارفرمایان بھ ندرت در کارگاه یا واحد صنعتی برای کارگران زن مھدکودک دائر می
از گفت: ھمھ این شرایط دست بھ دست ھم داده تا وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان باشد و در عین حال 

حقوق و مزایای کمتری برخوردارند  ھای قانونی، حمایت . 
 

صفرزاده با اعالم اینکھ کارگران زن ارزانترین نیروھای کار فعلی جامعھ ھستند، تصریح کرد: دستمزد پائین زنان 
بھ کارگر حتی منجر بھ اعتراض ھمکاران مرد آنھا شده است. کارگران مرد معتقدند اگر زنان دستمزد بیشتری مطال

دستمزد کلی کارگران نیز افزایش خواھد یافت. با این حال باید در نظر بگیریم کھ احتمال اخراج و بیکاری   کنند،
بیشتر از مردان است  زنان در صورت تقاضای دستمزد باالتر،  

 ھالھ صفرزادە
 منبع:سایت آفتاب

. 
 روایتی از کارگران آجرسازی در حومه تھران

  
  


