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داران در شورای  رمايهداران و عوامل س داران، دولت سرمايه ھای گذشته نمايش مضحک نمايندگان سرمايه سرانجام به روال سال
با توجه به رشد و  سال جديد، به پايان رسيد. آغاز يک روز مانده به  ،برای افزايش اسمی دستمزد زنی سر چانه عالی کار بر

گردان اين نمايش بودند، تا  صحنه ،دولتی کارگری ضدھای  داران از تشکل سرمايه و کارگزاران عوامل ،اعتالی جنبش کارگری
روند و  داران و دولت نمی سرمايه نمايندگان ھای پيشنھادزير بار اين بار چنين وانمود کنند که گويا برای دفاع از منافع کارگران، 

نيز  ھا آناما اگر ھمين پيشنھاد  درصد به ساير سطوح دستمزد ھستند. ١۶حداقل دستمزد و افزايش درصد  ٢٩ ار افزايشخواست
حداقل دستمزد کنونی  که چراکرد.  برند، حل نمی سر می فقر به خط زيرکارگری که  ھا ميليونشد، ھيچ مشکلی را از  عملی می

  است. شده  تعيينخط فقر  عنوان  بهاست که آن مبلغی  پنجم يکھزار تومان،  ٩٣٠

سنديکای کارگران  ،پيش از برگزاری جلسات شورای عالی کار رژيم، دو تشکل مستقل کارگری، سنديکای کارگران شرکت واحد
خانوار  ھای سند بررسی ھزينهاستناد به  با، ١٣٩۶بھمن  ١۵ای در  صدور بيانيه با و گروه اتحاد بازنشستگان، تپه ھفتشرکت 
 را نفر) صدم وسه سی و سه(  ٣/   ٣٣ ميانگين با شھری خانوار يک ی ھزينه متوسط که ٩۵بانک مرکزی برای سال شھری 
 ١٣٩٧ميليون تومان در سال  ۵خواستار افزايش حداقل دستمزد به ، ده بودکر اعالم ماه در تومان ھزار ٢٧۵ و ميليون ٣ معادل

  .کنونی نجات يابند کمرشکن، تا الاقل، کارگران از فقر شده بودند نفره ۴برای يک خانوار شھری 

وضعيت معيشتی نه اتخاذ تصميمی در مورد دستمزد، برای بھبود شورای عالی کار، سياست  که گرچه پيشاپيش روشن بود،
آشکار افزايش اسمی دستمزد،  با اعالم رسمیاکنون اما  داران برای کسب سود بيشتر است، بلکه دفاع از منافع سرمايه کارگران،
 ١١۴و  ميليون  يکھزار تومان کنونی به  ٩٣٠از ادامه يافته و حداقل دستمزد  ھمچنانروال کار گذشته شورای عالی کار است که 

بود، به فروردين  شده  اعالمدرصد  ١٢ ھای پيشين که در گزارش است. افزايش ديگر سطوح دستمزد نيز يافته افزايشھزار تومان 
 حتی يک مشکل کوچک معيشتی کارگران را حل نخواھد کرد، فقط  نه. اين افزايش ناچيز دستمزد اسمی کارگران، ه موکول شدما

 وآن را در افزايش افسارگسيخته بھای دالر  شواھديکی از  اکنون ھمکه از رژيم بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و مالی 
کارگران و  روزمره نياز موردکاالھا و خدمات بھای افزايش روزافزون ، نتيجه درو  کاھش ارزش پول کشوربا آن  متوأ

 ھای ھزينهحتی جبران افزايش بھای کاالھا و  ٩٧در سال  دستمزددرصدی  ٩/١٨ افزايش اصطالح بهاين زحمتکشان شاھد ھستيم، 
به روال ھا  آنکارگران رخ نخواھد داد، بلکه  بھبودی در وضعيت معيشتی تنھا  نه بنابراين،د. کررا نخواھد کارگران زندگی 

  .شوند میفقيرتر گذشته  ھای سال

، راھی جز تشديد مبارزه برای اند کردهتحميل  ھا آنداران و دولت به  باری که سرمايه کارگران برای نجات از وضعيت فالکت
الاقل به باالی خط فقر سازمان ندھند،  ايش دستمزد،را برای افز سریسراای  کارگران مبارزه که  وقتیتا  افزايش دستمزد ندارند.

  شوند.  فقيرتر می سال  به  سال

رسيده است که کارگران به  گرفتار آن است، زمان آن فرااکنون با توجه به بحران سياسی که رژيم ارتجاعی ضد کارگری 
 تواند میای است که  االی خط فقر، آن مطالبهمسئله افزايش دستمزد به ب. آورند  رویبرای تحقق مطالبات خود  سریسرا ای مبارزه

  بيانجامد.  سری سرا  به مشارکت عموم کارگران در اين مبارزه

  شورايی حکومت باد برقرار – اسالمی جمھوری رژيم باد سرنگون
  سوسياليسم باد  زنده – آزادی باد  زنده

  داری سرمايه نظام باد نابود
  )اقليت( فدائيان سازمان
  ١٣٩۶ اسفندماه ٢٨

  
  شورايی حکومت -آزادی -نان -کار

  

خط فقر پنجم يکحداقل دستمزد،   


