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  افزايش دستمزد ها جهت  از کمپين در حمايت

  ١٣٨٧ اسفند ۵ شنبهدو                                                                                               ی المللنياتحاد ب
 

 
 در حمايت از افزايش دستمزد ها

  !حمايت می کنيم  و نهادهای کارگری جهت افزايش دستمزد ، مجامعاز کمپين تشکل ها
    

و فالکت  فقر به يک فاجعه انسانی تبديل شده و  می رود که ايران امروزدر  اقتصادی کارگران  و  موقعيت معيشتی

   .بيشتری بر زندگی ُپررنج کنونی کارگران مستولی گردد

تنها هيچ بهبودی نصيب کارگران نکرد بلکه سال به سال با زير   اقل دستمزد طی سال های گذشته نهروند افزايش حد

اقتصادی به کارگران وارد نظری نعمات جامعه فشار روزافزونی ازخط فقر نگهداشتن اين طبقه تامين کننده تمام

   .کرده است

ی، کارگران را  آميز به اين طبقه بجای تامين يک زندگی شايسته انسانرژيم سرمايه داری اسالمی با نگرشی تحقير

گرفته و حتا در نظر دارد با قطع تمامی سوبسيدها ی موجود و عدم تعيين حداقل دستمزد، نظرگروهی صدقه بگيردر

جوابگوی قطع  ىکه همان صدقه اسالمی است به کارگران پرداخت کند که اين مبلغ حت" يارانه"مبلغ ناچيزی به اسم 

از پول نفت   اين سياست در شرايطی مطرح ميشود که رژيم سوبسيدهای ميليارد دالری. سوبسيد گوشت نخواهد بود

ترس از قطع اين سوبسيدها ، کارفرمايان را نيز با نگرانی از . را به سرمايه داران و کارفرمايان پرداخت می کند

   .برنامه کشانده استعواقب اعتراض کارگری به جرگه مخالفت با اين 

 اين برنامه ، رژيم ناچار به يک عقب نشينی موقت شده و پذيرفته بهدر چنين موقعيتی با توجه به اعتراض کارگران 

که همچون سال های گذشته امسال نيز تعيين حداقل مزد به پيش برده شود و هم اکنون مسئولين وزارت کار سرمايه 

  .  هستند١٣٨٨ مزد کارگران برای سال با کارفرمايان مشغول تعيين حداقل

از يک طرف عروسک های خيمه . اما در صحنه نمايشی که برای پيشبرد اين روند چيده اند جای کارگر خالی است

ه آمده اند تا در کارگری به صحن برای مهار هر اقدام مستقل" عوضی"شب باز شوراهای اسالمی کار نظير آقای 

از . در زير شرم نامه حداقل مزد بگذارند  رابه اسم کارگر   خوددروغين ى امضا، مثل سالهای گذشته،پايان اين روند

ساس پيشنهاد طرف ديگر نمايندگان کارفرمايان در شورابعالی کار اعالم کرده اند که افزايش حداقل دستمزد بر ا

شوراهای اسالمی کار کشور را به تعطيلی می کشاند و با بی شرمی کامل می گويند که خود کارفرمايان از تامين 

  ! مخارج زندگی خود ناتوان هستند

سودهای هنگفتی به جيب می زنند که با بازپرداخت کارگرقبل کارو سرمايه داران ازحقيفت اين است که کارفرمايان 

هزينه سرسام آور آيت اله با پرداخت فقط بخشی از  حتی  . کردآن ميشود دستمزد کارگر را چندين برابر ازفقط بخشی

، با بخشی جماعت و طلبه های حوزه های علميهسراسر کشور، امامان نمايندگان ولی فقيه در ،ها و حجت االسالم ها
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ی شود حداقل دستمزد سراسری کارگر را چندين مو درشت ديگرپاه و صدها نهاد ريزهزينه هنگفت بسيج و ساز

 رژيم و سرکوب گران مزدورانهمه   برای پرداخت به اينچگونه است که بودجه سرسام آور! دافزايش دارببرا

  اقشار تهيدست جامعه موجود است ولی نويت به کارگران که می رسد، کاسه خالی است؟ 

 دستمزد کارگرانحداقل   آننده تعيينيندگان واقعى و منتخب آنان آارگران و نماواقعيت اين است که تا زمانی که

 فقر بر وزارت کار و دولت ،شورای اسالمی ، مدير، و سرمايه داران در لباس کارفرما نمايندگان کارفرماياننباشند،

   .خواهند افزودو فالکت کارگران 

 کارگران برای رسيدن به يک زندگی درخور و افزايش واقعی دستمزد المللی ضمن حمايت و پشتيبانی ازاتحاد بين

 که در آمپين افزايش دستمزد در ايراننيز  و  کارگری مستقلشايسته کارگران، از تمامی اقدامات فعالين و تشکلهای

انعكاس آن  و بسهم خود درکنار آنها می داند کرده و در اين مبارزه خود را دراين زمينه فعاليت می کنند پشتيبانی

   .ردآخواهد تالش 

  
  گران در ايرانراتحاد بين المللی در حمايت از کا

  ٢٠٠٩ فوريه ٢٢

  


