
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  هزار تومان باشد۵٠٠حداقل دستمزد،  نبايد کمتر از 

 
 

م اسفند ماه هشتاد و پنجنه                    )اقليت(دائيان سازمان ف                                                       
 
    
 

 برای سال  هنوز ميزان حداقل دستمزدهای کارگری“ شورای عالی کار ”نزديک است، اما   ٨۵ سال  اگر چه پايان

 مرکب از نمايندگان دولت، کارفرمايان و به اصطالح نمايندگان  روال کار اين ارگان، که. نکرده است  را اعالم ٨۶

که از سوی بانک مرکزی   تورمی   نرخ  و بر پايه ی ن است، تاکنون، براين بوده است که در اسفند هر سالکارگرا

اکثر موارد چه درپروسه تعيين حداقل دستمزد، اگر. کندقل دستمزدهای کارگری را تعيين ميشود، ميزان حدااعالم مي

نمايندگان کارفرمايان و دولت از يک سو و ميان “ شورای عالی کار ”با يک رشته بحث وجدل و جنگ زرگری در 

کانون "کسانی که خود را به عنوان نمايندگان کارگران جا می زنند اما در واقع ، عمال طبقه ی حاکم اندکه از طرف 

جدل   و اين بحث نهائی نتيجه ی  بوده است، اماد، همراه شونميارگان فرستاده ، به اين "عالی شوراهای اسالمی کار

رد ميزان حداقل دستمزد، همواره يکسان وهمان چيزی بوده است که کارفرمايان و دولت آن را می خواسته موها در

!و به آن اراده کرده اند  

يگری مرکب از شوراهای  د و سر هم بندی کردن تشکل اخير خود اما محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد با اقدام 

جدل های  از اين بحث ووسه تعيين حد اقل دستمزد را ديگرو پر ارگوش به فرمان خود، شورای عالی کاسالمی کار

. ظاهری هم بی نياز ساخت  

مرکز همايش صدا و سيما مورخ و تشکيل جلسه ای درسراسر کشورر با فراخوان شوراهای اسالمی کاروزارت کا

شوراهای کانون عالی نفره،   يک هيئت مديره يازده  وانتخاب“ مجمع عمومی” تحت عنوان ٨۵ بهمن ١٢پنجشنبه 

محل ساختمان  بهمن در٢۶اين کانون که روز  يره  اعضای هيئت مد اجالسدر. نمود را ايجاد  جديدی  اسالمی کار

جلسات شورای نون وهمچنين سه نفر برای شرکت درشماره دو وزارت کار برگزار گرديد، رئيس و نايب رئيس کا

.عالی کار انتخاب شدند  

ارتجاعی قبلی وابسته به دم و دستگاه رفسنجانی، هنوز " کانون عالی شوراهای اسالمی کار"بدين ترتيب، اگر چه  

رسما انحالل نيافته است، اما تشکيالت ارتجاعی دست ساز ومطيع ديگری که بايد آن را زير مجموعه وزارت کار 

ياری اين تشکل وزير ساخته، احمدی نژاد به حساب آورد، سرهم بندی شده است تا کارفرمايان و دولت، اين بار به 

آسان تر و بی دردسرتر از گذشته بتوانند سر کارگران را در مورد مسائل کارگری از جمله در مورد تعيين حداقل 

 اسالمی در ديدار با اعضای هيئت مديره کانون وزير کار جمهوری اينکه  کما . دستمزدهای کارگری، شيره بمالند

" واقعی"و " شکل فراگيرت ”ک به خاطر شکل گيری اين ارگان که آن را يک جديد، ضمن اظهار خوشحالی و تبري

مسئله دستمزدها با آنان ارفرمايان وارد گفتگو شوند وبرسرآنان خواست که هر چه زودتر با کانون عالی کناميد، از  

 



!توافق کنند  

عالم نمود که در آينده اه ااواخر بهمن م نيز در  شوراهای اسالمی کار جديد رئيس کانون عالی“ برهانیناصر ”

. خصوص تعيين حداقل دستمزدها به گفتگو خواهد پرداختی با شورای عالی کار فرمايان، درجلسه انزديک، در  

اگر چه از مضمون ونتايج اين گفتگوها هنوز خبری انتشار نيافته است، اما شواهد حاکی از آن است که سرمايه 

ردازی به روال ی ارتجاعی وابسته به خود، باز هم با رقم سازی و دروغ پداران و دولت آنهاباهمدستی تشکل ها

روند و مصمم اندی برپايه نرخ تورم واقعی طفره ميتعيين و افزايش حداقل دستمزدهای کارگرهای گذشته، ازسال  

.زير خط فقر نگاه دارندکه دستمزدهای کارگری راهمچنان در   

 درصد ۵٠ تا ٣٠ماه اخير، بهای بسياری از کاالها ومايحتاج عمومی از در شرايطی که تنها در ظرف سه چهار 

در صد اعالم شده وحتا وزير کار چنين ادعا نموده است که نرخ تورم،۵/١١افزايش يافته است، نرخ تورم حدود   

! هم در سال گذشته وهم در سال جاری، کاهش داشته است  

فشار گرانی، روزگار توده های زحمتکش مردم را سياه نموده در شرايطی که افزايش افسار گسيخته قيمت ها  و 

 و طاقت فرسائی فرو رانده است، برخی از مقامات و را به وضعيت معيشتی بسيار دشواروخانواده های کارگری

! به کلی انکار می کنند خبری زده اند وافزايش قيمت ها رمسئولين دولتی باوقاحت تمام، خود را به بی  

، بانک مرکزی٨۵سال اعتباری   و  پولی براساس سياست های ” فاش ساخت که   روزنامه اعتمادپيشچند روز  

بدين ترتيب عمال به بانک ! درصد باشد ۵/١١پيش بگيرد که نرخ رشد تورم  را   شده بود سياست هائی   موظف

!“ در صد اعالم کند۵/١١مرکزی تکليف شده است که نرخ تورم را در سال جاری   

کننده صدی تورم و آشکاردر۵/١١گی بودن و کاغذی بودن نرخ ساخت قول کوتاه با وضوح شگرفی بيانگراين نقل

زحمتکش را بار آن، ميليون ها انسان کارگر و  و زيان دروغ بافی ها وانکار واقعيت هائی است که اثرات مخرب  

.به فقر وگرسنگی فاجعه باری سوق داده است  

 در صد اعالم کرده ۴٠ تا ٣٠ از کارشناسان اقتصادی بورژوازی ، نرخ تورم را رقمی بين حالی که حتا برخیدر

 و فشاربرکارگران را تشديد وهم استثمار واقعيت را انکار می کنند تا بازاند، دولت اسالمی وبانک مرکزی آن اين

کارفرمائی می نويسد،  نقل از يک مقام ايلنا به. را بر آنان تحميل کنندزير خط فقرمانند سال های گذشته، زندگی در

يک استاد دانشگاه “  هزارتومان کمتر نيست٣۵٠سوی دولت، خط فقر در ايران از رسمی اعالم شده ازبرابر آمار”

 هزار تومان نمی توان نياز های اوليه ۴٠٠با کمتر از "پس از محاسبه سبد هزينه بر مبنای نيازهای اوليه می گويد 

."را تامين کرد  

سال .تمامی اين واقعيت ها نشان می دهند که دستمزدهای کارگری تا چه حد غيرقابل تصورومرگ باری پائين است

شورای عالی "  هزارتومان رسمأبه عنوان خط فقراعالم شده بود،٣۵٠ تا ٣٠٠گذشته درحالی که درآمدماهانه ی بين

امسال نيزدرحالی .نمود زنصف خط فقرتعيين  هزارتومان يعنی نصف وکم ترا١۵٠حداقل دستمزدکارگران را" کار

از  "شورای عالی کار "در هاآن همدستان  و ت ، کارفرمايان تومان اس  هزار۴٠٠ا ت  ٣۵٠  بين رقمی  خط فقر که

بنزين ليتربحث افزايش بهای هرافزون براين ، درحال حاضر . کنندهزارتومانی صحبت می٢٠٠و١٨٠دستمزدهای 

روشن است که اگر اين تصميم به مرحله اجرا گذاشته شود، افزايش . ز در ميان است تومان ني١۵٠ تومان به ٨٠از   

 



 

 و رشد بيش از پيش نرخ تورم را نيز در پی  يافت خدمات تسری خواهد  و قيمت بنزين، به سرعت به ساير کاالها 

.خواهد  داشت  

 بسيار بسيار ناچيز است برای معهذا ولو اين مسئله  راهم در نظر نگيريم، دستمزدهای کارگری که در حال حاضر

لحظه کنونی اگر خط فقر در.  افزايش پيدا کندکنونیمقدارجود رابپوشاند بايد به چند برابرآن که بتواند الاقل تورم مو

هد، د در صدی، مدام قدرت خريد کارگران را کاهش مي۴٠گسيخته و  هزار تومان است، اگر تورم افسار٣۵٠الاقل 

. هزار تومان دستمزد داده شود که از زير خط فقر خارج شوند۵٠٠اهانه حداقل بايد به کارگران م  

 حاضر نمی - که خود يک کارفرمای بزرگ است-نه کارفرمايان ونه دولت“ شواری عالی کار”روشن است که در 

 عالی کانون  در  متشکل مرتجعين.  افزايش دهندن و طبق خواست کارگرا را به اين ميزان دستمزدها  شوند حداقل 

شوراهای  اسالمی کار، حال چه ابزار دست رفسنجانی  باشند چه دست ساز و گوش به فرمان جهرمی نيز، مجری 

 کارگران خواست  و عليه منافع ،يعنی کارفرما ودولت، مثل گذشتههای ديگرآنان، با طرف. خويش اندفرامين اربابان 

.ست های دولت و طبقه حاکمه باقی خواهند ماندبه بند وبست خواهند پرداخت وهمچنان پيش برنده ی سيا  

افزايش دستمزد، ادامه  وابسته ، به مبارزه برای   و  ارتجاعی اين تشکل های مستقل از و کارگران نيزاين راميدانند

درواقعيت امرهم، در برابر کارگران، راهی  وجود ندارد جز آنکه به نيروی خود اتکاء نمايند، مبارزه . داد  خواهند

ايش دستمزد راتشديد کنند وخواست خود را ازطريق اين مبارزات و از طريق تشکل های مورداعتماد خود برای افز

. به سرمايه داران ودولت آن ها بقبوالنند  

اين خواست عموم کارگران است که وسيعا . تومان باشد هزار۵٠٠ه کارگری نبايد کمتر از حداقل دستمزدهای ماهان

.يشروان کارگری در برابر سرمايه داران گذاشته شودبايداز سوی آنان و توسط پ  

مبارزات و اعتصابات کارگری ست که طبقه کارگر قادر خواهد شد اتحاد طبقاتی  کارگران  و گسترش پرتو تنها در

زندگی  وسطح   حاکم تحميل کند بر طبقه  تورم  نرخ  با متناسب را  دستمزد  مطالبات خود، از جمله افزايش حداقل

.ااززيرخط فقربرهاند ومعيشت خودر  

 

٨۵نيمه اول اسفند ) اقليت( سازمان فدائيان – ۴٩۶نقل از کار   
 

 


