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؟ ابزار اخراج اي حداقل حقوق علت یاعالم دو نرخ  
       

  شش ماه هشتاد و آبان دوم بيست                                                                                          ی مرادريجوانم 
 
  

حداقل دستمزد اگرچه از نظر زمانی و تأثيرش بر وضعيت زندگی کارگران از اهميت  موضوع دو نرخی کردن

کارگر نيست اما از  اعالم و دوره بالفاصله بعدش برخوردار نيست و امروز ديگر موضوع مبارزه روز طبقه هنگام

 و هنوز هم به در درون طبقه کارگراست لحاظ نوع برداشت و درک متفاوت از آن که منطبق بر نگرشهای متفاوت

  .دچار اشتباه می شوند الزم است باز هم به آن پرداخت نظر من بخصوص فعالين کارگری در تحليل خود از آن

  سال گذشته٢٨ايران سالی آزاردهنده و پر از رنج و اضطراب رقم خورد و در تقويم تاريخ   برای کارگران٨۵سال 

نکرده و هر سالش را با  اش براق تر و برجسته تر نمايان است، هرچند طبقه کارگر هيچ سالی را با آرامش سپری

که با مروری اجمالی می توان برجستگيهای  انواع تجاوز به حقوق و تحمل سرکوبها پشت سر گذاشته، به طوری

ل بيشتر از هر سال ديگری طبقه کارگر از نظر وحس کرد، اما اين سا حکايت از دردها و آالم گذشته بر او را ديد

حتی  سالی که سرمايه داری ايران دامی گسترده بود بی آنکه. و اخراج و بيکاری به خود ديد اقتصادی آسيب پذيرفت

شايد بيش از يک ميليون  طعمه ای را لزوما از دست دهد و صيدی به بزرگی غصب حق حيات صدها هزار کارگر و

هرچند سالهای قبل و . سرمايه های خود افزود واده های کارگری کرد ومنافع حاصل از آن را بهانسان اعضاء خان

و اخراج او به بهانه های جورواجور از جمله باال رفتن هزينه توليد به  يک ساله بعد از آن هم تعرض به حقوق کارگر

عميق تر و   بيکار سازی گسترده داغی٨۵اندک دستمزد کارگر بی وقفه ادامه داشته و دارد ولی سال  خاطر افزايش

  در شش ماهه اول همان سال نقش گرفت وانعکاس درد عمق آن داغ. سوزان تر بر پيکر طبقه کارگر برجای گذاشت

مأيوسانه خانواده های   هزار کارگر اخراجی طی آن مدت و نگاههای٣٠٠ تا ٢٠٠آن بر چهره های رنجور و نا اميد 

 .  کل طبقه کارگر را آشفته و نگران کرده بودوهآنان عيان گشت که بعال

 هزار کارگر را به کارفرمايان ٣٠٠مستقيم مجوز اخراج حدود   دولت خودش غير٨۵در همان شش ماهه اول سال  

 شد که کارفرمايان راحت تر از قبل توانستند تحت نام ورشکستگی و عدم توانائی در اين مجوز طوری صادر. داد

آنان محصول دو نرخی  ی از هرج و مرج و کسادی بازار فروش و گرانی مواد اوليه که به زعمپرداخت حقوق ناش

گويا قبل از آن قيمت اجناس سرسام آور گران . برسانند بودن ميزان حداقل دستمزد بود دامنه تعرضشان را به آن حد

به حقوق کارگران اضافه نشد  که حتی يک ريال هم ٧٠ تا اوايل دهه ۵٨سال  درصدی از۴٠٠ ، ٣٠٠نشده، تورم 

  ! آمد بود که در نتيجه دو نرخی بودن حقوق آن گونه هرج و مرج و گرانی بوجود٨۵فقط سال  گرانی نبوده و

دسته هستند که هميشه برای منصرف کردن کارگران از خواست افزايش حقوق به زبان  اين نوع حرفها از همان

هزار انسان را   طرحی حساب شده بود که فوری به بار نشست و صدهاتعيين دو نرخی حداقل حقوق. می شوند آورده

دولت و بقيه کارفرمايان توانستند به بهانه از  با اين طرح. به خاک سياه نشاند که در حقيقت هم همان هدف اصليش بود
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ا که ميزان سود بی حد و حصر باال ببرند و همزمان کارگران بسيار زيادی ر کنترل خارج شدن بازار قيمت اجناس را

کاهش به قول  يافته بود از کار بيکار کنند در حالی که عامل باال رفتن قيمت، ايجاد هرج ومرج و دهيشان کاهش

اين ترفند از . حداقل حقوق بودند  خودشان کارآئی و ميزان سوددهی کارگران همانا خود طراحان دو نرخی کردن

تأثير آن بر اوضاع اجتماعی و بويژه مستقيما بر طبقه کارگر  و مراحلآنجا که کامال از پيش برنامه ريزی شده بود 

 داری ايران بود مسئوالن مربوطه در حاليکه اکثريت جامعه از شدت گرانی به فغان آمده در کنترل کل سيستم سرمايه

ود را نيز از امرار معاش خ بود و از طرفی هم توده های عظيمی از کارگران عالوه بر تحمل بار گرانی تنها راه

در جواب به هر آدم معترض از فشار گرانی . بودند دست داده بودند، با آرامش به تحليل و نتيجه گيری آن سرگرم

چرا که اگر کارگر افزايش حداقل حقوق را نخواهد اين . " نشان می دادند قربانيان اصلی يعنی کارگران را مقصر

اجناس   که دولت خواسته به خواست کارگران توجه کند افراد سودجوو حاال! رفتن تورم نمی شود  جوری باعث باال

  "!را گران می کنند

بودند،  خودشان خواستار افزايش حقوق !که تکليفشان روشن است اصال حق اعتراض ندارندکارگران اخراج شده هم 
را نسبت به کارگران کارفرمايان  در اين رابطه وزارت کار فقط خواسته کار خيری انجام دهد که اگر بشود دل

در هر صورت . موقت تعدادی را به استخدام رسمی در آورند زحمتکش به رحم آورد و به جای استخدام قراردادی و
  !حال از بيکار شدن صدها هزار کارگر هم راضی نيست دولت بی طرف بوده و در عين

 عث بيکار شدن بسياری از کارگران شده ودولتی گفته شد که دو نرخی کردن حداقل حقوق بابارها از زبان مسئوالن 

 استفاده کرده  کارگرانشان را اخراج حتی گفته اند که در اين رابطه اشتباه شده و کارفرمايان هم از اين اشتباه سوء

کارفرمايان داده تا کارگران را  جالب بود مسئوالن خود اقرار داشتند که دو نرخی بودن حقوق بهانه به دست. اندکرده 

بعد از اعالم دو نرخی حقوق ماهها ! از دست کارفرمايان نکردند اج کنند اما هيچ اقدامی در جهت گرفتن اين بهانهاخر

اخراجی از صدها هزار نفر گذشت اما هيچ کاری صورت نگرفت تا روند اخراج را قطع کند  گذشت و تعداد کارگران

نفر از اعضاء خانواده های  تر کشاندن بيش از يک ميليونتازه بعد از اخراج آن همه کارگر و به فقر و فالکت بيش و

به خاطر خير و  البد آن مشت محکم هم. کوبيدند کارگران اخراجی مشت محکمتری بر سر کل طبقه کارگر ايران

 ١٨٠ هزار تومان و ١۵٠طرح دو نرخی باطل اعالم شد و به جای ! شد صالح طبقه کارگر بود که بر سرش کوبيده

تفاوت دو   هزار تومان مابه٣٠گرفتند به خاطر نجات بقيه کارگران از اخراج به نمايندگی آنها از  تصميمهزار تومان 

اخراج صدها هزار کارگر اخراجی  اما کسی مسئوليت!  هزار تومان در ماه قناعت کنند١۵٠نرخی چشم بپوشند و به 

 هزار تومان از حقوق کارگران بود کسی ٣٠ن کارفرمايان که زد را به عهده نگرفت و بعد از برآورده شدن خواست

 هزار تومان مورد مناقشه اخراج کرده بودند نخواست ٣٠ کارگرانشان را ظاهرا به خاطر از کارفرمايانی که

اين دوره آنچه حاصل  طی. کارگران اخراجی را به سر کارهايشان بازگردانند و تورم هم حتی ذره ای فروکش نکرد

بازار و شانه خالی کردن از اجرای تعهدات قانونی  دن سودهای کالن ناشی از گرانی و آشفتهگرديد امکان به جيب ز

داران و بيکاری و فالکت صدها هزار کارگر و خانواده هايشان و پايين  نسبت به کارگران اخراجی برای سرمايه

بلکه طرحی  حقوق اشتباه نبودهبه وضوح معلوم بود که اعالم دو نرخی حداقل . اکثريت جامعه بود آمدن سطح زندگی

زندگی از صدها هزار انسان که  حساب شده و به منظور هجوم گسترده تری به حقوق کل طبقه کارگر و گرفتن حق
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کارگران با کارفرمايان بر سر ابتدائی ترين حقوق که هر  تجربه دهها سال درگيری. محکوم به اخراج شدند بود 

بياناتی همچون همزيستی و همدلی کارگر  شده اند برای کارگران پوچیواقع    تعرض روزه توسط کارفرمايان مورد

نمايندگان کارفرمايان شعار داده می شوند به عميق ترين ميزان ممکن به  و کارفرما که هميشه از سوی دولت و بقيه

کارگر ندارد  انه زدن باخود دولت هم به اين موضوع آگاهی کامل دارد که کارفرما هيچ عالقه ای به چ اثبات رسيده و

دولت در حالی . به کارگر به توافق برسد که با او سر ميز مذاکره بنشيند و بر سر ميزان حقوق يا نحوه پرداخت آن

 ١۵٠ هزار تومان يعنی قبول ٣٠برسد در صورت صرف نظر از  کارفرما را آزاد می گذارد با کارگر به توافق

ر آورد که کارگر را مجبور به امضاء قرارداد سفيد می کند و بعد از طی سالها رسمی د هزار تومان او را به استخدام

انفرادی حتی يک  ادامه چنين شيوه ای از استخدام، علی رغم شکايات فراوان کارگران به صورت دسته جمعی و از

ه اند و اين ارگانهای مرتبط بازخواست نشد مورد از کارفرمايانی که مرتکب اينگونه خالفی شده اند از سوی

مقامات وزارت کار در رابطه با دو نرخی کردن حقوق اين بود که  توجيه. موضوعی پنهان از ديد دولت نبوده است

 ! هزار تومان او را به استخدام رسمی در آورد٣٠با توافق کارگر مبنی بر چشم پوشی از  کارفرما را ترغيب کنند

 ١۵٠ قرارداد هم با ر موقت با قراردادسفيد امضاء و حتی بدونواقعا جالب است کارفرمائی که حاضر نيست کارگ

را  بحران فقر و بی کاری! دولت او را آزاد گذاشته و توصيه می کند با کارگر مصالحه کند  به کار گيردهزار تومان  

 هستند و به عوامل ايجاد بحران آن هم توصيه اخالقی به کسانی که خود از! می خواهد با توصيه های اخالقی حل کند

دولت ترغيب بوده يعنی همان توصيه اخالقی که کارفرما  واسطه همين بحران سود به جيب می زنند، دقت کنيد قصد

؟ دولت کارفرما را ملزم نکرده که !قربانی اخالقيات بکند نه مکلف کردن کارفرما ابدا حاضر نيست منافع ماديش را

 ١٨٠ناچار است  د بايد او را استخدام رسمی کند و در غير اينصورت هزار تومان بده١۵٠خواهد به کارگر  اگر می

با يک تير دو نشان را زدند، اول مانع از  با اعالم دو نرخی حداقل حقوق دولت و کارفرمايان. هزار تومان قبول کند

ر تومان  هزا۶٠تورم و حداقل حقوق شوند چون با فاصله ظاهری  گسترش اعتراضات کارگران نسبت به عدم تناسب

  هزار تومان بود و از طرفی هم با وعده احتمال١۵٠به سطح توقع کارگران نزديکتر از  نسبت به سال گذشته تا حدی

 هزار تومان را ١۵٠بتوانند  رسمی شدن آنها را دچار سرگيجه کنند تا بعد از انجام اخراج سازی گسترده راحت تر

مختار و آزاد  کارفرمايانی رادولت همان  .  پرداخته کنندترساخته،مبنا قرار دهند و همچنين زمينه اخراج را آسان

حادثه ای کمترين مسئوليتی حتی نسبت  گذاشته که از بيمه کردن کارگرانشان طفره می روند و در صورت وقوع هر

ی از اينگونه موارد نقض حقوق که بخش عظيم. عهده نمی گيرند به مداوای کارگر آسيب ديده در جريان کار را به

 چيزی نيست که مسئولين از آن بی خبر باشند، چون مراجعه کارگرانی از اين گروه به کارگران متحمل آن هستند

توان پذيرفت که هدف  از اينرو نمی. مراجع مرتبط با امور کارگری و کارفرمائی هر روزه و به طور گسترده است

به اخراج کارگران بسيار زيادی ختم شده علتش   که نتيجهترغيب کارفرمايان به استخدام رسمی کارگران بوده و حاال

اشتباه شورای عالی کار سوءاستفاده کرده اند و نيت خير شورا را تبديل به  اشتباه در محاسبات بوده، کارفرمايان از

ار صدها هز گويا اعالم دو نرخی حداقل حقوق به طور اتفاقی عامل اخراجهای! برای کارگران کرده اند فاجعه ای

  نايپا   .بود  طرح اخراجهانفره بوده، کامال برعکس اعالم دو نرخی حقوق فقط ابزاری برای عملی کردن

  ٢٢/٨/١٣٨۶ سايت اتحاد   مرادیريمناوج


