




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی منابع گانهسهمیان خ تولید است. در نر و چه در ایران ثبات و یا کاهش گرایش کلی رسمایه چه در جهان 

ها است که با ثابت نگه داشنت دستمزدکنند، تنها های تولید را تعیین میکار و رسمایه که هزینه طبیعی،

 های تولید جلوگیری کرد.یش هزینهتوان از افزامی

ترین رسکوب نیروهای زیر شدیدهم  و فعالین کارگری همبستگی و تشکل استی کارگر فاقد در ایران که طبقه

دها را ، دستمزکنند برای کاهش نرخ تولیدتالش میبا خیال آسوده و کارفرما امنیتی و قضایی هستند، دولت 

لتی مربوط به کارگران و معیشتشان را ی قوانین و مقررات دو توان همهبا شناخت این منطق میکنند. منجمد 

فهمید. از تعدیل ساختاری و واگذاری به بخش خصوصی در  ته از دولت رفسنجانی تا روحانیدر چند سال گذش

 ۱۰های زیر شدن کارگاه ی دولت اصالحات برای از شمول قانون کار خارجمصوبهی رفسنجانی گرفته تا دوره

 .نژاد نوشته بودنداش را در دولت احمدیی که الیحهح قانون کار تا خیز دولت روحانی برای اصال  نفر

 ۱۴درصد بوده است. اما در مسیری  ۱۳٫۲ی تولید سهم دستمزدها از هزینه ۱۳۷۶گوید در سال وزارت کار می

درصد رسیده است یا به بیان بهرت تقرینب نصف  ۷٫۵به  ۱۳۹۰های تولید در سال ساله، سهم دستمزد از هزینه

ه نرخ تورم و سبد معیشتی های کارگران را بدون توجه بدستمزد ،ه است. هر سال هم شورای عالی کارشد

برخالف سزا دارد. ی تولید تاثیر بهها در هزینهتعیین کرده است و این هم در کم شدن سهم دستمزد خانوار

بلکه این روند ترسیع انجام نگرفته ، در این دولت نه تنها هیچ حرکتی خالف این مسیر تبلیغات اردوگاه اعتدال

 هم شده است.



 ۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال  ۱۳۹۴سال  ۱۳۹۳سال  ۱۳۹۲سال  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۴های جدول مزد از سال

 ۹۲۹۹۳۱ ۸۱۲۱۶۵ ۷۰۱۲۴۲۵ ۶۰۸۹۰۰ ۴۸۷۱۲۵ حداقل مزد ماهیانه 

 ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ی مسکن هزینه

 ۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ حق بن (خوار و بار)

 ۱۷۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ حق سنوات روزانه 

 ۵۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹۰۰۰ حق سنوات ماهیانه 

 حق فرزند (یک فرزند_دو فرزند)
۴۸۰۰۰ ۶۰۸۹۱ ۷۱۲۴۲  ۸۱۲۱۶ ۹۲۹۹۳ 

۹۶۰۰۰ ۱۲۱۷۸۲ ۱۴۲۴۸۵ ۱۶۲۴۳۲ ۱۸۵۹۸۶ 

 

 دروغی به اسم افزایش مزد

ل باور نباشند و بیشرت گر مصوبات دولت هم قابی اعتدال این بوده که دیدوره یکی از تغییرات ملموس در

ته شذهای چند سال گدر تعیین دستمزددولت  صورت کهخربی جلوه کنند. به این انند سندسازی برای هیاهویم

و  کردهیش غیرواقعی هم ایستادگی زدها داده است اما در مقابل همین افزاتن به افزایش چند درصدی دستم

 کارهای گوناگون مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای عالی کار شده است.ها و راهبه بهانه

تومان در ماه را برای  ۴۰۰۰۰تومان در ماه به  ۲۰۰۰۰شورای عالی کار افزایش حق مسکن از  ۱۳۹۳در سال 

یران ارسال نکرد و عملن اما وزیر امنیتی دولت اعتدال این مصوبه را به هیات وز ١تصویب کرد. ۱۳۹۴سال 

 که مزد دریافتی کارگران چقدر است.مشخص نبود ی مزدی کارگران همچنان باز بود و بسته ۱۳۹۴رسارس سال 

ن تومان اعالم کرد، اما در بر ه� ۴۰۰۰۰دوباره شورای عالی کار حق مسکن کارگران را  ۱۳۹۵با تعیین مزد سال 

به کارگران قول رشف برای تایید این مصوبه در هیات وزیران الی که وزیر کار در ح چرخید و ربیعیِ پاشنه می

ی اعرتاض و پیگیری مداوم خودداری کرد. در نتیجهبه هیات وزیران اما  دوباره از ارسال آن  ،داده بود

 ، این مصوبه تایید شد.مانده به پایان سال ماه ۴تنها و  ،۱۳۹۵"�ایندگان" کارگری در آبان ماه سال 

 ۹۵های بیشرت است و در اردیبهشت ها و کارفرمایان از پرداخت هزینهبنگاهاستدالل علی ربیعی ناتوان بودن 

های ها بنیاندر رابطه با حق مسکن کارگران گفته است که باید از کارفرمایان ح�یت کنیم، در این سال

ه منابع و مصارف را طوری در نظر اند و باید در نظر بگیریم کاقتصادی و نظام تولیدی آسیب جدی دیده

ها را مطرح کارفرمایان و بنگاه لزوم ح�یت دولت از ایدورهعلی ربیعی در ها تعطیل نشوند. بگیریم که کارگاه

هزار  ۸۱۲با حداقل حقوق  گویدی امداد میکند که پرویز فتاح، رییس کمیتهود دفاع میکند و از عملکرد خمی

 زیر خط فقر هستند. میلیون نفر ۱۱تومانی، 

و هر سال با وجود توافق بر  ایش حقوق کارگران مخالفت کردههای دیگر با افز دولت روحانی همچون دولت

از تصویب مزد متناسب با این سبد خودداری  جناح کارگری شورای عالی کار، های سبد معیشتی خانوار باهزینه

کارفرما و کارگران در جلسات شورای عالی کار بر  دولت، سه جناح ۱۳۹۵کرده است. برای �ونه در اسفند سال 

                                                            
 هزار تومان شد۴۰ مسکن کارگران حق -١

https://goo.gl/8I3czS


 ۹۳۰۰۰۰تومانی سبد معیشتی خانوار کارگری توافق کردند اما در نهایت دولت مزد  ۲۴۸۹۰۰۰ی رس هزینه

 تومانی را به کارگران تحمیل کرد.

ی زندگی برای حداقل هزینه ۱۳۹۳برای �ونه در زمستان  رسند.ها هم واقعی به نظر �یوردحتی این برآ 

ان توم ۳۲۰۰۰۰۰میلیون تا  ۳به  این رقم ۱۳۹۴اند اما در تابستان برآورد کرده ۲۷۰۰۰۰۰نفری را  ۴های خانواده

ی کارگر از خط فقر ها دولت همچون سدی در برابر عبور طبقهی این سالافزایش پیدا کرده است. در همه

های واقعی هزینه که در واقع یک سوم و یا کمرت ازبه کارگران خ مزدی تحمیل نر  است و هر ساله با هل کردعم

 های آنان را کوچکرت کرده است.سفره ،زندگی بوده

ها برده است. یکی از �ونهسازی به پیش ها را عملن با صوریدولت در چند سال گذشته افزایش دستمزد

، افزایش دادن دستمزد در ی دیگرسال پیاپی اجرایی نشد و مسله است که در دوماجرای حق مسکن کارگران 

 گیرد که فرزند داشته باشند وکارگرانی تعلق میحق اوالد. حق اوالد تنها به  واردی که فراگیر نیست مانندم

تا دو تنها همچنین  شوند.زند از شمولیت آن خارج میفاقد فر  هلِ متای کارگران مجرد یا خود به خود همه

حق  د بیشرت دارند تنها برای دو فرزندشانفرزن ز دوکه ا ایهای کارگریشود و خانوادهفرزند شامل این حق می

 گیرند.اوالد می

بار کارگری حتی یک ریال هم اضافه نشده است، در ت که در سه سال گذشته به بن خوار اس این در حالی

لت و ها هم که از طرف دو در ایران باالتر رفته و کنرتل قیمت یخوراکمواد  صورتی که هر سال قیمت

 در بهرتین حالت به کم شدن کمیت و کیفیت کاالها انجامیده است. حامیانش در بوق کرنا شده،

توسط فعاالن کارگری با که گویا افزایش نرخ مزد باالتر از نرخ تورم بوده است در این مورد تبلیغات دولت 

صدد نشان دادن با جعل و دروغ در  هرچند هم دولت و هم بانک مرکزی مواجه شده است.تردیدهای جدی 

در  »رضوری«کم شدن نرخ تورم هستند. بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم یک لیست بلند باال از کاالهای 

 کند.اختیار دارد که نرخ تورم را با توجه به قیمت آنها اعالم می

قلم آن در  ۴۵تا  ۴۰از این لیست کاال تنها ی فرمایشی کارگران در شورای عالی کار ی �ایندهحتا بنا به گفته

آن لیست را هم تغییر داده  ۹۲و  ۹۱های گیرد که بانک مرکزی در سالسبد مرصفی خانوارهای کارگری جای می

ده و به جای آن را از آن حذف کر  مانند چای، شلوار و کباب کوبیده و چند قلم از کاالهای مرصفی کارگران

 به آن اضافه کرده را ی دهانبوکنندهی کالس موسیقی و خوشهزینهی کالس ایروبیک و سفر به کیش و هزینه

 ٢است.

 نژاد بود اما از سوی دولت اعتدالقانون احمدیاگرچه از کارهای دولت کودتاچی و بی این جعل اسناد و آمار

مازاد این جعل سند را در رفتار  ،و با شدت و حدت بیشرتی پیگیری شد ه�نند سنت حسنه با آن برخورد

از تغییرات واقعن ملموس چند سال گذشته تغییر توان دید. های انتخاباتی و قهرمانان هشتگی هم میشوالیه

وی ی جعل سند از سهسازی قوانین کار و ادامدر برابر صوریمجازی  »فعاالن مدنی«هرمانان هشتگی و رفتار ق

ف آن نیستند که حتی مشوق و خود کارگزار این جعل و تقلب بوده است که نه تنها مخال دولت برگزیده

 هستند.

                                                            
 ها عقب استدرصد از هزینه۶۵ انمزد کارگر  -٢

https://goo.gl/E2fKuV


 

 اران خارجیگذبه رسمایهسازی کارگران و پیشنهادات سکسی ارزان

 شمدیرکل رشکت توتال در مورد مذاکرات نفتی با ایران گفت که پیشنهادات نفتی ایران بی ۲۰۱۴ی سال ژانویه

های گازی نیست، ی نفت و میدانزمینهفقط در  دولتکننده بودن پیشنهادات تحریکاز پیش سکسی هستند. 

 خارجی جذب کند.ی رسمایهتحت هر رشایطی خواهد های اقتصاد ایران است. دولت میی بخشبلکه در همه

ها از وزارت اطالعات تا سپاه ها و ارگانی جناحدر این مورد مشخص همه جدای از اختالفات سپاه و دولت،

را اند که امنیت رسمایه و بارها هم اعالم کردهدانند اری میگذد را مکلف به تامین امنیت رسمایهپاسدارن خو 

خوب این را  اری خارجی تنها به تامین امنیت نیاز ندارد و دولت روحانی همگذاما رسمایهکنند. تامین می

 سازی نیروی کار.ای به کشور بکشاند: ارزانبا چه حربهباید ار خارجی را گذداند که رسمایهمی

راه نجاتی ی دولت در برنامه ،کندنشینی �یکه دولت روحانی یک قدم هم از آن عقب ،سازی نیروی کارارزان

له ئرگرتین کارفرما بیشرتین سود را از این مسی ایران. از طرفی دولت به عنوان بز است برای اقتصاد ورشکسته

ها با تحریم و های جمهوری اسالمی سالی ماجراجوییبرد، از طرف دیگر کارفرمای داخلی که در نتیجهمی

 از طرف دیگر دولت با کشد ومشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است بار اضافی مزد را به دوش �ی

ارگر دهد که بیاید و از خوان نعمت کنشان می گذار خارجی هم روی خوشمایهسازی نیروی کار به رس رزانا

 ش�ر استفاده کند.ارزان و بی

 ۱٫۵چیزی کمرت از  نند در حالی که برای هر ساعت کارکساعت کار می ۴۴که در هفته  قیمتیان ارزانکارگر 

آیند. دولت روحانی در مهیا که به ایران میارانی است گذ، پاداش دولت روحانی به رسمایهکننددالر دریافت می

ی خارجی نهایت تالش خود را کرده است، آخرین تالش ناموفق آن که قریب به کردن رشایط برای ورود رسمایه

ای که در صورت کند اصالح قانون کار است. الیحهیقین در صورت هشت ساله شدن دولتش آن را پیگیری می

اری در گذو شکوفایی کارآفرینی و رسمایه که مانع رشد ایرضوریو پاگیر و غیر  ی قوانین "دستمهتصویب ه

شود اما ای که هرچند در مراجع رسمی به این نام خوانده �یالگوی توسعهکند. ایران هستند" را حذف می

 بنگالدش پیش از ایران آن را پیموده است.



http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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