
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
؛شود یهفته آينده آغاز ميين دستمزد ازجلسات تع  

   افزايش دستمزد در سايه هراس از اخراج

 
     یحيدر فهيمه خضر                                                                                  هفتم اسفند ماه هشتاد و پنج

 
  

خواهد شد  دوم اسفندماه به صورت رسمی آغاز نيمهحالی ازيين دستمزد سال آينده آارگران درتعسرها بر زنی چانه 

های مختلف آارگری نمايندگی گروهدرمی آار  توانايی شوراهای اسالآه ترديدهای جدی درباره فراگيری و ميزان  

رسيده از حوزه  های   بنا بر گزارشحال با اين . باقی است خود های آزاد آارگران همچنان بر قوت  ء تشكل خالدر

می آار آه   شوراهای اسال و آانون عالی  آارفرمايان سانی وزارت آار و امور اجتماعی، نمايندگان آانون   ع اطال

عيين اند، به زودی جلسات خود را برای ت اين وزارتخانه تعيين شده المللی از سوی  های بين نامه  ف تمام مقاوله برخال

دستمزد سال آينده آارگران آغاز خواهند آرد تا تصميم قطعی درباره ميزان دستمزد آارگران را در آغاز سال آينده 

.م آنند اعال  

زد آارگران مهمترين موضوع دستم   و حداقل حقوق نه، تعيين  دجه ساال بو يحه ال  پس از آنجا آه اين از وجود  با 

 عيت آارگری را تحت تاثير قرار می ميليون جم١۵ال است آه منافع مستقيم سهردرن آشور  اقتصادی آال،یاجتماع

و بخصوص آنچه آه در سال گذشته رخ داد و دوگانگی   و با توجه به روند گذشته تعيين حداقل دستمزد آارگراندهد

های غيررسمی  زنی  ماه پيش تا به حال گمانه٣مضاعف دستمزد و اخراج هزاران آارگر را در پی داشت، تقريبا از 

.درباره چگونگی تعيين دستمزد آارگران آغاز شده است  

   
 افزايش دستمزد در سايه هراس از اخراج

   
 و  و رآود ها   شرآت آارخانجات، صنعتی،  واحدهای  تعطيلی  سال  ايران  آارگری  جامعه  برای  ١٣٨۵سال 

 با افزايش ناگهانی و غيرآارشناسی صنايع و اخراج و بيكاری دستجمعی بود و نويد آن نيز بسياری از ورشكستگی

اين ارقام متعددی آه برای دستمزد سال  با وجود. يحه دستمزد داده شد حداقل دستمزد در آغاز سال و تغيير مجدد ال

.آند نمیرا برای سال آينده آارگران تصويرحال پيشنهاد شده است افق چندان روشنی ه تا بنيز١٣٨۶  

اخراج مجدد آارگران در نتيجه  و در نتيجه هراس ازحات اخير قانون آار اس اصالاسدادهای موقت بررواج قرار 

. آن داشته است تا به حداقل افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده بسنده آنندری را برافزايش دستمزد نمايندگان آارگ

 و دستمزد آارگران در سال  ماه بحث و بررسی آارشناسی برای تعيين حداقل حقوق۴در حالی آه ستاد مزد پس از 

 هماهنگی  آرد، آانون  پيشنهاد شورای عالی آار  را به  تومانهزار  ٣٠٠حدود  ماه گذشته رقمی    اواخر بهمن٨۶

خنگوی آانون عالی آارفرمايی حداقل دستمزد پيشنهاد داد و سهزار تومان را برای   ٢٢٠می آار رقم   اسال شورای  

 



 

 مقام دبيرآل خانه قائم. را منطقی دانست تورم   نرخ  رگران، معادل رشددستمزد آا درصدی  ١۵افزايش  نيز آشور

را برای حداقل دستمزد آارگران آافی و معقول و ضامن اخراج نشدن   هزار تومان٢٠٠مصاحبه با فارس  درآارگر

قدان وجود گسترده آارگران دانست تا جامعه آارگری يك بار ديگر با توافق بر سر افزايش اندك و حداقلی دستمزد ف

های   دهامنيت شغلی و تهديد روانی به اخراج و بيكاری را سرپوش بگذارد و در عوض افزايش قانونی حقوق به وع

در همين حال ناظران روابط آار افزايش حداقلی حقوق و به .  های غيرنقدی دل خوش آند دولت برای پرداخت آمك

ها و مانعی برای آاهش ناگهانی  راهی برای آنترل قيمتری راآارگغيرنقدی به خانوار های فزايش آمكموازات آن ا

 ميزان دستمزد آارگران صورت می ترين تغييری در ه آوچكاند چرا آه به محض آنك قدرت خريد آارگران دانسته

تر شدن  ها شده و افزايش حقوق باز هم در عمل به خالی توانی دولت در مهار تورم سبب افزايش شديد قيمت گيرد نا

.انجامد سفره آارگران می  

   
پردازند دوگانگی در دستمزد و تاوانی آه آارگران می   

   
 برابر رشد ۵٢ برابر شده است اما حقوق آارگران تنها ١٠٢، ٨٢ب تا سال  ها پس از انقال آمار ميزان افزايش قيمت

.داشته است  

د تورم رشد نكرده بلكه همواره دی و همپا با رشت اقتصا تنها برابر با تحوال به اين ترتيب دستمزد جامعه آارگری نه

در حالی آه تنظيم بخشی از نظام حقوقی آشور در سازمان تامين اجتماعی . دوگانگی مشهودی نيز رنج برده استاز

مقوله دستمزد به وجود آورده  ای را در ارتباط با  دوگانه برخوردهای و بخش ديگر در قالب شورای پول و دستمزد 

سد برخورد دوگانه دولت رميبه نظرسوی ديگراز. حال بررسی استپرداخت هماهنگ حقوق همچنان در هيح است، ال

 اين در حالی است آه فاصله. پرداخت حقوق آارگران و آارمندان نيز به عنوان تبعيضی قانونی پذيرفته شده استدر

 .سازد به اين گروه را ضروری میی توجه بيشتردولتمزايای آارمحروميت آنها ازواندك معيشت آارگران با خط فقر

در همين حال دوگانگی دستمزد درميان آارگران موقت و دائمی در سال گذشته آه تبعات آن تا امروز هم ادامه دارد 

.آند حقوق را به امری ضروری تبديل می سازی در نظام پرداخت نيز فراهم آردن مقدمات يكسان  

   
  دستمزدمعيارهای ناروا برای تعيين

   
م شده از  دولت موظف است حداقل دستمزد آارگران را بر اساس نرخ تورم اعال قانون آار١۴١اساس ماده اگرچه بر

آارگری تعيين آند اما از آنجا آه بانك مرآزی برای تعيين نرخ تورم  مرآزی و سبد حداقل معيشت خانوارسوی بانك

م  آه نمايندگان جامعه آارگری معتقدند تعداد زيادی از اقال دهد ار می را مورد بررسی قر  آاال٣۶٠هر سال سبدی با 

رود،  های ضروری زندگی آارگران به شمار نمی اين سبد جزو مصارف جامعه آارگری قرار ندارد و اساسا از آاال

 رگرنخواهدك مناسبی برای افزايش دستمزد جامعه زحمتكش آا شود مال م می آمارهايی آه از سوی بانك مرآزی اعال

  ٢٨ تا ٨/١۶در نتيجه به گفته رئيس موسسه آار و تامين اجتماعی حداقل دستمزدهای تعيين شده در آشور تنها . بود

 



های آنان، سطح  آارگران و خانوادهاين اساس، نيازبر.  آند های سبد خانوارهای آارگری را تامين می هزينهدرصد از

  نسبی زندگی ديگر آن، مزايای تامين اجتماعی، استانداردهای و تغييراتعمومی دستمزدها در آشور، هزينه زندگی 

 ١٣۵نامه شماره   تعيين و تعديل حداقل دستمزدها براساس توصيه های اجتماعی و عوامل اقتصادی از ضوابط  گروه

در   آاهش فقرهدف اصلی خود آهر آشور ما تعيين حداقل دستمزد ازبا وجود اين اما د.  استالمللی آار سازمان بين

آاهش قدرت ندارد بلكه باعث تشديد بيكاری وآاهش فقرتنها تاثيری در فاصله گرفته و نهدرآمد است  ميان آارگران آم

نه  شته ساال سال گذ۶٠اند در  م آرده اين در حالی است آه آارشناسان روابط آار اعال. شود خريد خانوار آارگری می

درصدی نسبت به سال ٢۴ نيز بايد با رشد ٨۶حقوق سال اشته است ورشد ددرصد ٢۵متوسط طور حقوق آارگران به

   ميليارد تومان آاهش داشته است دست٨٠بودجه سال آينده در شرايطی آه اعتبار فقرزدايی نيز همراه باشد تا در٨۵

.آش جامعه قادر باشند با اتكا به درآمد ناچيز خود دخل و خرج آنند آم قشر زحمت  

 

 

یحيدر فهيمه خضر  

 روزنامه اعتماد ملی

٧/١٢/١٣٨۵  

 


