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! کجای زندگی هانهيهز!  کجای کارگریدستمزدها  
 

 ماه هشتاد و ششاسفند م چهار بيست                                                       )تياقل( انيسازمان فدائ
   

 اعالمبا وجود آنکه محمد جهرمی وزير کار جمهوری اسالمی، يک بار در اواخر دی وبار ديگر در سيزدهم اسفند 

اقل دستمزدهای کارگری، درنيمه دوم اسفند ماه اعالم می شود، اما هنوز ميزان حداقل دستمزد برای سال نمود که حد

م ، اعال٨۶ اسفند ١٩ ، يعنیلحظه  ورای عالی کار تعيين نشده است ويا اگر هم تعيين شده است، تا اين توسط ش٨٧

آن، نه  با اين همه، روال تعيين واعالم حداقل دستمزدها مشخص است واندکی ديرتر يا زودتر اعالم کردن. نشده است

د می کند که سطح دستمزدها همچنان نازل واندک اصل ايجااين ييری در غدردی را از طبقه کارگر دوا می کند ونه ت

  . شودخريد کارگری مدام کاسته می ماند واز قدرت باقی می

برپايه نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعالم می شود وعموما بسيار کم تر از ميزان که ظاهرًاسال است چندين 

کانون عالی شوراهای " کارفرمايان وافرادی از تورم واقعی است، شورای عالی کار که مرکب از نمايندگان دولت،

امسال نيز .  هستند، ميزان حداقل دستمزد تعيين واعالم می شود نيز عمال دولت وکارفرمايان ها، که اين"اسالمی کار

 اين . در صد است١٨ در صد و در حدود ٢٠است، زير  از سوی بانک مرکزی اعالم شده  تورمی که نرخرقم

فزايش بوده است، بلکه به طور دريجی در حال اطور پيوسته وت نه فقط به ، قيمت ها٨۶ول سال  طدردرحاليست که 

قيمت ها افزايش يافته است و بدون استثنا، قيمت تمام کاالها وخدمات مورد نياز کارگران از نان ز چندين باز جهشی ني

 ٢٠اجاره مسکن ، نسبت به سال گذشته بينو برنج وروغن وگوشت وساير اقالم خوراکی ها گرفته تا پوشاک و دارو و

  . در صد افزايش يافته است۵٠ مواردی تادر در صد و۴٠تا 

است که چنانچه ميزان حداقل دستمزد  مسئله کامال روشن  درصد در نظر بگيريم، اين٣٠تورم واقعی راحدود اگر نرخ 

 دستمزد،  در صد هم افزايش پيدا کند، اين٢٠ميزان  شده از سوی بانک مرکزی ويا فرضا به يه نرخ تورم اعالمابر پ

 در ١٠تورم در سال جاری راهم جبران نمی کند وهنوز  حتا ميزانتواند تامين کننده هزينه ها باشد، بلکه  ینه فقط نم

 نسبت بسيار بيشتری در مقايسه با به عبارت ديگر از آنجا که قيمت کاالها وخدمات به.  است ترصد از آن عقب

. ال وخدمات قبلی را تهيه نمايد ميزان کاافزايش پيدا کرده است، کارگر ديگر قادر نيست با اين دستمزد، هماندستمزدها 

  . پيدامی کندکه دستمزد واقعی و قدرت خريد کارگر کاهش  يعنی آن اين

سال .  نيستطريق، منحصر به امسال خريد کارگر از اين ميزان تورم وکاهش قدرت  بهنسبتمزد دستالبته عقب ماندن

حتابه ميزان نرخ تورم اعالم شده هم ، دربسياری موارد،های گذشته نيز دولت به همين شيوه عمل کرده است و

 که هر ساله فشارهای مشدد ومرکبی را بر دوش طبقه کارگر تحميل نموده استدستمزدهاراافزايش نداده است و

 تر شده و در همان حال قدرت خريد کارگران و عميق فاصله دستمزدها و هزينه ها مدام بيشتر و ،نتيجه آن در

چنين است که دستمزدهای کارگری در طی چند سال گذشته ! وندی نزولی پيموده است پيوسته ر، دستمزدهای واقعی

قازی که به دستمزدها اضافه شده است هيچ تناسبی با افزايش قيمت ها، رپيوسته در زير خط فقر بود ه است و چند
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  . نه های يک خانوار کارگری نداشته استمخارج و هزي

 هزار ١٨٣ در صد بر حداقل دستمزدها که ٢٠ در صد و يا١٨در نهايت ال نيز شورای عالی کار، فرض کنيم امس

 دو اتاق يا سه اتاق،  یوقتی که اجاره.  هزار تومان٢٢٠تا٢١۵ حدود رقمی در تا زه می شود.است اضافه کند تومان

سکن رابه حتانمی تواندهزينه اجاره م دستمزداين با که هزار تومان است، کارگر٣٠٠ تا ٢۵٠درمناطق کارگر نشين 

بااين  آياجزاين است که؟کند ين زندگی خود را تامضروری نيازهای  چگونه بايد زندگی کند؟ چگونه بايدپردازد،

  رانند؟دستمزدها،سرمايه داران ودولت آن هاعمالکارگران رابه قعرفقرونداری وگرسنگی می 

ای ندارند درمورد ميزان خط فقر صحبت  تی عالقهدولمسئولين ! دهند ی پاسخی نمها سئوال  مسئولين دولتی به اين

 می شود یرژيم بيشترفقط موجب رسوائی ن مورد، نهاي در کردنرا که صحبت چ!مورد سکوت کرده اند اين و دردکنن

وق بگيران را به زندگی در زير خط فقر محکوم ساخته است، بلکه که کارگران واکثريت قابل توجهی از کارکنان وحق

  .ال می سازدمبرسوی بانک مرکزی را نيزپايه نرخ تورم اعالم شده از حداقل دستمزد بر تعيينبيهودگی وناکافی بودن

 ار تومان هز۶٠٠ الی ۵۵٠ر را در سراسر کشور فقميزان خط " کميته مزد کشور"عبداهللا مختاری، يکی ار اعضای 

  هزار تومان درآمد داشته باشد نمی۶٠٠معنای اين عبارت اين است که هر کارگری که ماهانه کمتر از  .اعالم کرد

آيا روشن نيست که . زندگی در زير خط فقر محکوم است  و بهندضروری و معيشتی خود را تامين کتواند نيازهای 

 نيز پاسخگوی شرايط ونيازهای زندگی ٨۶ رم واقعی در سالنرخ تو ناسب باتافزايش ميزان حداقل دستمزد حتا م

تواند با  میل دستمزدها اضافه شود بازهم کارگر ن هم بر ميزان حداقصددر صد که هيچ حتا صد در ٣٠کارگر نيست؟ 

 در صدی که از سوی بانک ١٨کند، تا چه رسد به حدود  آن نيازهای ضروری و معيشتی خود وخانواده اش را تامين

  .شده است مرکزی اعالم

 واحد به صورت تصادفی ٢٠٠سال گذشته حدود سه هزار و : " وزير کار جمهوری اسالمی می گويدمحمد جهرمی

اين بررسی .  درصد کارگران حداقل دستمزد دريافت می کنند١٨ /۵مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فقط   

  ." درصد رسيد۵/٢١  ره انجام شد و با سه درصد افزايش به در سال جاری نيز دوبا

 پائين است، در ادامه ی ميزان حداقل دستمزدهای کارگری تا چه ميزان وحشتناکخيلی خوب می داند جهرمی که

  " درصد کارگران بيش از حداقل دستمزد دريافت می کنند٨٠حدود "صحبت های خود می گويد

يد حداقل دستمزد مهم نيست که چه ميزان باشد، آن هم درست در لحظه ای که بحث وزير کار ظاهرا می خواهد بگو

 بخش محدودی از کارگران فقط در اين  به زعم ايشانچرا مهم نيست؟ چون. تعيين ميزان حداقل دستمزد مطرح است

  .بيشتر دريافت می کنند  درصد کارگران٨٠افت می کنند و حدود حدود دري

 اوال فراموش می کند بگويد، در ميان اين واحدها وکارخانه سرمايه داران، وزير مدجهرمی ، محدراين اظهار نظر

 به گرفته اند آيا تصادفا کارخانه و کارگاهی هم ديده شده است که رمورد بررسی قرا" به صورت تصادفی"هائی که 

گران، همين حداقل دستمزد شود و اصوال چند در صد کار ی پرداخت نمهای کارگری حداقل دستمزد،کارگران آن 

کنند، به  ی کارگر کار م۵ کارگر وکمتر از ١٠ا انبوه کارگرانی که در کارگاه های کمتر از يراهم دريافت نمی کنند و 

  قرار می گيرند؟" بررسی"کجای اين  رن دستمزد می گيرند د هزار توما٩٠ تا ۶٠ويژه کارگران زنی که ماهانه از 

، از مزايائی نظير حق اوالد، حق مسکن، پاداش نرا نه هشتاد در صد، بلکه تمام کارگيريم کهبگ ثانيا فرض را بر اين
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ز جزئی مزايا ني که اين صرف نظر از اين. ومزايای غير نقدی برخوردارند وبيشتر از حداقل دستمزد دريافت می کنند

رقم نهائی را  ی پردازد، اما وزير کار بايد آن را تکه تکه می کند و به کارگر م،از دستمزد کارگر است که سرمايه دار

يا دستمزد و دريافتی کارگر، به قدری هست که از آالخره با احتساب تمام اينها، باد که  پاسخ دهبگويد و به کارگران

ت يک زندگی معمولی خانوار يا کارگر به قدری هست که نيازها و ضرور دستمزدميزان خط فقر عبور کند؟ آيا

  ن کند؟کارگری راتامي

 دکه دستمز چرا! منفی ست،اينجا هم سکوت می کند، چون پاسخخی ندارد که به کارگران بدهد ودرپاسکارالبته که وزير

  . هزار تومان تجاوز نمی کند٢۵٠ و ٢٠٠از در نظر گرفتن تمام اين مزايا نيزمی کند، ولو بابه کارکارگری که آغازهر

 مخارج يک خانوار کارگری وبه نحوی تعيين شود که پاسخگوی نيازمندی هابنابراين دستمزدهای کارگری بايد 

، تناسبی باهزينه های موجودنداردودرلحظه ی کنونی پاسخگوی افزايش ميزان حداقل دستمزدبرپايه نرخ تورم.باشد

 خواهان انکارگر. تمزدهای کارگری نمی تواند و نبايد در زير خط فقر تعيين شود دس.نيازهاومخارج کارگری نيست

  . هزار تومان است، دستمزد کارگر بايد بيشتر از ميزان خط فقر باشد۶٠٠ط فقر اگر خوافزايش دستمزدهای خويش اند

کارگر نيروی کا رخود را به سرمايه دار می فروشد و باپولی که در ازاء . کارگر، تنها صاحب نيروی کار خويش است

چه کسی گفته . ارتقاء دهدوخانواده اش راتامين کند و سطح زندگی اش را آن دريافت می کند، بايد بتواند معاش خود 

زير خط فقر زندگی کند؟ افزايش  کارگر بايد  اکتفا کند؟ چه کسی گفته است که هافقط به حداقل است کارگر بايد

ی معيشتی خود نيازها بتواند ه کاری بايد و ادامی خودوره کارگر برای ترميم نيفقط از اين جنبه ک دستمزدها نه

وسائل رفاهی  دليل که کارگر آفرينندۀ تمام اين ت، بلکه اساسا به ای مهم وحياتی سلهکند، مسئ تامين اش را وخانواده

ومعيشتی و نعمات اجتماعی ست، حق دارد الاقل از يک رفاه نسبی وسطح زندگی متوسطی برخوردار باشد ودستمزد 

ن خواست همه کارگران اي.هزارتومان باشد۶٠٠رشرايط حاضرنبايدکمترازدستمزدماهانه کارگرد.مناسبی داشته باشد

ميزان در برابر  خواست کارگران گردن بگذارند و تا چه دار و دولت اين طبقه، به اين اين که طبقه سرمايهاما .است

اخته و مبارزه برای متشکل س  خود را،ميزان عقب بنشينند يا نه؟ تماما به اين بستگی دارد که کارگران تا چه کارگران

   .زد را گسترش دهندست افزايش دستمتحقق خوا

 داری پابرجا باشد، مادام که هنوز طبقه ايه اين نظام و مناسبات سرمتااست اين است که  آن چه که روشن ومشخص 

 آنکه ديگری ندارد جز سياسی را به چنگ آورد وسرنوشت خويش را در دست گيرد، راه نشده است قدرت کارگر قادر

 .يردگ ومبارزۀ متشکل، از طبقه حاکم بزور اعتصاب و اعتراض مطالبات خودرا به
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