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  تر از خط فقرنيي دستمزدها، چند خط پای درصد٢۵'' شيافزا''

 
  ١٣٨٧ اسفند ١۵شنبه پنج                                                                                                 یعطا خلق 
 

 
 اي خبرها گونيبر اساس آخر.  و اعالم شودنيي کار تعی عالی شورای حداقل دستمزها از سوگري است تا هفته دقرار

 دستمزدها توافق کرده ی درصد٢۵'' شيافزا ''کي شان بر سر ی تا کنونی کار در نشست های عالی شورایاعضا

'' اني کارفرمایعضو کانون عال ''ی اله داودآبادیل رابطه ونيدر ا.  را اعالم خواهند کردزانشي روزها منياند و هم

 کار ی عالی که تاکنون درخصوص دستمزد در شورای جلساتیط«:  گفته استهيدر گفت و گو با روزنامه سرما

 ی درصد٢۵ شي افزای حداقل دستمزد بر مبناشي افزاهيفرما به توافق اول کارگر و کارندگانيبرگزار شده است نما

 از گفت و ی کار در بخشی عالیدر شورا''  کارگرانندهينما ''ی صالحگري ديی سواز ».اند دهينرخ تورم رس

ر،  کارگندگاني جلسه سه جانبه متشکل از نماکي در ندهيهفته آ«:  اعالم کرده استهي با روزنامه سرماشيگوها

  ». شودی منيي حداقل دستمزد، تعيیکارفرما و دولت رقم نها

خاطرنشان کرده '' رنايا' ی اسالمی جمهوریبا خبرگزارگفت وگودرزين'' عي صنارانيانجمن مد ''یعال مشاورهمزمان

د،  درصد در نظر گرفته شو٢۵ ندهي سال آی دستمزد کارگران براشي افزای که نرخ تورم برایصورتدر« :است

  ».ابدي شيتومان افزا هزار٢٧۵شود حداقل دستمزد کارگران به ي میني بشيپ

 ٨٨ سال ی حداقل دستمزدها را براتًاي نهاندهي کار هفته آی عالی اظهارات، از هم اکنون معلوم است که شورانيبنابرا

 ندهي نماني تری و واقعني ترکالي اگر رادیحت کاری عالیشورا است که ازني اتيواقع . خواهد کردنييچقدر تع

 اني دولت و کارفرماندگاني نمای رأ٢ رفت، و ی نمی اعجازچي انتظار هنيا داشت جزیکارگران هم در آن شرکت م

  . آمدی شورا به حساب ميی نهای کننده و رأنييتع''  کارگرانندهينما ''ی رأ١بر 

 ی واقعري و غی و دولت اعالم کرده اند جعلیز که بانک مرکی که بارها گفته شده است اوًال نرخ تورمهمانطور

 درصد ٣٠از  درصد و باالتر٢۵ از شي هم اکنون سطح تورم بم،ي خود رژیآارشناسان اقتصاداساس نظراست و بر

 در ۵٠ تورم کي دستمزدها بر اساس نيي تعدومًا .دي از آن هم خواهد رسشتري در صد و ب۵٠است و به باالتر از 

 و داردي خط فقر بود، نگه نمري در همان سطح سال گذشته هم که زی کارگر را حتديدرت خر قچوجهي به هیصد

  .دي گردی نمی دستمزد تلقشي افزای شد هنوز به معنای هم مبنا گرفته می درصد۵٠ اگر تورم یحت

  .  پنداردینم دستمزد شي امسال، افزای هزارتومان٢٧۵ سال گذشته را به ی هزار تومان٢١٩ رقم ريي تغی کارگرچيه

 سال تومانهزار٢١٩با شدي را آه ميیزهاي همه آن چیتومانهزار٢٧۵ مبلغ نيتواند ادعا کند که با اي میچه کس

  ! و به خانه آورد؟دي آرد، خرنيگذشته تأم

ش  باشد که هنوز رسمًا اعالم نشده و روزنامه ها زمزمه ای هزار تومان٢٧۵ کار همان ی عالی شورايی نهای رأاگر

 کار ی اسالمی کانون شوراهارهي مدئتيه'' عضو اي دهقان آی که علیزاني به آن ممي موفق نشده ای کنند، حتیم

 ها و اطالعات ی بررسجهينت«: او گفته بود. ميابي مهر گفته بود، دست ی بهمن ماه به خبر گزار١۶ خيدر تار'' تهران



 و پرداخت نيي ها و بر اساس تورم تعتين را بر اساس واقع دستمزد آارگرامي دهد آه اگر بخواهی ما نشان مهياول

  ». هزار تومان باشد۶٨٠ حداقل دي رقم بام،يآن

هم ''  آاری عالی در شورااني آارفرماندهينما ''ی منوچهر اقبالی کار با نظر آقای عالی شورای قرار معلوم رأاز

 آارگران شنهاديپ«:  کار تهران، گفته بودیاسالم ی شوراهایشنهادي در واآنش به رقم پشانيا. جهت تر بوده است

  ».ستي قابل ااجرا نی تطابق دارد، ولتياگر چه با واقع

 کارگران بمراتب ندهي سال آنکهياعالم ا کارگران، جزیتومان به عنوان دستمزد سال آتهزار٢٧۵ مبلغ نيي تعنيبنابرا

  .ستي خواهند بود، نشيسال پازتنگدست تر

 کارگران بابت کار ندهي کنند که سال آی منيي و تعرنديگي دولت و کارفرما جلسه میندگي به نمایون که جمع اکناي آاما

 هفته کي ني همنکهي ااي شناخت؟ تي آنها را به رسمی و رأمي و تصمرفتي پذدي داشته باشند، بای چه مزددشانيو تول

 کار ی عالی آنچه را که شورامي و نگذارمي کاسه کنکي مي دارتوان دستمزدها هر چه در نيي تعیمانده به اعالم رسم

 خود را وسانهي مأدي کار بای عالی شورای دستمزدها از سوزانياعالم م واقعًا بعدازايآ . است بدوزددهي برمانيبرا

  افت؟ي ها را از نظر گذراند و راه چاره ها را ی ضعفها و کم و کاستايسرزنش کرد 

! مي قانعمي به آنچه که دارنکهي نه به خاطر اميموفق نبوده ا! مي کارزار موفق نبوده اني است که ما در اني اتيواقع

 بالقوه نکهي نه به خاطر اميموفق نبوده ا!  استی قویلي و دشمن مان خمي ما اندکنکهي نه به خاطر اميموفق نبوده ا

 نتوانسته نکهي به خاطر اميموفق نبوده ا! مي پراکنده و نامتشکل هستنکهي به خاطر اميموفق نبوده ا!  رسدیزورمان نم

  !مي بالقوه مان را به فعل در آوری هاتي مان ظرفی بر اتحاد و همبستگهي با تکميا

 شد، ی کاسه مکي پراکنده مان ی هاتيهمه ظرف ساخت، اگریهم دورمان نم ها ازکي ها و تاکتقهياختالف سلاگر

 گريشائبه دو و چند اگرم،ي داشتیسراسر وعي وسیتشکل ها اگرم،ي کردیعمل ممتشکل ترمتحدتر ووهمبسته تراگر

 شتي و معیسطح زندگ ازديرسيها زورمان مني از اشي قطعًا ب،شدياتحاد عمل مان نم شدن مان وکيبه هم نزدمانع از

 نيي تعمانيرما است، براکارف دولت وی رسمندگانينما ازیبيکه ترک کاری عالی شورامي و اجازه ندهميمان دفاع کن

  .ميجواب بگذار یبخانواده مان را  توقعات خودمان ویکتا  وميحق خوردن داشته باشمان چقدرفرزندانکه خود و کنند

 ابي خود را در غمي اراده و تصمگري دکباري هي دستمزدها جبهه سرماشي افزای در کارزار مبارزه برانکهي ارغميعل

 از ی نسبيی کرد، خوشبختانه هنوز نشانه هالي مان به ما تحمی و سراسرعي وسیکل ها و تشیکپارچگياتحاد و 

 ی از ناکامیري و درس گی از تجارب تا آنونستفاده آه با ارودي مني ادي و امخورندي بچشم میوحدت و تشكل آارگر

 طرحها و رانهيگي پیتکار، با مبارزا مراکزیريحال شكل گدر شكل گرفته وی به تشكل های گذشته، و متكیها

  !مي خود را اعمال کنی و اراده کارگرمي آنی داران را خنثهي دولت و سرمایترفندها

 با م،ي رژني ایروزه اش از سو هری سرآوب شدن هارغمي و علشي های پراآنده گرغمي علراني آارگر اطبقه

 درجه از ني نخواهد آرد و با هم شمارش در اشکال گوناگون، ثابت کرده است که سكوتیاعتراضات روزمره و ب

 و دولت خواهد رفت و اجازه هي سرماجنگ اندازد، به ی و آنجا راه انداخته و راه منجاي که ایاتحاد و تشكل نسب

      . کنندمالي حق وحقوقش را پاني از اشينخواهد داد ب
 ata.kholghi@gmail.com  ٨٧اسفند  ١۴  - ی خلقعطا


