
 

” به بهانه ی دستمزد “ 
 

 علیرضا خباز 
ــت، هـر قطعنامـه ای در  دستمزد یکی از جدی ترین و اساسی ترین مطالبات روزمره ی کارگران اس
روز کارگر با هر گرایش بحث دستمزد را سرلوحه ی بندهایش قرار می دهد. سرمایه سال هاست که 
هجوم خود را بر این مطالبه ی اساسی کارگران ایران آغاز کرده است و در این راه به موفقیت بزرگی 
دست یافته است. بیکارسازی ها و اخراج ها، بازخریدها، قراردادهای موقــت و ... همـه زنجیرهـای 
برنامه ریزی شده ای هستند که هر چه بیشتر دستمزد را کاهش دهند، قراردادهــای موقـت و ارتـش 
بیکاری که برای به دست آوردن کار هر چند با قرارداد یک ماهه و سه ماهه حاضر به انجــام کـار بـا 
ــزاری بـه ایـن مـهم  دستمزد های پیشنهادی سرمایه باشد. سرمایه سالیان سال است با توسل به هر اب
ــن  دست یافته است و نه تنها مقطع کنونی برای او راضی کننده نیست، بلکه توقع باالتری نیز دارد. ای

که: ” با هر دستمزد و با هر مدت کاری که من می خواهم باید کار کنی“ . 
ــاینده ی واقعـی  سالیان سال است که فریاد می زنیم شورای کار شورای سرمایه است و هیچ کس نم
ــارگـران  کارگران در این شورا نیست اما هم چنان این ارگان سرمایه همه ساله تعیین می کند که ما ک

چه مقدار نان بر سفره داشته باشیم یا نه؟ 
ــمن  ما کارگران با چه کسی و چه جناحی و کدام دولت طرف هستیم در این میان دوست کیست دش
ــر  کجاست؟ جبهه ی عظیم و مجهزی علیه طبقه ی کارگر در ایران شکل گرفته است. هر دولتی با ه
ــات  گرایشی چه با شعار سازندگی، چه با گفت و گوی تمدن ها و چه با عدالت محوری !!! با مصوب
ــکالت  خود با مجلس خود با وزیر کار خود با استفاده از نیروهای ضد کارگری خانه ی کارگر با تش
ــارگـران،  دولتی، با ارگان های سرکوب خود، با دکترین های اقتصادی خود دندان خود را در پیکر ک
ــدازه خـون در خـود  این آفرینندگان زندگی فرو کرده اند. باعث تعجب است این پیکر نحیف چه ان

دارد که این چنین جانیان سرمایه را سیراب نگه می دارد. 
چهار ماه از سال گذشت سرمایه داران و عدالت محوران!! و حامیان به اصطالح کارگران در شــورای 
عالی کار، خانه ی کارگر، وزارت کار و کارفرمایان چه عالی نقش بازی کردند تا این سناریوی  شوم 
این چنین در زندگی ما کارگران محقق شد. به راستی ما با چه کسی می جنگیم. جبهه ی رو به روی 



ما چه کسانی هستند. کدام دولت، کدام جناح، راست یا چپ؟ هر چه هست، با یورش همه جانبه بــا 
یک جنگ زرگری، طعم عدالت را به ما چشاندند. 50000 هزار نفر در عرض سه ماه اخراج شــدند.  
بدیهی است که در چنین شرایطی سرمایه داران نگران کمبود نیروی کار ارزان نباشند، چرا که در این 

دیار ارزان ترین آن به وفور یافت می شود.  
اسفند 85 شورای عالی کار این ارگان سرمایه در حق کارگران قراردادی لطــف مـی کننـد. و 60000 
ــد و از  هزار تومان حقوق آن ها را افزایش می دهد. تبلیغات آغاز می شود، وزیر کار مصاحبه می کن

برنامه های حمایتی خود از کارگران قراردادی سخن می گوید. کارفرماها اعتراض می کنند.  
ــانگی  خانه ی کارگر به منتخبان وزیر کار در شورای عالی کار اعتراض می کند که این دستمزد دو گ
و دو دستگی در بین کارگران به وجود آورده است. هیاهوی عجیبی شــکل گرفتـه اسـت. کـارگـران 

قراردادی مات و مبهوت به سرانجام این هیاهو فکر می کنند. 
ــد، 500 نفـر، 1000  کارفرماها در واکنش به افزایش دستمزدها اقدام به اخراج وسیع کارگران می کنن
نفر، 3000 نفر، و …  سه ماه از آغاز سال نگذشته که بیش از 50000 هــزار نفـر اخـراج مـی شـوند، 
ــه ی کـار و  مخالفان شورای عالی کار اعتراض می کنند. خانه ی کارگر آمارهای اخراج را در روزنام
ــران از خـود  کارگر افشا می کند. فشار بر روی کارگران قراردادی روز به روز بیشتر می شوند. کارگ
می پرسند: آیا ما را نیز اخراج خواهند کرد؟ آیا اضافه حقوق 60000 هزار تومـان را بـه مـا خواهنـد 

داد؟ زمزمه هایی در راه است و مصوبه ای دیگر. شایعات بین کارگران دهان به دهان می چرخد: 
می خواهند دستمزدها را کم کنند، 

 نه این کار را نمی کنند، مگر می شود؟ 
 دروغ است و شایعه.  

مصوبه ی شورای عالی کار رسماً اعالم می شود.  
هنوز که بخشنامه نشده؟ بخشنامه به کارخانجات فرستاده می شود.  

بخشنامه نیست طنزنامه ی تلخی است که صحبت از توافق کارگر و کارفرماگفته است.  
و ما مانده ایم که بخندیم یا گریه کنیم. بدون توافق کارگر قراردادی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه با 

کارفرمایان!!! دستمزد کم نمی شود. 
  
 
 



هم سرنوشتان : 
جبهه ی عظیمی رو در روی ما قرار گرفته است در آن جبهه ی دوستی وجود ندارد. همگی دشــمن 

هستند. دشمنان غارت گر و خون خوار که به جز به خالی نگه داشتن سفره های مان به چیز دیگری    
نمی اندیشند. آن ها پیشاپیش و بعد از سال ها برنامه ریزی به این جا رسیده اند. و چه وقیحانــه بـر 

سر سفره های خالی مان رقص و پایکوبی می کنند. 
کارگران شرکت واحد: 

دست شما را به گرمی می فشاریم که چنــان شـجاعانه و گـاه تنـها در مقـابل ایـن جبهـه ایسـتادید، 
ــران قـراردادی کـارگـران پـروژه ای،کارخانجـات و کـارگـاه هـا، کـارگـران             کارگران نساجی، کارگ

بی تشکل!!! و همه ی هم طبقه ای های من تجربه ی تلخ سال های گذشته ثابت کرده است، کــه بـه 
تنهایی قادر به مبارزه و مقابله نیستیم.  

بیائیم برای غلبه بر تشتت و پراکندگی در جنبش کارگری با هم ارتباط بگیریم و اولین گام رسیدن به 
ــه، بـا  این مهم ایجاد کمیته های ارتباط می باشد. هر جا که هستیم، هر چند نفر در کارگاه یا کارخان
ــا  هر گرایشی در مرزبندی با فرقه گرایی و با تأکید بر نقاط اشتراک برای ایجاد کمیته های ارتباط  ب

یکدیگر مرتبط و متحد شویم. 
 

 


