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تاعالم نشده اس ًا اما رسمنيي تعرانيحداقل دستمزد کارگران در ا  

 
  ١٣٨٧ اسفند ١٧شنبه                                                                                                 یفرهاد شعبان 
 

  
 اسفند از قول سه عنصر مدافع سرمايه داری در شورای عالی ١٤ خود به تاريخ ٩٦٤روزنامه سرمايه در شماره 

 که خود را "الحیص" و شخصی بنام  "ولی اهللا داود آبادی"  عضو کانون عالی کارفرمايان ،" باران محمدی"کار

 به منظور آزمايش عکس نماينده کارگران در شورای عالی کار معرفی کرده است، ميزان تعيين حداقل دستمزدها را

   . اعالم کردندالعملل طبقه کارگر و فعالين جنبش کارگری

ه تومان تبديل می اما وقتی اين رقم درصدی را ب.  درصد اعالم کرده اند٢٥ميزان افزايش دستمزد کارگران را آنها 

 سال  تومان بود در ٢١٩٦٠٠ مبلغ ٨٧ که در سال يعنی حقوق کارگران ايران.  تومان خواهد شد٥٤٩٠٠م  مبلغ کني

  .  تومان افزايش خواهد يافت٢٧٤٥٠٠بلغ متا  ١٣٨٨

. ندارد ٨٨ است و ربطی به سال ٨٧نرخ تورمی که حداقل دستمزد کارگران بر مبنای آن تعيين شده مربوط به سال 

 آنهم در اين اوضاع بی ی اعالم کند که نرخ تورمعند بطور قطن نمی توارکزی و هيچ نهاد ديگری هنوزچون بانک م

ار بانک مرکزی معتبر و شاخص  آم که اگر استاين در حالی .  مبلغی خواهد بود چه٨٨ در سال ثبات اقتصادی

 در ايران و حتی در کشورهای پيشرفته باشد؛ اما کنترل  آن توسط نهادهای مستقل کارگری قابل دسترس وهای

 نرخ تورمی که بانک مرکزی برای سال  از طرف ديگر بنا به نظر کارشناسان اقتصادی. سرمايه داری چنين نيست

  .  نرخ تورم در حال حاضر بسيار بيشتر از نرخ اعالم شده است اعالم کرده است غير واقعی  و ٨٧

 در حالی تعيين می شود که چند هفته پيش اعالم ٨٨داقل دستمزد کارگران برای سال  تومان بعنوان ح٢٧٤٥٠٠مبلغ 

بخشهای  " که اوالاين نشان می دهد.  استتومان هزار ٦٨٩  نفره مبلغ ٤شد که هزينه سبد مورد نياز يک خانواده 

  کارصميم شورای عالی ت"ا دوم.مطلق قرار خواهد گرفت خط فقر طبقه کارگر ايران با اين دستمزد زيروسيعی از

 شوراهای  تشکلهای زرد دولتی"سوما. يک تصميم ضد کارگری و جنايتی عليه ميليونها خانوار کارگری است

ا تائيد  اين تصميم ضد کارگری زده  و آنرد براسالمی کار و خانه کارگر و نماينده آنها در شورای عالی کار مهر تائي

   .ر پرونده مملو از جنايت خود عليه طبقه کارگر ايران افزودند و با اينکار برگی ديگری بکرده اند؛

 بنگاهها  پيش بينی کرده بوديم که دستمزدها براساس حفظ ثبات ما طی يک ماه گذشته و بشيوه های مختلف،در مقابل

م  تالش کرديعين حالدرشاخص زندگی کارگران، و آنها تعيين خواهد شد و نه تغييرمنافعموسسات سرمايه داری وو

.  نيستهنوز دير.  بسيج شويمتامين يک زندگی انسانین دستمزدها  با شعار که همه ما حول مبارزه برای تعيي

 رسما اعالم نشده و اين خبر به منظور آزمايش عکس العملل طبقه کارگر و فعالين جنبش تصميم شورای عالی کار

 که فورا از خود واکنش نشان داده و طبقه کارگر را حول بر فعالين جنبش کارگری است. کارگری منتشر شده است

  .    نفری بسيج کنند٤خواست افزايش دستمزد مطابق هزينه سبد مورد نياز يک خانواده 



 کارگر و اقشار کم در آمد جامعه و مقابله با آن از طريق افزايش اثرات ويرانگر تورم بر زندگی طبقهدر باره 

جمهوری اسالمی اما رژيم ناسان اقتصادی نوشته و گفته اند،  جنبش کارگری و کارشدستمزدها بسياری از فعالين

تحميل فقر اقتصادی هرچه بيشتر بر طبقه . پايبند موازين و پرنسيپهای يک رژيم سرمايه داری استثمارگر هم نيست

  ازائی ترين پرنسيپ وکارگر با اتکاء به سرکوب خواستها و مطالبات اين طبقه به منظور حفظ و بقاء خود پايه 

از اينرو تالش برای مجاب کردن سران رژيم جمهوری اسالمی برای برقراری يک . ماهيت ذاتی اين رژيم است

 ترين تالش اشل متغير در تعيين دستمزد کارگران متناسب با تغييرات شاخص سبد و هزينه زندگی در جامعه بيهوده

  . وری بلکه تجربه عملی مبارزه کارگران به اثبات رسانده استاين جهت را نه تئ.  و هدر دادن انرژی است

 برای تامين يک  و خيابانکارخانه و کارگاه و محل زندگیجزء توسل به مبارزه ائی رودرو درراهی بنابراين 

و ادارات کار اختيار در العمل دربعنوان دستورنيافته و  تا اين تصميم رسميت.باقی نمانده است زندگی انسانی

 و مبارزات سراسری چنين هدفی متحقق ات وتنها با اعتصاب؛ بايد جلو آن را گرفتمايان قرار نگرفته است،کارفر

بايد خواب ثبات و سودآوری بنگاهها و موسسات سرمايه داری به قيمت تحميل يک زندگی برده وار به . خواهد شد

 علی رغم روست واقفم، اماب طبقه کارگر ايران با آن روبر تمام دشواريهائی که. بقه کارگر را از چشمان آنها ربودط

  . اين تنها راه استکه واقعا آن را درک می کنم  اين دشواريهاتمام 
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