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 نراي کارگران و مزدبگی خط فقر  براري حداقل دستمزد زنييتع
 

هفتماه هشتاد وفروردين م پنج                                                                    یرهاشمي منتيز  
 

 

  چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند              رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
   

گر چه اين .  به کارگران، مزدبگيران و کوشندگان جنبش کارگری تبريک می گويمرا  ١٣٨٧شروع سال و بهار زيبا 

 پدران و مادران و بی رنگبهار که طبيعت نو را به ارمغان می آورد در برابر جيبهای خالی کارگران و گونه های 

  . را يادآوری می کند گرامی می داريمچشمهای پر تمنای کودکان خجل می شود اما باز هم مقدم آن را که اميدها 

اگر چه سال گذشته، سالی پر از درد و رنج و شکنجه و کشتار از طرف ديکتاتوری نکبت بار برای مردم بود اما 

قايق جويان و زنان با تداوم مبارزه و مقاومت در برابر سرکوب، سالی بود که کارگران، مزدبگيران، فرهنگيان، دانش

  .مبارزه خود به چالش کشيدند طوفان بامت را زهوار در رفته حکو

آنها  .تحمل هزينه های زيادی شدندميکار  فعاالن جنبش سنديکايی، فعاالن اتحاديه کارگران بسالی که گذشت، در

ديکايی شرکت واحد در سال گذشته فعاالن جنبش سن. حبس، فشار و شالق را در دفاع از حقوق خود به جان خريدند

کارگران سنندجی تنها به . منصور اسانلو همچنان در زندان به سر می برد. رب شتم و زندان شدند بيکاری، ضدچار

محمود صالحی همچنان در زندان . جرم بيان خواسته هايشان و برگزاری جشن کارگری به زندان، شالق محکوم شدند

  .بودندن نابدون شک همه ايرانيان آزاده بر سر سفره هفت سين به ياد آ. به سر می برد

را اعالم  ١٣٨٧ برای سال مزدبگيرانحقوق کارگران و حداقل  اسفند، ٢٧ روز شنبه وزارت کار و امور اجتماعی

همه ساله شورای عالی کار که ترکيبی .  تومان اعالم کرد۶٠٠ هزار و ٢١٩ اين نهاد دولتی حداقل دستمزد را  . کرد

برآيند تصميم . حداقل دستمزد را تعيين می کننداست،  انکارگرخابی رفرما، دولت و نماينده غير انتاز نمايندگان کا

 کارگران از آن جايی که نماينده ی واقعی. ظام است، بيان کننده منافع سرمايه داران و نآنترکيب و  گيری اين شورا

بهای سرمايه داران در اين ترکيب وجود ندارد، لذا اين تعيين مزد جيباشد که بر آمده از دل تشکلهای مستقل کارگری 

مزد بيانگر آن حداقل دستبحثهای پی آمده در اين شورا پيرامون تعيين دستيافت . مد نظر قرار می دهدو حافظان آن را 

 طبقه اند، ذره ای از کشاکشی که بينشرکت داشته در اين شورا است که حتا کسانی که به عنوان نماينده کارگر 

  .نمايندگی نمی کنندنی وجود دارد را صاحبان سرمايه به طور عيکارگر و 

 ٢٠ که به ميزان شدامسال مدعی . تعيين کرده بود هزار تومان ١٨٣مزد سال گذشته را حداقل دسترای عالی کار شو

  . د را باال برده انددرصد اين مز

پيش زمينه ن کميته تحقيق ايتعيين کرده بود که به اصطالح » کميته مزد«قبل از اين وزارت کار، کميته ای به عنوان 

فع کارگران مناردانندگان آن به حکومت گره خورده، اما اين کميته که ناف گ. مزددستای باشد برای واقعی تر کردن 
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  . را در نظر نگرفت

رکزی جمهوری اسالمی تعيين دستمزد بر اساس تعيين نرخ تورم که از طرف بانک موزارت کار اعالم کرد که 

 ٨/١٧ بر اساس گفته وزارت کار، ٨۶ترخ تورم را در بهمن سال مرکزی بانک . ه شده استتعيين شده، در نظر گرفت

  . در صد اعالم کرده است

اين حقوق تعيين شده کار می کنند کارگرانی که زير  های حکومتی هم بنگريم، نه رسانهبه آمارهای محافظه کارار اگ

 و کارگران  درصد کارگران را شامل می شوند٨٠ تا ٧۵ کارگران قراردادی که  مثلشامل قانون کار نمی شوندو 

   .  نفر و کمتر کارکن دارند اکثريت قاطع کارگران و مزدبگيران را تشکيل می دهند١٠واحدهايی که 

بر خالف . درآمد نفت، نقدينگی بيشتر شده است  افزايشبر اساس داده های آماری، به برکت دولت پاسداران، و نيز 

يم که می گويند نرخ تورم را به يک رقمی کاهش خواهند داد، نرخ تورم از اين مقداری که بانک ادعای پايوران رژ

  .  بسيار بيشتر هم خواهد شد٨٧بنا به نظر کارشناسان اقتصادی اين رقم در سال است ورکزی اعالم کرده است بيشترم

ورم داده شده از طرف بانک مرکزی مرکز پژوهشهای مجلس رژيم در گزارش خود که تضادی کامل با آمار نرخ ت

  . درصد پيش بينی کرده بود٢٣ را ١٣٨۶، نرخ تورم در سال رداد

محمد جهرمی وزير کار رژيم، اعالم کرد که بر اساس بازديدهايی که از تعدادی کارخانه و واحدهای توليدی شده 

اين حرف با » .وق دريافت می کنند درصد کارگران در بنگاهها و کارخانه ها بر اساس حداقل مزد، حق۵/٢١«است 

 درصد کارگران و مزدبگيران حتا ٨٠ که نشان می دهدتوجه به اخباری که از اعتراضهای کارگری پخش می شود 

  .  هر گونه بخواهند به آنها مزد می دهدون کار هم قرار نمی گيرند و کارفرمايانمورد لطف قان

راشد و طوری حرف می زند که گويا بقيه باالی نرخ تعين شده جهرمی برای اين حرفی که زده است توجيهی می ت

  . حقوق می گيرند که اين حرفی پوچ است

ی برای بهبود وضعيت زندگی و  کنشهای کارگر می شود ومزد در چه شرايطی تعيينحداقل دستاما ببينيم اين 

   خود چرا ادامه خواهد يافت؟ معيشيت

از جمله تحصن و اعتصاب در برابر مجلس ارتجاع و فرمانداريها  از آنها یبرخ اعتراضهای کارگری که به اخباراگر

هم نتوانسته است در همين ابعاد ، می بينيم که اين جدال  توجه کنيمنظام استبا علنی نوعی رويارويی و بستن جاده ها 

  .مهار کندرا صاحبان سرمايه 

 دم بر می دارد، و از طرف ديگرجهانی سازی سرمايه ق نئوليبراليسم و در جهتسياستهای رژيم که بيش از هر زمان 

و ته انبارهای خصلت انگل صفتی سرمايه داری در ايران که نه در بازتوليد صنعت بلکه در واردات کاالهای بنجل 

 عدم توانايیدربين رفته و توليدات داخلی ازنهايت جابه جايی سرمايه به محل امن، باعث شده کهکشورهای ديگر و در

  . مزدبگيران را وخيم تر سازدعيت معاشی کارگران وضرقابت با کاالهای وارداتی، بحران دامنگير اين واحدها، و

.  باز کرده استسازی سرمايه کرده و راه را برای آنرژيم با همين قد و قواره آخوندی اش خدمت بزرگی به جهانی 

. وردرای توليد شکر در ايران به وجود آ ببزرگیفاجعه  وسط مافيای وابسته به حکومت کهنمونه آن واردات شکر ت

  . در شماره های قبل نبرد خلق به اين موضوع پرداخته شده است

پايه حقوقشان همين مزد تعيين شده توسط شورای  نقل و کشاورزی که  ميليون کارگر حمل و١۵  از می گويدجهرمی 
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همين آمار نشان دهنده وضعيت فاجعه بار .  اجتماعی هستند بيمه سازمان تامينشامل ميليون ٨ فقط عالی کار است،

  .  نظام استپختکارگران در برابر همين قانونی است که دست 

خواسته هايشان را در حد حفظ موقعيت موجود و چيزهايی که اين سياستها کارگران را در موقعيتی قرار می دهد که 

 ثروتهای خود توليد می کنند و از ثروتی که بردن سهم بيشترو  بهبود وضعيت  و برایاز دست داده اند نگاه دارند

  .  تالش نکنندبه جيب حاکمان وارد می شودکه طبيعی کشور 

  بر سر دريافت حقوقاما اين اعتراضها به طور عمده.  استقابل توجهشمار اعتراضهای کارگری در ماه پايانی سال 

 که می خواهد مبارزه کارگران را به خواستهای عقب تر اين يکی از شگردهای کثيف سرمايه داری است. است

ل حقوق دريافت کارگری که به مدت يک سا. دسی شدن خواستهای کارگری و ارتقا آن شوسيامحدود کند و مانع 

  .برای دريافت آن مبارزه کند و نانی برای سير کردن موقتی شکم فرزندانش تهيه کند مجبور می شود که نکرده است

کارگران . بهمن سال پيش شاهد مجروح شدن کارگران کارخانه درخشان يزد توسط نيروی انتظامی بوديم ٢در روز 

  . مجروح شده از ترس آينده خود حاضر به رفتن به پزشک قانونی نشدند

ها به مزد  عالی کار و کميته دستمزديکار، طی بيانيه ای خطاب به شورایاتحاديه سراسری کارگران اخراجی و ب

 هزار کارگر از واحدهای ٢تا کنون «:ه سخنگوی اين اتحاديه اعالم کردجعفر عظيم زاد.  شده اعتراض کردتعيين

   ».ن را امضا کردندلف از اين طومار حمايت کرده و آتوليدی مخت

حتا نامگذاری . سخن پراکنی کردند» پيشرفت«و » عدالت«د در پيامهای نورورزی خود، از خامنه ای و احمدی نژا

جديد از طرف ولی فقيه نشان دهنده وضعيت نابسامان اقتصادی که زيانها و آسيبهای آن به طور مستقيم بر دوش سال 

تاکنون مردم . ناميد» نوآوری و شکوفايی« را سال ١٣٨٧ولی فقيه سال . کارگران و مزدبگيران است، حکايت دارد

ارتجاع سرکوب » پيشرفت«ه آغاز شده به بهانه سرکوب می شدند و در سالی ک» عدالت اسالمی«به بهانه برقراری 

  . برای ايران اعالم کرد» سالی همراه با پيشرفتهای خيره کننده« را ٨۶د سال  پاسدار احمدی نژا.خواهند شد

توسعه ای دموکراتيک و پايدار بدون عدالت، . ديکتاتوری مذهبی حاکم مانع هر گونه توسعه دموکراتيک و پايدار است

ضها و پويشهای اجتماعی را ، گسترده شدن اعترا١٣٨٧بر اين نهاده سال . آزادی تحقق نخواهد يافتدموکراسی و 

     .دهد  مینويد
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