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رر فقث حداکليتالش هر ساله خانه کارگر در کمک به تحم  
 

 م فرورين هشتاد وهفتهفتبيست                                                                                         ی مرادريجوانم
 

   
 ی حداقل دستمزد برانيي تعزاني به مراني توجه کارگران اژهي توجه ها بوکهي هر سال زماناني سال است قبل از پاچند

 مثل خانه کارگر که خود از ی شود ارگانیکز م دستمزد متمرنيي تعتهي کار و کمی عالی از طرف شوراندهيسال آ

 افتد تا خود را به جلو صف اعتراض کارگران ی ماپو دستمزد است به تکنيي تعتهي کار و کمی عالی شورایاعضا

 یزاني از مشتري تر از مطالبات کارگران اما بنيي کم ارزش تر و پااري هرچند بسیبرساند و با طرح شعارها و مطالبات

 ارگران به منافع کیکيهمه آنکه فقط به منظورحفظ ظاهرنزدمهمتر ازکنند وي زمزمه مانيکارفرما دولت وگاننديکه نما

  مبارزه کارگران بروهيش و ريکشاندن مس با به انحراف  به نسبت به خود جلب اعتماد کند و سه جانتهي اعضاء کمنيبدر

.کندسر مسئله دستمزد از باال گرفتن تب اعتراضات ممانعت     

 تهي دارد و هم در کمتي کار عضوی عالی از اعضاء خانه کارگر که هم در شورایکي یوضي عزي ن٨۶ سال اني پادر

 و ندهي را گرفت و در مقام نماشي دارد طبق معمول دست پتي آن فعالسي حداقل دستمزد استان تهران به عنوان رئنييتع

 کارگران و دسته یازهاي نی بر روی کار کارشناسادي ززحماتعد از  بشانيا.  کارگران بر آمدیشتيآشنا با مشکالت مع

 دهند که به علت باال بودن مبلغ ی مصي تشخی قلم کاال را ضرور۴۴ ! ی ضرورري و غی کردن آنها به ضروریبند

و کار  که کارگران چشم و گوششان بازتر شود دهي نکند چون ترسی دهد به آن اشاره ای محي آنها ترجهي تهیالزم برا

 قلم را ٢٩ ی ضروری قلم کاالها۴۴ اني بزند و از مگري دی دسته بندکي شود دست به یباز هم ناچار م!  دهنددستش

خط فقر ري سوم زکيسطح  نفره که بتواند در۴ خانواده کي  ی حداقل حقوق برایمبنا  دادند وصي تشخی ضروریليخ  

.داد دشنهاي هزار تومان ظاهرا پ۴۶٩ دهند را اتيادامه ح   

 دستمزد برد دور از چشم کارگران پاکت نيي تعتهي و کمی عالی خود را به شورایشنهادي پس از آنکه پاکت پیوضيع

 و وزارت کار اني کارفرماندگاني کارگران در دست گرفته بود کنار انداخت و با دوستان نمانيرا که به خاطر تسک

 خط فقر را ري در حد دو سوم زیعني ششصد تومان و هزار ٢١٩ نشستند و مصوبه حداقل دستمزد زي دور ممانهيصم

 و دوستانش در خانه کارگر را آزموده و نه تنها مورد یوضي مانند عی سالهاست که کسانرانيکارگران ا. امضاء کردند

ران  شناسند، کارگی نمتشاني به رسمی مجمع و جلسه اچي گان خود در هندهي بلکه اصال به عنوان نماستندياعتماد ن

 اعتراض طبقه کارگر به خصوص در ی خانه کارگر در به سکوت کشاندن صدایاستهاي است که با سدي مدیهامدت

 فشار اعتراضات طبقه کارگر به ناچار در ظاهر ري که تحت تأثستيبار اول ن.  شناسندی دستمزد را مشيرابطه با افزا

 نگه داشتن نيي کارفرما و وزارت کار بر سر پاندگانينما بودن حقوق کارگر صحبت کرده اند اما همزمان با نيياز پا

 را امضاء کرده اند ی بخشنامه ها و مصوبه هائی پاجهيدستمزد کارگران دور هم به بحث و مشاوره پرداخته اند و در نت

 خانواده ی ضروریلي و بعد خی ضروریازهاي نی مدتها بر رویوضي عیآقا. که کامال به ضرر کارگران بوده اند
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 متوجه شده ديشا! هزار و ششصد تومان را امضاء کرد٢١٩ ی سرانجام پای کرده بود ولی کار کارشناسیگر کاریها

 یلي به اقالم خدني وجود دارد و البد فعال مذاکره بر سر رسی ضروریلي خیلي خانواده کارگر اقالم خیاست که برا

 ی عالیواضح تر از اقدام شورا! دارد نتيضوع درجه و درجه سه برخوردارند موتي که از اهمی و ضروریضرور

  با منافع کارگرانتيضد دارد درتيآنها عضودر خانه کارگر ان تهران که اعضاء  حداقل دستمزد استنيي تعتهيکموکار

؟باشد  تواندیچه م    

  به کنترل دریبرا و تالش  انهي حداقل حقوق سالنييتعنقش خانه کارگر و اعضاء آن در بر بود یمرور مختصرنجاي اتا

.آوردن مبارزه کارگران بر سر موضوع دستمزد    

 که با در نظر گرفتن مي واقف گردشتري تا بمي اعالم شده توسط رسانه ها داشته باشی بر آمارهای الزم است مرورحال

زد خود را مجاب حداقل دستمنيي تعتهيکمو کاری عالیشورا درنيمسئول! سام آورتورم سر وینظر گران ازیطيچه شرا  

؟دهند یرأ فقر بر طبقه کارگرلي درجه از تحمنيکرده اند که به ا    

 ٨۶ قلم در سال ٣۵٩ ی رقم کاال و خدمات شهری اسالمی جمهوری بانک مرکزی اعالم شده از سوی آمار رسمطبق

 ی خانواده شهرنيا باشد و ی می خانواده شهرازي قلم کاال و خدمات ن٣۵٩ یعني نرخ تورم بوده است نيي تعیمبنا

حاال .  استی دولتی کارمند رده باالاي کارفرما خانواده بلکه ستي کم درآمد جامعه نري حقوق بگايمطمئنا خانواده کارگر 

 ازي را با اقالم مورد نی خانواده کارگری برایوضي کارشناسانه عصي بنا به تشخی ضروریلي خی قلم کاالها٢٩

 ی از آنچه که برایعني شود ی م٨ برابر با ٣۵٩ به ٢٩نسبت . مي کنسهي مقایمرکز مد نظر بانک یخانواده مرفه شهر

 ی در حالني است و ای ضروری خانواده کارگری درصد آن برا٨ است ی کارفرما و کارمندان رده باال ضروروادهخان

 ٢٩ مبلغ معادل مي کنسهي هم مقا دو رقم را بانياگر مبالغ ا.  انددهي روا ندی قلم را هم به خانواده کارگر٢٩ یاست که حت

 ۵٨۶٢ ی قلم خانواده مرفه شهر٣۵٩ به تناسب آن مبلغ معادل که شود یهزار تومان م۴٩۶ ی خانواده کارگریقلم کاال

 است ، آنچه که به کارگر به عنوان حداقل حقوق یوضي عیشنهادي تناسب مطابق مبلغ پنياما ا.  شودیهزار تومان م

 یعنيهزارو ششصد تومان است ٢١٩مبلغ تعلق گرفته .  است یشنهادي کمتر از مبلغ پاري بس تعلق گرفت٨٧ سال یبرا

 ی کند حق دارد فقط برای مدي کند و تولی که کار می انساندي دقت کنیاندک. ی درصد خانواده مرفه شهر٧۵/٣حدود 

 در ی نقشچي که هی افرادکهي حال خود و خانواده اش از دسترنجش بر دارد دریهايازمندي درصد از ن۴ کمتر از نيتأم

حق درصد از ٩۶حداقل   دارند بلکه ی دسترس  روزمره استازي نهآنچه کهر   تنها به   ندارند نه ی ثروت اجتماعديتول  

.ندي افزای مشاني هاهي کارگران را هر روزه غصب کرده وبه سرمایخانواده ها    

در کارگر هزارستي و دوونيلي م٧ فارس داده است یزاربا خبرگگفتگو دری دوانني غالمحسی که آقایاساس گزارشبر

 یاعالم شده دولت طبق آمارني شوند، همچنیم نفرونيلي م٣٠ مجموعا شاني موجودند که با جمع اعضاء خانواده هارانيا

کيرنان آو  راکيمطابق با کارگران شاغل هرکه اگرنفر هزار۵٠٠ و ونيلي م٧ ازشي بیعني درصد ٩/٩ یکارينرخ ب  

. رسدی مونيلي م٣٠ از شي بی به عددميريخانواده چهار نفره در نظر بگ    

 آنان به اضافه معلمان و ی نفر کارگر و اعضاء خانواده هاونيلي م٣٠ راني اتي نفر کل جمعونيلي م٧۶از ! دي کنتوجه

 کي که برابر با یبا درآمد حق دارند ستي از آن در دست نی که متأسفانه آمارشانيکارمندان کم درآمد و خانواده ها

 هستند و معموال در پروژه ها ی فنی تخصص های که دارایکوچک رقم عدد ني کنند، ازای خط فقر است زندگريسوم ز
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 ی مافتي باالتر دری کماي در حد خط فقر ی کنند مبالغی کارمشاني سخت دور از خانواده هاطيبه طور موقت در شرا

 ی می به کجا رواتي ادامه حی براستي ندارند و معلوم نی درآمدچي هکاري بیاده ها خانوتي نفرجمعونيلي م٣٠. کنند

 ی به وضوح نشان مديافکني بی روزانه نظری اگر به آمارها و گزارشهای زنند؟ ولی می دست به چه کارهائايآورند 

 ٣٠ ني به ذکر است که از االزم.  دارندیکاري در بشهي رادي مانند فحشا و اعتی اجتماعیهايدهند که اکثر ناهنجار

 خود هي درصد از حقوق پا۶٠ شده هستند که موقتا کاري کارگر بنفر هزار ۴٣ کاراني بی خانواده هاتي نفر جمعونيليم

 یتي جمعشاني رقم با اعضاء خانواده هاني کنند، جمع ای مافتي دریکاري بمهي به عنوان بی اجتماعنيرا از سازمان تأم

 ،ی درآمدچيدرصد بدون ه٣٩ خط فقر، ري درصد ز٣٠ نفر حدود ونيلي م٧۶از .  دهندی مليک هزار نفره را تش١٧٢

 اي حداقل حقوقشان در مرز خط فقر زانيم) معموال مهندسان( که به خاطر تخصصشان ی درصد کارگران١٠حدود 

ارمندان کم درآمد را کم کرد تا معلمان و کی خانواده هاتي جمعديبا  مانده هم یدرصد باق٢١از دارد و آن قرارباالتر از  

. شدکي قلم است نزد٣۵٩ شاني مصرفیها مرفه که سبد کاالی خانواده هاتيبه رقم جمع    

 درآمد ی بی بخشهای زندگتي درک وضعی وبراستي نی کار دشواری و رسمی دولتی رسانه هاقي آمار از طرمطالعه

 دستمزد و خانه کارگر نيي تعني که مسئولی از نوعی ای به کار کارشناسیازيو کم درآمد جامعه بخصوص کارگران ن

 دهد که حداقل سهم کارگر از صي تواند تشخی میرف طی و بداريهر وجدان ب. زحمت آن را به خود داده اند هم ندارد

رتکه  آن باال نشسته اند مدتها چکهي کسانکهي داشته باشد، در حالی انسانی زندگکي باشد تا بتواند ديدسترنجش چقدر با

 ما را همچنان ی داران سطح زندگهي به سود سرمابي از آسیري جلوگی کنند که برای اندازند و حساب و کتاب میم

 تي و اهانت به اکثرري تحقیعني حداقل دستمزد نيي تعاريقرار دادن خط فقر به عنوان مع. ر خط فقر نگه دارنديز

 ی کردن منزلت انسانمالي پادي در ذلت و تأستني دانستن زتهسي و ذلت شده اند، شای که محکوم به تنگدستیانسانهائ

  بعد از دوره رانيکارگران ا  دستمزد به   حداقلنيي تع تهي کار و کمی عالی ارمغان شوراني است، و اني توهنيبزرگتر

.است  مذکور بودهی اعضاء زحمتکش ارگانهاقي دقی کار فشرده و کارشناسیا  
 
 

٢۵/١/١٣٨٧ ی مرادريجوانم  
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