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!"سته و چانه زنی پشت درهای ب کارگران دستمزد"  

 
  ١٣٨٧ اسفند ٢١شنبه چهار                                                                                 ی لنگرودی جواهرريام

 
 

  در کارگران  مانده استی باق٨٨روز به نوروز  ١٠

  ! دربسته اندی دراطاق های چانه زندرحال اضطراب و اربابان قدرت
نخستين : "  اعالم داشتساعاتی پيش خبرگزاری کار ايران ايلنا

) سال(جلسه شورای عالی کاربدون نتيجه پايان يافت وسرنوشت مزد 

اين درحاليستکه ..."  کارگران به آخرين روزهای سال کشيده شد٨٨

 درگفت وگو با ید محمديعبدالحم: "ود صبح امروزاعالم شده ب

 ی کرد که حداقل مزدکارگران برایدواري اظهارام-لناي ا-خبرنگار

چه ." ن و به اطالع عموم برسدييدر جلسه امروز تع١٣٨٨سال 

چيزی ضربآهنگ تعيين نرخ دستمزد را همچون سالهای گذشته به آخرين ساعات سال می کشاند؟ تجربه تا حدی 

های گذشته نشان می دهد که اربابان قئرت همچنان پروسه چانه زنی را کش می آورند تا همه تکرار شده سال 

بدون نمايندگان انتخابی و واقعی کارگران ) دولت و کارفرما ( کارگران از پای درآيند ونمايندگان دوجانبه گرايی 

  ! زود دارد ولی سوخت و سوز نداردبقولی ؛ دير و. دراطاقهای دربسته با رصد کردن اوضاع رقمی را اعالم دارند

می رويم که امسال همچون سال های پيش، مادران خانواده های کارگری و ١٣٨٨ما درشرايطی به طرف نوروز

بويژه کودکان آنان، چشم براه دست های پدرانشان و نظاره گردريافت عيدی و پاداش، بن وخواربارولباس های نو و 

  آيا اين انتظارو نظاره گری پاسخی خواهد يافت؟. الی خود می باشندشادی آورو ُپرباری قابلمه های خ

پدران کارگر، شرمساراين نگاه ونگران ازفوج اخراج ها 

وبيکارسازی های بيرويه وتنگ ترشدن اوضاع کاری و 

. حلقه ضعيف دريافت دستمزدها درهمين ايام هستند

هنوزرهبران دوجانبه گرايی به نام سه جانبه گرايی و 

از چشم نمايندگان انتخابی وواقعی خود کارگران، بدور

مشغول چانه زنی  دردرون اطاقهای دربسته هستند 

اين همه . وکارگران نيزنگران وضعيت موجود می باشند

درحالی ايستکه، کارگران حقوق های معوقه خود را بعد ازماهها کار، هنوزدريافت نگرفته اند وسران رژيم با دست 

طبق گزارشات بدست : " ايران نيوزپرس می نويسد . ران خود اينجا و آنجا ياری می رسانند ودل بازی به همقطا

 ماه است حقوق و دستمزد نگرفته و دروضعيت ۴آمده ازمشکين شهردرحاليکه کارگران زحمتکش شهرداری 



ی و تقديم ميليون تومان٢٠٠اسفباری زندگی ميکنند، ديروزشهردار مشکين شهر رحمت انوری با امضای يک چک 

  ٨٧ بهمن٢۴در تاريخ ." آن به ستاد مربوطه سرسپردگی و همدستی خود با سايرعمال وطن برباده امضا کرد

ش ازسه يهرماه ب: " می گويد " خراسان " کارگری به نام مصطفی رشيدی، درگفتگوی خود با خبرنگارروزنامه 

 خانه و پول آب و برق و گاز را هم ندارم که هيط حتی کراين شرايست ودرايم، اصال کار نيروز سرکار نمی رو

ن می اندازد و می ييار سرش را پاياز او می پرسم چند سال دارد؟ بی اخت." بدهم چه برسد به خرج زن و بچه ام

ده، همسرم مجبور است يدختر سه ساله ام اصال رنگ لباس نو را ند. تی دارد که من چند سال دارميچه اهم: "ديگو

ده يد چند وقت است رنگ گوشت را نديمی دان: "مکثی می کند و ادامه می دهد"  متری با من بسازد١٢ک اتاق يدر 

د نوروز يدرآستانه ع: "  ازقول کارگران فرياد برمی آورد ٨٧درتاريخ شانزدهم اسفند" فرياد کارگر" سايت !" م؟يا

د را ي عیلي تعطی روز مجبورند آه روزها حل مسائلین مخارج خود را ندارند و برايد و تامين آارگران توان خريا

م و يد نداري نباشد عی پول آافیوقت: "  از آارگران به خبرنگار ما گفتیكي".  آنندیدر آارخانه بوده و اضافه آار

 هست وگرنه ی ما مانده اضافه آاری آه برایزيتنها چ. التيم تعطيم بريتونيچ وجه نميم سرآاروبه هييايم بيمجبور

  ".راست آه ما را نگهداشته استيك بخورونميفقط . ميش حساب بكني آه رومي نداریچيه

ك حقوق خشك يگر، فقط يزديد دارند ونه چياالن آارگران نه قدرت خر: "ين زمينه کارگرديگری می گويددرهم 

ت ن مشكالي هم به ای هزارتومان است وآس٢۵٠رد فقطي گیسال م٢٠ آه آارگر با سابقه یك حقوقي.  استیوخال

 ی برایزه ايچ انگيگه هيآارگران د.  ك دفعه اورا اخراج نكنندين است آه يآارگر فقط نگران ا.  آندی نمیتوجه ا

 را ازآارگرگرفتند ین روزها همه چيدرا.   وجود نداردین وزندگييد پاين،قدرت خرييحقوق پا. آار آردن ندارند

  ".مين بكني خود را تامیم زندگيتوانيت نمين وضعيواصال با ا

مان ي بچه هایم براينكه بخواهي ایعني.  دهدی ما اصال جواب نمیحقوق ها: "رديگری اينگونه زبان می گشايدکارگ

. دي شود خریك لباس هم نمي یعني. د از سرمان خارج شده استياصال فكر ع. ستيم اصال ني بخریديلباس و ع

 آه یزيرون و نه چيم بيم آه بري داریله ايم، نه وسينيد درخانه بشيفقط با. مي آنید فكر نمي عید هاياصال به خر

ك پفك هم بخواد يمثال اگه بچه . ميم آه بچه ها را به پارك ببرين رو نداري قدرت ایحت. مي ببريیم بچه ها را جايبتون

ظرم آه قسط بانكم عقب افتاده و فقط منت. مي هم نداریگه ايمتاسفانه در آمد د!  ميك پفك رو هم نداريد يقدرت خر

د آه از يخوبه آه به فكر ما آارگران باش. یدي ماند و نه عیم مي برایگه نه حقوقيد. رم و به بانك بدهمي را بگیديع

دستمزد : "  نيزازقول کارگری می نويسد ٨٧ اسفند٩خبرگزاری ايلنا در ." ميدا آني نجات پی و در به درین بدبختيا

با توجه به خط فقرموجود الزم است تا اقدامات :ست، گفتيهم نروزکارگران ١٠ یازهاي نی پاسخگوی حتیفعل

  ".ردين دستمزدصورت گيي به منظورتعیده ايسنج

رقم مقرری بگيران بيمه بيکاری : "  بهمن ماه مديرکل بيمه بيکاری وزارت کار يادآوری کرد٢٣به گزارش ايسنا 

را از زمانی که کارگران اخراج می شوند تا جزو رو به افزايش است، هنوز اتفاق مهمی در زمينه فوق نيفتاده، زي

اخراج ها در پايان سال است، واحدها هم درحال رکود و . مقرری بگيران بيمه بيکاری شوند دو ماه طول می کشد

ارکارگردرآن واحدها   هز۵٧٠ واحد مشکل دار درکشور وجود دارد که١۴١٧درحال حاضر . تعطيلی هستند

  بانک ها ميليارد تومان به هزار١٣٠مجموع اين واحدهادر. ها برسيم و حمايتشان کنيمآند به هستند و بايمشغول به کار



  ".بدهکار هستند

 ٨٧ بهمن ماه٧از سوی ديگر عباس وطن پرور دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور نيز به روزنامه سرمايه 

 هزار تومانی تعادل برقرار کرد و در واقع ٧٨٠ و خط فقر  هزار تومانی٢٢٠نمی توان بين حقوق پايه : " گفته بود

همين روزنامه اعالم ."  هيچ تعادلی بين اين دو رقم وجود ندارد: " و گفت...." انجام اين هماهنگی غير ممکن است

علی عسگری در ميزگرد اقتصاد تشکل های دانشجويی در محل نهاد نمايندگی مقام رهبری در دانشگاه : " ميدارد 

  درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست ٣٠ تا٢٠ درصد درآمد در اقتصاد دست ۶٠همچنين بيش از : "ها افزود

  ".افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست

 ميليون نفر زير ١۵ تا١۴براساس اعالم معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری،

 ميليون ٩ ميليون فقير داريم و آمار ١۵و اين اظهارنظر تاييدکننده ديدگاه کسانی است که معتقدند خط فقر هستند 

. نفری تعداد فقرا که برخی نهادهای دولتی اعالم کرده اند خوشبينانه است و آمار واقعی فقرا بيش از اين رقم است

فر فقير اعالم شده توسط علی عسگری معاون  ميليون ن١۵ تا ١۴در عين حال برخی کارشناسان معتقدند که تعداد 

اقتصادی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری شامل افرادی است که زير خط فقر خشن هستند 

 درصد امکانات و درآمد کشور زندگی می کنند ۴٠ درصد جامعه با ٧٠ درصد جامعه است و ۵٠و تعداد فقرا حدود 

 توزيع درآمد نامناسب باعث شده که افراد فقير افزايش يابند و طبقه متوسط کوچک شود و اين شکاف شديد طبقاتی و

  ".و گروهی کوچک با درآمد باال و امکانات زياد و اکثريت با درآمد کم و فقر زندگی کنند

ت افزايش تورم چندين برابر افزايش نرخ دستمزد است، دول: "  بهمن ماه نوشت٢٢ايلنا دراين خصوص در تاريخ

بايد فکری در اين زمينه بکند، زمانی قدرت خريد کارگران درکشور افزايش می يابد که افزايش دستمزد کارگران با 

  ".افزايش نرخ تورم هماهنگ باشد

بيان اين همه واقعيت از زبان کارگران و دست اندرکاران دولت و حکومت ضدکارگری که در البالی مطبوعات و 

 يافت ، گواه وخامت اوضاع توده پا برهنه و ارتش ميليونی بيکارانی است که طی هيمن سايت ها به راحتی می توان

سال از کار بيکار شده و امروز در برابر بدهکاری و گرانی هزينه های زندگی، چشم انتظاريارانه است که دولت 

  !... احمدی نژاد وعده اش را داده است

و دارد که بيکاری بی معنی بوده و ما با بازارسياه کارروبرونباشيم و بی گمان بحث دستمزد ها درجايی معنی داشته 

درايران و درشرايطی که بخش اعظم کارگران . ديگر اينکه حداقل دستمزد در استخدام رسمی معنی داشته و دارد

رين هنوز کمت.قراردادی و سفيد امضاء هستند، و دربرابرکمترين اعتراضی فوج وفوج اخراج و بيکار می گردند

محاسبه ای ازحداقل هزينه زندگی يک نفرويا يک خانوارمتوسط شهری و روستايی به محاسبه کشانده نشده 

نرخ .... براساس نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی تعيين خواهد شد٨٨دستمزدهای سال : " وامروزنيزاعالم گرديد 

رصدی است اما اين رقم هنوزقطعی  د٩/٢۵درحال حاضر، صحبت از نرخ ...تورم اعالم شده از بانک مرکزی 

،  )٨٧اسفند١٩ايلنا ." ( اعضای شورای عالی کارهنوزدرباره حق مسکن و خواروبارصحبتی نکرده اند....نيست

   .درچنين وضعيتی تعيين دستمزد می تواند اهميت سنبليک برای کارگران داشته باشد



رانی مايحتاج عمومی وسبد هزينه های زندگی آماروارقام موجود و تاحال اعالم شده غيررسمی، نرخ تورم وگ

خط فقر " کارگران را با محاسبه پرداخت حق مسکن و گرانی کمرشکن خواربار، آنچان فرسوده می سازد که حتی 

از آن سخن رفته است، نيز تعادلی درزندگی روزمره توده فقر و فاقه " سرمايه" که در روزنامه "  هزارتومانی٧٨٠

  .ی کندجامعه ما ايجاد نم

جنبش تعيين دستمزد واقعی که از . تشکل يابی و مبارزه متشکل وسراسری خود کارگران استتنها درچاره کار

سنديکای : "ران کارخانه ها وتشکل ها نظيربه اين سواعالم موجوديت نمود و ليست ُپرشماری از کارگ٧٨آذرماه 

 سنديکای کارگران کشت و –آزاد کارگران ايران  اتحاديه –کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 –کارگران شرکت ريسندگی پرريس– انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -صنعت نيشکر هفت تپه 

 لوله - شرکت صتايع فلزی -عسلويه :  کارگران فرش غرب بافت  و جمعهايی از کارگران-کارگران کارخانه شاهو

 پتروشيمی پلی اتلين سنگين - شرکت مکان سازان - نورد لوله و پروفيل ساوه-لبرز الستيک ا-و پوشش سلفچگان

 کارخانه نير - آجر پزی شيل سنندج - شرکت سيم کابل - کارخانه اخگر گاز - کارخانه فرامان صنعت -کرمانشاه

پتروشيمی  - LAB   صنايع شيميائی اصفهان- کارخانه فراساز - شرکت آجين سازه - گونی بافی سما -پارس 

رابا خود داشته ودارد، نه با روی آوری به سوی حاکميت و دولت " اصفهان و جمعهايی ازکارگران ساختمانی 

برآمده از آن يعنی چرخه اصلی سرمايه داری حاکم برايران، بلکه تنها با تمرکز روی پايه های خود و راهبری 

روی ميليونی بيکارشده گان از کار، می توانند مبارزه تشکيالت و سازمان يابی منظم و درارتباط تنگاتگ با ني

   .سازمانيافته سراسری تعيين دستمزد را به تناسب يک محاسبه واقعی طبقه بندی نموده و بر دولت تحميل نمايند

ِ  دولت احمدی نژاد، مجلس سرمايه،شورای عالی کارتعيين دستمزد،همچون سال گذشته درآخرين  وزارت کار

 فراهم آوردن رقمی، دلمشغولی  بخش هايی از کارگران را فراهم می سازند ولی اين همه کار روزهای سال با

. وحدت وتشکيالت است : چاره رنجبران : نيست، برای کارگران تنها يک شعاربه جا ماندنی و ُپردوام می نمايد

 زنجير به جان کارگران می شعاری که اربابان قدرت از آن فرارمی کنند وبا بيشمار ابزارسرکوب خود وبا غل و

   .افتندتا حق زندگی وحيات را به بهاء پروار شدن خود ازآنها بگيرند

المللی  برانگيختن وسيع ترين همبستگی بين، ُپردوام ، کارآمد ويا پايدار،ردیتشکل، تجمع، اتحاد عمل های مو

دراينراه ازهيچ اقدام  .ستبداد حاکم است با ادرراستای پشتيبانی ازمبارزات کارگران ايران، حلقه مقدم رودررويی

      !جدی و موثر فروگذار ننماييم
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