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 ،  حداقل دستمزدها و رويکرد٨۵وضعيت کارگران در سال 

        ٨۶جنبش کارگری در سال 
 

اسفند ماه هشتاد و پنج دوم ستيب                                                                                    جعفر عظيم زاده     
  

 
در سال .  برای کارگران بيش از هر سال ديگری سال تشديد فقر و فالکت و سال اعتراضات بی وقفه بود٨۵سال 

 هزار تومانی و تورم کم سابقه،  زندگی کارگران بيش از سالهای ١۵٠از يک سو با تصويب حداقل دستمزد  ٨۵

گذشته در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی قرار گرفت و از سوی ديگر با افزودن مبلغ ناچيزی به دستمزد 

ا بر دوش کارگران باقی مانده اوج تازه کارگران موقت در اوايل سال، اخراج بی رحمانه کارگران و انداختن کار آنه

چنين وضعيتی در حالی در همان اوايل سال بر زندگی مشقت بار کارگران سايه انداخت که عدم . ای پيدا کرد

 بيش از هر سال ديگری به موضوع اعتراضات کارگری تبديل شد، ٨۵پرداخت بموقع دستمزد کارگران در سال 

 به دليل عدم پرداخت ٨۵ در صد اعتراضات کارگری در طول سال ٩۵از بطوريکه بر طبق اخبار رسمی بيش 

  .بموقع دستمزدهای کارگران صورت گرفت

 تحميل وضعيت به غايت ضد انسانی فوق به کارگران و دفاع عريان تر دولت از کارفرمايان، از طريق گسيل 

 ، در تعرض به کارگران باز ٨۵نيروهای سرکوب به تجمعات کارگری، چنان دست صاحبان سرمايه را در سال 

کرد که برخی از آنان پايه ی تحميل شرايط به غايت برده وارتری را برای استخدام کارگران پی ريزی کردند و 

هر چند در اين رابطه . تالش نمودند آنان را با دريافت سفته های چندين ميليونی به برده خاموش خود تبديل کنند

ای تحميل دريافت سفته های ميليونی شکست سختی  از کارگران اين کارخانه متحمل کارفرمای  کارخانه پرريس بر

شد اما بنا بر اخبار ايلنا، در شهر صنعتی ساوه کارفرمايان برای استخدام کارگران از آنان سفته های چندين ميليونی 

  .دريافت کردند

 سال ٢٨ تعميق فقر و فالکت کارگران در در يک جمعبندی کوتاه بطور خالصه ميتوان گفت که در تداوم گسترش و

 ، سال تعرض پر دامنه تری برای تحميل بی حقوقی بيش از پيش بر کارگران از سوی سرمايه ٨۵گذشته، سال 

  . داری ايران بود

 در تحميل شرايط برده وار فوق بر آنان  خالصه نميشود چرا که ٨۵اما کل واقعيت زندگی کارگران در سال 

 عليرغم تالش زبونانه سرمايه داری ايران برای محدود کردن دامنه اعتراضات کارگری، با ٨۵ل کارگران در سا

گواه اين مدعا برگزاری .  سال است بر آنان تحميل شده است٢٨جسارت بيشتری به مصاف وضعيتی رفتند که 

حفظ سنديکا بود که با مراسم اول ماه مه در خيابان توسط کارگران شرکت واحد و مقاومت جانانه ی آنان برای 

عضويت آن در فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، بيش از پيش وجود تشکل مستقل کارگری را بر وضعيت 

 . موجود تحميل کرد

 از طرف ديگر و عليرغم تالش برای ايجاد جو رعب و وحشت جهت به عقب راندن اعتراضات کارگری از طريق 



، و احضار و بازداشت بی وقفه کارگران پيشرو و فعالين کارگری، کارگران در سرکوب بی رحمانه برخی از آنها

 نه تنها کوتاه نيامدند بلکه بر عمق و دامنه آنها با حدت و شدت بيشتری ٨۵بر پايی تجمعات اعتراضی در سال 

  . افزودند

اب کارگران  اعتصاب کارگران ايران خودرو ديزل، اعتصاب موفق کارگران کشت و صنعت کارون، اعتص

 تجمع ۴٠، برگزاری فقط، بيش از ... پرريس، تجمعات هر هفته کارگران نساجی کردستان، پوشينه بافت و

و تجمعات بی وقفه و هزاران نفره معلمان در اسفند ماه و )  بر طبق اخبار رسمی(اعتراضی کارگری در بهمن ماه

شان، تنها نمونه هايی از تعميق و گسترش کم سابقه عزم و اراده ی مصممانه ی آنها برای رسيدن به خواسته هاي

  .  بود که از اين پس هيچ نيرويی را يارای سرکوب و توقف آن نخواهد بود٨۵اعتراضات کارگری در سال 

  
   و رويکرد جنبش کارگری در سال پيش رو٨۶حداقل دستمزد سال 

  
لس به تازگی اعالم نمود که دستمزد ماهيانه شورای عالی کار در کمال وقاحت، در حاليکه يکی از نماينده های مج

 هزار تومان به ١٨٣ روز زندگی آنها را نميدهد، حداقل دستمزد کارگران را مبلغ ١٠کارگران کفاف هزينه ی 

  .  تصويب رساند

 هزار تومانی آنان را بی پرده و عريان ١٨٣بی ترديد اين گستاخی شرم آور در حق کارگران که با تصويب دستمزد 

 را، پيشاپيش به صحنه رو در رويی بيش از پيش کارگران با سرمايه داری ٨۶کوم به مرگ تدريجی ميکند سال مح

  .ايران تبديل خواهد نمود

تصويب مرگ تدريجی کارگران و خانواده هايشان توسط شورای عالی کار در شرايطی صورت ميگيرد که دامنه ی 

 ، بی ٨۵ بالتکليفی آنان با سير صعودی در آخرين ماههای سال عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران و اخراج و

 ابعاد هر چه وسيعتری به خود خواهد گرفت و چنين وضعيتی عالوه بر مسئله دستمزدها، بر دامنه ٨۶ترديد در سال 

  .  بيش از پيش خواهد افزود٨۵اعتراضات کارگری نسبت به سال 

سنگين تری را در مقابل کارگران پيشرو و رهبران کارگری قرار وجود اين شرايط انکار نا پذير وظايف هر چه 

ميدهد که بايستی با درايت هر چه بيشتری تمام هم و غم خود را معطوف به عبور از سنت اعتراضات پراکنده 

کارگری نموده و بيش از هر زمان ديگری بمثابه تسمه نقاله ای، امر بهم پيوستگی اعتراضات کارگری و بر اين 

  .   فی الحال موجود، امر سازماندهی و ايجاد تشکلهای کارگری را در دستور کار خود قرار دهندبستر

 ، سال اعتراضات هر روزه کارگری بود، اما اين اعتراضات عموما ٨۵واقعيت اينست که هر چند که سال 

شاره شد، بنا بر اخبار بصورت تجمعات پراکنده و جدا از هم به پيش برده شد، اين در حاليست که همانطوريکه ا

 حول مسئله عدم پرداخت بموقع دستمزدها صورت ٨۵ درصد اعتراضات کارگری در سال ٩۵موجود بيش از 

گرفت، که ميتوانست در صورت توجه الزم کارگران پيشرو و رهبران کارگری به اين مسئله، بمثابه درد مشترک 

. ای مختلف معترض و بصورت متحدانه ای برگزار شودصدها هزار کارگر، اين اعتراضات با بهم پيوستگی بخشه

با اين حال بايد اضافه نمود  که امر بهم پيوستگی اعتراضات کارگری مسئله ای نيست که فقط با درايت و توجه 

اين امر قبل از هر چيزی مستلزم آنست . فردی رهبران کارگری و کارگران پيشرو بخودی خود ممکن و ميسر شود



مع عمومی، بويژه در کليه واحد های معترض به رکن تصميم گيری چگونگی برگزاری تجمعات و که برگزاری مج

  گيريهای خود غفلت  برای تصميم  اعتراضات کارگری تبديل شود و کارگران لحظه ای از برگزاری مجمع عمومی 

اشکال مختلف در تحت چنين رويکردی است که ميتوان با اتکا به قدرت تصميم گيری جمعی، نحوه و . نکنند

برگزاری تجمعات اعتراضی را مورد بحث قرار داد و با انتخاب نمايندگانی به کارگران ساير کارخانه های 

  . معترض جهت برگزاری اعتراضات متحدانه رجوع کرد

همه مراکز کارگری، بويژه مراکز کارگری معترض به رکن و پايه همه ی ترديد اگر برگزاری مجمع عمومی دربی 

 گيريهای کارگران تبديل شود آنوقت ميتوان انتظار داشت که هم تشکلهای سازمانيافته کارگری بر بستر اين تصميم

 بروز پيدا ٨۶مجامع شکل بگيرند و هم اعتراضات کارگری با سازمانيافتگی و بصورت  متحدانه ای  در سال 

 . بکنند

سترده تر کارگران صدها واحد توليدی و صنعتی سير صعودی عدم پرداخت بموقع دستمزدها، اخراج و بالتکليفی گ

 هزار تومانی، بطور عينی و واقعی دردهای مشترکی هستند که همه ١٨٣در سال پيش رو و تصويب حداقل دستمزد 

بر .  با آنها دست و پنجه نرم خواهند کرد٨۶کارگران ايران به نوبه خود، و هر کدام در محيطهای کارشان، در سال 

ت بر پايی مجامع عمومی در واحد های مختلف توليدی و انتخاب نمايندگانی برای ارتباط با اين بستر ضرور

 کارگران  را قادر ٨۶کارگران ساير واحدها، جهت برگزاری اعتراضات متحدانه، آن رويکردی است که در سال 

موده و برای هميشه نقطه خواهد ساخت تا با قدرت در مقابل تهاجم افسار گسيخته سرمايه داری ايران ايستادگی ن

  . پايانی بر زندگی نکبت بار موجود بگذارند
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