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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٢١
  

  !١٣٩۶دستمزد کارگران در سال 
ھای به اصطالح  ، توسط تشکل١٣٩٦ھا کارگر در سال   دستمزد ميليونتعيينانداختن ھياھو و جنجال بر سر  پس از راه

، روز دھم اسفند ماه سبد ھزينه يک خانوار کارگری به مبلغ دو ميليون و چھارصد و ھشتاد ھزار تومان »کارگری«

جانبه دستمزد دولت، از باالی سر کارگران ميزان  ، کميته سه٩٥سرانجام در آخرين روزھای سال و . اعالم گرديد

  .  ھزار تومان، يعنی حدود يک چھارم خط فقر اعالم کرد٩٣٠ل  را معاد١٣٩٦حداقل دستمزد آنان برای سال 

ای بر سر  فعالين خانه کارگر و شورای عالی کار حکومت اسالمی، پيش از اين شوھای تلويزيونی و گفتگوھای رسانه

مضحکی  که آخر ھر سال به شکل ئیشوھا. دستمزدھا راه انداخته بودند تا باز ھم خود را طرفدار طبقه کار جا بزنند

جمال رازقی جھرمی عضو ھيات مديره کانون عالی کارفرمايان، يکم اسفند در يک برنامه تلويزيونی . کنند تکرار می

  .ھای فعلی و افزايش مزد را ندارند دليل رکود اقتصادی توان پرداخت دستمزد اعالم کرد که کارفرمايان به

  
ھای با سابقه وزارت اطالعات، از کارگران خواسته بود که  ھرهتر نيز علی ربيعی وزير کار دولت روحانی و از چ پيش

او آذر امسال ميزان افزايش . زنی بر سر دستمزد، شرايط اقتصادی کشور و وضعيت توليد را در نظر بگيرند در چانه

 .تر را ندارند دستمزدھا را بيشتر از نرخ تورم دانسته و گفته بود که توليدگران توان پرداخت مزد بيش
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اسماعيلی کارشناس حوزه  ھم در ھمين رابطه به نقل از علی حاج» ايرنا«برگزاری دولتی حکومت اسالمی ايران خ

 درصدی دستمزدھا را مطلوب توصيف کرده و از دولت خواسته بود که با پرداخت يارانه ١۵ تا ١٠کار، افزايش 

  .ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند عقب

راکسيون کارگری مجلس شورای اسالمی، به خبرگزاری تسنيم گفته است که دولت قصد اما حسين مقصودی عضو ف

 .حمايت از کارگران را ندارد

 را از جمله اقدامات دولت در کاھش امنيت شغلی کارگران عنوان کرده و ١٣٩۶او برنامه ششم توسعه و اليحه بودجه 

 ».داری نوين را ترويج کند نوعی بردهصورت عملی نشان داده که قصد دارد  دولت به«: افزوده است

برای افزايش دستمزدھا و ارائه خدمات رايگان به کارگران را » کسری بودجه و نبود اعتبار«اين نماينده مجلس 

 تأميندولت قصد ندارد که اعتبار درمان و خدمات رايگان برای کارگران را «دانسته و گفته است که » غيرواقعی«

زبان  ھا جناحی به ھا و رقابت ھا نه زرفداری از طبقه کارگر و محرومان جامعه، بلکه در بده ه بستان البته اين بحث» .کند

 .ھای جاری استثمار نيروی کار ندارند ی بر واقعيتتأثيرگونه  شوند و ھيچ آورده می

***  

طوری  نی شدت يافت به و مدئیويژه فشار بر فعالين کارگری، زنان، دانشجو ، سانسور و اختناق و سرکوب به٩٥سال 

احکام شالق صادر برای مثال، . نگاران محکوم به شالق شدند  و جوانان و روزنامهئیجو که برخی کارگران و دانش

  .شده برای چندين کارگر معترض معدن سنگ آھن بافق در دادگاه تجديد نظر به جزای نقدی تبديل شد

حکم ھفت نفر از کارگران معدن  ل دادگاه تجديد نظر استان يزد،ھای داخلی در ايران، شعبه او بر اساس گزارش رسانه

 ضربه ٣٠  آھن بافق را ابالغ کرده است که بر اساس آن حکم ھفت ماه حبس برای مدت سه سال تعليق شده و سنگ

 .شالق به يک ميليون تومان جريمه نقدی تبديل شده است

 .ضربه شالق بود که به مدت پنج سال تعليق شده بود ٣٠ماه حبس و  حکم دادگاه بدوی برای اين کارگران ھفت

ھای دولتی و برخی نمايندگان  روزنامه اعتماد در گزارش اين حکم نوشته است که خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام

دره بودند، خبر رسيد که حکم شالق برای  مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حکم شالق کارگران معدن طالی آق

حکم تعليقی .  آھن بافق رسيده بود  بار نوبت به کارگران معدن سنگ اين. د ديگری از کارگران صادر شده استتعدا

 حذف شده است؛ اتفاقی که از ديد وکيل اين کارگران اتفاق ئیشالق اين کارگران حاال پس از گذشت چند ماه در حکم نھا

  .شود مثبتی تلقی می

در اين  گفته است که از نظر او) ايلنا( ن از اين کارگران به خبرگزاری کار ايرانمحمدعلی جداری فروغی، وکيل چند ت

پرونده دليلی مبنی بر محکوميت کارگران وجود نداشت، اما با وجود اين، تقليل مدت تعليق حکم و نيز تبديل شالق به 

 .ست که اتفاق افتاده است ات مثبتیتغييرجريمه نقدی، 

 ٢٨/۵ آھن مرکزی شھرستان بافق در اعتراض به عرضه  ود که کارگران شرکت سنگ ب٩٣ارديبھشت ماه سال  ٢٧

 :سازی، برای روزھای متمادی دست از کار کشيدند درصد از سھام اين شرکت معدنی در فرابورس به قصد خصوصی

ان با آن درگير دار شد که در طول تابستان ھمان سال ھم عده زيادی از کارگر ھا چنان گسترده و ادامه  اين اعتراض

 ».فضای بافق، امنيتی است«:  رسيد که در شھريور ماه فضای شھر بافق امنيتی شدئیبودند و کار به جا

ھا خواھد انجاميد چرا که کارفرمای بخش  سازی به تعديل نيرو و کاھش دستمزد کارگران معتقد بودند که خصوصی

 .تر خواھد بود شخصوصی به دنبال افزايش توليد با ھزينه کمتر و سود بي
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 در ايران تبديل شد و ۵٧ھای کارگری پس از انقالب سال  ترين تحصن تحصن کارگران معدن بافق به يکی از طوالنی

 . رسيد که حتی امام جمعه شھر ھم رياکارانه با اعتراض کارگران ھمبستگی کردئیکار به جا

امسال احکام حبس و    خرداد ماه١٧ و دادگاه تشکيل شد  نفر از اين کارگران معترض٩ برای ٩۴ اواخر دی ماه سال

 :ھا صادر و ابالغ شد شالق برای آن

 ۵٠ ماه حبس تعليقی و ١١آھن به تحمل  محمدحسن تشکری، عضو شورای شھر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ

 تن از ٩: مدت پنج سال محکوم شد به شالق تعليقی به مدت پنج سال و متھم رديف دوم به چھار ماه حبس تعليقی بهضر

  .ھای تعليقی و شالق محکوم شدند کارگران معدن بافق به حبس

ضربه شالق تعليقی به  ٣٠ای ديگر، ھفت نفر ديگر از کارگران ھر کدام به تحمل ھفت ماه حبس تعليقی و  در دادنامه

 .مدت پنج سال محکوم شدند که حاال دادگاه تجديد نظر در احکام اين ھفت نفر تخفيف داده است

، اجرای حکم شالق کارگران معدن طالی ٩٥ھای کارگری در سال  از سوی ديگر، اما يکی از خبرسازترين اتفاق

 .دره بود آق

 رسيد که دولت ھم به صف منتقدان ئین کارگری شد و کار به جاھای شديد فعاال اجرای اين حکم سبب بروز اعتراض

ھای اجتماعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی،  ھا و شبکه دنبال طرح گسترده اين موضوع در رسانه به. پيوست

ق برای اطالعی از اجرای حکم مجازات شال مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربايجان غربی را به دليل بی

دره مديرکل کار آذربايجان غربی را بر کنار  اجرای حکم شالق کارگران آق«: اين کارگران، از سمت خود برکنار کرد

 ».کرد

 .تری عايد کارگران نشد و دستگاه قضا باز ھم برای کارگران حکم شالق بريد در نھايت اما چيز بيش

 با انتشار گزارشی از ٩٥ دی ماه ٣٠الملل در تاريخ  ان عفو بينسازم صدور چنين احکامی در حالی اتفاق افتاده است که

 .انتقاد کرده است ھای نامناسب در ايران ھا، قطع عضو و ساير مجازات موج شالق زدن

انسانی از جمله شالق زدن،  ھای ظالمانه و غير اوم و پيوسته ايران از مجازاتدر اين گزارش آمده است که استفاده مد

 .کند ھای ايرانی به عدالت حکايت می قطع عضو و کور کردن در يک سال گذشته، از رويکرد وحشيانه و خشن مقام

ارگری وابسته به ھای ک عالی کار و امضای آن توسط نماينده  چنين مزد ناچيزی از سوی شورایتعيينبدين ترتيب، 

ھای  جای نماينده چرا که بيش از سه دھه است با نام نماينده کارگر به. حکومت، امری تازه و پوشيده بر کارگران نبود

 به سال فقر و فالکتی روز افزون  عالی کار، چنين وضعيتی جريان دارد و سال واقعی کارگران در نھادی به نام شورای

  .ی تحميل شده استھا خانواده کارگر بر ميليون

ساز کارگری حکومت و صاحبان سرمايه، حتی بر روی کاغذ نيز سبد ھزينه واقعی يک خانوار  در واقع نھادھای دست

کارگری را که امروزه بنا بر مستندات غيرقابل انکار باالی چھار ميليون تومان است اعالم نکردند و آگاھانه و عامدانه 

ھای کاالھای ضروری مردم در بازار، مبلغ  ترين سطح قيمت نئيو با در نظرداشت پابا حذف بسياری از اقالم زندگی 

 ٩٣٠ را معادل ١٣٩٦ميزان حداقل دستمزد برای سال و .  کردندتعييندو ميليون و چھار صد و ھشتاد ھزار تومان 

  . نمودندتعيينھزار تومان 

انداز  گونه چشم ھای مرتبط با کارگران، ھيچ ريت سازماناستفاده در مدي ريزی اشتغال و دستمزد و سوء عدم وجود برنامه

در نتيجه مزدبگيران و . ھا کارگر بيکار و اخراج شده و جوانان آماده به کار ندارد روشنی برای اشتغال ميليون

ھا، نااميدی مطلق  فروپاشی خانواده. محرومان جامعه ايران، در معرض آسيب ھای بسيار شديد اجتماعی قرار دارند

، تنھا ...فروشی و يابی به يک زندگی بخور دو نمير، اعتياد، خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصيل، تن برای دست
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باز ماندن کودکان از . ای از اين معظالت اجتماعی ھستند که به يک پديده معمولی در جامعه ما تبديل شده است گوشه

رده است، پديده کودکان کار و خيابان در ابعادی بسيار وسيع بخشی ھا ابعادی ميليونی پيدا ک دليل فقر خانواده تحصيل به

ھای کارگری برچيده  گوشت و ميوه و لبنيات از سفره بسياری از خانواده. از سيمای يک جامعه ھشتاد ميليونی شده است

قابل انکار ھای غير گردی و مرگ از سرما و گرسنگی واقعيت فروشی، زباله خوابی، کليه شده، گور خوابی، کارتن

  .ھا خانواده کارگری در لبه دره عميق فقر و نداری قرار گرفته است در حال حاضر زندگی ميليون. جامعه ايران است

ھای مستقل کارگری و تحت پيگرد قرار  داری و ضدکارگری اسالمی ايران، با ممنوعيت ايجاد تشکل حکومت سرمايه

ذشته و محروم کردن کارگران از اتحاد و ھمبستگی از جمله در عرصه ھا در بيش از سه دھه گ دادن فعالين اين تشکل

 دستمزدھا، سرکوب اعتراضات کارگری، محکوم کردن فعالين آگاه و سرشناس جنبش تعيينزنی برای  قدرت چانه

 ھای مستقل کارگری موجود، شرايطی را فراھم ھای شديد بر تشکل ھای درازمدت و ايجاد محدوديت کارگری به زندان

  . اند تا طبقه کارگر ايران، قادر به سازماندھی اعتراضات بزرگ و سراسری خود نباشد کرده

عالی کار، ارگانی متشکل از نمايندگان دولت کارفرمايان و نمايندگان   حداقل دستمزد در شورایتعيينموضوع 

حث تنھا بر سر اين نيست که اما در اين ميان، ب. ھای به اصطالح کارگری دست ساز و وابسته به دولت است تشکل

عناصر خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار نمايندگان کارگران نيستند، بحث بر سر اين است که در اين سيستم 

بنابراين، . طرف نيست و ھيچ موقع ھم نبود داران بی ، دولت در کشمکش بين کارگران و سرمايه»قانونی«اصطالح  به

واقعيت بر عکس اين است، . طرف ندارد وجه نقش ميانجی و بی ھيچ در اين مذاکرات بهبر خالف ادعاھا، نماينده دولت 

داری، مستقيما  عنوان مدافع سيستم سرمايه ترين کارفرمای کشور و ھم به عنوان بزرگ يعنی دولت و سپاه پاسداران ھم به

ه اصلی سياست رسمی دولت روحانی نيز رو، پاي از اين. داشتن سطح دستمزدھا نفع مستقيم طبقاتی دارند در پائين نگه

 امنيت سرمايه تأمينداران داخلی برای وارد شدن در عرصه توليد،  گذاری خارجی و تشويق سرمايه برای جلب سرمايه

 . و ھم کار ارزان کارگران ايران است

 به نمايندگی از سوی ھای مستقل طبقاتی و سراسری خود نيست تا مسقيما در حالی که طبقه کارگر ايران، دارای تشکل

شان نه تنھا بھتر نخواھد  ای حضور پيدا کند و موضع طبقه کارگر را به کرسی بنشاند، وضع کارگران در ھر عرصه

رو،  از اين. ترين ضعف کنونی طبقاتی جنبش کارگری ايران است اين ھم مھم. شود  تر ھم می شد، بلکه بدتر و وخيم

رفت از  ھا، تالش سيستماتيک و ھدفمندی را برای برون ا ھمکاری ديگر جنبشست که فعالين جنبش کارگری ب طبيعی

 شوراھای محل کار و زيست و زندگی و ئیويژه برپا شان، به ھای مستقل طبقاتی  تشکلئیاين وضعيت در جھت برپا

  ! اجتماعی خود قراتر دھند-ھای سياسی  محالت را در اولويت فعاليت
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