بیانیهی کمیتهی هماهنگی در مىرد گرانی و تاثیر آن بر کارگران
ثب گرضت حدّد یک هبٍ اش ًیوَ ی دّم سبل  ّ 91گساًی الالم هصسفی ،ثسیبزی اش خبًْادٍ ُبی کبزگسی دز تبهیي هبیحتبج
شًدگی ًبتْاى هبًدٍ اًد ّ حتی لبدز ثَ زفع اثتدا ییتسیي ًیبشُبی خْد ًیستٌد  .هب ضبُد هْج دیگسی اش افصایص لیوت ُب ُستین
ثحساى
کَ سفسٍی خبلی کبزگساى زا خبلی تس ًوْدٍ است ّ ُس زّش ثیکبزی زا ثیطتس دز کبزگبٍ ُب ّ کبزخبًَ ُب هیثیٌین .ایي
ِ
ذاتی سسهبیَ دازی ثَ ثِبًَ ی تحسین ُب ّ حرف یبزاًَ ُب ّ ًجْد ازش خبزخی ،سبیَ ی ضْم خْد زا ثس کبزگساى ّ هسدم
ًباهٌی فضبی شًدگی کبزگساى ،دز
تٌگدست هی گستساًد ّ هعیطت کبزگساى ّ لدزت خسید آًبى زا پبییي آّزدٍ است  .ایي
ِ
اداهَی ُوبى سیبست ُبی ًئْ لیجسالی سسهبیَدازی ،ثسای استثوبز ُس چَ ثیطتس کبزگساى ّ سْدخْاُی ثیطتس است  .سیستن
ضزهبیَدازی ثب استفبدٍ اش ایي ثحساى ضسایطی ز ا ثَ ّخْد هی آّزد کَ دز آى هدبلی ثسای کبزگساى ثبلی ًوبًد کَ ثدًجبل حك
ّ حمْق خْد ّ افصایص دستوصدُبی شیس خظ فمس ثبضٌد  .کبزگساى دز چٌیي ضسایطی ثَ خبطس تسض اش ثیکبزی تي ثَ ُس ثی
حمْلی ّ استثوبزی هیدٌُد؛ ّ ثسای ایٌکَ ثتْاًٌد گْضَ ای اش هطکالت التصبدی خْد ّ خب ًْادٍُبیطبى زا ثس طسف کٌٌد ،ثَ
ًبچبز سبعبت کبز طْالًی تسی زا هتحول هی ضًْد .ثب ایي ّخْد هی ثیٌین کَ ُس زّش فمس ّ گسسٌگی ثیطتسی ثَ آًبى تحویل
هیضْد .صبحجبى سسهبیَ اش ایي ثحساى ُبست کَ ثیطتسیي سْد زا ثَ خیت هی شًٌد ّ ضسایظ الشم زا ثسای استثوبز ثیطتس
کبزگساى زا فساُن هیکٌٌد.
اهب سْال اصلی ایي است کَ چسا ثبید کبزگساى لسثبًیبى اصلی ثحساى ّ آضفتگی التصبدی ثبضٌد؟ زّشی ًیست کَ کبزگس
استسض ّ تسض سس تب پبی ّخْدش زا فسا ًگیسد ّ ُس دلیمَ ّ سبعت ًیست کَ ثَ اّ خجس ًدٌُد کَ ثسًح ،زّغي ،گْضت ّ
هسغ ،اخبزٍ هسکي ّ دازّ ّ  ...گساى ضدٍ  .دز ّالع کبزگساى لدزت خسید خْد زا اش دست دادٍ اًد ّ ایي کوجْدُب خبًْادٍ -
ُبی کبزگساى زا ثب ثیوبزی ُبی خسوبًی کَ تْاى هعبلدَ ی آى زا ُن ًدازًد ،زّثَ زّ کسدٍ است؛ ّ هضبف ثس ایي ،فسد زا
دچبز ثیوبزی ُبی زّاًی هی کٌد ّ شهیٌَ زا ثسای ثسّش هعضالت اختن اعی فساُن هی کٌد .ثَ طْز کلی آضفتگی التصبدی،
دستوصدُبی شیس خظ فمس ،ثیکبزی ّ  ...اّج ثسدگی طجمَ ی کبزگس زا ًوبیبى هی کٌد .دز حبلی کَ هیصاى حمْق تعییي ضدٍ
تْسظ ًِبدُبی غیسکبزگسی ثسای کبزگساى ُیچگًَْ تغییسی ًکسدٍ است.
دز ایي ضسایظ اش طسفی ثبشازیبى ثَ ّضعیت پیص آهدٍ -کَ سْد آًبى زا کن ًوْدٍ است -اعتساض کسدٍاًد؛ ّ اش طسفی دیگس
ثسای خجساى ایي ّضعیت دست ثَ احتکبز شدٍ ّ ثب گساى فسّختي اخٌبض ،داهٌَ ی ثحساى زا زّ ثَ هب کبزگساى گستسش
هیدٌُد.
ثَ خبطس هلوْض ثْدى ّضعیت ًبثَسبهبى التصبدی ،سیس صعْدی چٌد للن اش کبالُبی اسبسی زا دز خدّل شیس آّزدٍاین:
ًبم کبال

هیبًگیي لیوت دز اّل هِس
(تْهبى)

هیبًگیي لیوت دز اّاخس هِس
(تْهبى)

ثسًح

25500

35000

زّغي هبیع( 16لیتس)

48000

60000

چبی

1500

2100

لٌد

1400

1600

پْدز لجبض ضْیی

1000

1250

هبیع ظسفضْیی

1200

1600

هْاد ضْیٌدٍ

لجٌیبت

هبست (3کیلْگسم)

4500

5200

پٌیس (  500گسم)

4100

5200

ُوچٌبى کَ سسهبیَ دازاى ثسای ثسّى زفت اش ایي ثحساى ثَ سطح هعیطت ّ دزآهد کبزگساى حولَ هی کٌٌد ،کبزگساى ًیص ثبید
ثب ایي سْدخْاُی همبثلَ کٌٌد ّ اخبشٍی تحویل فمس ّ گسسٌگی ثیص اش ایي زا ثَ خْد ًدٌُد.
ة تب کًٌْی ،هب کبزگساى زا هتْخَ ایي هسئلَ ًوْدٍ است کَ اعتساضبت فسدی ّ کبزخبًَ ای ّ تدوعبت پساکٌدٍ خلْی
تدبز ِ
ادازات ّ ًِبدُبی دّلتی ثَ تٌِبیی کبزسبش ّ زاُگطبی ایي هعضل ثصزگ ًجْدٍ ّ ًیست  .ثسای همبثلَ ثب ایي ّضعیت چبزٍ -
ای خص هجبزشٍی هتحد ّ هتطکل ًدازین .ثبید ثب ایدبد تطکل ُبی خْد سبختَ ی کبزگسی ،ثسای دستیاثی ثَ یک شًدگی اًسبًی
تالش کسد ّ دز هحیظ کبز ّ شًدگی ثب ُن طجمَایُبیوبى حْل هطبلجبت ثس حك خْد گسد آهدٍ ّ ثَ فکس چبزٍ ثبضین.
کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
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