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یگراد و شوراهای کار بر سر بن کاريکار دولت احمدی نژپ  
  
 ماه هشتاد و پنجمهرنهم  ستميب                                                                                        روزبه مهرزاد  

 
   
ارضايتی فزاينده کارگران سبب نگرانی کارشناسان مسائل کارگری شده استن  
  

 وزارت کار و امور  تالش های اخير کارگران،   برانگيز افزايش دستمزد  صدور مصوبه جنجال  پس از  ماه شش

.اجتماعی برای اصالح نظام پرداخت بن کارگری نيز با اعتراض شوراهای اسالمی کارگران مواجه شده است  

يارانه های حمايتی به کارگران  دارد تا نحوه پرداخت  وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد قصد

.را که تا کنون با توزيع کاالهای يارانه ای صورت می گرفته، به شيوه پرداخت نقدی تغيير دهد  

مطابق قانون کار جمهوری اسالمی، کارفرمايان و دولت موظف هستند عالوه بر پرداخت حقوق ماهانه، کمک های 

.در دستور کار خود قرار دهندحمايتی را نيز در قالب توزيع بن های کارگری   

سوی شورايعالی  افزايش حداقل دستمزد کارگران ازساله همزمان با تصويب ميزانارزش نقدی بن های کارگری هر

.کار تعيين می شود  

ماه تعيين  هزار تومان در١٠ درصدی نسبت به سال گذشته ١۵٠با رشد کارگرهر اسفند ماه گذشته ارزش نقدی بندر

.شد  

 هزار تومان برای تامين ١٠دين ترتيب هر کارفرما موظف شد تا به جای چهار هزار تومان سال گذشته خورشيدی ب

ا حمايت اين مصوبه در ابتدا ب .امور اجتماعی واريز کندياز کارگران به حساب وزارت کار وکاالهای اساسی مورد ن

.تشکل های کارگری مواجه شد  

 
 تغيير روش

 
بن های کارگری قصد دارد تا  توزيع  شد که با هدف اصالح نظام  مدعی  اجتماعی  و امور رت کارپنج ماه بعد وزا

.ارزش نقدی کاالهای يارانه ای را به طور مستقيم در ميان کارگران توزيع کند  

 کارگران و کاهش کيفيت اين کاالها را علت  نياز اساسی موردکاالهای توزيع يک ساله در بروز تاخير  وزارت کار

.اتخاذ اين تصميم اعالم کرده است  

همچنين افزايش مستقيم قدرت خريد کارگران و افزايش قدرت انتخاب آنها از داليل ديگر اتخاذ اين تصميم اعالم شده 

.است  

 بن کارگری دانسته و در با مقوله  وزارت کار را برخورد سياسی  اخير  اسالمی کار تصميم  شوراهای  اين حال  با

.ا افزايش اعتراض های خود وزارت کار را از اجرای اين تصميم منصرف کنندتالش اند تا ب  



 
امکان"انحصار  " 

 
بوده است" امکان"تا کنون وظيفه توزيع کاالهای بنی کارگران بر عهده اتحاديه   

 
خود دولت را ناچار به اصالح مصوبه   با اعتراض های گسترده  شوراهای اسالمی کار اميدوارند تا همان گونه که 

.افزايش دستمزدها کردند، بتوانند با تهييج کارگران از لغو امتياز بن های کارگری ممانعت به عمل آورند    

توزيعی فعال است، توسط شوراهای اسالمی کار و  خورشيدی در قالب شرکت تعاونی ١٣٦٠اين اتحاديه که از سال 

.خانه کارگر تاسيس شده و وظيفه تامين کاالهای اساسی مورد نياز کارگران را بر عهده داشته است  

 و توزيع  تا امتياز تامين  موفق شد   شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر اين اتحاديه  با رايزنی های١٣٦٦در سال 

.ا از دولت اخذ کندکاالهای بنی کارگران ر  

قرار می داد و اين " امکان"بدين ترتيب دولت سهم کارفرمايان، به عالوه کمک های نقدی خود را در اختيار اتحاديه 

.اتحاديه از طريق واردات و يا خريد داخلی نسبت به خريد و توزيع کاال اقدام می کرد  

 وزارت کار، کارشناسان و کارگران مواجه شده  تقاد از سویبا اين ان"  امکان "با اين حال کارنامه عملکرد اتحاديه 

دهی موجب بروز تاخير در توزيع بنهای کارگری و خريد  و تالش آن برای افزايش سود  آمدی اين اتحاديه که ناکار

.کاالهای بی کيفيت شده است  

 
 صنفی يا سياسی؟

 
 ادامه کار نظام قديمی توزيع بن  ن است که کارگری ، وزارت کار نگرا کارشناسان مسايل  ديگر به عقيده  از سوی

.کارگری سبب افزايش غير مستقيم بودجه شوراهای اسالمی کار شود  

تا پيش از سال جاری خورشيدی گردش مالی ماهانه نظام تامين و توزيع بن کارگری بدون احتساب کمک های دولت 

. ميليارد تومان بوده است٢٤بالغ بر   

 ميليارد ٦٠ای مصوبه اخير وزارت کار برای افزايش ارزش بنهای کارگری به بيش از اين گردش مالی در پی اجر

.تومان بالغ شده است  

تا وزارت کار  سبب شده  کار با دولت محمود احمدی نژاد  شوراهای اسالمی  به اعتقاد کارشناسان، مخالفت سياسی

.سخت گيری های مالی را در مورد اين تشکيالت بکار بندد  

اسالمی کار در جريان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته خورشيدی از نامزد رقيب آقای احمدی نژاد شوراهای 

.يعنی اکبر هاشمی رفسنجانی حمايت کرده بودند  

وزير کار و امور اجتماعی نيز در طول يک سال گذشته بارها اين تشکيالت را به سياسی بودن متهم کرده و وجاهت 

ن  گذشته تا کنو  بطوری که از آذر ماه  زير سوال برده، ت در مذاکرت سه جانبه با دولت شرک  آنها را برای صنفی

کارگری،  با منصوب کردن نمايندگانکارسيده و وزيرنربه تاييد وزارت کارکشورانتخابات شوراهای اسالمی سراسر

.ال جاری را ادامه داده استمذاکرات سه جانبه با کارفرمايان و کارگران از جمله برای تعيين حداقل دستمزد س  

 



 

 شوراهای اسالمی کار است، مجوز فعاليت   و متولی خانه کارگر که مدعی عنوان کنفدراسيون کارگران ايران البته 

 سال گذشته ٢۵خود را همانند احزاب سياسی از وزارت کشور جمهوری اسالمی اخذ کرده و در طول تمام انتخابات 

.ا مبادرت کرده استيت سياسی از احزاب و کانديداهبا تبليغات گسترده شهری به حما  

 کارگر خواسته تا برای رد اتهام سوء استفاده سياسی از حمايت نيز با پافشاری بر مواضع خود از خانهوزارت کار  

.کارگران نسبت به اخذ مجوز فعاليت صنفی از وزارت کار اقدام کند    

کل خانه کارگر، با رد اتهام وزارت کار بارها اعالم کرده که مطابق قانون اساسی با اين حال عليرضا محجوب، دبير

.جمهوری اسالمی فعاليت سياسی حق مسلم کارگران است  

 خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار را حق عضويت پرداخت شده  تامين بودجه آقای محجوب همچنين محل اصلی 

.ن تشکيالت اعالم کرده استاعضای اي  

خواسته تا برای رد اتهام سوء استفاده سياسی از حمايت خانه کارگرنيز با پافشاری بر مواضع خود ازاما وزارت کار

.کارگران نسبت به اخذ مجوز فعاليت صنفی از وزارت کار اقدام کند  

 
 مستقل يا وابسته؟

 
 خواسته تا با رها کردن امکانات خانه کارگر، محل فعاليت خود همچنين وزارت کار از شوراهای اسالمی کارگران

.را به ساختمان اختصاص يافته برای آنها تغيير دهند  

شوراهای اسالمی کار مبادرت خواهد صيص بودجه نسبت به حمايت مالی ازوزارت کار همچنين وعده داده تا با تخ

.کرد  

اين اقدام وزارت کار را تالش دولت برای دولتی کردن و از دف ازدر مقابل نمايندگان شوراهای اسالمی کارگران ه

.بين بردن استقالل تشکل های کارگری دانسته اند  

ساختار نظام بن کارگری نيز با هدف افزايش فشار مالی بر خانه کارگر و   برنامه اصالح  بر اين اساس آنها معتقدند

.شوراهای اسالمی کار طراحی شده است  

ن دولت اخيرا مجوز خانه کارگر برای برگزاری دوره های آموزش عالی انتفاعی موسوم به پودمانی در گذشته از اي

.سطح شهر تهران را نيز لغو کرده است  

   
  تشکيالت کارگری در تالش هستند تا حمايت دوباره کارگران را به دست آورند

 
در طول هشت  انش کارگران برگزار می کرد، خانه کارگر که اين دوره های آموزشی را به منظور افزايش سطح د

.سال گذشته، جذب دانشجوی آزاد را نيز با هدف درآمدزايی آغاز کرده بود  

ها که به دليل قرابت سياسی خانه کارگر با دولت های پيشين اين باور است که اين امتيازد بردولت محمود احمدی نژا

.ود و برای اصالح ساختار تشکيالت کارگری بايد حذف شودبه تشکيالت کارگری اعطا شده، رانت محسوب می ش   

 



 

با اين حال شوراهای اسالمی کار اميدوارند تا همان گونه که با اعتراض های گسترده خود دولت را ناچار به اصالح 

.ندمصوبه افزايش دستمزدها کردند، بتوانند با تهييج کارگران از لغو امتياز بنهای کارگری ممانعت به عمل آور  

کارگری، کاهش محبوبيت نحوه توزيع بنهای  می کنند نارضايتی کارگران از ينی پيش ب مسايل کارگری کارشناسان 

و روستا   شهر  اسالمی و شوراهای  جمهوری  استمجلس، رياخير  انتخابات  سه  در به دليل شکست خانه کارگر

.مانع از تحقق اين اميدواری شود ناتوانی شوراهای اسالمی کارگران در احقاق حقوق صنفی کارگران شافزايو  

اما تشکيالت کارگری با برگزاری نشستهای متعدد همچنان در تالش هستند تا با مطرح کردن نقش خود در مسکوت 

کارگران منجر می شد، حمايت   افزايش اخراج   به  دستمزد که  اخير قانون کار و اصالح مصوبه گذاشتن اصالحيه

.ددوباره کارگران را به دست آورن   

 
    

 روزبه مهرزاد
نراکارشناس اقتصاد اي  
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