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 نراي در ای کارگریها سقف دستمزدها و اعتراض
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هفتبيست                                                                 ح مصباندختيمه  
  

 یعالي خطاب به شورایا هياني بکار،ي و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

 کارگران و ی دستمزدها نوشته که شامل اعتراض به سطح زندگتهيکار و کم

 کارگران اشاره شده که هر دي به قدرت خرهياني بنيدر ا. آنهاست حقوق نازل 

 حاضرند ايپرسند آ ی از مسئوالن مهياني بنيکارگران در ا. ابدي یسال کاهش م

 ؟ کنندی فقر زندگرخطي و زی با حقوق کارگرکماه،يتنها 

    مرکز ايران، غرب و جنوب وکارخانجات مختلف درکارگرتا کنون دوهزار

يک  از با کمتر چهارنفری خانواده  حالی که يک  درگويند چطور آنها می. اند يت کردهاين بيانيه حمااز با امضای خود

هزار تومان ٢١٩کند، حداقل دستمزد يک کارگر، ب گی انسانیجامعه کنونی ايران زندتواند در ماه نمی تومان درميليون

درباره اين   و بيکار در گفتگو با دويچه وله، کارگران اخراجی اتحاديه  ، سخنگوی زاده عظيمجعفر  شده است؟ تعيين 

    .دهد حرکت اعتراضی توضيح می

  ؟هايی دارد ليتفعا اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار کی تشکيل شده؟ چه

تاريخچه ايجاد آن به اوايل . مجمع عمومی خود، اعالم موجوديت کرد  با برگزاری اولين٨۶، فروردين سال ين اتحاديها

داده و   هيات موسس اتحاديه را تشکيل٨۵ما آذرماه سال . های کارگری شروع شد موج اخراج که  گردد  بازمی٨۵سال 

توليدی و  مراکز  برخی  کارگران با شرکت ٨۶فروردين  ٢۴رمجمع عمومی ما، د  .وع کرديما شرمان را رسم فعاليت

ها  قرارداد موقت کارخانهاخراجی و بيکار به اضافه کارگران  اعضای اين اتحاديه عموما کارگران. شدصنعتی برگزار

کارگران  و  امنيت شغلی ندارند، جز چگونههي  و دارند ارگرانی که قرارداد موقت اتحاديه ما، ک اساسنامه طبق  .هستند

 نفر عضو دارد، ١۵ی ما  مديره هيات  .ما در حال حاضر اين کارگران هستند عمده ترين نيروی . دانيم  ثابت نمیشاغل

آقای شيت امانی است که االن به دوسال و نيم زندان محکوم شده  دهد و رييس هيات مديره ما جلسات ماهيانه تشکيل می

  .تمسمن هم مسئول روابط عمومی و سخنگوی اتحاديه ه. داريم آقای خالد سردانی است  رييس اتحاديهنايب. است

  ؟چرا رييس هيات مديره در زندان است

ی کار سنندج برگزار شد و  اداره اين مراسم جلوی. اتحاديه امسال در سنندج برای برگزاری روزکارگر فراخوان داد

نفر از دوستان کارگر ما پس از ضرب و شتم، آنجا بازداشت  ١٣.  و امنيتی قرار گرفتی نيروهای انتظامی مورد حمله

 نفر همانموقع هم ١١البته اين .  ضربه شالق محکوم شدند١٠ماه و يکروز زندان و   نفرشان هر يک به سه١١. شدند

مديره و صديق کريمی يکی  تآقای شيت امانی رييس هيا.  روز زندان ماندند١٠ الی ٩دستگير شدند، هرکدام بين  که

دادگاه بدوی برای اينها حکم دوسال و نيم زندان را   روز در زندان ماندند و۴٠ديگر از اعضای هيات مديره هرکدام 
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  نفر از دوستان ما را شالق۵بودند که دادگاه تجديدنظر تاييد کرد و در بهمن ماه  احکام شالق هم گرفته. صادر کرد

خواستار شديم که نامه ما بعنوان  به اتحاديه جهانی کارگری نامه نوشتيم و. ای کرديم گستردههای  ما اعتراض. زدند

 نفر ۶در واقع . اند شالق زدن به کارگران را معلق کرده ها، فعال احکام   پس از اعتراض  .شکايت رسمی ثبت شود

تجمع  هايشان کنند و خانواده د، قطعا مقاومت میشالق دارند ولی اگر قرار باشد آنها را ببرن اند که حکم هنوز باقی مانده

نظر رای خودش را صادر نکرده  در رابطه با حکم آقای شيت امانی و صديق کريمی هنوز دادگاه تجديد. خواهند کرد

  .تسنفر به جريمه نقدی تبديل شده ا ١١يادآوری کنم که آن سه ماه و يکروز زندان اين . است

  ...بدهيد  توضيح   دستمزدها، حقوق بيکاری، طبق بندی مشاغلتان، راجع به مشکالت صنفی

بويژه طی دهسال . است تر شده حقوق ی کارگ ايران، هر سال به نسبت سال گذشته، بی ظرف سی سال گذشته طبقه

درصد کارگران در ٨٠ الی ٧٠اند، به طوری که االن  شده گذشته قراردادهای دائمی تماما به قراردادهای موقت تبديل

کند، بعد کارفرما هر باليی بخواهد بعدا  کارگر قرارداد سفيد را امضا می. کنند می ايران به صورت قرارداد موقت کار

قرارداد به صورت يکماهه و  ماهه و يکساله بود، ولی االن ديگر۶قبال قراردادها مثال . کند او بياورد، وارد می سر

 يک  اند، حقوق کارگری، حتا کفاف اجاره خانه کرده ها بشدت افتطی سی سال گذشته دستمزد. است حداکثر دوماهه 

شهر  اند که در های اسالمی اعالم کرده  فعالين شورا االن مثال. کند مراکز استانها نمی  نفره را بويژه در۴ی  خانواده

ار تومان  هز٢١٩را   هزار تومان است در حاليکه امسال حداقل دستمزد٢٢٠صنعتی قزوين، اجاره خانه ماهی 

 ٢٣و ما همبن االن عضوی در اتحاديه داريم که با  بندی مشاغل عمال در اين سالها انجام نگرفته طبقه. اند تصويب کرده

اينطور هم نيست که مزايای ديگر باشد که حقوق کارگر، . هزار تومان است ٢٣٠سال سابقه کار، کل دريافتی اشز 

بسته  اين پول يک. تومان است١٠٠ تا ٨٠ خواربار يک کارگر در ماه حق.  هزار تومان بشود٧٠٠  يا۵٠٠درنهايت 

  ...تس هزارتومان ا١٠حق مسکن کارگر، .  تومان است١٠٠االن يک بسته آدامس، . آدامس هم نيست

  

ديگر  مه را اينها   .يکسری فروشگاهها برای خريد از دادنددادند، بن ميلباس مي دادند، سالی يکبارمندی مي قبال حق عائله

  ؟دهند نمی

خاطرتان باشد، يکی از   کارگرهای شرکت واحد اگر  مثال. دهند ولی لباس کار نمی. اند االن سروته بن را زده

 سال گذشته ٢٠ی کارگر ايران طی مثال در  که طبقه خواهم بگويم حق و حقوقی می. هايشان همان لباس کار بود  ستخوا

رود مراسم خود  بحدی برده است که وقتی می.  کارگر مثل يک برده است  ان،اير امروز در. داشت، به شدت ضايع شده

آنوقت اين آدمی . رود می کارگری که شالق خورده، پنجاه سالش است، دخترش دانشگاه. خورد برگزارکند، شالق می را

ی از زندگی کارگر ا به هر گوشه. زنند کنند، شالق می می که سالها زحمت کشيده، زير فشار زندگی خورد شده، دراز

حتا در  کنم در دنيا،  فکر نمی ها، بندی مشاغل تا نوع قراردادها تا اخراج دستمزد تا طبقه در ايران نگاه کنيد، از

تازه .  هزارتومان است۵٠٠تا  ٣٠٠خانه به ويژه در مرکز استانها از  االن اجاره. افغانستان هم اينجوری باشد

 ۶٠٠ تا ۵٠٠استاندارد مناسبت، برای چهارنفر دستکم  يک خانه با. بيغوله است هزارتومان برای زيرزمين و  ٣٠٠

اش  اند و نهايت  هزارتومان در سال آينده تعيين کرده٢١٩حداقل دستمزد کارگر را   آنوقت .هزار تومان کرايه دارد



 

 3

دستمزد يک کارگر  قفيعنی رويهم س. دهند  تومان می٣٠ ۴٠اش  مسکن.  تا تک تومان است٨٠حق خواربارش  اينجا

    .دوش  هزار تومان می٢۶٠

واقعا اميدی داريد با . ايد کارهم رونوشت کرده ايد و به وزارت ی دستمزد نامه نوشته االن به شورای عالی کار، کميته

  ؟نندکشود که ترتيب اثر بدهند و اصال توجه  رفتارهايی که با شما می دهيد، با اين اين توضيحاتی که می

کاری که . و تجمع کارگری هست ايران، يکی دو اعتصاباما واقعيت اينست که هر روز در. اند ال که توجه نکردهبحا ت

وقت  چطول سالهای گذشته هيکارگران ايرانی، در. شود تبديل مقتدرانه  سراسری  تواند به يک حرکت   کنيم، می ما می

 و مسکن و اخراج بگويد، بالفاصله موضوع   از دستمزداز حقوق خود دفاع کند، تشکل نداشتند، هرگاه کارگر خواسته

  کشورهای اروپايیمانند رامقتدرانه  اعتراض  کارگر، قدرت سازماندهی يکۀاين باعث شده که طبق. اند ردهک را امنيتی

هنوز به آن ، سرکوبهايی که ديدهبا توجه به فشارها و آگاه است، ولی طبق کارگر ايران به شدت معترض و.نداشته باشد

  .است پيش رفتهغرب کشورجنوب تا شمال وبينيد که استقبال از ه باشيد، مینگاه کرداگر راماطومار .سطح نرسيده است

که اين  اين است  واقعيت  ندهند، ولی  به شورای عالی کار بدهيم و ترتيب اثر را ببريم   ممکن است فردا ما اين طومار

، برسدهزار١٠٠ يا ۵٠اين امضاها به اگر. شودآنها مي تر يافته گران اعتراضات سازمانحرکت، نهايتا موجب اتحاد کار

  .نندک قطعا تجديدنظری را می. کنند می نشينی اينها قطعا عقب

آوری امضا، احساس نکرديد که کسانی  جمع  هنگام آيا.  امضا هست١۵٠٠بينم حدود  آنطور که من در طومار شما می

موضوع امنيتی نشود؟ يا برعکس، ديديد که همبستگی هست و بحث  اند؟ کسانی نگرانند که  شدهدچار محافظه کاری

  ....ت نيس انگ سياسی چپی و راستی و نگرانی از

اند که واقعا نخ نما شده و االن  زده در رابطه با آن انگ سياسی بايد بگويم که اين انگ را آنقدر در سالهای گذشته

 سال پيش نيست که به کارگری ۶۵االن شرايط ديگر مثل . اند کرده مسئله بطور واقعی عبورکارگرهای ايران از اين 

اعتراض و   مورد۵٠  روز اول اسفند،١۴ما در همين . کنی سياسی است و او کوتاه بيايد که تو می بگويند آقا اين کاری

دانيد که به لحاظ خبری،  می. کرده است تازه اينها، آنهايی بودند که خبرشان درز. اعتصاب و تجمع کارگری داشتيم

اين . شوند ايران ديگر مرعوب اينکه آقا کار تو سياسی است، نمی کارگران. های زيادی در ايران وجود دارد مضيقه

بگويم  اين را هم. کاری از خود نشان نداده هيچ کارگری محافظه. برديم، بشدت استقبال کردند طومار را هم ما هرکجا

اين . امضاها نيز خيلی بيشتر از اين بودند اگر امکانات اتحاديه بيشتر بود،. اند هزارتا شده٢در حال حاضر که امضاها 

   .ستا هزار امضا، از اول اسفند تاکنون ٢
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