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  کنند؟ین حقوق زندگيک ماه با ايوالن حاضرند ئمس   
  

ماه هشتاد و شش اسفند م هفتبيست                                                                       غزال آزادفر  
  

   هزار تومان٣٨٠: تمزد و خط فقران حداقل دسيفاصله م
ش يدرصد افزا٢٠نده آارگران با يآ    آه حداقل دستمزد سالیحالدر

 خطاب ینامه ادرآارگرهزار حدود دو ن شده است،يينسبت به امسال تع

 ٢٠ش يافزا ران اعالم آردند آهي ای اسالمیمهورجين به مسئول

   .ان را دوا نخواهد کردآارگری ازچ درديدستمزدها، ه  حداقل یدرصد

، یرضا محمد علي اسفند، به نقل ازعل٢٤جمعه،   مهر روز یخبرگزار

 کار، ی عالیم شوراي اعالم کردآه براساس تصمیوزارت کار و امور اجتماع  یر کل روابط عمومير و مديمشاور وز

سال داقل دستمزد کارگران آه درب، حين ترتيبد. ابدي یش مي درصد افزا٢٠، ١٣٨٧  حداقل دستمزد کارگران در سال 

   . رسدی تومان م ٦٠٠و   هزار٢١٩نده به يسال آبوده است، در  هزار تومان ١٨٣، ١٣٨٦

 تومان به مزد ٨٤٥ کارگران، یر سطوح دستمزدي سایبرا: ن افزودي همچنین مقام وزارت آار و امور اجتماعيا

   . شود، اضافه خواهدد شدیسبه م محای درصد که به صورت پلکان٥روزانه آنان، به عالوه  

قانون   ٤١ ماده یدر اجرا   انيندگان سه گروه دولت، آارگران و آارفرمايد همه ساله با حضور نماي آار بایعال یشورا

ن با توجه يهمچن شت و يزان درآمد آنان با سطح معيم   شتريآار با در نظر گرفتن مصالح آارگران و در انطباق هرچه ب

 آارگران یقانون ن حداقل مزد ييمورد تع جامعه دریط اقتصاديشراان ويآارفرما    ویدي تولیها بنگاهات يبه مقتض

ق حوزه معاونت يطراز   یاجتماعو امورر آاري وزی با امضایا  بخشنامهیب را طيتصوموارد موردآند و  یريگ   ميتصم

      . برساندآشور سراسر قانون آار   مشمول یان و آارگران واحدهايه آارفرماي آلیبه آگاهروابط آار

ش يافزا ش حداقل دستمزد آارگران منطبق با يسنا عنوان آرده اند آه افزاي از رسانه ها همانند این ارتباط، برخيدر ا

 در یآارگر  ین همه، آارگران و تشكل هايبا ا. ده استي درصد رس٢٠ به ینرخ تورم بوده است آه در سال جار

ش ي آه افزایطيشرا  معتقدند در ی آارگریتشكل ها.  آرده اندین شورا ابراز نگراني ای هایريم گياز تصمريخان ايسال

ن راستا، يدر هم. است ن شورا عمال بر ضد منافع آنان يزان نرخ تورم است، عملكرد ايدستمزد آارگران آمتر از م

 آنند و پس از یشرآت م  شورا ینشست هاه آارگران درندي آه به عنوان نمایانفعال آساناز از فعاالن آارگریبرخ

   . آنندیانتقاد م  نهند، ید مييمات آن مهر تايه، بر تصمي اولیمخالفت ها

ش حداقل دستمزد آارگران، در يمخالفت خود با افزاان گذشته بارهايسالان دريندگان آارفرمايگر، نماي دیاز سو

 از یاريبس  آه یابراز داشته اند، مشكالت  مواجه هستند، یده اقتصاديشكالت عد آه آارخانه ها و شرآت ها با میطيشرا 

توجه به مشكالت،  ان با يحال، آارفرماهردر.  دانندی آن می دولت را عامل اصلیهااستياقتصاد دانان، سآارشناسان و

آنان نباشد، اخراج  ورد توافق ن موضوع مي آه ای دهند و هنگامیش حداقل دستمزد آارگران ميبا اآراه تن به افزا
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   .ردي گیآارگران مد نظر قرار م

 توسط وزارت آار و امور ١٣٨٥ دوگانه را آه در سال ی کارشناسان به تجربه دستمزدهاین ارتباط، برخيدرهم

زد دستم ن ييش حقوق و تعي، هدف از افزایوزارت کار و امور اجتماع.  کنندی به اجرا گذاشته شد، اشاره میاجتماع 

بود، اما   عنوان کرده ی کارگران قراردادیان به استخدام رسميق کارفرماي کارگران و تشویازهاين نيدوگانه را تام

ان يبلکه کارفرما امدند، ي در نی به استخدام رسمیم، نه تنها کارگران قراردادين تصمي ایها نشان داد که با اجراگزارش

ن يا. خود قرار دادند  را در برنامه آار یتمزدها، اخراج کارگران قراردادش دسي از افزای ناشینه هاي کاهش هزیبرا

، یآار و امور اجتماع ر يوز ، ی آار به رغم مخالفت محمد جهرمی عالیت موجب آن شد آه شورايموضوع در نها

   . دوگانه را حذف آندیدستمزدها

     حاضريد يك ماه با حداقل دستمزد يك آارگر زندگی آنيد؟  

ندگان ينما  و یته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعي کار، کمی عالی به شورای که در نامه ایآارگر دوهزارحدود

دستمزد : "اند  گذشته پرداخته اند، گفته یش دستمزد آارگران در سال هايزان افزاي به انتقاد از می اسالمیمجلس شورا

ر، ي حقوق بگیبخش ها ر ي ما کارگران و سای کار برای عالی دولت و شورای گذشته از سوی سال های که طیو حقوق

 ما را نکرده ی زندگینه هايهز چوجه، کفاف ين شده است، به هييهمچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تع

گر يط حاضر، ما دي که در شرایطور به .  فرو رفته اندیشتري ما در فقر و فالکت بیاست و سال به سال، خانواده ها

 ی، حتی فعلیم با دستمزدهاي توانینم م و يستيمان ني خود و خانواده هایر براي بخور و نمیک زندگين يقادر به تام

   ."مين کنيز تامي خود را نی منازل مسکونیاجاره بها

منطقه   در يیه و توسط آارگران آارخانه هايران تهيكار اي و بی آارگران اخراجیه سراسرينامه مذآور به ابتكار اتحاد

   . است ده ي، آرمانشاه و تهران به امضا رسیجان شرقي، آذربایجان غربي آردستان، آذربایه و استان هايعسلو

آنان   یت زندگيش حداقل دستمزدها، جبران وضعينكه روند افزاين نامه را امضا آرده اند، با اشاره به اي آه ایآارگران

د يقدرت خر  ده ها برابر شده و ی زندگینه هايدر طول چند سال گذشته، هز: "د آند، نوشته انیشان را نميو خانواده ها

   ."ن تر آمده استي پائی سابقه ایران بطور مرتب و بير مزد بگيما کارگران و سا

هزار   ١٨٣سال قبل، حداقل دستمزد را : "رندگان در مورد دستمزد آارگران آمده استيم گين نامه خطاب به تصميدر ا

 با باال یجار  است که در طول سال ین در حاليا.  هزار تومان بود٥٠٠ یزان خط فقر بااليد، اما مين کردييعتومان ت

ن يخودتان در ا .  خرد شده استیر فشار نداريران زي، کمر کارگران و حقوق بگی زندگینه هايرفتن سرسام آور هز

شان انسان است، در   یسته ي توان آنچنانکه شای هم نمون تومانيليک مي با ید که حتي دانید و مي کنی میمملکت زندگ

   ." کردین جامعه زندگيا

ماه  ک ي ی شود، حتی که به ما کارگران داده ميین حقوق هايد با ايا واقعا حاضريآ"ده اند ين پرسيآنان سپس از مسئول

ن همه يا د يم که سهم ما از توليقبول کنن را يد ايم؟ پس چرا ما باين را قبول کنيد ايد؟ پس چرا ما کارگران باي کنیزندگ

   "ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فالکت روز افزون باشد؟

ر يغ  آنها ی براین زندگي کنند و تداوم ایر خط فقر زندگي توانند زیگر نمين نامه اعالم آرده اند آه ديامضا آنندگان ا

خانواده چهار  ک ي ی شرافتمندانه و مرفه برایک زندگين يما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تام. "قابل تحمل است



 

 3

   ."ميران هستي سطوح مزد بگیق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامينفره از طر

: گفت ن يران در گفت و گو با روزآناليكار اي و بی آارگران اخراجیه سراسري اتحادی از اعضایكين خصوص، يدر ا

 یسته ايشا  ی خواهند از زندگی هم آه آن را امضا خواهند آرد، میگرانيده اند و دن نامه را امضا آري آه ایآارگران"

ون آارگر يليهفت م ن شده است، يين دو سه سال تعيه در اژي آه بويیبا حداقل دستمزدها: " افزودیو." برخوردار شوند

   ."داشته باشند ده ماندن در آمد  زنی برایزان آافين امكان را ندارند آه بتوانند به مي ایشان حتيو خانواده ها

نده يآ  سال ی برای هزار تومان٢٢٠نكه حداقل دستمزد آارگران حدودا ي آرد آه با احتساب اینيش بي پین فعال آارگريا

 ساده یليخ"  :  دارد، گفتی هزار تومان٣٨٠ر ي فاصله چشمگی در سال جاری هزار تومان٦٠٠الم شده عبا خط فقر ا

   ." افتاد  خواهند ی آنان به چه روزگاریش نرخ تورم، آارگران و خانواده هايوجه به افزا توان گفت با تیم

       تورم افسار گسيخته برای سال آينده  

 تورم اعالم شده توسط ی درصد٢٠ اعالم شده است آه نرخ یطي در شرا١٣٨٧ سال یحداقل دستمزد آارگران برا

تورم   یند نرخ واقعي گوین اقتصاددانان مي از ای برخیحت. دانان نبوده است از اقتصادیاري مورد قبول بسیبانك مرآز 

   .ستيح نين نرخ تورم صحيي تعی برای بانك مرآزیارهاي درصد است و مع٣٠ش از يب

 ٢٢ن اقتصاددانان است آه روز ي، از جمله ای دولت محمد خاتميیر امور اقتصاد و دارايرآوند، معاون وزيد شيسع

 مورد ی قلم کاال توسط بانک مرکز٣٨٠نرخ تورم بر اساس حدود : " آفتاب گفتیت و گو با خبرگزاراسفند در گف 

. شود ین گرفته ميانگي شوند و از آنها می میبند  قلم کاال در چند بخش مختلف طبقه٣٨٠ن يا. رديگ یمحاسبه قرار م 

شده   اعالم یشتر از تورم رسميار بينرخ تورم بسها   خانوارینه برخي خواهد بود که در سبد هزیعيار طبين بسيبنابرا 

   ".احساس گردد

 نژاد، ی دولت محمود احمدی بودجه ارائه شده از سوی با بررسی اسالمی مجلس شوراین مرآز پژوهش هايهمچن

   . خواهد شد١٣٧٨خته در سال ين بودجه موجب تورم افسارگسيهشدار داده است آه ا 

اشته است آه حداقل  دیان آارگران، را در پيژه در مي در جامعه، بوینگران ، ن موضوع، به گزارش رسانه هايا

ش حداقل دستمزد يحال، با افزا.  خط فقر استیتومانهزار ٦٠٠ يين ترازرقمار پاي بسیسال جاردستمزدشان در 

ون يليم هفت  حداقل ی در جهت بهبود زندگی توان گفت آه مسئوالن گامیا مي هزار تومان، آ٢٢٠آارگران به حدود  

حقوق حدود   ماه، ی د١٩ه در ي آه به نوشته روزنامه سرمایطي آنان برداشته اند؟ آنهم در شرایآارگر و خانواده ها

   شود؟یاعالم م ن و يي آار تعی عالی شورای است آه از سویران، همان حداقل دستمزدي درصد از آارگران ا٨٥
  

  غزال آزادفر

  ]٢٠٠٨٫٠٣٫١٦ [١٣٨٦ اسفند ٢٦يکشنبه 

 سايت روز


