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و صد  هزار۶را  کا رقانون  ی کارگران شامل  روزانه   مزد  حداقلد، خو١۶/١٢/٨۵اجالس در شورای عالی کار

 ۴٠٠  کمتر ازی ماهانه آمد ر حکومت، دها و منابع خبری وابسته به م رسانهزع لی که حتا بهحادر. تومان تعيين نمود

نای نرخ تورم ساختگی بانک ب و برمشرمی کمال بیدرشود، شورای عالی کار ن، زير خط فقر محسوب میتوماهزار

زندگی  طور آگاهانه، ادامه   بهبا اين مصوبه خود،  هزارتومان تعيين نمود و١٨٣ حداقل مزد ماهانه رامبلغ ،مرکزی

. نمودها تحميل ها کارگر واعضای خانواده آن زير خط فقر را بر ميليوندر  

ی تامين نيازهای اوليه يک های ضروری برا  همچنين درمقايسه باهزينهم وها و نرخ تور ميزان افزايش قيمتبرابردر

طريق داد از احمدی نژاد، وعدهکارومسخره بود که جهرمی وزيرناچيزرگری، افزايش حداقل دستمزد آنقدرکاخانوار

اين از.  هزارتومان برساند٢٠٠کند و آن را به "  ترميم " کل دستمزد را رفاهی، رقم افزايش برخی مزايای شغلی و

 ۶، حداقل مزد روزانه ٨۶محاسبه دستمزد سال  ی  وزارت کار پيرامون نحوه نامه  بند يک بخش که در حالیرو، در

يز به ميزان ساير سطوح مزدی ن" وصد تومان تعيين شده است، در عين حال در بند دوم آن نيز گفته شده است هزار

گفته شده است بند سوم آن نيزو در."  افزايش می يابد٨۵سال بت به آخرين مزد ثابت يا مبنا درصد نسروزانه ده در  

 سنواتی آنان  پايه آخرين دريافت   سال از يک  يا شده ودارای يک سال سابقه کار ١٣٨۵به کارگرانی که درسال  "

".پرداخت خواهدشد )واتسن(ريال به عنوان پايه ١٢۵٠روزانه گذشته باشد  

دستورالعمل  ، همراه با ٨۶سال  دستمزدهای   هی محاسب نحوه مورد در وزارت کار است که بخشنامه  ذکر به الزم 

ه و اندپيچ  یقدربده و مسئله را  ش  به نحوی تنظيمچندين ماده وتبصره، در،ی عالی کاری اجرای مصوبه شورا نحوه

به نفع خود بنمايند و  ی و ابهامات آن بتوانند حداکثر سوء استفاده راگ از پيچيد،ابهام ساخته است که هم کارفرمايانپر

ها تا حد امکان در البالی اين بندها و تبصره  حقوق آن بياورند و حق وه کارگران هرچه کمتر از آن سر درک  هم اين

!ها گم وگور شود  

فضای  موقعيت ويکی وی را در وخانوادهناچيز، کارگردانند که با اين دستمزد  ها خوب می  دولت آن وداران سرمايه

.اند  گرسنگی رها ساختهقعر فقر ورزندگی د نيازمندی دائمی و  

ياحاشيه شهر  رمناطق جنوب ود تا اتاق آن هم  تواند دو  سختی میتومان به  هزار١٨٣به راستی کارگری که با مبلغ 

 ميزان دستمزد از ،کاروزير ادعای   ولو آن که به تامين کند؟  ار نيازهای زندگی خود د، چگونه بايد تهران اجاره کن

هزارتومان هم ٢٠٠  بهشود و" ترميم"ها  مندی، بن کارگری وامثال اين  افزايش کمک هزينه مسکن، حق عائله طريق

تومان که  هزار ٢٠٠جای خود باقی می ماند که يک خانوار کارگری با مبلغ   بازهم اين سئوال به-رسد  که نمی-برسد

فکری خود را  جسمی و قوای   و زندگی خود برآيد های  از پس هزينه  بايد  تازه معادل نصف خط فقر است، چگونه  

 

 



 برای ادامه کار ترميم کند؟

رخود را به ، مجبور است نيروی کااعضای خانواده اش  و ر نظام سرمايه داری، کارگر برای امرار معاش خود د

 .پردازد  به کارگر میمقدار معينی پول در ازاء آن  نيروی کار کارگر را می خرد ودار سرمايه. سرمايه دار بفروشد

آنقدر است که کارگر بتواند  نيروی کار کارگر آفريده است، تنها  ارزشی است کهمزد کارگر که تنها بخش اندکی از

نائی خويش را اازد و تو حيات وادامه کاری برآورده س حفظ زندگی و وسائل معيشتی خود را جهت با آن، نيازهای 

. کار، تجديد نمايدبرای  

بسياری   و جمهوری اسالمی در .نمی شود اين قاعده ی عمومی سرمايه داری هم رعايت   حتای اسالمیرجمهورد

اش را برای  توانائین بتواند نيازهای خود را تامين و مزد کارگر، که کارگر بايد با آ،داری کشورهای سرمايهازديگر

دست زنند و در شی از مزد کارگر را میداران عامدانه در ابتدا بخ سرمايه. شود نمايد، يک جا پرداخت نمیتجديد کار

مرحله بعدی همين بخش پرداخت نشده  در. پردازند وان مزد به کارگر میاز آن را به عن دارند و بخشی خود نگاه می

 تحت عنوان کمک هزينه مسکن، حق به فرضنند و کنند و هر طور که خواستند با آن عمل می ک   تکه تکه مینيزرا

ها که در قانون کار   نظير اين ديگری عناوين   و  توليد فوق العاده شغل، پاداش افزايش مندی،  خواروبار، حق عائله

.پردازند میشود، به کارگر مینام برده  " السعی حق"اسالمی از آن به عنوان مزايای شغلی و رفاهی و  جمهوری  

 دلخواه خود همنت می گذارند که ب سو برسر کارگران خود، از يک  اين نيرنگ آشنای  داران با  سرمايهگونه،   بدين

کم و  يا توانند آن را حذف و بنابراين هر زمان اراده کنند می اند و ن پرداخت کردهمزد، به کارگرا اضافه برمبالغی را

مبلغ تر از  اره پائين، سطح دستمزدها راهمود تعريف مزاززياد کنند واز سوی ديگر با القاء چنين ذهنيت و برداشتی 

شامل همه ( کارگر کامل بحث افزايش دستمزد نيز، نه مزد دارند وحتا هنگام  نگاه میاصلی وقبل ازتکه تکه شدن آن

 بلکه تنها بخش ،) شود  به کارگران پرداخت میکه"السعی حق"ای و  چه که تحت عنوان مزد، مزايای شغلی وحرفه آن

.گيرد اول آن، مبنا قرار می  

فقر ط  خجمهوری اسالمی مسئله فقط اين نيست که دستمزدهای کارگری بر پايه نرخ تورم ساختگی و در زير اما در

بخش ديگر  آن را به عنوان مزد وکنند، بخشی از تکه تکه میرا مزد کارگر نيست که هم اين شود، مسئله فقط تعيين می

پردازند، بلکه مسئله  پردازند ويا نمی به کارگران می" السعی حق"ای و وينی چون مزايای شغلی وحرفه تحت عناآن را

. پردازند   نمی به کارگرانتکه تکه شده را نيز به موقع زير خط فقر و م هست که همين دستمزدهای ناچيز واين ه

يا تعطيل شده بود که دستمزد کارگران به   بحران زده و یموسسات توليد ها و کارخانه برخی ازتنها در آغاز،رد اگر

افتاد، اما اکنون چند سال است که  يق میبيشتر به تعو سال وحتا  دو يک سال واز يک ماه تا  وشد  پرداخت نمی موقع

 توليدیواحدهای اکثربه وموسسات خارج گشته وها  کارخانهدسته از ی اين محدودهموقع دستمزدها از  عدم پرداخت به

. شود یاند، خالصه نم دستمزد نگرفته امروز مسئله فقط به چند صد کارگر در اين يا آن کارخانه که.  تعميم يافته است

  پرداخت نمی  به موقع  ها ناند و دستمزد آ  گريبانبا اين معضل دست بهسراسر کشوردرکارگرهم اکنون صدها هزار

نمود، اکنون به يک قاعده عمومی  بيشتر يک استثنا می ، مت اسالمیحکو آمدن  روی کار آغازای که در يده پدو شود

. تبديل شده است  

 روشن است که عدم پرداخت به موقع دستمزدها، سياستی است عميقا ضد کارگری که از جانب کارفرما و دولت، به 

کارگری، برای   مطالبات حها، برای پائين نگاه داشتن سط داران  و دولت آن سرمايه. شود طور آگاهانه پيش برده می  

 



ارتقاء سطح مطالبات کارگری، عامدانه و آگاهانه برای جلوگيری ازتوسط کارگران و طرح مطالبات جديدممانعت از

. اند های کارگری تعميم داده بخشتمام  سياست روی آورده و آن را به به اين  

سطح دستمزد  بودن  پائين  تواند به  می بالفاصله رپرداخت شود، کارگ موقع  ـ به دآن که ناچيزان  ولو-دستمزدهااگر

پرداخت  مزد کارگرکه هنوزاما وقتی . مطرح کند را-های ديگری  و خواست-ش دستمزدخواست افزاياعتراض کند و

داران و  برای سرمايه. کند  عقب افتاده است مطالبه می دستمزدش را که کند؟ بديهی است که چه مینشده است، کارگر

که مطالبه پرداخت دستمزدهای معوقه، به جای افزايش  تر است وبسی مقرون به صرفهتر مطلوببسيار ها ايننرژيم آ

چنين است که اکنون پرداخت دستمزدهای . مطرح شوند، بنشيند تواند متعاقب آن های ديگری که می خواستدستمزد و

.ن تبديل شده است عمومی کارگرا اصلی وهای معوقه، به اجبار، به يکی از خواست  

يم جمهوری اسالمی و به سه دهه حاکميت رژ   نزديک طیاست که شده  کارگران اثبات همه بر  واقعيت امروز اين

 .پيش تشديد شده استکارگران، بيش ازوحشيانه و ستم بره حاکم عليه طبقه کارگر، استثماردرپی طبق  تعرضات پی

 .ارنکرده استذازهيچ جنايتی درحق کارگران فروگ ش سود،بهره کشی وافزاي طبقه سرمايه دار،درراه تشديد

 معيشتی به غايت دشوار، بلکه ها، نه فقط شرايط اقتصادی و مرتجعين حاکم و رژيم پاسدار منافع آن  وداران سرمايه

 رژيم جمهوری اسالمیبرخورد امروز. اند ان تحمل نمودهبی حقوقی مطلقی را بر کارگرلحاظ سياسی نيزهمچنين از

 حداقل  برخورد آن به مسئله دستمزدها اعم از تعيين ميزانجملهو مسائل کارگری، ازوزارت کار آن به شرايط کارو

  وشورش هاست که از ترس آنان سال. همين راستاست و جدا از اين تعرضات نيست در،دستمزد يا نحوه پرداخت آن

  فشارکارومدام  وبرند ، به کارگران تعرض و يورش می نسبت به استثماروتشديداستثمار کارگران يکپارچهاعتراض

.استثمارراتشديدمی کنند  

کارگران بايد . گرسنگی دائمی به سر برند های کارگر بايد در فقر و دار و رژيم سياسی آن، توده از نظر طبقه سرمايه

نبايد . پائين نگاه داشت بايدرا تا حد ممکن  ها و توقعات آنان  سطح خواست. دهان و به نان شب محتاج باشند دست به

 برآن دسته از. شوند" پررو "ننبايد گذاشت کارگرا. رود فراتر تدائی  اب حد مطالباتاز مطالبات آنان  که کاری کرد 

 بايد  پای کارگران بندها را بردست و .افزود بايد شود دائما   ندگی مبارزه طبقه کارگر میرموجب بازدا ملی که عوا

 جديدی را مطرح  هر روز مطالبهاگر از اين فشارها اندکی بکاهيم، آن وقت کارگران. وادهيمنبايد شل . تر کرد سفت

بااقدامات عملی نظم ما را. کنند تحمل نمی ا ما ر. زنند شورش میدست به اعتصاب وروزهر. آيند جلوتر می. می کنند

،دست به قيام خيزند  ييم،کارگران بپامیاگرماکوتاه بيا.ماند ديگر سنگ روی سنگ بند نمی.  زير سئوال می برندخود،

    !کنند  و بساط ما را جارو میمی زنند

 ترس اصلی سرمايه داران، واينست رازاصلی اينست. شيوه ی تفکروروش طبقه سرمايه داردرقبال کارگراناينست

. پرداخت آن دردستمزدهای زيرخط فقری وتعويق  
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