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 ١٣٨٦به بهانه اعالم دستمزدهای سال  !ديگر بس است

ششن ماه هشتاد ويفروردپنجم                                                                                       برهان ديوارگر     

   
هيت سه تحت عنوان شورای عالی کاروايانی اسفند ماه تعدادی ضد کارگرروزهای پو درهم طبق روال هر ساله باز

ع شدند و با تبليغات فراوان حداقل دستمزد نفره نماينده خود خوانده کارگران و نمايندگان کارفرما و دولت دور هم جم

. هزار تومان اعالم کردند١٨٠ هزار تومان و کارگران قراردادی را ١٥٠کارگران دائم را    

با حضور وزير کار و امور که سومين جلسه شورای عالی کاراجتماعی، درامور گزارش وب سايت وزارت کاروبه

شد حداقل مزد کارگران مايان تشکيل شد، برمبنای توافقات به عمل آمده، مقرر، نمايندگان کارگران و کارفراجتماعی

حداکثر برای ( هزار ريال باشد که با احتساب حق اوالد ۶١هزار تومان، روزانه معادل ١٨٣، معادل ١٣٨۶درسال 

  .هد رسيد هزار تومان خوا٢٣۶، حق مسکن و بن خواربار، دريافتی کارگران در سال آينده به )دو اوالد

. اعالم حداقل دستمزدی که کمتر کارفرمايی خود را ملزم به پرداخت آن ميکند  

ه  حرفی بزنم الزم است در مورد حداقل دستمزدهای سال گذشته ک١٣٨٦مورد  حداقل دستمزد سال  قبل از اينکه در

انه ايجاد اشتغال و توجه بيشتر به که به به ١٣٨٥سال دونرخی شدن دستمزدها  در. دو نرخی بود مقداری شرح بدهم

کارگران اخراج دردست کارفرمايان راحمايت دولت ارگران نبود بلکه باوضعيت کارگران قراردادی نه تنها به نفع ک

طبق آمار های دولتی در شش ماه اول سال . به ايجاد تفرقه بين کارگران دائمی و قراردادی منجر گرديدبازگذاشته و 

 هزار کارگر  قراردادی فقط به بهانه اينکه کارفرمايان توان پرداخت اين دستمزد ها را ندارند ١٥٠ از  بيشتر١٣٨٥

چند دونرخی جالب ترازاين موضوع اين است که هرو) البته آمار اخراج کارگران بسيار بيشتر ميباشد (اخراج شدند 

ازگرداندن کارگران اخراجی نشدند  بلکه  همان کارگران به بهم کارفرمايان حاضرشدن دستمزد ها ملغی گرديد، باز

 و سفيد امضا از  اخراجی که سابقه چندين ساله در کارگاه ها و کارخانجات مختلف را داشتند با قرار داد های موقت

 .شداين بين تنها کسی که متضرربازگردانده شدند دربه کارستمزد مورد تائيد کارفرماطرف کارفرما با تعيين د

. کارگران و خانواه هايشان بودند که قربانی سياستهای ضد انسانی دولت و کارفرمايان گرديدند  

،  در نشست سه جانبه دولت ن نمايندهخود را به عنوابوده که کسانی که  تعيين دستمزد ها هر ساله اين نکته جالب در

 عوامل خانه گران نبودند شوراهای اسالمی کار وکارفرما و کارگران معرفی ميکنند هيچ گاه و هيچ وقت نماينده کار

و فعالين کارگری وحمله به مراکزرژيم برای سرکوب کارگران   يافته سازمان نيروهای  از  جزئی  خود که  کارگر

 سرمايه داران دلشان  مبلغی کههر جانبه معرفی ميکند و نشست سه  در نکارگرا نماينده  به عنوان  را    خود هستند

زيرا  بود   و نخواهند نيستندکارگر مينمايند، نماينده  اعالم ن به کارگرا تصويب ميکنند و ن دستمزد به عنوا خواست

دفاع خواهد نمود و تحت هيچ شرايطی  به نفع طرف مقابل که در ضديت با منافع ازمنافع ازآن قشرنماينده هرقشری 

 است برايش مهم  معرفی کرده را نماينده آن  ش که خود اينکه منافع طرفی  نخواهد داد، مگر  النش ميباشد رایموک

مورد که اين مورد هرساله در. بودن عريضه باشد ن خالی برای  و   صوری آن جلسات در  وی  فقط شرکتنباشد و   

 



کارگران از منافع  خوانده   نماينده خود  طرفازتنها  نه   و  ه جانبه صدق ميکند س نشست هایکارگران در نماينده 

. ه است بلکه باعث پايمال شدن  حق کارگران شده استکارگران دفاعی نشد  

 تعيين دستمزدها بايد بر اساس چه معيارهای باشد؟ 
 داشته باشد اولين  و تعيين حداقل در آمد برای کارگران و هر صنفی دستمزد هر کسی که کوچکترين آشنائی با مسئله

 مينمايد  اساس تورم موجود ميزان دستمزد ها را تعييندر جامعه ميباشد و برنظر ميگيرد ميزان تورم نکته ای که در

دستمزدها بايد به ميزانی . ميزان تعيين حداقل دستمزدها در ايران مد نظر قرار نگرفته است مسئله ای که هيچگاه در

. باشند که يک خانواده را از هر نظری تامين نموده باشد  

عرفی ميکنند نشست های سه جانبه م به عنوان نماينده کارگران درساله خود راکه هرنمايندگان شوراهای اسالمی کار

شان اذغان ميکنند که با هزار تومان را برای حداقل دستمزد  مبنا قرار داده بودند هر چند خود٢٠٠برای امسال مبلغ 

 ٥٤٠جامعه در  دولتی ميزان خط فقر رسمی آمارهای طبق .  نميتوان امورات زندگی را گذراندتومان هم هزار٤٠٠

 ماه پرداخت نميشود ٩  الی٨ هزار تومانی که آنهم بعد از ١٥٠تعيين حداقل دستمزد تومان تعيين شده است و با هزار

شهری اجاره يک  افتاده ترين محله هرگذراندن زندگی را دارد؟  وقتی درپائين ترين و دورامکان  يک کارگر چطور

هم به عنوان پول راهنگفتی  بسيار تازه بايد مبلغ   نيست  تومان هزار١٠٠ازترمنزل مسکونی با کمترين امکانات کم

ندگان اين هزار تومان حق مسکن در نظر گرفته ميشود يا تعيين کن١٠مبلغ پرداخت نمود چطوربرای هر کارگر پيش

وش کردن سرمايه دارن واقعيت در روی کره زمين هيچ اطالعی ندارند يا  عمدا و برای دلخمبلغ مريخی هستند و از

. نمايندگان  سه جانبه صدق ميکندنند که واضح است شق دوم در مورد اين مبلغ را تعيين ميک  

بيشتر مکان پرداخت دستمزد های اه با توجه به شرايط اقتصادی کشوردولت اين بوده کحرف هميشگی کارفرمايان و

خواهد شد کستگی کامل بنگاهای اقتصادی کشورباعث ورشد وتعيين شده بوسيله نشست سه جانبه وجود ندارمقداراز

اين دراقعی خانواده ايشان مياندازند و به معنای وبه گردن کارگران و های موجود راتورم و کل بدبختیگرانی وبارو

. ميشوندن ولين با تبانی کارفرمايائخانوادايشان هستند که قربانی سياست های ضد کارگری مسميان فقط کارگران و   

!!!!!!  يورش به معيشت و زندگی کارگران به مرز بی نهايت رسيده است  

بيشترازيک سال همان  پرداخت نکردن دستمزدها که گاها با حربه(به بهانه ورشکستگی کارخانه کارگران دائمی را

رگر را با قرارداد موقت  همان کامدت کوتاهی دوبارهاخراج  مينمايند و پس از) ميکنندرا هم پرداخت ندستمزد ناچيز

با گرو گرفتن دستمزدهای معوقه کارگر قراردادی حتی جرات . سفيد امضا به سر کار باز ميگردانندماهه و٣ الی ١ 

 کارگرکه  ميدانند   خوب ودشان چون خ. اعتراض هم نخواهد داشت چرا که نطفه اعتراض را درريشه خفه کرده اند

. گرفتديگر اعتراض صورت نخواهد هد شد وفوری اخراج خوا صورت اعتراضدادی درقرار  

 صورتدر. ميگيردقرارحصرو ظلم بی حد و استثماربه شدت مورد کارگری دارای امنيت شغلی نيست وواقع هيچدر

. اعتراض فوری با سرکوب و شکنجه و زندان و اتهام واهی اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و محکوم ميگردد

. ده به کار استفاده ميکنند بيکاری را به يک موقعيت  تبديل کردند و از  اين حربه از نيروی کار ارزان و آمامعضل

اتی را و نه ميتواند حداقل امکانمدرسه بفرستد باشد نه ميتواند بچه هايش را به بايد هميشه شرمنده خانواده اش کارگر

سازمانيافته از جانب دولت و کارفرمايان  يورش وسيع، رزيالنه و بسياراينها همه نشانه يک. برای آنها فراهم بياورد  

 



ما کارگران که خود به وجود آورنده ه ای که دارای همه چيزهستيم چرا درجامع. به معيشت وزندگی کارگران ميباشد

. يبيمازآن بی نصمکانات موجود را نداشته باشيم  واين همه ااين امکانات هستيم حق استفاده از  

ست دستمزد خود خرد کرده ابارمسکن کمرهرخانواده ای را زيری وی رويه کاالهای اساسگرانی و تورم و افزايش ب

يدن گوشت و ميوه محروم خری کارگری هفته ها بلکه ماه ها ازخانواده ها. حال سقوط استدرکارگران روز به روز

وز پائين تر می آيد و بر تورم افسار گسيخته سقوط ميکند و روز به ربراهرساله افزايش ناچيز دستمزدها در . هستند

 دولتی ه هاینوچنمايندگان مجلس و. است دفاعی کندتمامی امکانات محروم کارگرو خانواده اش که ازکسی نيست از

 ابائیفرزندانش باشدازاينکه کارگری محتاج نان شب خود وزن وامکانات زندگی ميباشند همه دارای بهترين درآمد و

. مهم اين است که با استثمار هر چه بيشتر کارگران خودشان به رفاه بيشتری برسند.  ندارند و به انها مربوط نيست  

 چاره چيست و چه بايد کرد؟
ت ولی به علشهری هستيم ه هر روزه شاهد اعتراضات گسترده ولی متاسفانه پراکنده کارگران درهر با توجه به اينک

سرمايه دار که از را سازماندهی کند، دست کارفرمای  اين اعتراضات  نبود تشکل و يک اتحاديه سراسری که بتواند

و پليس وشکنجه و وزارت اطالعات گرفته تا قوانين  ضد کارگری برخوردارند، را برای خفه حمايت قانون ازمامور

 دستمزدی اعتراض کنند که ايناست اگرچند نفرکارگربيايند واعتصابات کارگری را آزاد گذاشته وکردن اعتراضات 

 و تهيه ديگر امکانات چه کفاف کرايه خانه و پول آب و برق ما ميشود پس برای ادامه زندگیکه به ما ميدهيد به زور

يدهند، فوری  ما م  به  و نيمه  نصفه  و اعتراض  دوندگی کار بايد بکنيم تازه اين حداقل دستمزد را بعد از چندين ماه

 و به جرم اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با بيگانگان محاکمه و به چندين سال را بازداشت ميکنند کارگران معترض 

. زندان محکوم ميکنند  

 ديگر بس است و بايد تمامی فعالين کارگری با ايجاد يک تشکل سراسری که همه کارگران چه بيکار و چه شاغل و 

ازی و پرداخت نکردن سعتراض به  اين همه اخراج و بيکارزير يک پرچم جمع کنيم و با اا دردائمی و قراردادی ر

. يک صف واحد به اين همه توحش و بربريت و پايمال کردن حقوق کارگران اعتراض نمائيمدستمزدها  در  

 به   حتما اين  و اشدانتظار کارگران ميب  در سختی  بسيار سال  سال های قبل  نهمچو اين حداقل دستمزد  اعالم با

اما اگر با هم و منسجم . اعتراضات بسيار گسترده ای در بين کارگران کارخانه ها و کارگاه های مختلف می انجامد

نشست های سه جانبه برای تعيين کارگران در منتخب  نماينده حضور خواستار  و  ندهيم  ادامه خودمان اض به اعتر

 باز ما هستيم که برنده نمی. طابق با يک زندگی انسانی و استاندارد نباشيمدستمزدها  و خواهان افزايش دستمزدها  م

. فرمايان متحد هستند و ما پراکندهشويم و برنده اصلی سرمايه دار و حامی قدرتمندش دولت ميباشد چون کار  
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