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ا دستمزد هشي درصد افزا٢٠ نيي تعندي سالم دمکرات از فرایگزارش و جمعبند  
 

 ماه هشتاد و ششاسفند م ششبيست                                                                            یميفرنوش عظ
   

  ! درصد٢٠نهايت درصد در  ٣١ تا ٦) ؟(!اندکی تناقض

 تيتر خبری بود که اين جمله،» . تومان رسيد٦٠٠هزار و  ٢١٩درصد افزايش به  ٢٠حداقل حقوق کارگران با «

و امور کاروزير حداقل دستمزد کارگران به نقل ازمتفاوت درباره تعييناخبارگذشت يک هفته از انتشارسرانجام پس از

  .اجتماعی در رسانه ها منتشر شد

که متشکل از " سه جانبه"ر حالی است که اين تصميم در غياب نمايندگان واقعی کارگران و در شورايی به ظاهر اين د

  .نماينده دولت، نماينده کارفرمايان، و به اصطالح نماينده کارگران تصويب شده است

خود از منافع طبقه ی در مورد نمايندگان دولت و کارفرما هيچ بحثی نيست، چون آنان بر اساس غريزه ی طبقاتی 

دولت که در واقع دست نشانده ی همين سرمايه داران است و کارفرمايان نيز صريحن اعالم . خودشان دفاع می کنند

اما بحث بر سر نمايندگانی است .  درصد به حقوق کارگران موافقت خواهند کرد٦کرده بودند که نهايتن با اضافه کردن 

سوال اين جاست که اين آقايان از چه فرايندی توانسته اند . ورا شرکت داشته اندکه به اسم طبقه کارگر در اين ش

نمايندگی طبقه کارگر را به دست آورند؟ و در ضمن آيا واقعن در اين گفتگوها منافع طبقه کارگر را نمايندگی کردند؟ 

کارگران حتا از ابتدايی ترين اين در حالی است که بنا به اعتراف وزير کار دولت حامی سرمايه داران بسياری از 

  .امکانات زيستی و حقوق شان نيز محرومند

، ی مانند شاغالن بخش ساختمانیون نفر آارگر در آشور وجود دارند آه برخيليم ١٥:  در اين زمينه گفتیجهرم

 ین اجتماعياممه شده تيستند و آارگران بيمه شده ني بیآنند، ول یافت مي، حداقلِ  حقوق را دریونقل و آشاورز حمل

  .ون نفرنديليم حدود هشت

ها بر اساس  ها و آارخانه درصد آارگران در بنگاه ٥/٢١با توجه به آمارها، : د آردي تاآیر آار و امور اجتماعيوز

 درصد از کارگران حتی اين حقوق را نيز ٨٠اين بدين معنا است که نزديک به . آنند یافت ميحداقل مزد حقوق در

  .دريافت نمی کنند

 درصد، در حالی به دست آمده است که تا پايان روز ١٠توافق نهايی برای افزايش حداقل دستمزد کارگران به ميزان 

چهارشنبه اختالف نظر جدی در اين زمينه وجود داشت؛ چرا که در جلسه دوم شورای عالی کار برای تعيين حداقل 

درصدی حداقل حقوق سال آينده  ٣١ديگر پيشنهاد افزايش  چهارشنبه ادامه داشت، بار ٢٣حقوق کارگران که تا ساعت 

در اين نشست، پيشنهاد . کارگران توسط نمايندگان گروه به اصطالح کارگری مطرح شد، ولی به تصويب نرسيد

ِ  حداقل حقوق سال  ٦افزايش حداکثر  اين پيشنهاد .  کارگران که توسط کارفرمايان ارائه شده بود٨٧درصدی

درصد  ١٠ ساالنه و حق سنوات حداکثر به حدود یدير حق اوالد، عيها نظ یر پرداختيدر نظر گرفتن ساکارفرمايان، با 

  .ميداانج دريافتی کارگران می
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  نمايندگان کارگران در اين شورا را بهتر بشناسيد

 ها دقت کنيم، در اين گفت و گو ها نقش چندانی نداشتند و اگر به مصاحبه های ايشان با رسانه" نمايندگان کارگران"

گزارشات ايشان آنقدر ضد و نقيض است که خواننده را به شک می اندازد که آيا اين آقايان همگی در يک جلسه شرکت 

کرده بودند؟ و يا اينکه از چند جلسه ی مختلف صحبت می کنند؟ همين اختالف برداشت از چگونگی پيشبرد گفت و گو 

فقط جنبه ی تزئينی داشته و همچنين بيانگر آنست که خوِد اين " گراننمايندگان کار"ها نشان می دهد که شرکت 

  .نيز نقش خود را جدی نگرفته اند" نمايندگان کارگران"باصطالح 

 از اعضای شورای عالی کار که از طرف یکينده ي درصدی مزد کارگران در سال آ٢٠ش يزان افزايبعد از اعالم م 

  . کردیتيش اظهار نارضايزان افزايندگان کارگران منسوب شده است از ميدولت حامی سرمايه داران به نما

 حداقل ی درصد٢٠ش ي افزایيب نهاي بعد از تصو- کار ی عالینده حکومتی کارگران در شوراي نما-یم بهراميمحمد سل

ش مزد يفه افزاي وظ٤١ کار طبق ماده ی عالیشورا: سنا اظهار کردي در گفت وگو با ا٨٧مزد کارگران در سال 

 باشد، اما ی تواند متفاوت با نرخ واقعی می بانک مرکزیبراساس تورم را دارد که هر چند نرخ تورم اعالم شده از سو

  .اعالم شده استن نرخ ي کار همی عالیمالک شورا

پس از اعالم :  افزود٨٧ سال یان براي کارفرمایش مزد کارگران از سوي افزایشنهاد شش درصدي با اشاره به پیو

ز يش نيزان افزاين ميم، اما چون از اي درصد برسان١٨ش را به ين نرخ افزايم اي ها توانستی زنیشنهاد با چانين پيا

ر کار و امور ي که با وزیي سپس با صحبت هایم، ولي کار را ترک کردیل عاین جلسه شورايم بنابراي بودیناراض

  .ميش دهي درصد افزا٢٠ن نرخ را به يم ايم توانستي داشتیاجتماع

وی که خود را نماينده ی کارگران می داند هيچ توضيحی نداد که به جز قهر کردن از جلسات رسمی و دولتی چه راه 

 از یکيهنوز :  در ادامه البته اضافه کردید کارگران در نظر گرفته است؟ بهرامکار ديگری را برای افزايش دست مز

  .ن نرخ اعالم شده استي به هر حال ایرفته و امضا نکرده، وليش را نپذيزان افزاين ميندگان کارگران اينما

وق کارگران حتا لحظه ای البته اين تمام ماجرا نيست نبايد لحظه ای خيال کنيم که اين افراد حاضرند برای دفاع از حق

  .در مقابل دولت و سرمايه داران بايستند

ن مورد به ايسنا يز در اي ن- کار ی عالینده های حکومتی کارگران در شورايگر از نماي دیکي - ید محمديعبدالمج 

 حداقل مزد در یندگان کارگران براينما: ان کرد کهيبر خالف ادعای ديگر همکار خود در يک تناقض گويی آشکار ب

  .رفته شديشنهاد کردند که پذي را پی درصد٢٠ش يت افزاينها

 کار به ی عالی شورایمه اعضاز جلسه با حضور هيبعد از جلسه چهارشنبه، در روز پنجشنبه ن: وی در ادامه افزود

ن يجه در اي بود، برگزار و در نتی اسالمی انتخابات مجلس هشتم شورایدايندگان کارگران که کاندي از نمایکيجز 

  .رندينده در نظر بگي حداقل مزد کارگران در سال آی برای درصد٢٠ش يب شد که افزايجلسه تصو

ن ي ایيروز به صورت نهايب کردند اما دين مبلغ را تصوياهرچند در روز پنجشنبه اعضا : ح کردي تصریمحمد

  .ب و سپس ابالغ شديموضوع تصو

رگران جالب است وی ترجيح داده بود که به جای دفاع اما در اين ميان واکنش يکی ديگر از به اصطالح نمايندگان کا 

  .از حقوق موکالن واقعی اش برای شرکت در انتخابات مجلس و رای جمع کردن در جلسه حضور نيابد
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د بودن در انتخابات مجلس يل کاندي که به دل- کار ی عالیندگان کارگران در شورايگر از نماي دیکي - ی اهللا صالحیول

: وی گفت.  کردی اطالعینده اظهار بي مزد سال آی درصد٢٠ش يز پنجشنبه حضور نداشت، از افزاهشتم در جلسه رو

  .م که بخواهند آن را اعالم کنندي را ما تصويب نکرده بودیزيچ چيبعد از جلسه روز چهارشنبه ه

: اضافه کرد حضور داشت، ین موضوع در ساختمان وزارت کار و امور اجتماعي ایريگي پیروز براي که صبح دیو

  . نشده استیچ اقدامينه هين زمي ندارم و در اینده اطالعي سال آی مزد کارگران برای درصد٢٠ش ياز افزا

 یشيزان افزاينکه مي به ای کار اشاره ای عالین جلسه شورايز در مورد آخرين ني کار قبل از ای عالین عضو شورايا

ن يم و در ايدي نرسیجه ايدر جلسه چهارشنبه به نت: و گفته بودنده کارگران مشخص شده است نکرده ي مزد سال آیبرا

  . و امثال آنها مطرح شدیان و دولت، مشکالت صنعت و کارگريه ای، نظرات کارفرماي حاشیشتر بحث هايجلسه ب

نده کارگران از طرف سرمايه داران و دولت حامی شان يش مزد سال آيف افزاي رسد تکلیط که به نظر مين شرايدر ا

 توان برداشت کرد، عدم وجود تصميم یندگان کارگران مي اين به اصطالح نمایمشخص شده است آنچه از حرف ها

  .است جدی برای تغيير اين وضعيت

به نظر می رسد که طبقه کارگر ايران در سال پيش رو بايد به صورت جدی تر و متحد تر بر سر 

ها در پشت درهای بسته و ميز های مذاکره بلکه در آن هم نه تن. مسئله دستمزد ها دست به اقدام بزند

  !ارشکخيابان ها و محل 

 

 
 

یميفرنوش عظ  

 سالم دمکرات

وله ى آرزيبوس ،١٣٨٦اسفند ٢٦  


