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   ی تومان٢٧٤۵٠٠دستمزد 

 ميليونها خانواده کارگریر  بتحميل گرسنگی مطلق
 مشترک  ١٣٨٧ اسفند ٢۵شنبه يک                                                                       

 
  

  تومانی تحميل گرسنگی مطلق بر ميليونها خانواده کارگری است٢٧٤۵٠٠دستمزد 

حق حيات انسانی خود به دفاع بر خيزيمه برای افزايش حداقل دستمزدها ازمبارزبا پيوستن به صف   

 تصويب.  تعيين و اعالم شد٢٧٤۵٠٠٠اساس مصوبه شورايعالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده بر

چنين دستمزدی تحميل آشکار فقر و گرسنگی مطلق بر ما کارگران و خانواده هايمان است، اين مبلغ حتی پايين تر 

از اجاره بهای يک منزل مسکونی در مراکز استانی کشور است و بی ترديد تصويب کنندگان  چنين دستمزدی از 

  .اين موضع آگاهی کامل دارند

دارند خود اقرار ميکنند گران در شورايعالی عالی کار حضورنام نماينده های کارنمايندگان دولت  و کسانی که تحت 

ب بی آنکه مان تعيين ميکنند  و به اين ترتي تو٢٧٤۵٠٠ هزار تومان است و آنوقت حداقل دستمزد را ٨٠٠خط فقر 

ز گرسنگی تنها سهم ذره ای وجدان شان بدرد آيد، چشم در چشم ما  اعالم ميکنند فقر و فالکت و مرگ تدريجی ا

  .کارگران و خانواده هايشان  از زندگی است

نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحاديه آزاد کارگران ايران سه روز قبل از 

تصويب و اعالم حداقل دستمزدها، طوماری را حول خواست افزايش حداقل دستمزدها که به امضا حدود پانزده 

رسيده بود تحويل دبير شورايعالی کار، مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخيص مصلحت دادند و همانجا کارگرهزار

اعالم کردند اين امضاها با توجه به امکانات بسيار محدود سازماندهندگان خواست افزايش حداقل دستمزدها جمع 

سيار مصيبت باری قرار دارند، خواست افزايش آوری شده است و از آنجا که تمامی کارگران در شرايط معيشتی ب

عموم مزد بگيران است و حداقل دستمزد ماهانه با توجه به افت شديد ستمزدها، خواست تمامی کارگران و حداقل د

  .قدرت خريد کارگران در طی سی سال گذشته، نبايد کمتر از يک ميليون تومان در ماه باشد

رايعالی کار، نماينده های مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخيص مصلحت و اما عليرغم انتقال اين مسئله به شو

تمامی مراکز استانی کشور فقط اجاره بهای ماهيانه منازل مسکونی ين اشراف کامل خود اين نهادها براينکه درهمچن

 هزار تومان است با اين حال چنين مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران به تصويب رساندند و با ٢٧۵باالی 

اين مصوبه نشان دادند فقر و فالکت کارگران و مستولی شدن بيش از پيش گرسنگی مطلق بر زندگی ميليونها 

  .کنندگان جامعه نيستخانواده کارگری مسئله اينان به عنوان تصميم گيرندگان و اداره 

 کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان
 بايد در مقابل تحميل دستمزدهای زير خط فقر آستين ها را بيش از پيش باال زد، نبايد به مرگ تدريجی از گرسنگی 



 و سهم ما  از تن سپرد، نبايد اجازه داد هر طوری که صاحبان سرمايه ميخواهند نيروی کار ما به حراج گذاشته شود

برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم ماست و . توليد کوهی از ثروت ونعمت در جامعه فقر روز افزون باشد

  . اين چيزی است که هيچ کس آنرا به ميل خود به ما هديه نخواهد کرد

است، بايد تا روز اول افزايش حداقل دستمزدها تنها در گرو اراده و خواست ما کارگران در صفی متحد و يکپارچه 

ماه مه با امضای طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها ، اين روز را به روز اعتراض عليه دستمزدهای زير خط 

  . فقر تبديل کرد

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران 

 همدوش با کارگران امضا کننده طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها اعالم ميدارند برق و فلزکار کرمانشاه

 تومانی لگد مال کردن حرمت انسانی کارگران و محکوم کردن خانواده های آنان به مرگ ٢٧٤۵٠٠دستمزد 

بارزه تدريجی از گرسنگی است و بدينوسيله ضمن اعتراض شديد به تصويب چنين دستمزدی، اعتراض به آن و م

برای تجديد نظر اساسی در ميزان حداقل دستمزدها را حق مسلم کارگران ميدانند و عموم کارگران، معلمان، 

پرستاران و سايرزحمتکشان را به امضای طومار خواست افزايش حداقل دستمزدها فرا ميخوانند و از آنان ميخواهند 

 اين خواست را همدوش با کارگران امضا کننده با ملحق شدن به صف مبارزه برای افزايش حداقل دستمزدها،

 .طومار، به يک خواست اصلی و  قابل تحقق در روز اول ماه مه امسال تبديل کنند
  

 

١٣٨٧ اسفند ماه ٢۵  

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

فی کارگران برق و فلزکار کرمانشاهنانجمن ص  

 


