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ششن ماه هشتاد ويفروردچهارم                                                                                         روزبه فقيهی    

                                   

 نمايندگان   به توافق بنا  . شدص مشخ٨۶سال  فراوان حداقل دستمزد کارگران در قوس های  و کشسرانجام پس از

 کمک های غير نقدی و بن های   هزار تومان در ماه که با احتساب١٨٣نقدی  رقم   و کارگران  ، کارفرماياندولت

 ۀطبقمنظردرک اين توافق ازقدمه ای است برماين نوشتار. تومان می رسد تعيين گرديده استهزار٢٣۵کارگری به 

اين واقفند که دولت بزرگترين کارفرماست، همچنين دولت به وضوح منافع کارفرمايان ايران همه بردر کارگر ايران

کارگاه های بی شماری از شمول قانون شاهد روشن اين ادعا خارج کردن  . و بورژوازی ايران را نمايندگی می کند

اين کميته ی سه جانبه ور ظاهری دربدون شک دولت فاقد نقشی است که به ط. تجاعی حکومت اسالمی استکار ار

.ايفا می کند  

خود را افزايش   نرخ سود  ک کارفرما و صاحب سرمايهي  ديک سو با پائين نگاه داشتن حداقل دستمزد مانندولت از

می داند که اگر   حکومت اسالمی خوب. نگاه می داردمی دهد و از سوی ديگر کارگران را تحت شديدترين فشار ها 

پائين . طول حيات خود مواجه خواهد شدترين چالش، درآيد با بزرگحالت بالقوه به حالت بالفعل درنيروی کارگران از

.سرکوب کارگران استگاه داشتن دستمزد ها اولين ابزارن  

اين صورتی که بتوانند در و به هر منافع مشترکی دارند   دستمزدها نگاه داشتن پائين وضوح در مايان نيز به کارفر

مشکل معيشت حداقلی خود دچار  که در کارگرانی که  پندارند  ين می چن کارفرمايان . سرکوب شرکت خواهند کرد

روست که پائين  از اين . ل کارگری نخواهند بودهستند ديگر به فکر خواسته هايی مانند حق داشتن تشکل های مستق

ايران مورد استفاده قرار در از سازمان يابی طبقه ی کارگرتن دستمزدها به عنوان حربه ای برای جلوگيرینگاه داش

پائين ابزارحالت دفاعی به حالت تعرضی ازاعتراضات کارگری ازفازتغييرکارفرمايان برای جلوگيری از. می گيرد

.ه داشتن حداقل دستمزد سود می برندنگا  

 کارگر ۀخان.  سومين طرف مذاکرات خود را به جای نمايندگان کارگران جا می زنندبه عنوانکارگر ۀخان نمايندگان 

 ضد کارگری ترين   حيات خود طول حکومت اسالمی، در  در قانونی زمان به اصطالح کارگری به عنوان تنها سا

 بلکه سر سپرده ی گران ايرانی نيستنها نماينده ی کاراين نهاد اثبات کرده است که نه ت.  را اتخاذ کرده استمواضع

. و کارگزاران سازندگی و در کليت آن دنبالچه ی کثيف بورژوازی ايران و حکومت اسالمی استحزب اسالمی کار

  .اند گيری نموده  حکومت ساخته موضعاين تشکلبرابرهای گوناگون درين بارها به صورتاکارگران ايرانی پيش از

شهرهای خانه های کارگرنمايندگان خود در سته های حداقلی خوا مذاکرات از طول اين در رخانه ی کارگ نمايندگان 

 ٣٠٠   تا٢۵٠حداقل دستمزد مصاحبه های خود با ايلنا ازنمايندگان خانه ی کارگر در. عقب نشينی کردندمختلف نيز

تومانی هزار١٨٣حداقل دستمزد ابربرايندگان کارگران درانجام اين به اصطالح نم  سر که کرده بودند  تومانی هزار

.تسليم فرود آوردندسر  

 



 

نی خواهد بود؟ اما واقعا نرخ تورم به چه ميزا.  درصد بوده است۵/١٨، ٨۶سال افزايش حداقل دستمزد کارگران در

د  درص۴، ٨۶سال نتيجه قدرت خريد کارگران دردردرصد خواهد بود و۵/١٨از رخ تورم کمترندولت ادعا می کند 

ضمن اين که در سال .  پيش بينی می کنند تری برای تورمارقام بسيار باالدانان مستقل  اقتصاد. افزايش خواهد داشت

بنابراين بديهی است که اين افزايش قدرت خريد دروغ  . اساسی بوديم  قيمت کاالهای   افزايش ماهانه ی گذشته شاهد

 ٨۶ تهران در سال مانند برای شهری ی کارشناسان مستقلاساس پيش بينبرحالی که خط فقردر. مفتضحی بيش نيست

  هزار تومانی حداقل دستمزد با خط فقر چه خواهد شد؟٣٠٠ هزار تومان است، فاصله ی ۵٠٠در حدود  رقمی

. به نظر می رسد که برای کارگران ايرانی قطعی شده است که به چنين مذاکرات پوشالی نمی توان دل خوش کرد

.قوق پايمال شده ی خود را در مبارزات هر روزه شان پيگيری خواهند نمودکارگران ايرانی ح  
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