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 ھفتھ تحلیل  
  اتحاد سرمایھ داران و پراکندگی ماست تثبیت دستمزد زیر خط فقر، نتیجھ

 

 

 

 صادق کار

نیز در حالی کھ  بازار بگیر و ببندد رھبران و فعاالن تشکل ھای صنفی گرمتر از ھمیشھ  لشورای عالی کار امسا

بود و گرانی ھزینھ ھای زندگی و کمی دستمزدھا اعتراض ھمھ زحمتکشان را برانگیختھ است و جواب ھر 

 ١٩کار را در ٪ بھ دستمزد کارگران تحت پوشش قانون ١٤اعتراضی با زندان و اخراج دادە می شد، خبر افزایش 

 اسفند اعالم کرد. 

 ٨١١تومان، بھ  ٤٢٥ھزار و  ٧١٢با این افزایش حداقل دستمزد رسمی ماھانھ کارگران تحت پوشش قانون کار از 

تومان افزایش دادە شد.  ٦٨٠ھزار و   

حال  تنھا شاملدر حالی صورت گرفت کھ این افزایش ناچیز باید توجھ داشت این ھمھ سختگیری شورای عالی کار 

بخش کوچکی، از کارگران کھ ھنوز تحت پوشش قانون کار قرار دارند می شود و شامل اکثریت کارگران کھ 
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معلوم نیست این عدە محروم ماندە از ھمین مقدار افزایش نمی شود و بتدریج از شمول قانون کار خارج شدەاند

 ناچیز، چگونھ بایستی کسری ھای زندگی شان را تامین کنند!

الی کار کھ در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان اكثریت آرا را دارند و کسانی کھ بعنوان نمایندە کارگر در شورای ع

آن شورا حضور دارند وابستھ بھ حکومت و منسوب وزیر کارھستند، امسال بھ ھنگام تصمیم گیری در مورد 

ند دوم آن را زیر پا نھاد و تنھا با استناد بھ قانون کار و ب ٤١افزایش دستمزد، حتی معیارھای پیشبینی شدە در مادە 

قانون کارمیزان دستمزد باید بھ  ٤١نرخ تورم اعالم شدە توسط دولت اکتفا نمود. گفتنی است کھ طبق بند دوم مادە 

) را تامین کند. ٤میزانی  باشد کھ ھزینھ زندگی یک خانوادە متوسط (  

حق بن، پایھ سنواتی و کمک مسکن کارگران بیفزاید و میزان ناچیز حاضر نشد ریالی بھ امسال بر آن شورا افزون 
 آنھا را ولو اندکی افزایش دھد. 

شورای فرمایشی و تماما کارفرمایی کار در حالی تن بھ افزایش واقعی دستمزدھا نداد کھ بنا بر دادە ھای آماری 
میلیون تومان اعالم شدە. اما این شورا بدون  ٣،٥و  ٢،٧پیشین نھاد ھای رسمی، ھزینھ متوسط خانوار شھری بین 

برابر کمتر از ھزینھ ھای خانوار و در سطح زیر  ٤کارگران را در واقع  ھتوجھ بھ این آمار و ارقام دستمزد ماھیان
یعنی در واقع نھ قانون کار را رعایت کرد، نھ بھ آمارھای نھادھای رسمی بھ جای افزایش تثبیت نمود! ،خط فقر

و نھ بھ وعدھای انتخاباتی روحانی و وزیر امنیتی اش پایبندی نشان داد. توجھ کرد   

البتھ پیشاپیش برا تشکل ھا و فعالین و سازمان ھای کارگری کوشندە و مدافع حقوق کارگرنتیجھ تصمیم شورای 
ذا ھمھ عالی کار روشن بود، از این شورا و و ساخت و ترکیب ضد کارگریش اصوال انتظار دیگری نمی رفت. معھ

بھ رغم دانستن نتیجھ کوشش کردند از امکانات محدودی کھ داشتند برای بسیج و جھت دادن بھ تشکل ھای کارگری 
تشکل یابی و رفتار و کنش سازمانگرانھ کھ مھمترین در جھت نارضایتی گستردە و بھ حق کارگران و مزدبگیران 

و متضمن زندگی بھتر برای مزدبگیران است بھرە  پیش شرط افزایش واقعی دستمزد و تغییر قوانین ضد کارگری
 بھرە بگیرند. 

رژیم نیز متقابال با گسترش یورش بھ سازمان ھای کارگری و دستگیری و محاکمھ رھبران و فعالین شان و اخراج 
کوشش کرد و می کند کھ فرایند تشکل یابی را مختل نماید. ھای وسیع   

ھمھ سازمان ھای کارگری نظر بھ ماھیت و سمت و سوی برنامھ ھای  بدون ھر گونھ شک و شبھھ ای، اینک برای
اقتصادی ضد کارگری حکومت و دولت، روشن است کھ بھبود حق و حقوق زحمت کشان تابع سطح سازمانیابی آنھا 
ست. سرکوب وسیع جنبش کارگری با تمام ضرباتی کھ بر پیکر جنبش کارگری وارد کردە اما ضمن این کھ موجب 

. بر بستر چنین زمینھ نمودەبرای سازمانگری شان مستعدنیز زمینھ را ، ی و آگاھی عموم مزدبگیران گردیدەنارضایت
ھای کھ تداوم سیاست ضد کارگری حکومت و دولت ھم آن را تصریح خواھد کرد، اگر سازمان ھای کارگری 

امکاناتشان را روی ھم بریزند، کھ  بتوانند حول یک برنامھ کلی بصورت پروژەای در این زمینھ با ھم متحد شوند و
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بھ نظر من زمینھاش ھم وجود دارد، می توان امیدوار بود کھ فرایند سازمانیابی کھ ھم اکنون در کشور وجود دارد و 
سرکوب ھا در حال رشد است، شتاب بیشتری پیدا کند.  بھ رغم  

عفھا باشند، خودشان را درگیر بحث ھای بی متاسفانھ االن تعدادی از این سازمان ھا بھ جای این کھ دنبال رفع ض
حاصل و تفرقھ افکنانھ، منجملھ حول میزان دستمزد کردەاند و از این غافلند کھ نرخ دستمزد تابع تغییر موازنھ 
قدرت و چنین تغییری مستلزم وجود سطح باالیی از سازمانیابی و اتحاد و ھمکاری ھمھ جریانات مدافع حقوق 

خواھان کشور است. کارگر و عموم عدالت   

ھمدیگر بخاطر اعالم رقم دستمزد، کھ ھر سالھ نیز الجرم متھم کردن بجای کلجار بر سر این گونھ موضو ھا و 
شعار است، می شود روی یک شعار فراگیر مثال، شعار بر سر بھ راستی  ااگر دعو، دستخوش تغییر خواھد شد

توافق و بصورت پروژە مشترک حول آن  "یا مشابھ آن"افزایش دستمزد متناسب با ھزینھ ھای واقعی زندگی
 ھمکاری کرد. 

تا زمانی کھ سازمان ھای کارگری در تفرقھ و پراکندگی قرار داشتھ باشند، تصور نمی رود بتوانند با شعار تاثیر 
نیرو،  چندانی بر روندھایی کھ در جامعھ جریان دارد بگزارند. عملی کردن شعارھا و گرفتن مطالبات بدون ایجاد

آنھم نیروی بسیار، در شرایطی کھ نیروھای سرمایھداری ایران بھ سرعت در حال انسجام بیشتر ھستند و امکانات 
بسیاری نیز در اختیار دارند و از تمام امکانتشان علیھ کارگران استفادە می کنند، میسر نیست. آنھا ھمھ علیھ ما متحد 

ای مشترک با ھم متحد شویم. ھستند، بیائید ما ھا ھم حداقل در زمینھ ھ  

 
 
 از تجربھ دیگران 

  بخش نھم –کار اجباری 
مھ  –کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای صنفی 

٢٠٠٨ 

  ترجمھ گودرز
در مقابلھ  ITUCکنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای صنفی 

 با کار اجباری
ھمراه با کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای صنفی 

کار برای مبارزه با بین المللی برنامھ ویژه سازمان "
بین و دفتر فعالیت ھای کارگری سازمان  "کار اجباری

در یک پالتفرم مشترک  (ACTRAV١)کارالمللی 
برای ایجاد ائتالف جھانی اتحادیھ ھای صنفی برای 

                                                             
1 ACTRAV stands for Bureau for Workers' Activities of ILO 
(Le Bureau des Activités pour les Travailleurs - ACTRAV) 

 مبارزه با کار اجباری و تجارت انسان ھمکاری می
ست کھ ظرفیت الزم برای مبارزه ا کند. ائتالف بر آن

با کار اجباری و تجارت انسان را بھ شکل ساختاری و 
  ھماھنگ در اتحادیھ ھای صنفی در جھان افزایش دھد.

نفدراسیون اعضای خود و مراکز توجھ را در تمام ک
دھد و بر اھمیت نظارت و گزارش  مناطق اموزش می

فشارد و  موارد کار اجباری و تجارت انسان پای می
بر ھماھنگی و شبکھ سازی  تشکل ھای غیر انتفاعی 

نماید.  در سطوح ملی، منطقھ ای و بین المللی تاکید می
ی در مقابلھ با کار تجربھ سازمان ھای غیرانتفاع

اجباری و قاچاق انسان غیرقابل انکار است و بویژه در 
مبارزه با تجارت انسان بھ منظور سوء استفاده جنسی 

توانند از  اھمیت خاص دارد. اتحادیھ ھای صنفی می
این تجارب گرانبھا نفع ببرند و در عوض سازمان ھای 

ر توانند از تجارب اتحادیھ ھا د غیرانتفاعی ھم می
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شناسایی و مقابلھ با اثرات تجارت انسان بر بازار کار 
استفاده کنند. در سطح جھانی بطور مثال کنفدراسیون 

از نزدیک با سازمان بین المللی ضد برده داری و 
کند و ھمواره  مرکز ھمبستگی امریکایی ھمکاری می

در تالش جلب ھمکاری سازمان ھاِی دوسِت مشابھ 
  است.

یھ ھای صنفی برای مبارزه با کار اتحاد جھانی اتحاد
اجباری و تجارت انسان قصد دارد از طریق 

اعتراضات بین المللی و در ھمبستگی با فدراسیون 
از شیوه ھای  دیگران،جھانی اتحادیھ ھای صنفی و 

کار اجباری اطالع یافتھ و بھ مبارزه با کشورھا و 
 دست زند. ،برند کارفرمایانی کھ از آن استفاده می

یھ اتحاد بھ تمام طرف ھای عالقمند بھ این مبارزه نشر
شود و اطالعات مربوط بھ عکس العمل  فرستاده می

اتحادیھ ھا در کشورھای مختلف علیھ کار اجباری و 
 دھد. تجارت انسان را در اختیار ھمگان قرار می

و با حمایت  ITUCاتحاد از رھبری کنفدراسیون 
رزه با کار برنامھ اقدام ویژه برای مبا"مالی 

 )ILO(کار بین المللی اجباری وابستھ بھ سازمان 
شود و از شرایط مناسب کار برای ھمھ  اداره می

و بویژه تعھدات منطقھ ای و ساختاری و ھمکاری 
برای ریشھ کن کردن کار اجباری و تجارت 

انسان بعنوان دشمن اصلی شرایط مناسب کار 
انگلیسی، نماید. نشریھ اتحاد بزبان ھای  دفاع می

 شود. فرانسھ، اسپانیولی و آلمانی منتشر می
کار با اتحادیھ ھای صنفی در مزایای یکی ار 

ست ین امبارزه با کار اجباری و تجارت انسان ا
کھ اتحادیھ ھا اھداف و برنامھ ھای گسترده 

 لھ را میئاقتصادی دارند. بھ ھمین دلیل مس-اجتماعی
کار اجباری و . پدیده گرفتتوان از چند زاویھ ھدف 

گاه ریشھ کن نخواھد شد اگر در  تجارت انسان ھیچ
تمامی سطوح وابستھ بھ آن مورد توجھ قرار نگیرد. در 

مورد دولت ھا این ضرورت وجود دارد کھ تمام 
وزارتخانھ ھای کار، امور مھاجرت، برابری، امور 

با ھم خارجھ، دادگستری و سایرین در ھماھنگی کامل 
یھ ھای صنفی را ھم وارد این معادلھ کار کنند و اتحاد

 نمایند تا موفقیتی حاصل گردد.

  مھاجران
درون ساختار برنامھ ھای ویژه در مورد کارگران 

نامھ ای امضا شده است کھ شامل  مھاجر، تفاھم
CTRNکستاریکا با ٢ ،CST/CUS/CUSA  

، سنگال CNTS، موریتانی با GGTMنیکاراگوئھ، 
شود.  می اندونزی و SPSI، مالزی با MTUCبا 

مراکزی برای کارگران مھاجر در کستاریکا، 
، CTRNموریتانی و مالزی در مشارکت با 

CGTM و ،MUTC کھ از کمک  ندبوجود امده ا
سوئد در یک پروژه آزمایشی  LO/TCOھای مالی 
دوجانبھ  اتاین پروژه با توافق شده اند.برخوردار 

ای را در زاویھ ویژه و بیشتری توسعھ خواھد یافت 
 برابر تجارت انسانی خواھد گشود.

  خدمتکاران خانگی

نگرانی ھای بخصوصی در ارتباط با خدمتکاران 
د. این نند، وجود داراخانگی، کھ عمدتا زن و دختر 

گروه بویژه بعلت ایزولھ بودن در محیط خانھ، 
وضعیت نامطمئن مھاجرت و اعمال تبعیض از سوی 

صف.ف بھ ند کھ در معرض آن اصاحبکاران بسیار 
کشورھا از در بسیاری  کشانده شوند. کار اجباری

خدمتکاران خانگی اصال جزئی از اقشار مورد پذیرش 
                                                             
2 Confederacione de Trabajadores de Rerum Novarum 
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در قرن گذشتھ پیشرفتھای قابل توجھی در رفع 
ھنوز اما برابری نابرابری جنسیتی حاصل آمده اند. 

واقعی در دنیای کار  ھدفی بلندپروازانھ است و شکاف 
بزرگ میان زنان و مردان در سطوح مختلف اقتصاد 
باقی است: مشارکت در بازار کار، دستمزد بھ ازای 

کار برابر، تعادل کار و انجام وظایف خانوادگی، 
مسئولیتھای خانگی و نگھداری از فرزندان، نمایندگی 

اجتماعی... سقف شیشھ ای در موقعیتھای و حمایت 
  تصمیم گیری و مدیریت ھمچنان بھ سختی پابرجاست.
لرنامۀ سازمان ملل برای توسعۀ پایدار حاوی تالشی 

طوالنی برای تبدیل این چالشھا بھ اھداف روشن است. 
اکنون این مسئولیت ماست کھ این اھداف را بھ واقعیت 

بند برنامۀ  ١٧مام تبدیل کنیم. موضوعات جنسیتی در ت
مذکور نمایان اند، اما دارای اھمیت است کھ چند بند آن 
را، کھ ارتباط مستقیمی بھ کار سازمان بین المللی کار 

ناظر بر توسعھ پایدار، با تأکید  ٨دارند، ذکر کنیم: بند 
بر رشد پایدار اقتصادی، کار کامل و مولد و 

ر بر کاھش ناظ ١٠آبرومندانھ برای تمام انسانھا، بند 
آن کھ  ٥نابرابری درون و میان کشورھا، و البتھ بند 

ناظر بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی برای 
  تمام زنان و دختران است.

  بریتانیا
  ھزار کارگر "صفر ساعت قرارداد"٨٠٠بیش از 
  ٢٠١٦مارس  ٩گاردین، 

تعداد کارگران قراردادی صفرساعتھ در بریتانیا در 

  ھزار نفر بالغ شده است.٨٠١بھ  ٢٠١٥پایان سال 
 ٥/٢آمار دفتر ملی آمار (د.م.آ.) نشان می دھد کھ 

درصد نیروی کار "مشغول بھ کار" بریتانیا در آخرین 
قرارداد صفرساعتھ داشتھ اند. این   ٢٠١٥فصل سال 

درصد بوده  ٣/٢برابر  ٢٠١٤نسبت در پایان سال 
  است.

میلیون قرارداد وجود ٧/١آمار نشان می دھد کھ حدود 
دارند کھ فاقد تضمینی برای حداقل تعدادی برای 

ساعات کار اند. این آمار ثابت می کند کھ بسیاری از 
  کارگران دارای بیش از یک قرارداد صفرساعتھ اند.

نیک پالمر، متخصص آمار در د.م.آ.، می گوید: "آمار 
ھ ھزار نفری است ک٦٩٧اخیر محسوساً باالتر از آمار 

دارای قراداد صفرساعتھ بودند.  ٢٠١٤در پایان سال 
البتھ این افزایش جزاً می تواند ناشی از این باشد کھ 
االن عدۀ بیشتری معنای قرارداد صفرساعتھ را می 

دانند. و البتھ ھیچ دلیلی ھم وجود ندارد کھ تصور کنیم 
  این نوع قرارداد رو بھ کاھش دارد.

غالباً از میان جوانان، کارگران قراردادی صفرساعتھ 
زنان و کارگران نیمھ وقت اند. کارگران تمام وقت 

بخش آموزش نیز نسبت بھ کارگران سایر بخشھا بیشتر 
   بھ این نوع قرارداد روی می آورند.

تعداد ساعات کاری کھ نصیب کارگران صفرساعتھ 
ساعت در ھفتھ است.  ٢٦می شود، بھ طور متوسط 
از کارگران خواھان ساعات حدود یک سوم این گروه 

کار بیشتری است و ترجیحاً در ھمان شغل کنونی و نھ 
  در شغل دیگری ولو با ساعات کار بیشتر.

بھ گزارش د.م.آ.، در مقایسھ با این ارقام، نسبت 
کارگران دیگر انواع کار، کھ خواھان ساعات 

  درصد است. ١٠کاری بیشتری اند، 
تحادیھ ھای فرانسس او گریدی، دبیرکل کنگرۀ ا

کارگری (ک.ا.ک.) می گوید: "قراردادھای 
صفرساعتھ ممکن است برای کارفرمایان صرفھ 

جو یک رویا باشد، اما مطمئناً برای کارگران یک 
کابوس است. بسیاری از این گروه کارگران قادر 

بھ برنامھ ریزی برای آینده شان نیستند و مدام 
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اثر فاکتورھای فصلی باشد، کھ از این فصل بھ آن 
  فصل تغییر می کنند.

"انستیتوی حرفھ ای پرسنل و توسعھ" تحقیقی در میان 
کارفرمایان انجام داده است کھ نشان می دھد یک سوم 

یک چھارم سازمانھای دولتی مؤسسات داوطلب کار، 
درصد شرکتھای بخش خصوصی  ١٧و عمومی و 

  دست بھ عقد قراردادھای صفرساعتھ می زنند.
درصد باالئی از کارگران شرکتھای "اسپورت 

دایرکت"، رستوران و بار زنجیره ای "واثرسپون" و 
مؤسسۀ پخش فیلم "سینھ ورلد" کارگران صفرساعتھ 

ل توسط تعداد دیگری از اند. این کارگران در عین حا
مؤسسات اقتصادی، ھمچون "شوراھای لندن" و 
  "بوکینگھام پاالس" مورد استفاده قرار می گیرند.

  چرا این نوع قرارداد مورد منازعھ است؟
این نگرانی وجود دارد کھ قرارداد صفرساعتھ امنیت 
شغلی و ثبات مالی الزم برای کارگران را تأمین نمی 

ھای د.م.آ. تعداد ساعات کار کارگران  کند. بنا بھ یافتھ
ساعت در ھفتھ  ٢٥صفرساعتھ بھ طور متوسط برابر 

است و یک سوم کارگران خواھان ساعات کار بیشتری 
  اند.

درصد  ١٦تحقیق انستیتوی گفتھ شده می گوید کھ 
کارگران می گویند کھ کارفرمایانشان کار کافی بھ آنھا 

  نمی دھند.
حاکی از آن اند کھ جوانان،  داده ھای د.م.آ. ھمچنین

زنان، کارگران نیمھ وقت یا تمام وقت در بخش 
سال  ٦٥سال یا باالی  ٢٥آموزش، در سنین زیر 

بیشتر از دیگر گروه ھای کارگران بھ این نوع قرارداد 
  کشیده می شوند.

بھ عالوه این گروه کارگران از حقوق کار دیگر گروه 
د، برخوردار ھا کھ دارای قرارداد کار مرسوم ان

نیستند. یکی از انتقادات بھ این نوع قرارداد این است 
کھ موجبی برای سرپیچی کارفرمایان از میئولیتھایشان 

  در قبالل کارگران است.

انستیتو حرفھ ای پرسنل و توسعھ ھشدار داده است کھ 
ممکن است کارفرمایان از این قراردادھا بھ عنوان یک 

ده کنند: بھ برخی کارگران "ابزار مدیریتی" سوء استفا
بھ دالیل مختلف کار بیشتر و بھ دیگران کار کمتری 

  بسپارند.
  دالیل کارفرمایان برای عقد این نوع قرارداد کدام اند؟

کارفرمایان می گویند کھ این نوع قرارداد بھ آنھا اجازه 
می دھد کھ بھ تناسب نیاز متغیری کھ بھ کار دارند، 

استدالل در بخشھائی مثل توریسم و کارگر بگیرند. این 
  ھتل داری مکرراً شنیده می شود.

آنھا ھمچنین می گویند کھ بسیاری از کارگران انعطافی 
را کھ قرارداد صفرساعتھ در اختیار آنان قرار می 

  دھد، ترجیح می دھند.
مایکل بورد، رئیس دفتر حقوقی سیلکین می گوید: 

صفرساعتھ نھ برای "اکثر کارفرمایان از قرارداد 
نقض حقوق کارگران بلکھ برای کاستن از ھزینھ ھای 

ثابت باالسری و افزایش انعطاف در کار کارگران 
  استفاده می کنند".

او یادآوری می کند کھ "ھمین انعطاف موجب غبطۀ 
کارفرمایان در اقتصادھای پرتنش مانند اسپانیا و یونان 

ند کارفرمایان است. در آنجا ھزینھ ھای ضمنی می توان
  را از استخدام کارگر منصرف کنند".

"انستیتوی مدیران" نگرانی خود را از سیاست حزب 
کارگر کھ خواھان تغییر این وضع شده است، ابراز 

  داشتھ و تغییر را غیرالزم و مضر دانستھ است.
 
 
 
 

 کارگران ایران 
ھفتھ  در کارگری جنبش رویدادھای و اخبار میان از

 ی گذشتھ
  

% ١۴کارگران  ٩۵در این ھفتھ حداقل دستمزد سال
افزایش یافت. تصمیم بر این میزان افزایش حداقل 
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 ۴١حقوق نھ بر پایھ ی اجرای قانون کار (ماده ی 
)، بلکھ بھ گفتھ ی علی ربیعی وزیر ٢و  ١تبصره ی 

کار پس از آخرین نشست شورای عالی کار در محل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایھ ی مصالح 

 کارگر، کارفرما و کشور اتخاذ شده است. 

 

ن شیوه ی کار در آقای وزیر در ادامھ فرموده اند با ای
خدمت مصلحت نظام وانشاهللا زیر سایھ ی مقام معظم 

رھبری میخواھیم کشور را بھ سمت رشد و توسعھ 
ببریم. البتھ باید اضافھ نمود کھ آقای وزیر بھ این امر 

بھ گفتھ خود واقف ھستند کھ زندگی کارگران با حداقل 
دستمزد، زندگی سختی است. مھمتر آنکھ جناب وزیر 

ا شرایط سخت کارفرمایان را درک میکنند واقع
ومتوجھ ھستند کھ این افراد خود را بخشی از جریان 

کار میدانند. بر این مبنا تصمیمی کھ اتخاذ کرده اند 
بسیار مناسب و بجا بوده است. الزمھ ی اجرایی کردن 
تصمیم عدول از قانون و محاسبھ ی افزایش حقوق در 

تورم واقعی  %) و١٢حدود نرخ اعالمی تورم (
%) (کھ پیش از تشکیل آخرین جلسھ ی شورای ١۵(

چنین برنامھ ای بھ بیرون درز   عالی کار اخبار اتخاذ
بیرون کردن بخشی از نمایندگان تشکالت   کرده بود)

مجاز و وابستھ بھ حاکمیت کھ تا حدودی بر اجرای 
قانون کار مصر بودند از جلسات تصمیم نھایی شورای 

تعیین افزایش حداقل دستمزد در سال عالی کار برای 
ضروری می نمود. تصویب این میزان افزایش  ٩۵

حقوق (یک میلیون و صد و سی و چھار ھزار تومان 
در مجموع با محاسبھ ی مزایا ) در حالی صورت 

گرفت کھ پیشتر ابوالفضل فتح اللھی عضو ھیئت مدیره 
ی انجمن ھای صنفی کارگران خط فقر یک خانواده ی 

ر نفره ی کارگری را دو میلیون و ھفت صد چھا
ھزارتومان اعالم داشتھ بود. بھ نوشتھ ی اقتصاد نیوز، 

مرکز پژوھشھای مجلس حقوق زیر دو میلیون و 
فقر اعالم کرده است. بھ    سیصدھزارتومان را خط

گفتھ ی آقای خلیل حیدری استادیار مؤسسھ ی مطالعات 
گفتگو با  و پژوھشھای بازرگانی در مرکز آمار در

"تجارت فردا" بر اساس آخرین مطالعھ خط 
) ٩٢-  ٨٣سالھ (١٠فقرسرانھ/ساالنھ در فاصلھ زمانی 

شش برابر شده است. بھ ارزیابی وی در مجموع خط 
فقر غذایی و غیر غذایی سرانھ بر حسب سال روندی 

پند و اندرز    افزایشی داشتھ است. بھ قولی قانونگذاری
ا الزام ھمراه است ولی نزد نیست و قانون ھمواره ب

اصل مصلحت نظام    دولتمردان جمھوری اسالمی این
و حفظ قدرت چپاولگران است کھ الزامی است و الزام 
بھ رعایت قانون محلی از اعراب ندارد. ھمین نگاه و 

مصلحت نظام نسبت بھ الزام بھ رعایت    اولویت حفظ
قانون، باعث گردیده کھ زحمتکشان جامعھ ی ما از 

امکان بھره مندی از ابتدایی ترین امکانات یک زندگی 
 شایستھ ی انسان دنیای مدرن محروم باشند. 

این بار ائتالف کارفرمایان و دولت برعلیھ خواست 
قانونی طبقھ ی کارگر، نھ در خفا کھ صریح و روشن 
با ممانعت از حضور آن بخش از نمایندگان تشکالت 

 ۴١شدن ماده  مجاز کارگری کھ اصرار بھ اجرایی
قانون کار وتبصره ی یک و دو ی آن ماده برای مبنای 

محاسبھ قرار گرفتن حداقل مزد داشتند ( نرخ تورم و 
سبد معیشت یک خانواده کارگری) در جلسات آخر و 

تعیین کننده ی شورای عالی کار رونمایی شد. دبیر 
شورای عالی کار بھ نمایندگی از طرف وزیر کار با 

ضور مشاورین گروه کارگری در ممانعت از ح
جلسات تعیین حداقل مزد، سوت پایان مھرورزی 

انتخاباتی بھ کارگران را بھ صدا در آورد. اضافھ بر 
آن با این عمل تاثیر روانی الزم را بر نمایندگان 
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باقیمانده در جلسات گذاشت تا تن بھ بازگشت بھ روال 
 را   ۴١ھمیشگی چانھ زنی بجای اجرای کامل ماده 

 عملی سازند.

١٠٫٠٣٫٢٠١۶رضا کریمی   

 
 

  
 اطالعیھ ھا  

  

 

  صدور احکام اولیھ دادگاە سھ تن از فعاالن صنفی معلم اطالعیھ کانون صنفی معلمان ایران درباره
  

  .احکام اولیھ دادگاه سھ تن از فعاالن صنفی معلم صادر گردید
  

حکم دادگاه بدوی محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، محمدرضا نیک نژاد و مھدی 
پیشین ھیئت مدیره کانون صنفی معلمان تھران صادر شده است. در این احکام این فعاالن ھر  بھلولی از اعضای

دادگاه انقالب، قاضی مقیسھ،  ٢٨سال حبس تعزیری محکوم شده اند . این حکم توسط قاضی شعبھ  ۵یک بھ 
  .صادر شده است

مرداد ماه  ١۵تی صادر شد، از توسط قاضی صلوا ٨۵الزم بھ ذکر است، محمود بھشتی بدلیل حکمی کھ در سال 
  .تاکنون در زندان اوین بھ سر می برد و محمدرضا نیک نژاد و مھدی بھلولی با قرار وثیقھ آزاد می باشند

کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعتراض بھ این احکام ناعادالنھ، مواضع خود را در اطالعیھ و بیانیھ ھای بعدی 
  اعالم خواھد نمود.

   
 
  

 صدای کارگر  
 خواستار شدند» جامعھ و دستمزد«كارشناسان در نشست 

  لیونی برای كارگرانمی ۵/١ حداقل دستمزد
شرق: بحث تعیین حداقل دستمزد در روزھای پایانی سال ھمیشھ 

شود،  ای برای کارگران، کارفرمایان و دولت می تبدیل بھ دغدغھ
نفع دولت و کارفرمایان برنده  بھ ٣بر  ٧ھرچند کھ تاکنون حلقھ 

ھا برای افزایش حداقل  حال تالش ماجرا بوده است، اما بااین
ران و کارشناسان فعال در این دستمزد از سوی نمایندگان کارگ

جامعھ و «حوزه ھمچنان ادامھ دارد. در نشستی کھ با عنوان 

در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران با حضور » دستمزد
کارشناسان حوزه کارگری برگزار شد، ھر یک از کارشناسان 

ھای خود پرداختند. در پایان دور اول بیان  بھ بیان دیدگاه
عنوان نماینده واقعی  خی از کارگران کھ خود را بھھا، بر دیدگاه

گویی کارشناسان حاضر  شمردند، خواستار پاسخ کارگران برمی
طور خودجوش و بدون  ھای خود شدند و بھ در نشست بھ پرسش

ھماھنگی اقدام بھ خواندن بیانیھ کارگران کرده و حداقل دستمزد  
ھزارتومان ٨٠٠میلیون و  عالی کار را سھ درخواستی از شورای

اعالم کردند کھ مورد حمایت جمع کثیری از حضار قرار 
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حال بدون اینکھ منتظر پاسخ از  گرفت. این نمایندگان درعین
سوی کارشناسان حاضر در نشست باشند، از سالن خارج شدند 

دانا پاسخ داده شد.  کھ البتھ این اقدام آنھا از سوی فریبرز رییس
ی کھ خود را مدافع صنف خود دانا، کارگران بھ گفتھ رییس

را در پیش » خواندن و رفتن«شمردند کاری فراتر از  برمی
  خواھند گرفت.

  
  
 

  كنم اسامی را اعالم می
  دانا، اقتصاددان فریبرز رییس

برآوردھایی کھ از حداقل دستمزد در محاسبات من وجود دارد 
بسیار فراتر است از آنچھ در دستور کار بین کارفرماھا و دولت 

و نماینده کارگران است. برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
شرط وجود دارد. براساس ارقام بانک مرکزی و  چند پیش

ناسی من، نرخ ھای کارش نماگرھای اقتصادی و ھمچنین بررسی
درصد رسمی کھ  ١١٫٥درصد است نھ متوسط  ١٨،٥کاری  بی

شود. نکتھ دیگر آنکھ دستمزدھای واقعی کارگران  اعالم می
درصد بیشتر از حداقل دستمزد  ٦٠طور متوسط  شاغل بھ

ھای خانوارھای شھری ھرچھ  شده است. متوسط ھزینھ تعیین
وسط را درصد خانوارھای شھری کمتر از آن مت ٧٥باشد، 

توان  کنند. متوسط ھزینھ خانوار شھری را می دریافت می
طور تقریبی خط فقر نسبی (کمی کمتر یا بیشتر از آن) در  بھ

درصد فقر نسبی است؛  ٧٠نظر گرفت، اما خط فقر مطلق حدود 
کننده  درصد از متوسط ھزینھ خانوار، تعیین ٥٠بنابراین حدود 

، متوسط ھزینھ خانوار خط فقر مطلق است. بنا بھ برآورد من
میلیون  ٢٫٥٩، ١٣٩٥نفری در سال  ٣٫٥شھری برای خانوار 

زدن درباره  است. باید یادآوری کنم تعیین حداقل دستمزد و حرف
طور خاص متعلق بھ  حقوق طبقھ کارگر در ایران بھ

ویژه اقتصاددانان طبقھ بورژوازی و اقتصاد آزاد  اقتصاددانان بھ
کردن دارند  رصورتی اجازه صحبتنیست و حق مردم است. د

کھ بھ موضوع کاھش دستمزد کارفرمایان نیز وارد شوند و 
صورت حقی در اظھار نظر در   اعمال نظر کنند، در غیر این

این باره ندارند. حقیقت آن است کھ طبقھ کارگر در ایران کھ 

تر از  میلیون نفر ھستند کھ البتھ با احتساب تعریفی تازه ١٣٫٣٥
میلیون نفر نیروی کار کشور را تشکیل  ١٦٫٦٧رگر، طبقھ کا

میلیون نفر ھستند؛  ٤٥شان حدود  دھند و با اعضای خانواده می
 ٧١٢در نظر گرفتھ شده بود  ٩٤حداقل دستمزد کھ در سال 

 ١٥رود دوباره با درنظرگرفتن  ھزار تومان بوده کھ احتمال می
نیز در درصد نرخ تورم، مبلغی در ھمین حدود در سال آتی 

نظر گرفتھ شود. براساس قانون، حداقل دستمزد متناسب با نرخ 
تورم باید در نظر گرفتھ شود، اما این منصفانھ نیست زیرا از 
ابتدا رقم حداقل دستمزد بسیار اندک در نظر گرفتھ شده بود و 

ھای زندگی کارگری را  اکنون این افزایش اندک، محرومیت
ضعیت، اگر مطابق قانون عمل کند، اما با ھمین و جبران نمی

ھزار تومانی برای سال  ٨٢٠کردیم، حداقل دستمزد احتمالی  می
رسید. در این  ھزار تومان می١٦٩و  میلیون ، باید بھ یک٩٥

فاصلھ قانون توسط مجری قانون رعایت نشده است. شاخص 
ھای پایینی بیشتر است و پنج  تورم ھرچھ ھست، برای الیھ

رو ھستند،  فشار تورمی بیشتری روبھ دھک پایینی جامعھ با
خیز است. نان،  کنند، تورم زیرا کاالھایی کھ آنھا مصرف می

شیر، گوشت و... ھمھ تورم بیشتری از متوسط نرخ تورم 
کنند. بنابراین براساس محاسبات کارشناسی  رسمی را تجربھ می

ھای تورم کاالھای  خانوار و نرخ  و درنظرگرفتن بودجھ و ھزینھ
ھزار تومان ٤٤٠و  میلیون خیز، باید حداقل دستمزد یک تورم

باشد. حداقل دستمزد براساس فقر مطلق و فقر نسبی ھم برابر با 
طور حداقل دستمزد  ھزار تومان است. ھمین ٣٣٠و  میلیون یک

براساس حداقل نیازھای تغذیھ کھ از کمتر آن افراد در معرض 
ھزار تومان برسد. ٢٨٠میلیون و  مرگ قرار دارند، باید بھ یک

این ارقام برای زمانی است کھ بخواھیم ھمین وضعیت کنونی را 
برای زندگی مردم کھ چندان نیز مطلوب نیست ادامھ دھیم و اگر 
بخواھیم توزیع درآمد را اصالح کنیم و وضعیت کنونی را بھبود 
بخشیم، ارقام بسیار باالتری را باید اعالم کنیم. اگر توزیع درآمد 

کار در  ھزار بی ٧٠٠و  میلیون ت نکنیم و کماکان پنجرا درس
جامعھ داشتھ باشیم، این نظریھ کھ رونق اقتصادی از طریق 

گیرد، ھم تضمین سرمایھ و ھم تضمین  گذاری شکل می سرمایھ
تقاضا، ناقص خواھد بود. وقتی قدرت خریدی برای کاالی 

رد و خو شده وجود نداشتھ باشد، این نظریھ ھم زمین می تولید
شود، بنابراین بھبود حداقل دستمزد  سازی نمی اقتصاد چابک

تنھا یک خواست انسانی است کھ در قانون اساسی   کارگران
درصد از  ٢٠تا  ١٥ایران نیز بر آن تأکید شده است. اکنون 

کار ھستند و با درآمد صفر یا ارقام بسیار نازل  كارگران ما بی
درصد کارگران ھم با  ٤٠ا ت ٣٥کنند.  کاری زندگی می بیمھ بی

درآمدھایی برابر با حداقل یا کمتر از حداقل دستمزد زندگی 
درصد از کارگران، دریافتی متوسط و در  ٣٠کنند. در حدود  می

درصد دریافتی باالتر یا خیلی باالتر از آن متوسط را  ١٥حدود 
کنند.  درصد کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی می ٧٠دارند و 
ھیم این وضعیت را کمی اصالح کنیم، میزان حداقل اگر بخوا
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ھزار تومان برسد. بنابراین  ٦٢٠و  میلیون دستمرد باید بھ یک
ارقام حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات کنونی کھ رخ 

ھزار تومان  ٥٠٠و  میلیون طور متوسط باید حداقل بھ یک داد، بھ
جانبھ روز  برسد. نمایندگان کارگرانی کھ در مذاکرات سھ

شنبھ حضور دارند، اگر بر حداقل دستمزد کمتر از  سھ
ھزار تومان در ماه صحھ بگذارند و پای آن  ٥٠٠و  میلیون یک

را امضا کنند، من نام آنھا را اعالم خواھم کرد، زیرا دیگر 
 نماینده کارگران نیستید.

  نشینی حداقل دستمزد از سطح ھزینھ خانوارھا عقب
  گذاری اجتماعی شناس حوزه سیاستفرشید یزدانی، کار

گویند حداقل  در اینجا قصد دارم بھ چند پرسش پاسخ دھم. می
توان این را  شود؟ آیا می کاری می دستمزد باعث افزایش بی

ھای تولید چقدر است؟  پذیرفت؟ سھم نیروی کار در ھزینھ
زا،  گوید افزایش حداقل دستمزد تورم ای است کھ می افسانھ

است و مرتب آن را در تعیین حداقل دستمزد  ضدتولید و...
ھای درآمدی چقدر  کنند. نسبت حداقل دستمزد بھ دھک تکرار می

است؟ آیا حداقل دستمزد مخل تولید است؟ حداقل دستمزد، ھزینھ 
بازتولید نیروی کار است. بازتولید نیروی کار شامل دو نگاه 

زندگی  مدت مبتنی بر حداقل نیازھا برای است. نگاھی کوتاه
مانند خوراک و پوشاک و سرپناه و... است. نگاه بلندمدت 

مدت نیروی کار است. آموزش و توانمندی، سالمت  بازتولید بلند
گیرند. شش مؤلفھ در تعیین حداقل  و... در این دستھ قرار می

عالی کار بھ آن توجھ کند. نیاز  دستمزد دخیل است کھ شورای
ومی مزدھا، ھزینھ زندگی، ھا، سطح عم کارگران در خانواده

مزایای تأمین اجتماعی، استانداردھای نسبی زندگی و 
ھای توسعھ اقتصادی کشور است. در تعیین حداقل  ضرورت

دستمزد باید خواست کھ این موارد در نظر گرفتھ شود. با این 
- گذاری اقتصادی احتساب تعیین دستمزد یک ابزار سیاست

مدت و  لفیقی از آثار کوتاهاجتماعی باید باشد. دولت باید ت
بلندمدت دستمزد را در نظر بگیرد. اینکھ حداقل دستمزد مدام 

یافتن است، بھ این معناست کھ نگاه بلندمدت از  در حال کاھش
مدت متمایل  شود و مدام بھ سمت نگاه کوتاه دولت حذف می

تواند جایگاه و مشروعیت دولت را بھ چالش  شود کھ می می
ھای درآمدی در سال  ل دستمزد نسبت بھ دھکبکشد. سھم حداق

ھای  ھزینھ ١،٤حدودا با محاسبھ حق بیمھ کارفرما، حدود  ٨٠
ھای دھک دوم، یعنی حداقل  ھزینھ ٠٫٨دھک اول است و حدود 

دستمزد چیزی بین دھک اول و دوم قرار داشتھ است. این رقم 
رسیده  ٠٫٩بھ  ٩٢رسیده است و در سال  ١٫٥ بھ  ٨٥در سال 

درصد کاھش یافتھ است؛ یعنی  ٣٠ت. یعنی چیزی در حدود اس
طور مشخص بھ زیر  بھ بعد بھ ٩٢حداقل دستمزد از سال 

اول قرار گرفتھ است و دھک دوم دیگر در این   ھای دھک ھزینھ
نشینی نسبت بھ سطح ھزینھ  مجموعھ قرار ندارد. در واقع عقب

ر میانگین طو ھا صورت گرفتھ است. بھ ھا در این سال خانواده
ھای خانوار  ھزینھ ١٫٣سال اخیر این حداقل دستمزد  ٥٠در 

ھای اخیر این تعادل بھ ھم  دھک اول بوده است؛ اما در سال
رو بوده  ھایی کھ تورم با افزایش روبھ ویژه زمان ریختھ است؛ بھ

نوعی  است. مقایسھ رشد درآمد ملی و رشد حداقل دستمزد بھ
  برد. ھر وی کار از درآمد ملی میدھنده سھمی است کھ نیر نشان
ھا متوجھ طبقھ  شود، مضیقھ کھ کشور دچار بحران می  زمان
تر است. طبیعتا در چنین شرایطی وقتی درآمد ملی افزایش  پایین
یابد، نیروی کار انتظار دارد کھ از این میزان افزایش درآمد  می

نسبت رشد حداقل  ٨٠سھمی ببرد کھ چنین نشده است. در دھھ 
درصد بوده است. صندوق  ٢٠دستمزد بھ رشد درآمد ملی حدودا

 ١٥٨ھای  ھای داده المللی پول گزارشی ارائھ داد کھ بر پایھ بین
بود. در آنجا گفتھ  ٢٠١٢تا  ١٩٨٠ھای بین  کشور در سال

 ٢٠شود بین این تعداد کشور، یک درصد افزایش در سھم  می
اقتصادی درصد روی رشد  ٠٫٠٨درصد باالی جامعھ حدود 

گذارد. ھمیشھ این دعوا وجود داشتھ کھ باید  تأثیر می
ھای ثروتمند برود؛ چون کمتر  افزوده بھ سمت دھک ارزش

اساس  این کنند کھ بر گذاری می کنند و بیشتر سرمایھ مصرف می
شود؛ اما محاسبات  یابد و اشتغال ایجاد می تولید افزایش می

ادعا را مطرح کرد. اگر المللی نقیض این  ترین نھاد بین راست
 ٠٫٣٨درصد پایین جامعھ اضافھ شود،  ٢٠یک درصد بھ درآمد 

برابر روی نرخ رشد اقتصادی تأثیر  ٤٫٥درصد در حدود 
گذارد. این بررسی نشان داد کھ وقتی فقرا درآمد بیشتری پیدا  می

توانند روی رشد و توسعھ اقتصادی اثر بگذارند. در  کنند، می
بینیم  زد باید بھ این چارچوب نگاه کرد؛ اما میتعیین حداقل دستم

زای تولید بھ شدت افزایش قیمت دارند،  وقتی باقی عوامل ھزینھ
 یابد. سھم نیروی کار کاھش می

  خانوارھای کارگر در تلھ یک چرخھ معیوب
  ژوھشگر اقتصاد سیاسی محمد مالجو، اقتصاددان و پ

ھای پس  الویژه در س بخش اعظمی از خانوارھای کارگری بھ
طرز  اند و بھ سالھ در تلھ یک چرخھ معیوب افتاده از جنگ ھشت

روز بھ  بھ قھقرایی وضعیت معیشتشان بھ صورت مستمر و روز
انداز آن است کھ کماکان نیز باشد.  گراید و چشم وخامت می

تعیین رقم حداقل دستمزد در انتھای ھر سال، فقط یکی از 
خواھم نشان  معیوب است. می کننده این چرخھ ھای تعیین مؤلفھ

ھای پس از جنگ تاکنون  دھم این چرخھ معیوب کھ از سال
شود و چگونھ  استمرار یافتھ، از چھ سازوکارھایی تشکیل می

گیرد. چرخھ معیوبی کھ بخش اعظم خانوارھای  شکل می
کارگری را در تلھ خود اسیر کرده، تا حد زیادی محصول 

ھای پس از  تصادی تمام دولتھای اق ھا و استراتژی گیری جھت
ھای پس از جنگ با  جنگ بوده است. بھ عبارت دیگر تمام دولت

بری صاحبان نیروی کار  اند سھم شدت و ضعف در صدد بوده
در فرایند تولید و توزیع را کاھش دھند تا روی دیگر سکھ؛ 

دولتی رو بھ  ویژه در بخش خصوصی و شبھ یعنی سودآوری بھ
گذاری  ز این رھگذر انگیزه برای سرمایھافزایش بگذارد تا ا

ھا شدت بگیرد و بھ این اعتبار  گذاری فراھم شود و سرمایھ
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بری  آفرینی شود. نرخ دستمزد یکی از اجزای این سھم اشتغال
ھای  حل گرفتن راه کھ بھ ھر دلیل امکان درپیش است. در جایی

ھای  جمعی کارگران وجود نداشتھ است، اعضای خانواده
بخشی بھ  ھای فردی برای توازن حل غالبا بھ سمت راه کارگری

اند. در اینجا  وخرج خانوار روی آورده ساختار نامتعادل بین دخل
طور   کنم کھ بھ گرفتھ شده اکتفا می حل در پیش  بھ چھار راه

تر اجتماع،  متمایز از خانواده، خصوصا در طبقات فرودست
سراغ آن را گرفت.  توان مانند کارگران و تھیدستان شھری، می

مشارکت اقتصادی زنان خانواده در این خانوارھا برای 
خرج خانواده افزایش یافت. اگر نسبت جمعیت فعال زنان،  کمک

درصد در سال  ١٢بھ زنان خانوار را محاسبھ کنیم، این رقم از 
افزایش یافتھ است. ھمچنین بین  ٩٠درصد در سال ١٩، بھ ٦٥

ستمر، شاھد افزایش شمار کودکان کار طور م ھا بھ  این خانواده
ھای سنی  ایم. درصد شاغالن مرد در رده سال ھم بوده ١٨زیر 

گوناگون کھ اغلب سرپرستان خانواده ھستند، بیش از دو شغل 
ھای مجلس درصد  داشتند. براساس آمارھای مرکز پژوھش

سال کھ بیش از  ٤٩تا  ٤٥مردان سرپرست خانوار در رده سنی 
درصد در ١٤، بھ ٧٦اند، از شش درصد در سال  ھدو شغل داشت

رسیده است. سالمندان نیز کھ طبق تعریف بازنشستھ  ٨٣سال 
کھ جان در  شوند، اما برای تأمین مخارج خانوار، مادامی  می

ھای  بدن دارند کماکان در بازار نیروی کار حضور دارند. رده
لس ھای مج سال، متناسب با آمارھای مرکز پژوھش ٦٥باالی 

رسیده  ٨٣درصد در سال  ٢٢، بھ ٧٣از ھفت درصد در سال 
 است.

  تركیب زوج شورایعالی كار ھمیشھ برنده است
  حسین حبیبی، دبیر کانون شورای اسالمی کار تھران

شورای اسالمی کار کھ براساس قانون اساسی شکل گرفتھ، از 
نظر من، یک تشکل دولتی است کھ یک وجھ آن صنفی است کھ 

ند عدالت را در جامعھ کارگری ایجاد کند. وجھ دیگر ک سعی می
دانا گفتند  آن پیشرفت امور در کارگاه و شرکت است. آقای رئیس

اگر حداقل دستمزد غیرواقعی باشد، اسامی افراد امضاکننده را 
خواھند گفت. در پاسخ بھ این سخن باید بگویم کھ ما با یک 

و ھستیم. ر مشکل ساختاری در بحث تعیین دستمزد روبھ
قانون کار متشکل از سھ نفر  ١٦٧عالی کار طبق ماده  شورای

از نمایندگان جامعھ کارگری، سھ نفر از نمایندگان جامعھ 
کارفرمایی و سھ نفر از سوی دولت است. چند سال پیش یک 

نفر دیگر بھ این مجموعھ از سوی وزارت رفاه اضافھ شد؛ 
شد، اکنون  ه میدرواقع شورایی کھ باید بھ صورت فرد ادار

ترکیبی زوج است کھ طبعا این ترکیب ھمیشھ برنده است. طبعا 
کارفرمایان و دولت ھمیشھ در کنار ھم خواھند بود. ما در سال 

پیشنھادی را بھ وزارت کار مبنی بر تشکیل  ٩٢و  ٩١، ٩٠
ھای  ستاد دستمزد دادیم. ھدف آن بود کھ در این ستاد بحث

و اگر بھ نتیجھ واحدی رسیدیم،  کارشناسی دستمزد انجام شود
عالی کار ببریم و اگر بھ نتیجھ واحد  ھمان نتیجھ را بھ شورای

نرسیدیم در این نشست حضور پیدا نکنیم؛ زیرا اگر برویم جلسھ 
آید. در نتیجھ آن  دست می رسد و اکثریت بھ بھ حد نصاب می

  پیوندد. دستمزد مورد عالقھ كارفرمایان و دولت بھ وقوع نمی

  فوذ كارفرمایان در تنظیم قوانین بھ نفع خودن
  اللھی، فعال حوزه كارگری كاظم فرج

چھ سازوكار و ظرفیتی در قوانین كشور وجود داشتھ كھ 
دستمزد كارگران بھ جای افزایش، ھمواره با سركوب و كاھش 

رو بوده است. درباره دستمزد جامعھ ھمواره با  دستمزدھا روبھ
گرفتھ،  شان در مقابل ھم قرار می عدو نیرو و عامل كھ مناف

ھمراه بوده است. یك طرف نیروی كار كھ انتظار دارد با حداقل 
تنھا زندگی متعارف داشتھ باشد، انتظار منطقی دارد  دستمزد نھ

كھ بھ موازات افزایش سابقھ و كسب تخصص بیشتر سطح 
اش ھم ارتقا پیدا كند. در مقابل این نیرو، كارفرمایان  زندگی

خواھند با استفاده از این نیروی  تی و خصوصی ھستند كھ میدول
كار، كاالیی را تولید كنند كھ با فروش این كاال و خدمات، ھرچھ 

دار و كارفرما برای رقابت در  بیشتر سود كسب كند. سرمایھ
ھای تولید را  بازار و این سود بیشتر ناگزیر است كھ ھزینھ

ھای مختلفی است كھ  لفھھای تولید شامل مو كاھش دھد. ھزینھ
درصد ھزینھ ١٥دستمزد تنھا یكی از آنھاست كھ دست باال فقط 

تواند بر  دھد؛ اما كارفرما نمی شده را بھ خود اختصاص می تمام
ای است كھ  ھا مانور بدھد. دستمزد نیروی كار مؤلفھ سایر ھزینھ

توازن طبقاتی است كھ افزایش یا كاھش سطح آن را محدود 
كند تا این بخش از  كھ بتواند تالش می ابراین تاجاییكند؛ بن می

توان در بازار كار در  تولید را كاھش دھد. توازن طبقاتی را می
ترین این ابزارھا  زنی این دو نیرو رصد كنیم. مھم ابزار چانھ

میان  ھای صنفی كارگران و كارفرمایان است. آنچھ دراین تشكل
كند، ظاھرا قوانین  ین میمرز منافع این دو طبقھ را تعی و حد

كھ صاحبان سرمایھ و صنعت تاكنون در  مجلس است. ازآنجایی
اند در اركان قانونگذاری تبانی  ھمھ جوامع دست باال را داشتھ

میان  اند. دراین كرده و توازن طبقاتی را بھ نفع خود تنظیم كرده
كارگران و طبقات فرودست كمترین سھم را در تدوین این 

  اند. تھقوانین داش
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 گزارش 
سازمان ھای کارگری امسال نیز پرچمدار بزرگذاشت 

 روز زن در ایران شدند

بر اساس گزارشات رسیدە، امسال نیز بھ رغم تھدیدات 
و احضار فعالین کارگری توسط نیروھای سرکوبگر و 

مارس  ٨بر حذر داشتن این مبارزان از برگزاری 
روز جھانی زن، اما سازمان ھا و تشکل ھا و فعالین 
کارگری و زنان، بدون این کھ مرعوب این تھدیدات 

ند، در بسیاری از پاسداران ارتجاع و استبداد شو
شھرھا، بویژە در شھرھای کردستان، از آن جملھ در 

سنندج، مریوان و اشنویھ ،مراسم ھای متعددی بھ 
مناسبت روز جھانی زن برگزار کردند. بنا بھ اعالمیھ 

کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 
کارگری، دو تن از کارگران عضو این تشکل تحت 

م ھای، غالب و خالد حسینی در فشار حکومت، بھ نا
اسفند بھ ھمراە مظفر صالح نیا، فواد زندی دو  ١٧

فعال کارگری دیگر و یکی از فعالین اجتماعی بنام 
سیمین چایچی توسط نھادھای امنیتی احضار و بھ آنھا 

اخطار دادە شدە کھ از برگزاری بزرگ داشت روز 
 جھانی زن خوداری کنند!در ھمین روز ماموران جلیل
محمدی یکی دیگر از فعالین کارگری را نیز بازداشت 

 و با خود بردەاند. 

 

عالوە بر آن در شھر تھران نیز مراسم بزرگی توسط 
جمعی از نھادھای کارگری و نھادھای ترقی خواە 

بمناسبت این روز فرخندە برگزار گردید. آنچھ در ذیل 
آمدە گزارشی است از این مراسم کھ در نشریھ "ندای 

دە.ان ایران" منتشر شزن  

  بولتن کارگری
رگزاری مراسم ھشت مارس در تھران و خبر رھایی ب

 !یک زندانی از اعدام

مراسم با حضورجمعی از فعالین زنان ،فعالین 
کارگری و دانشجویی و فعالین حقوق کودک و جمعی 
از اعضای کانون نویسندگان ایران و بخشھای مختلفی 

شھرھای دور و نزدیک بھ از زنان و مردانی کھ از 
شوق حضور در جشن ھشت مارس آمده بودند، 

  .برگزار شد

» شعلھ پاکروان«ھمچنین میھمان ویژه مراسم، خانم 
کھ با خبر مسرت بخش رضایت یک خانواده مقتول و 
رھایی یک انسان از اعدام، بھ ھشت مارس امسال 

  .بوی زندگی و ریحان بخشیدند

از یغما گلرویی » ییشعر رھا«مراسم با پخش کلیپ 
  .با شوق و شور آغاز شد

خانم ناھید شقاقی،مجری توانمند برنامھ ضمن خوشامد 
گویی و تبریک بھ مناسبت ھشت مارس، مراسم را 

  .آغاز کرد

برنامھ با تاریخچھ ی ھشت مارس و شرحی از 
مبارزات زنان ایران از مشروطھ تا بھ امروز کھ 

  .شد، ادامھ یافتتوسط خانم فریده نخستین خوانده 

خانم ملیحھ قریشی با خواندن نوشتھ ای تحت عنوان 
بھ وضعیت امروز زنان در جامعھ » باید ھا و نبایدھا«

  .ی ایران پرداختند

در ادامھ خانم ضیا رمضانی دلنوشتھ ای با عنوان 
  را خواندند» زنان و مھاجرت«

زنان «وخانم مریم محمدی مقالھ ای با عنوان 
  .ی حضار ارائھ دادندرا برا» ومعیشت

در این قسمت برنامھ کلیپی از اجرای خیابانی با صدای 
  .یک زن فرانسوی بھ مراسم شادی بخشید

خانم فراست ناصری از زنان مریوان در باره 
مشکالت زندگی زنانی کھ بعنوان اعتراض دست بھ 
خودکشی و خودسوزی میزنند، صحبت کرد ودرادامھ 
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حاال دیگھ »کارکھ میگوید:سخنان ایشان کلیپ ھانا کام
من جز نمی زنم،جیغ نمی زنم،خودمم نمی زنم،حاال 

بھ …» فقط دف می زنم،دف می زنم و می خوانم
  .نمایش گذاشتھ شد

سپس خانم پروین نخستین، مادر فداکار وزحمتکش از 
وضعیت زنان ومشکالتی کھ برای گرفتن شناسنامھ 

سخن  فرزندانشان با پدر غیر ایرانی روبرو ھستند،
  . گفتند کھ جمع را بسیار تحت تاثیر قرار دادند

خانم اکرم نصیریان گزارشی از کارگروه سوادآموزی 
انجمن ندای زنان ایران ارائھ دادند و بھ تعدادی از 
سواد آموزانی کھ توانستھ بودند دوره سواد آموزی را 
با موفقیت بھ پایان برسانند با ھدیھ یک شاخھ گل 

الیکھ دستنوشتھ ھای این زنان بھ تبریک گفتند در ح
نمایش حضار گذاشتھ شده بود وجمعیت حاضر با کف 

  . زدن ھای متمادی شور و اشتیاق را بیشتر کردند

در اینجا مستندی از زنان کارتن خواب با این سوال کھ 
در صورت وجود پناھگاھی امن حاضر بھ ترک اعتیاد 

تونم نمی «… و کارتن خوابی ھستید؟! می گویند: 
» و یا اینکھ » اینجوری توی بیابون و خیابون باشم

بھ » ھیچکس این زندگی رو دوس نداره ھیچکس!
  .نمایش گذاشتھ شد

و سپس خانم محبوبھ فرحزادی در زمینھ بند قانونی 
  .طالق صحبت کردند

در ادامھ یکی از حضار شعری را بھ مناسبت این روز 
مانان پخش تقدیم کرد و آواز سولماز بدری برای میھ

  .شد

توسط خانم » زنان و محیط ھای کاری» مقالھ ی 
  .اسرین درکالھ ارائھ گردید

و گزارش یک کار میدانی کھ بصورت جمع آوری 
» برابری زن و مرد«پرسشنامھ ھایی با مضمون 

توسط خانم خوشبو قربانی خوانده شد و خانم مریم 
محمدی بھ سواالت حضار در زمینھ پرسشنامھ پاسخ 

  .ددادن
  

در این قسمت از مراسم، مستند کوتاھی در باره ختنھ 
  .زنان بھ نمایش گذاشتھ شد

و خانم ناھید شقاقی کھ با خواندن شعر ھا و مطالب 
کوتاه از آمارھا در ضمن برنامھ، مراسم را پربارتر 
ساختند با قرائت بیانیھ ندای زنان ایران وخواست 

  از تبعیضبرابری زن و مرد و داشتن یک دنیای بدور 

  .مراسم ھشت مارس را بھ پایان رساندند

  ٩۴اسفند  14

  ندای زنان ایران

 
 


