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طبقه کارگرطبقه کارگر  

و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد 

به بالی خط فقربه بالی خط فقر

سازمان فدائیان(اقلیت) 
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کمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپاکنیم وکمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپاکنیم و  

به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد توسط "شوارایبه بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد توسط "شوارای

                            ..عالی کار" پایان دهیمعالی کار" پایان دهیم
33صفحه صفحه     

حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی  ست.حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی  ست.  

  99 صفحه   صفحه  

اتحاد عمل ها و جنبش مبارزه برای افزایش حد اقلاتحاد عمل ها و جنبش مبارزه برای افزایش حد اقل    

  دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیم.دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیم.
1717 صفحه   صفحه  
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، گرچه این بار با مقدمه چینی ها و فریب کاری هBBای بعضBBا متفBBاوتی همBراه۹۴موضوع تعیین حداقل مزد 

بود، اما همان روال سال های گذشته را طی کرد. خواست کارگران، به روال همیشBگی نادیBده گرفتBه شBد

و طبقه کارگر بار دیگر، رسما بBه زنBدگی در مBادون خBط فقBر محکBوم گردیBد. کBارگران، یکبBار دیگBر و

این بار روشن تر از گذشته، به تجربه دریافتند کBه نمی تBوان و نبایBد بBه بBال و بBه معجBزات شBورای عBالی

کار کBه ترکیبی سBBت از نماینBدگان کارفرمایBBان و دولBت و تشBکل های ضBBدکارگری و سال هاسBت بBازی بBه

اصطلح سه جانبه گرائی و چانه زنی به راه انداخته اند، دل بست.

به ایBن بBازی فریب آمیBز کBه آخBر هBر سBال تکBرار شBده و امیBدهائی را در پBایین و در میBان بخش هBایی از

کارگران دامن زده، اما نتیجه آن تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر بر طبقه کارگر بوده است، بایBBد پایBBان داد.

اگر که افزایش حداقل دستمزد طبق خواست کارگران از این سراب شدنی نیست، اما می تBBوان و بایBBد راه

موثری جستجو کرد و طرحی نو درانداخت. راهی که زمینی ست و نیروی آن، خود کارگرانند.

 آغBاز شBد، بBه روال همیشBگی تBا۹۳  کBه جلسBات مقBدماتی آن در دی مBاه ۹۴بحث تعیین حBداقل دسBتمزد

کمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپا کنیم وکمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپا کنیم و

به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد 

توسط "شوارای عالی کار" پایان دهیم.توسط "شوارای عالی کار" پایان دهیم.
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آخریBن روزهBBای اسBفند ادامBه داشBت. کBBارگزاران و نBوکران سBرمایه در تشBکل های دست سBBاز رژیBBم، در

یک هماهنگی برنامه ریزی شده با دولت و کارفرمایان و بBا اسBتفاده وسBیع از رسBانه هایی کBه طبقBه حBاکم

در اختیار آنان گذاشBته اسBت، بBا اظهBاراتی فریب کBارانه بBه قصBد انحBراف اذهBان و سBرگرم سBاختن  تBوده

کBBBارگران، آرام آرام زمینBBBه اعلم تصBBBمیم طبقBBBه سBBBرمایه دار در مBBBورد میBBBزان حBBBداقل دسBBBتمزد و فBBBرو

نگاه داشتن طبقه کارگر در زیر خط فقر را، فراهم ساختند.

 قانون کار بر آن تاکید شده است، در تعییBن۴۱در آغاز چنین مطرح شد؛ سبد معیشت که در بند دوم ماه 

 درصBد افزایBش داده شBود امBا۵۷حداقل دستمزد لحاظ می شود. گفته شد بر این پایه، حBداقل دسBتمزد بایBد 

 درصBد را پیشBنهاد کرده انBد نیسBت.۱۳بلفاصله اضافه شد که این رقم مورد پذیرش کارفرمایان که رقBم 

 درصBد خBط قرمBز اسBت و۳۵حرف از چانه زنی و میانگین این دو رقم به میان آمد و سرانجام گفتBه شBد 

به کم تر از آن رضایت نمی دهند و با آن توافق نخواهند کرد.  گفتند غیر از این باشد جلسه تعییBBن مBBزد را

ترک خواهند کرد و سندی را امضاء نخواهند کرد، "بر ظلم کارفرما و دولت مشBروعیت نخواهنBد داد"،

بازیچه دولت نخواهند شد و الی آخر!

 قبBل گرفتBه شBده و "توافBق" حاصBل گشBته بBود. زمBانی کBه دولBت اعلم کBرد حقBوقامBا تصBمیم ازمBدت ها

 درصدی حBBداقل۱۷ درصد افزایش خواهد داد، وقتی که در ایران خودرو افزایش ۱۴کارمندان دولت را 

دستمزد به میان آمد که اعتراض وسیع کارگران این کارخانه را نیز در پی داشت، از همان زمان تصمیم

 روشBBن بBBود. بقیBBه هرچBBه بBBود،۹۴طبقBBه سBBرمایه دار و دولBBت ایBBن طبقBBه در مBBورد میBBزان حBBداقل دسBBتمزد 

دروغ بود و شانتاژ و فریب کاری برای انحراف اذهان توده کارگران از اصل مBاجرا. پBروردن امیBدهای

واهBی در دل آن هBا، در انتظBار نگاه داشBتن و پرهیBزدادن کBارگران از اعBتراض و اعتصBاب! بBا تصBویب

 درصBBد و افزایBBش حBBداقل۱۷ شBBورای عBBالی کBBار، و اعلم رقBBم ۹۳ اسBBفند ۲۴حBBداقل دسBBتمزد در جلسBBه 

 تومBBBان، تمBBBBام ظاهرسBBBBازی های تکBBBBراری و جنجال هBBBBای۷۱۲۲۵۴ بBBBه ۶۰۸۹۱۰دسBBBBتمزد ماهBBBBانه از 

عوام فریبانه نیز از عمق لجن زار دروغ و دسیسه، به سBطح آمBد و در معBرض دیBده تBوده کBارگران قBرار

گرفت.

 تلش کرده بود به ضرب و زور آمار و ارقام ساختگی، میزان تورم را۹۳دولت که در تمام طول سال 

 درصد برساند، اکنون به خود می بالیBد کBه حBداقل دسBتمزد را، بیشBتر از میBزان تBورم۱۵در اسفند ماه به 

افزایBش داده اسBت! علBی ربیعBی مقBام عBالی رتبBه امنیBتی و وزیرکBار رژیBم، بBه خBود اجBازه داد "مصBوبه
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مزدی شورای عالی کار" را "استثنایی و ضدتورمی" بخواند. بBه رغBم ایBن ادعاهBا کBه هیBچ کBارگری آن

را باور نکBرد و نمی توانسBBت آن را بBاور کنBد، امBا وزیBر کBار پاسBخی بBرای پرسBش های سBاده کBارگران،

۱۵ درصد افزایش یافته است، چگBونه می توانBد تBورم کBاهش یBافته و بBه ۴۰مانند این که وقتی قیمت نان 

درصد رسیده باشد؟نداشت. هر کس این را می داند که افزایش قیمت، صرفا بBه نBان و گوشBت و تخم مBرغ

کالها و خدمات با افزایش قیمت روبBBرو تما م ۹۳و سایر مواد خوراکی محدود نشد، بلکه در طول سال 

بBBود. یBBک کBBارگر کاشBBی ایرانBBا در واکنBBش بBBه ادعBBای امثBBال علBBی ربیعBBی پیرامBBون کBBاهش تBBورم می گویBBد

"دولBت رقBBم تBBورم و افزایBBش حBداقل دسBBتمزد را بBه هBم نزدیBک سBاخته اسBت، امBا چگBونه اسBت کBه مBBرغ

 تومان به فروش می رسد"؟۸۰۰۰ تومانی به ۴۵۰۰کیلویی 

سBBرکوب گران طبقBBه کBBارگر امثBBال وزیرکBBار می تواننBBد مصBBوبه مBBزدی شBBورای عBBالی کBBار را اسBBتثنائی و

 درصBBد برسBBانند،۱۵ضBBدتورمی بخواننBBد، می تواننBBد در مBBورد نBBرخ تBBورم دروغ بBBافی کننBBد و آن را بBBه 

می توانند میزان تورم را روی کاغذ کاهش دهند، اما نه وزیرکار و نه رئیس آن حسن روحانی و نBBه حتBBا

کل دم و دستگاه دولتی، نمی توانند کاهش دسBتمزدهای واقعBی، کBاهش قBدرت خریBد کBارگران و وضBعیت

وخیBم و عینBی زنBBدگی طبقBه کBBارگر را در چشBم خBBود کBارگران دیگرگBBونه جلBوه دهنBBد. وقBBتی کBه متوسBBط

، حتBBا بنBBابه گزارشBBات انتشBBار یBBافته در۹۳ نفBBره کBBارگری آن هBBم در آبBBان ۴هزینBBه ماهBBانه یBBک خBBانوار 

 میلیBون تومBBان۳رسانه هایی که در وابستگی آن ها به دستگاه حاکمه، کم ترین تردیدی وجود ندارد، بالی 

 هزار تومانی که حتا از یک چهBBارم ایBن رقBBم هBم کم تBBر اسBت، جBBز۷۱۲بوده است، تعیین حداقل دستمزد 

اقدام آگاهBانه طبقBه سBBرمایه دار در تحمیBBل گرسBBنگی بیشBتر بBر کBارگران، تحمیBBل ارزان تریBن قیمت هBا بBر

نیروی کار و جز تشدید و استثمار و کسب سود حداکثر! معنای دیگری ندارد.

حسن هفده تن معاون وزیرکار، وقیح تر از ربیعی چنین ادعا کرد که دستمزدها به گBونه ای تعییBن می شBود

که "قدرت پس انداز" به کارگر بدهد!

به راستی چیزی فراتر و بیشتر از وقBاحت و پBرروئی لزم اسBت در شBBرایطی کBه متوسBط هBزینه  ماهBانه

 میلیون تومان و متوسط دریافتی کارگر یک میلیBBون و کم تBBر از یBک میلیBBون تومBBان اسBت، کسBBی۳بالی 

ادعا کند، قدرت پس انداز کارگران فراهم آمده است! این فقBط وقBاحت بی حBد و مBرز و شکسBتن مرزهBای

دروغ بافی و امثال آن نیست. این شارلتانیسم ناب و تمام عیار اسBBت کBه همBه مقامBBات حکومBBتی، منجملBه

کسانی چون علی ربیعی و حسن هفده تن، استاد مسلم این رشته اند.
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 به صراحت گفته بود که او بایBد هBBوای سBرمایه داران را داشBته باشBBد. وی در۹۳علی ربیعی اوایل بهمن 

 درصBBدی۲۵پاسخ به خبرنگار ایلنBا پیرامBBون تعییBن حBداقل دسBBتمزد، اول ادعBا کBرد "همBه"، از افزایBش 

 درصBد رقBم تBورم اعلم شBده) راضBی بوده انBد. مقصBود علBی ربیعBی از۳۵ (بBه جBای ۹۳حداقل دستمزد 

کلمه "همBه" در ایBن جBا، همBان سBرمایه داران و دولBت و البتBه عوامBل آن هBا در تشBکل های دست سازشBان

است. اما تا آنجا که به کارگران بر می گردد، بی استثناء نه فقBط تمBBام کBارگران نسBبت بBه مصBBوبه دسBBتمزد

 درصBBد رقBBم تBBورم رسBBمی اعلم شBده ناراضBBی بودنBBد، بلکBه۱۰ و دستبرد آشکار طبقه سرمایه دار به ۹۳

بسیاری از کارگران علیه این مصوبه و راهزنی  آشکار دست به اعBتراض و اعتصBاب زدنBBد. ربیعBی در

 نگاه داشته باشم، هم بBه کBارگرانتولید گفت "بنده وزیر کار هستم، هم باید به ۹۴ادامه پیرامون دستمزد 

توجه داشته باشم" این جا نیز مقصود وزیر کBBار از تولیBBد، صBBاحبان وسBBایل تولیBBد یBا همBان سBBرمایه داران

است. اما بعد، وقتی که وزیرکBار بBه همگBان اطمینBان می دهBد کBه بBه هBر دو طBرف کBارگر و سBرمایه دار

خوشBBی حBال و روز مBا (بخBوان سBرمایه داران) و کارفرماهBBای کارآفرینBBانتوجه دارد می گویBBد: "امBروز 

 تاکید ها و پرانتز از ماست)۹۳/ ۱۱/ ۱ کنیم." (ایلنا مراقبت و نگهداری  از آن ها ما بایدندارند. 

با این صحبت ها، وزیر کار رژیم در واقع آن چه را که بر محBBور آن بایBBد میBزان حBBداقل دسBBتمزدها تعییBن

شود، بیان کرده 

اسBBت. علBBی ربیعBBی عضBBوی از کBBابینه روحBBانی، مهBBره ای از دسBBتگاه دولBBتی، قبBBل از هرچیBBز "بایBBد" از

سBBرمایه داران "مراقبBBت" کنBBد، بایBBد از منBBافع آن هBBا حراسBBت کنBBد، بایBBد "حBBال و روزخوشBBی" را برایشBBان

فراهم سازد باید هنگام تعیین حداقل دستمزد، به خواسBBت و منBBافع آن هBا تBBوجه کنBBد. اگBBر ضBBرورت داشBBته

باشد می تواند هنگام تعیین حداقل دستمزد به کمک تشکل های پلیسی رژیم ساخته، شعبده بازی راه انBBدازی

کند، اما در هر حال باید امر تحمیBل دسBBتمزدهای هرچBه کم تBBر بBر طبقBه کBBارگر و تBامین سBBودهای هرچBه

د، "نگهBBدار" آن هBا و نظBBام اسBBتثماری حBاکم باشBBد وگرنBه کیسBت کBه بیشتر برای "کارآفرینBBان"را پیش  بدBرد

 هزار تومان نمی توان حتا دوتا اتاق در حاشیه شهر تهران اجاره کرد؟۷۱۲نداند با 

طبقه حاکم، هر سال این بازی را تکرار کرده است. دستمزدهای واقعی سBBال بBه سBBال بBBا کBBاهش بیشBBتری

روبرو شده است. قدرت خرید و وضعیت معیشتی طبقه کارگر پیوسته وخیم تر شده است. این واقعیت ها

و روال تعییBBن حBBداقل دسBBتمزد و عملکBBرد شBBورای عBBالی کBBار رژیBBم، بBBه کBBارگران می آمBBوزد کBBه بBBرای

افزایBBBش دسBBBتمزد نمی تBBBوان و نبایBBBد در انتظBBBار مصBBBوبه "شBBBورای عBBBالی کBBBار" در آخBBBر سBBBال نشسBBBت.
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"شورائی" که ابزار دست طبقه سرمایه دار و دولBت ایBن طبقBه اسBت و مصBوبه آن هرچBه باشBد، متضBمن

خواسBBت کBBBارگران نیسBBت. بدیهی سBBت مBBادام که کBBBارگران بBBا نیBBBروی اتحBBاد و مبBBBارزه متشBBکل خBBویش،

کارفرمایان را مجبور به عقب نشینی دراین عرصه نسازند، مادام که خBBود کBBارگران پیش قBBدم نشBده و در

تعیین و افزایش دستمزدها نقشی نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقBBت آن اسBBت کBBه خBBود

کارگران آستین ها را بال زنند، و بBا اتکBاء بBه نیBBروی خBود، بBرای افزایBBش دسBBتمزد وارد صBحنه شBBوند و

مبارزات متحد و مستمری را سازمان دهند.

در موضBBوع تعیBBن حBBداقل دسBBتمزد و افزایBBش آن، اتحBBاد و تشBBکل کBBارگران حBBائز اهمیBBت زیادی سBBت.

بدیهی سBت کBه تشBکل های کBارگری و تشBکل های فعBالن کBBارگری موجBود، در ایBن زمینBه می تواننBد نقBش

 پیرامBBون۹۳مBBوثری ایفBBا کننBBد. اتحBBاد عمBBل  شBBش تشBBکل مسBBتقل و صBBدور بیBBانیه مشBBترک در دوم اسBBفند 

 میلیBون تومBان، چنBانچه بBا بسBیج کBارگران و۳حداقل دستمزد و تاکید بر ضرورت افزایBش آن بBه بBالی 

اقدامات عملی مشترکی همراه شود، می توانBد گBام مBBوثری در ایBن راسBتا باشBد. افزایBش دسBتمزد خواسBت

مشترک عموم کارگران و خواستی ست که تمام تشکل های مستقل کارگری و تشکل های فعBBالن کBBارگری

می تواننBBد حBBول آن اتحBBا عمل هBBای واقعBBی و مسBBتمری را سBBازمان دهنBBد و ضBBمن گسBBترش اتحBBاد عمل هBBا،

جنبش افزایش دستمزد را نیز گامی جلو برانند.

اتحاد عمل تشکل ها در زمینه افزایش حداقل دستمزد، گرچه گامی ست مفید و ضBBروری و درجBBا انBداختن

خواستی واحد در مقیاس سراسری مBBوثر اسBت، امBا ایBن هنBBوز کBافی نیسBت. مBBوثرتر و مهم تBBر از آن ایBن

است که خود کارگران وارد صحنه مبارزه ای متشکل برای افزایش حداقل دستمزد شوند. این وظیفBBه امBBا

بر دوش کارگران پیشرو و آگاهی ست که درکارخانه ها و صنایع بزرگ، کم و بیBش تشBBکل هBا و کمیتBه

هائی را سازمان داده انBد. کBارگران آگBاه وپیشBBرو مBی تواننBBد بBا ایجBاد تشBکل ها و کمیته هBای ویBژه ای کBه

محور آن افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشت کارگری باشد، این مبBBارزه را سBBازمان دهنBBد. اگرکBBه

در آغاز هنوز بBه سBBادگی نمی تBوان در تمBام واحBBدهای تولیBBدی و کارخانه هBBا چنیBن مبBBارزه ای را سBBازمان

داد، امBBا ایBBن کBBار در پیشBBرفته ترین و بزرگ تریBBن کارخانه هBBا و موسسBBات تولیBBدی شدنی سBBت. خواسBBت

افزایش دستمزد و بهبBBود معیشBت کBBارگری خواسBBتی نیسBت کBه فقBط در آخBر سBال آن را مطBرح کBBرد. در

نظBBام سBBرمایه داری، افزایBBش دسBBتمزد موضBBوع همیشBBگی مبBBارزه طبقBBه کBBارگر اسBBت. بBBا تشBBکیل چنیBBن

تشBBکل ها وکمیته هBBا در موسسBBات و صBBنایع بBBزرگ و کارخانه هBBایی کBBه بBBه لحBBاظ مبBBارزاتی پیشBBرفته تر
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محسوب می شوند حول افزایش حداقل دستمزد است که نخستین گام برای خروج تعیین حداقل دستمزد از

چرخه معیوب شورای عالی کار، برداشته می شود.

کBBارگران آگBBاه و پیشBBرو در ایBBن واحBBدها و کارخانه هBBا، نBBه فقBBط می تواننBBد مبBBارزه مBBوثری بBBرای افزایBBش

دستمزد در هر کارخانه را سازمان دهند، بلکه از طریق پیوند و ارتباط با یکدیگر می توانند اعتراضBBات

هماهنBBگ شBBده و هم زمBBان فراکارخBBانه ای و در مراحBBل پیشBBرفته تر، کBBارزار مشBBترک و سراسBBری بBBرای

افزایBBش حBBداقل دسBBتمزد را سBBازمان دهنBBد. پایBBان دادن بBBه خیمه شBBب بازی شBBورای عBBالی کBBار رژیBBم و

بازی هBBای تکBBراری تشBBکل ها جاسوسBBی دست سBBاز آن، در گBBرو تلش جBBدی کBBارگران آگBBاه و پیشBBرو و

تشکیل کمیته های ویژه مزد و به دست گرفتن ابتکار عمل برای افزایش حداقل دستمزد است.

 ۱۳۹۴ برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- نیمه اول  فروردین  سال 
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 رو به اتمام و کمتر از سه هفته به پایان آن مانBBده اسBBت، امBBا میBBزان حBBداقل دسBBتمزد۹۴به رغم آن که سال 

) هم چنBBان ناروشBBن و نBBامعلوم اسBBت. طبقBBه سBBرمایه دار و دولBBت ایBBن۹۴ اسBBفند ۹ (تBBا ایBBن لحظBBه ۹۵سBBال 

طبقه، هم پای انبوهی از پادوان ریز و درشت سBرمایه، کوشBBیده اند تBا خواسBت طبقBه کBارگر بBرای بهبBود

معیشBBت و افزایBBش حBBداقل دسBBتمزد بBBه بBBالی خBBط فقBBر را، در زیBBر آوار عظیمBBی از هیBBاهو و جنجBBال

انتخاباتی ارتجاع حاکم مدفون سازند.

درحBBالی که مبBBارزات کBBارگران بBBرای افزایBBش دسBBتمزد، در ماه هBBای آخBBر سBBال اوج بیشBBتری می گیBBرد و

تشBکل های کBارگری نیBز کBBارزار مشBترکی را بBرای افزایBش حBداقل دسBتمزد بBه بBالی خBط فقBر سBازمان

داده اند، تعرضات بی وقفه دسBتگاه قهBر و سBرکوب رژیBم بBرای مقBابله بBا طبقBه کBارگر و خBاموش سBاختن

صBBدای آن کBه در لحظBه حاضBBر، بخشBBا در ایBن کBBارزار طبقBBاتی تبلBBور یBافته ، بیBش از پیBش تشBBدید گشBته

اسBBت. علوه بBBر بازداشBBت ها و محاکمBBات روتیBBن و اخBBراج ده هBBا کBBارگر مبBBارز در طBBول سBBال جBBاری و

اقBBدامات سBBرکوب گرانه ای چBBون تشBBدید فشBBار و آزار علیBBه بهنBBام ابBBراهیم زاده، محمBBد جراحBBی و دیگBBر

..حداقل دستمزد و کارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی ستحداقل دستمزد و کارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی ست
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کارگران زنBدانی، تBداوم پی گBرد و فشBار علیBه فعBالن سBندیکای کBارگران هفت تپBه از جملBه علBی نجBاتی،

 سال حبس تعزیری برای محمود صالحی، طی دو سBه مBاه اخیBر نیBز، چBه بBرای مقBابله بBا۹صدور حکم 

اعتصابات کارگری و اعتلی جنبش طبقاتی کارگران به طور عBام، چBBه بBه منظBBور ارعBاب و زهرچشBBم

گرفتن از فعالن سندیکایی و دیگر فعالن کارگری و مقBابله بBا جنبBش افزایBش دسBتمزد بBه طBور خBاص،

 کBBارگر۱۰ کBBارگر سBBیمان درود و ۱۲بBBر شBBدت اقBBدامات سBBرکوب گرانه خBBود افBBزوده اسBBت. بازداشBBت 

 روز۲۰ بهمBن کBBه پBس از ۶ کارگر مبBBارز معBBدن مBBس خاتون آبBBاد در ۲۸عسلویه در دی ماه، دستگیری 

 کBBارگر معBدن سBنگ آهن۹ میلیBون تومBBانی آزاد شBدند، محBاکمه ۵۰حبس در زنBدان شBهر بابBک بBا وثیقBه 

بBBافق در دادگBBاه کیفBBری یBBزد در بهمBBن مBBاه، تبعیBBد فعBBالن کBBBارگری بBBرق فشBBBارقوی و سBBازماندهندگان

اعتراضBات سراسBBری کBارگران ایBن رشBته در همیBن مBاه، اعلم یBک سBال حبBس عثمBان اسBماعیلی فعBال

 کBارگر معBدن زغال سBنگ طBزره در اسBفند مBاه، احضBار ابراهیBم مBددی نBایب۴کارگری سقز، بازداشت 

۵رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حBومه، احضBBار و محBBاکمه و ابلغ حکBم 

سال حبس تعزیBری بBرای داود رضBوی و یBک سBال بBرای رضBا شBهابی در همیBن اوایBل اسBفند مBاه، تنهBا

نمونه هBBایی از تعرضBBات دسBBتگاه قهBBر و سBBرکوب طبقBBه سBBرمایه دار علیBه طبقBBه کBBارگر، در آسBBتانه تعییBBن

حداقل دستمزدهای کارگری است.

درحالی که بازوی اطلعاتی – امنیتی و دستگاه سرکوب مستقیم طبقه حاکم، با زور و سر نیزه می کوشBBد

طبقه کارگر، کارگران پیشBرو، فعBالن و تشBکل های کBBارگری را مرعBوب و از صBحنه مبBارزه خBارج و

زنجیرهای بردگی را بر دست و پای کارگران محکم تر سBBازد، شBBورای عBBالی کBBار رژیBBم نیBBز در تBBدارک

 را بBBازهم چنBد برابBBر زیBر خBط فقBر تعییBن کنBد و فلکBت و گرسBBنگی۹۵آن است که حداقل دستمزد سBال 

افزون تری را بر خانواده هBای کBBارگری تحمیBل نمایBد. نماینBBدگان دولBت، کارفرمBBا و تشBBکل های دست سBBاز

رژیم در شورای عالی کار، مقدمات آن را فراهم سBاخته اند. دولBت کBه تمBام هنBرش ایBن بBوده اسBت تBا در

مقطع تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را با تردستی و روی کاغذ به حداقل ممکن برساند، امسال نیز به

 درصد بر حداقل دسBتمزد بیافزایBBد و ادعBا کنBد بBر۱۲همین شیوه عمل نموده و مصمم است چیزی حدود 

 قانون کار عمل کرده است. اما این شیوه ریاکارانه شورای عالی سرمایه داران بر اکBBثریت۴۱طبق ماده 

کارگران ایران برمل گشBته اسBت. صBBرف نظر از این کBه نBرخ تBBورم واقعBBی مبنBBای تعییBن حBBداقل دسBBتمزد

نیست و هیچ گاه نبوده است و میزان افزایش آن نیزهیBچ تناسBبی بBا نBرخ تBBورم و افزایBش هزینه هBا نداشBته
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اسBBت، در تمBBام طBBول ایBBن سBBال هایی کBBه از تصBBویب قBBانون کBBار می گBBذرد، هیچ گBBاه نیازهBBای زنBBدگی یBBک

 اسBBت کBBهخانوار کارگری در تعیین میزان حداقل دستمزد لحاظ نشده و حداقل دستمزد به انBBدازه ای نبBBوده

هزینه های زندگی آن را تامین کند. از همین روست که فاصله دستمزدها و هزینه هBا سBBال بBه سBBال زیBBادتر

شBBده اسBBت. دسBBتمزد واقعBBی و قBBدرت خریBBد طبقBBه کBBارگر پیوسBBته تنBBزل یBBافته اسBBت. شBBکاف بسBBیار عمیBBق

موجود میان دستمزدهای کارگری و هزینه های زندگی که امروز همگان به آن اعتراف می کنند، حاصBBل

همین شیوه تعیین حداقل دستمزد است که دیگر قابل دوام نیست و باید تغییر کند.

بBBازی تعییBBن حBBداقل دسBBتمزد چنBBان که همBBه کBBارگران می داننBBد، سBBال ها بBBدین روال بBBوده اسBBت کBBه نماینBBده

کارفرما در شBBورای عBالی کBار، درصBBد معینBی را بBرای افزایBBش حBداقل دسBBتمزد مطBBرح می کBرده اسBت.

آن گBBاه عوامBBل رژیBBم در شBBوراهای اسBBلمی کBBار و دیگBBر تشBBکل های دست سBBاز وابسBBته بBBه رژیBBم در ایBBن

"شBBBورا" درصBBBد بیشBBBتری را عنBBBوان می کرده انBBBد و بعBBBد از چنBBBد روز بBBBه اصBBBطلح بحBBBث و مجBBBادله و

"چBBانه زنی" یBBا دعواهBBای لفظBBی و زرگBBری، دولBBت، بBBه ظBBاهر در نقBBش میBBانجی در میBBان ایBBن دو ظBBاهر

می شده و رقم نهایی را در حول و حوش نرخ تورم رسBمی اعلم شBده، تعییBن می کBرده اسBت! امBا اکنBون

کBBه وضBBعیت معیشBBتی کBBارگران بی انBBدازه بBBه وخBBامت گراییBBده  بBBه نحBBوی کBBه همBBه طرف هBBای درگیBBر در

شورای عBالی کBار نیBز بBه آن اعBتراف می کننBد، معیBار قBرار دادن نBرخ تBورم اعلم شBده را "ناکBار آمBد"

می دانند، اما عین همین نمایش را در مورد سبد معیشت کارگری به مرحله اجرا گذاشته اند.

اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، ضمن طرح این ادعا که تعBداد متوسBBط اعضBBای

 هBBزار۶۳۰ نفBره کBBارگری را ۴خانوارهای کارگری سه نفر هستند، هزینه  معیشBBت ماهBانه یBک خBBانوار 

 بBر ایBن پBایه تعییBن شBود.۹۵تومان ذکBر نمBوده اسBت. پیشBنهاد کارفرمایBBان ایBن اسBت کBه حBداقل دسBتمزد 

های حکومتی در شورای عالی کار، ضBBمن بحBث و جBBدلنمایندگان شوراهای اسلمی کار و دیگر تشکل 

 میلیBون تومBان۲بر سر تعداد متوسط اعضای خBBانوار کBارگری، هBزینه  سBبد معیشBت کBارگری را حBدود 

ذکر نموده اند. حال نوبت دولت است که باصطلح پا در میBBانی کنBBد و بBBر ایBن بBه ظBBاهر اختلفBBات برسBBر 

سبدمعیشت خانوارکارگری و جدال لفظی نطقه پایان بگذارد.

از مجموعه اظهارنظرهای مقامات دولتی و کارفرمایان و نماینBدگان آن هBا در شBورای عBالی کBار، چنیBن

 درصد اضافه شود. البته تا آن جا که بBه نBرخ تBBورم رسBBمی مربBBوط۱۵برمی آید که حداقل دستمزد، حدود 

 درصBد اعلم شBده اسBت. امBا دولBت بBه عنBوان یBک کارفرمBای۱۲می شود، این نرخ در بهمن ماه، حدود 
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بBBزرگ ، همچنیBBن دیگBBر کارفرمایBBان و سBBرمایه داران، بBBه نBBاچیزبودن وحقBBارت آمیBBز بBBودن ایBBن مقBBدار

اشراف دارند و این را می دانند که با افزایش این رقم، باز هم میBBزان حBBداقل دسBBتمزد نسBBبت بBه هزینه هBBا،

بسیار عقب تر است و در واقع بدین شکل، نه می تBBوان انگیBزه کBBارگران بBه خBBاطر مبBBارزه بBBرای افزایBBش

دسBBتمزد را تضBBعیف نمBBود و از آن هBBا گرفBBت و نBBه می تBBوان از دامنBBه نارضBBایتی ها ی کBBارگری کاسBBت!

بنابراین، این احتمال هست که وزیرکار به منظBBور خودشBBیرینی و مردم فریBBبی، بBه چنBد درصBد بیشBتر از

 هBBزار تومBBان بBر حBBداقل دسBBتمزدها اضBBافه شBBود.۱۱۰ الBی ۷۰ایBن رقBBم نیBBز رضBBایت دهBد و چیBBزی بیBن 

 هزار تومان بر حداقل دستمزد اضافه شود. حداقل دستمزد سال۹۰فرض کنیم میانگین این دو رقم یعنی 

 هزار تومان که باز هم زیر خط فقBر و حBدود یBک چهBارم خBط فقBر اسBت و ایBن، ادامBه۸۰۲ می شود ۹۵

 سBBالی کBه از تصBBویب قBانون کBBار می گBذرد، ادامBه داشBته اسBت.۲۵همان روندی است کBه در طBBول تمBام 

 قBانون کBار نیBز بBه ظBاهر۴۱شکاف میان دستمزدهای واقعBی و هزینه هBا در طBول ایBن دوره ای کBه مBاده 

معیار، وبرتعیین میزان حداقل دستمزد ناظر بوده اما درواقع هرگز به آن عمBBل نشBBده اسBBت، چنBBان ژرف

 درصBBد هBBم بBBر۱۰۰ درصBBد یBBا حBBتی ۵۰ درصBBد، ۱۵ درصBBد و ۱۲و عمیBBق گشBBته اسBBت کBBه اگBBر بجBBای 

حداقل دستمزد افزوده شود، باز هم کارگر را از زیر خط فقر خBارج نمی سBBازد. حBال آن کBه طبقBه کBBارگر

خواهان خروج از زیر خط فقر و افزایش حداقل دستمزد به بالی خط فقر است و درسBت بBه همیBن دلیBل

 قانون کار و بازی های مرسوم شورای عالی کار نماید.۴۱است که نمی تواند و نباید خود را درگیر ماده 

همBه کارفرمایBBان وسBBرمایه داران و دولBBت کBBه خBBود بزرگ تریBBن سBBرمایه دار و کارفرماسBBت، بایBBد ایBBن را

بدانند که طبقه کارگر دیگر نمی خواهد و نمی تواند زیر خط فقBر و در نکبBت و بBدبختی زنBدگی کنBد. چBرا

مسئولن دولتی، مدیران و کارکنان رده بالی حکومت و مشتی نظBBامی و آخونBBد کBه پسBBت های مهمBBی را

اشغال کرده اند، حقوق های چند ده میلیونی و پاداش های چند صد میلیونی می گیرند اما کBBارگران کBBه خBBود

آفریننده تمام نعمات و ثروت هBای جBامعه هسBتند و چBرخ جBامعه بBه نیBBروی کBار آن هBا می چرخBد، بایBد در

فلکت و بدبختی و زیرخط فقر زندگی کنند؟ ادامه روال تاکنونی تعییBBن حBBداقل دسBBتمزد، کBه نBه نیازهBBای

خانوار کارگری، حتا درحدی که درقانون کار به  آن اشاره شده و نه تورم واقعی لحاظ شده، یعنی کاهش

باز هم بیشتر دستمزدهای واقعی. یعنی کاهش بیش از پیش قدرت خرید طبقه کارگر. یعنBBی تشBBدید فقBBر و

تنزل بیشتر سطح زندگی خانواده های کارگری، که چیزی جز مرگ تدریجی نیست.
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لزم به تأکید است که منظور، به هیچ وجه این نیست که اگر معیارها و مقررات مربوط بBه تعییBن حBداقل

دستمزد، رعایت می شد، معضلت کBارگران حBل شBده بBود و اکنBون مشBکل مBزدی نمی داشBBتند! کشBمکش

میان کارگر و سرمایه دار بر سر دسBBتمزد از همBان لحظBه نخسBت پدیBBدار شBدن نظBBام سBBرمایه داری وجBBود

داشته و مادام که این نظام برقرار باشد، ایBن کشBمکش وجBBود خواهBد داشBت. اسBاس مسBاله بBر سBر تقسBیم

ارزش نوینی است که کارگر در پروسه تولید ایجاد می کند . سرمایه دار می کوشد تا آنجا کBه ممکBن اسBت

سهم هرچه بیشتری از این ارزش را تصاحب کند و بخش تا حد ممکن کمBBتری را بBBه عنBBوان دسBBتمزد بBBه

کارگر بپBBردازد. کBارگر هBم تمBام تلشBش ایBن اسBت کBه بBرای بهبBBود وضBعیت زنBدگی خBود و خBانواده اش

برای افزایش دستمزد تلش کند و بخش بیشتری از ارزش جدیدی را کBه خBBود آفریBBده اسBت کسBب نمایBBد.

این قاعده عمومی در تمام جوامBع سرمایه داری سBBت. هیBچ کشBور سBرمایه داری ولBو کشBBورهایی کBه طبقBه

کارگر با مبارزات خود توانسته است قانون کار و معیارهای مBBترقی تری را بBر طبقBه سBرمایه دار تحمیBل

کند و حتا از طریق تشکل های رسمی خود تا حدودی در تعیین دستمزدها نیز دخیل است و از معیشت و

دستمزد بهتری هم برخوردار است، از این قاعده مستثنا نیست.

تاکید بر این نکته از آن رو ضروری ست که بBا ایBن گرایBش انحرافBی کBه افBق مبBBارزاتی طبقBه کBارگر را

صBBرفا بBه مبBارزه در چBBارچوب قBوانین حBBاکم و نظBم موجBBود، بمنظBBور تحقBق مطالبBات روزمBBره و کسBب

امتیBBازاتی در چBBارچوب نظBBام سBBرمایه داری محBBدود می سBBازد، مرزبنBBدی شBBده باشBBد. البتBBه ایBBن موضBBوع

بایستی روشن باشد که از این بحث نباید این طور نتیجه گرفت که چنBBد و چBBون قBBوانین و مقBBررات جBBاری

در عرصه روابط و حقBوق پBایه ای کBار یBا کBم و کیBف امتیBازات حقBBوقی و معیشBتی، فرقBBی بBه حBال طبقBه

کارگر نمی کند و چون نظام سرمایه داری حاکم است، مابقی هرچBه هسBت برایBBش علی السویه سBBت و بBBدتر

از آن چنیBBن پنداشBBت کBBه هBBر قBBدر وضBBعیت حقBBوقی و معیشBBتی کBBارگران بBBدتر و وخیم تBBر باشBBد، بBBه سBBود

مبارزات طبقه کارگر است! این نیز گرایش انحرافی دیگری اسBت کBه بBه بهBانه مبBارزه بBرای برانBBدازی

نظام سرمایه داری و محو طبقات و اسBBتثمار، مبBBارزه بBBرای بهبBBود شBBرایط معیشBBتی و روزمBBره و مبBBارزه

برای افزایش حداقل دستمزد را نفی می کند و خود را از این مبارزه کنار می کشد.

ایBBن یBBک امBBر کBBامل  بدیهی سBBت کBBه درهرجBBامعه طبقBBاتی کBBه قBBدرت سیاسBBی دردسBBت بBBورژوازی باشBBد،

قوانین، مبانی و معیار های حقوقی آن جامعه نیز برپBایه منBBافع طبقBاتی همیBن طبقBه کBه درضBBمن ازلحBاظ

اقتصBBادی برجBBامعه مسBBلط اسBBت، تنظیBBم مBBی شBBود و ازمنBBافع آن حراسBBت و پاسBBداری می کنBBد. ازآن جملBه
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است قانون کار. رژیBم جمهBBوری اسBلمی و قBانون کBار آن نیBز مشBBمول همیBن قاعBده اسBت. طبقBه کBارگر

ایران اساسا  برای کسب قدرت سیاسی، برانBدازی نظBم موجBود و استقرارسوسیالسBBیم مبBارزه می کنBد. امBا

روشن است مادامکه هنوز قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده و نظم موجود برنیافتاده است، برای بهبBBود

شرایط معیشتی و حقوقی خود درچارچوب همین نظم نیز مبارزه می کند و یکی را به آن دیگری موکول

نمی کند.

ازموضوع دورافتادیم باز گردیم به اصBل مطلBب. دعBBوای کBBارگر و سBBرمایه دار بBBر سBBر دسBBتمزد و تلش

سBBرمایه دار بBBرای تصBBاحب ارزش اضBBافی  هرچBBه بیشBBتر چنBBان که گفBBتیم، در تمBBام جوامBBع سBBرمایه داری

مسBBتقل از درجBBه رشBBد یBBا عقب مانBBدگی آن، یکBBی از مختصBBات نظBBام کارمزدی سBBت کBه جBBز بBBا نBBابودی آن

متوقف نخواهد شد. در جمهوری اسلمی و موضوع تعیین حداقل دستمزد نیز همین مBBاجرا صBادق اسBت

و کنه مساله بر سر تقسیم ارزش نوینی ست که طبقه کارگر در مقیاس سراسری  آفریده اسBBت. در روزهBBا

 که طبقه سرمایه دار و دولت آن به یBBاری پادوان شBBان در تشBBکل های جاسوسBBی۹۴و هفته های پایانی سال 

و دست ساز رژیم، بBه بازی هBای تکBراری در شBBورای عBالی کBار متوسBل شBده اند، هBدف دیگBری جBز ایBن

ندارنBBد کBه ارزش جدیدآفریBBده شBده  یBBک سBاله نیBBروی کBBار را تBBا حBBد امکBان یک جBBا ببلعنBBد، اضBBافه ارزش

بیشتری را به جیب بزنند، سهم باز هم ناچیزتری را به طبقه کارگر اختصاص دهند، تBBا معیشBBت نBBازل تر

و فلکت افزون تری را بر طبقه استثمار شده تحمیل کنند.

سرمایه داران و شBBورای عBالی کار شBان هBر تصBBمیم و ترفنBBدی را کBه در مBورد دسBBتمزدهای کBBارگری در

سر داشته باشند، اما حرف کارگران این است کBه حBداقل دسBBتمزد بایBBد بBه انBدازه ای باشBد کBه بBا آن بتBوان

 نفBBره کBBارگری را در حBBد متوسBBط آن تBBامین نمBBود و در همBBه حBBال بایBBد۵هزینه هBBای زنBBدگی یBBک خBBانوار 

 میلیBBون تومBBان) باشBBد. ایBBن خواسBBت عمBBوم کBBارگران اسBBت کBBه دراتحBBاد عمBBل۳ / ۵بBBالی خBBط فقBBر (

تشBBکل های کBBارگری و در بیانیه هBBای سBBه گانه ای کBBه از سBBوی تشBBکل های کBBارگری و تشBBکل های فعBBالن

کارگری انتشBار یBافته نیBز انعکBاس یBافته اسBت. در بیBانیه مشBترک سBندیکای کBارگران نیشBکر هفت تپBه و

 و)۲(، همچنین بیانیه سندیکای کارگران شBBرکت واحBد اتوبBBوس رانی تهBران و حBومه ) ۱(شش تشکل دیگر 

در رابطه بBBا حBBداقل دسBBتمزد) ۳(بیانیه مشترکی که با امضای فعالن کارگری جنوب و چهار تشکل دیگر 

 میلیBBون۳  /۵ انتشار یافته است، همه جا برخواست افزایش حداقل دسBBتمزد بBه بBBالی خBBط فقBBر و رقBBم ۹۵

تومان تاکید شده است. علوه بر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شBBرکت واحBBد،
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یازده تشکل دیگر در این بیانیه ها، خواسBت و رقBم واحBدی را کBه خواسBت طبقBه کBارگر ایBران اسBت، در

برابر دولت و طبقه سرمایه دار قرار داده و آن را طلب کرده اند. اتحاد عمل تشBBکل های کBBارگری امسBBال،

نسبت به اتحاد عملی که سال گذشته با صدور بیانیه مشترک شBBش تشBکل در همیBن رابطBه شBBکل گرفBت،

گامی به پیش محسوب می شود. اتحاد عمBل تشBکل های کBارگری و تشBکل های فعBالن کBارگری، تBا همیBن

جا توانسته است افزایش حداقل دستمزد به بالی خط فقر را، به عنBBوان یکBBی از خواسBBت های مهBBم عمBBوم

کارگران ایران سراسری  کند. اتحاد بر سر یک خواست و رقم مشخص و مبارزه در راه آن، نBBه فقBBط از

این جهت کBه یBک مطBالبه کBارگری در مقیBاس سراسBری را در برابBر طبقBه حBاکم می گBذارد، بسBیار مهBم

است، بلکه بویژه از این بابت که یکی از سیاست های دیریBن رژیBم سیاسBی حBاکم را بBه چBالش می کشBد و

مبارزه طبقه کارگر را به یک مبارزه سیاسی تمام عیار تبدیل می کند، حاثز اهمیت جدی ست.

اتحاد عمل تشکل های کارگری حول یکی از خواست های مبرم طبقه کارگر اگرچه به خودی خود بسBBیار

مهم است، اما این هنوز به معنای تحقق آن مطالبه نیست. تحقق این خواست زمانی میسBBر اسBBت کBBه تBBوده 

کارگران وارد این عرصه مبارزه شوند. از آن جا که افزایش حداقل دستمزد به بBBالی خBBط فقBBر، خواسBBت

عموم کارگران است، بدیهی ست که زمینه مبارزه برای تحقق آن در میان کBارگران نیBز وجBود دارد. امBا

ایBBن مبBBارزه ، یعنBBی مبBBارزه در نطقBBه  تولیBBد رابایBBد سBBازمان داد. ایBBن وظیفBBه کBBارگران آگBBاه و پیشBBرو در

صنایع و کار خانه هاست که بر پایه شناختی که از یکدیگر و سوابق مبارزاتی کارخانه  دارنBBد، کمیته هBBای

ویژه ای را بدین منظور ایجاد کنند و مبارزه برای افزایش حBداقل دسBتمزد بBه بBالی خBط فقBر را سBازمان

دهند.

بدون راه اندازی و استمرار جنبش اعتصBابی افزایBش دسBتمزد، نمی تBوان سBرمایه داران را بBه عقب نشBینی

واداشت. جنبش اعتراضی برای افزایش دستمزد، تنها با سBBازماندهی اعBتراض و مبBBارزه در نطقBه تولیBBد

است که می تواند قرین مBوفقیت گBردد و طبقBه کBارگر نBه فقBط می توانBد تلش و تعBرض طبقBه سBرمایه دار

علیه معیشت خود را مهار کند، بلکه همچنین می تواند سطح زندگی خود را نیز ارتقا دهد.

تشکل های کارگری و تشکل های فعBالن کBBارگری در عیBن اسBBتمراز و گسBBترش اتحBاد عمل هBا، می تواننBBد

یاری رسان چنین روندی باشند.
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پانویس ها

 انتشBBار۹۴ بهمBن ۲۱ کBه روز چهارشBBنبه ۹۵ – بیانیه تشکل های کBBارگری در رابطBه بBا دسBBتمزد سBال ۱

یافت که به امضای تشکل های زیر رسیده بود:

اتحادیه آزاد کBارگران ایBران + انجمBن کBارگران بBرق و فلزکBBار کرمانشBاه + سBBندیکای کBارگران نیشBBکر

هفBBت تپBBه + سBBندیکای نقاشBBان اسBBتان الBBبرز + کBBانون مBBدافعان حقBBوق کBBارگر + کمیتBBه پی گیBBری ایجBBاد

تشکل های کارگری + کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 بیBBانیه ایBBن۹۴ اسBBفند ۵ – سBBندیکای کBBارگران شBBرکت واحBBد اتوبBBوس رانی تهBBران و حBBومه، در تاریBBخ ۲

 انتشار داد.۹۵سندیکا را در رابطه با حداقل دستمزد سال 

 – بیBBانیه دربBBاره مBBزد حBBداقل بBBا امضBBای: کBBارگران پروژه هBBای پBBارس جنBBوبی + جمعBBی از کBBارگران۳

پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام + فعالن کارگری جنوب + جمعی از کارگران محBور تهBران

 انتشار یافت.۹۴ بهمن ۱۳– کرج + فعالن کارگری شوش و اندیمشک، که در تاریخ 

۱۳۹۴ نیمه اول اسفند ۷۱۲برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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بار دیگر بازی تکراری حکومتی و شورای عالی کار آن برای تعیین حداقل دستمزد کBارگران آغBاز شBده

،۹۶است. برای نگاه داشتن معیشت کارگری درحد گرسنگی دائمی و فلکت بار و تعیین حداقل دسBBتمزد 

به نحوی که طبقه کارگر هم چنان در قعر فقر و نداری غوطه ور بمانBBد و فراتBBر از آن، فرازهBBای جدیBBدی

از تهی دستی و سیه روزی را تجربه کند، تدارکات کافی به عمل آمده است.

تشکل های ارتجاعی و دست ساز رژیم و پادوان سرمایه در شورای  عالی کار با اصBBرار زیBBادی خواهBBان

محاسبه حداقل دستمزد به روال گذشBته و بBر پBایه نBرخ تBBورمی هسBتند کBه از سBوی بانBک مرکBزی اعلم

می شBBود. حسBBن روحBBانی، رئیس جمهBBور، نیلBBی مشBBاور اقتصBBادی وی و ولی ا سBBیف رئیBBس کBBل بانBBک

مرکزی ادعا کرده اند نرخ تورم در اسفند ماه بطور قطع تک رقمی ست. وزیرکار بBا وقBاحت کBم نظیBBری

 نیBز از همیBن۹۶ادعا نموده در سه سال گذشBته، دسBBتمزد بBر تBورم پیشBی گرفتBه اسBت و حBداقل دسBBتمزد 

خصوصBBیت برخBBوردار خواهBBد بBBود. بنBBابراین همBBه چیBBز بBBرای تکBBرار خیمه شBBب بازی همیشBBگی شBBورای

عالی کار آماده شده است. نرخ تورم که قرار شده تک رقمی باشد و پیوسته درحBBال آب شBBدن اسBBت بBBرای

اتحاد عمل ها و جنبش مبارزه اتحاد عمل ها و جنبش مبارزه 

..برای افزایش حد اقل دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیمبرای افزایش حد اقل دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیم
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 درصد اعلم شده، در اسفند ماه نیBBز چیBBزی در همیBن حBBدود اعلم خواهBد شBBد و شBBورای عBالی۸دی ماه 

کار به ریاست علی ربیعی برای آن که ثابت کند دستمزد بر تورم پیشی گرفته است با اضافه کBBردن یکBBی

 را تعیین می کند.۹۶دو درصد به این رقم، حداقل دستمزد سال 

اما درست در لحظاتی که علBی ربیعBBی عنصBBر درجBه اول امنیBBتی رژیBم، سBBرگرم حرافBBی پیرامBBون پیشBی

گرفتBBن دسBBتمزد بBBر تBBورم اسBBت، اسBBتخوان های طبقBBه کBBارگر در زیBBر بBBار تBBورم و گرانBBی خBBرد و خمیBBر

می شود، تنگناهای اقتصBBادی و معیشBBتی اش تشBBدید می گBBردد و میلیون هBBا کBBارگر و خانواده  هBBای کBBارگری،

بیش از پیش در اعماق فقر و فلکت بیشتر فرو می روند.

برای پی بBردن بBه دروغ هBBا و هBذیان های علBی ربیعBBی و هم پالگی هBBای وی لزم نیسBت اقتصBBاد دانشBگاهی

آموخته باشی یا بر نحوه محاسبات پیچیده آماری تسBلط داشBته باشBی. هBر کBارگر سBاده ای هBر روز و هBر

ساعت در جریان تلش برای تامین معاش و نیازهای زندگی، تفاوت فاحش هزینه هBBا و سBBطح دسBBتمزدها

را با گوشت و پوست خود لمس می کند و هر سال شاهد است که چگونه تورم و گرانی در همان نخستین

ماه آغازین سال تمام آن چنBدر غBازی را کBه بBر دسBتمزدها اضBافه شBده و حتBا بیشBتر از آن را از چنگBش

می رباید. یک بار اعلم ارقام ساختگی و پایین تر از نرخ تورم واقعی، بار دیگBBر افرایBBش حBBداقل دسBBتمزد

به میزانی کم تر از همین رقم ساختگی و بدون تBوجه بBه سBبد هزینBه یBک خBBانوار کBBارگری،نتیجه اش ایBن

شده که سال بBه سBال فاصBله هزینBه هBا و دسBتمزدها افزایBش یBافته و میBان ایBن دو شBکافی عمیBق پدیدآمBده

است. دستمزد واقعی و قدرت خریBد طبقBه کBBارگر پیوسBته کBاهش یBافته اسBت و اکنBون حBداقل دسBBتمزد بBه

قدری اندک و ناچیز است که چهار برابر ان هم به حداقل هزینه زندگی و خط فقBBر نمی رسBBد! درحBBالی که

طبقBBه کBBارگر روز بBBه روز فقیرتBBر شBBده و سBBهم وی از ارزش هBBای نBBوینی کBBه خBBود آفریBBده کBBم و کم تBBر و

سفره اش کوچک و کوچک تر شده است، طبقه سBBرمایه دار، سBBودها و ارزش اضBBافه بیشBBتری را بBه جیBBب

زده و فربه تر شده است.

 را در نظر بگیریم که وزیرکار مدعی ست دستمزد از تورم پیشی۹۵سال های گذشته به کنار همین سال 

گرفته است. در بحث حداقل دستمزد،فریب کاری ها و دوز و کلک هBای دولBت و سBBرمایه داران و شBخص

 هزار تومان، چنان آشکار بBBود۸۱۲وزیرکار در اعلم نرخ تورم و محاسبه حداقل دستمزد و تعیین مبلغ 

 تBن از نماینBدگان مجلBس در نBامه ای بBه رئیس جمهBBور تBذکر کتBبی۴۵که حتا صدای مجلسBیان هBم درآمBد. 

داده و نوشته بودند حداقل دستمزدی که شورای عالی کار تعیین نموده، هیچ گونه سنخیتی با شاخصه های
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 قلBم کBالی اساسBBی اعلم شBده، نداشBته اسBت.۱۴تورمی که از سوی بانک مرکBBزی و مرکBBز آمBار بBBرای 

۹۵آن هBBا متBBذکر شBBده بودنBBد کBBه حBBداقل دسBBتمزد کBBارگران بBBرای جBBبران هزینه هBBای معیشBBتی در سBBال 

 ر در نظر گرفته شود!۲۶۸۵۵۰۵۳می بایستی 

 هزار تومان کم تر بBBه۸۷۰بنابراین حتا بر طبق محاسبه نمایندگان مجلس، هر ماه دست کم یک میلیون و 

کارگران پرداخت شده است! البته این محاسبه توسط برخی نمایندگان مجلس ارتجاع است که در ضدیت

بBBا طبقBBه کBBارگر بطBBور کامBBل همدسBBت قوه اجرایی سBBت. وگرنBBه واقعیBBت قضBBیه از ایBBن هBBم سBBنگین تر و

اسفناک تر است. مطابق برآورد تشکل های کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار چهBBار نفBره کBBارگری

 میلیون و پانصد هزار تومان است. اما شورای عBBالی کBBار حBBداقل دسBBتمزد را۳ حداقل حدود ۹۵در سال 

 میلیBون و۲ هBزار تومBان تعییBن کBرد. بBه عبBارت دیگBر حBداقل دسBتمزد نسBبت بBه حBداقل هزینه هBا، ۸۱۲

 هزار تومان عقب تر بوده است!۶۸۸

این است شمه ای از جریان واقعی پیشی گرفتBن دسBBتمزد بBر تBورم! ایBن اسBت آن وضBعیت اسBBف باری کBه

رژیم سرمایه داری حاکم و شورای عالی کار آن بر کارگران ایBران تحمیBBل نموده انBBد! کBBارگر بایBBد بBا ایBBن

مBBزد انBBدک و نBBاچیزی کBBه هفBBت روز بیشBBتر دوام نمی آورد، تمBBام هزینه هBBای یBBک مBBاه را تBBامین کنBBد! ایBBن

 هزارتومان کارگر حتا نمی تواند دوتBBا اتBاق اجBاره کنBد. اجBاره یBک آپارتمBان۸۱۲درحالی ست که با این 

 میلیBBون پBBول۲۵  هزار تومان، در نظام آباد با ۸۰۰ میلیون پول پیش ۱۵ متری در تهران نو با ۸۰ تا ۶۰

 هزار تومان است. البته۲۰۰ میلیون پول پیش یک میلیون و ۲۰ هزار تومان و در نارمک با ۹۰۰پیش 

 درصBد بBه آن اضBافه۲۰ تBا ۱۵این نرخ ها مربوط به چند ماه پیش اسBت و در حBال حاضBر دسBت کم بیBن 

شBده اسBت. علوه بBر آن رکBBود حBBاکم بBBر بBBازار خریBBد و فBBروش مسBکن نیBBز تBBاثیرات خBودش را بBر رشBBد

بیشتر اجاره مسکن برجای گذاشته است. 

گرانBBی و افزایBBش قیمBBت منحصBBر بBBه اجBBاره مسBBکن نیسBBت. تمBBام کالهBBا و خBBدمات از بهداشBBت و دارو و

درمان گرفته، تا آموزش و حمل و نقل و پوشاک و مواد خBBوراکی بBBدون اسBBتثنا همBه گران تBBر شBBده اسBت.

لزم به ارائه لیست بلند بال نیست. هر کارگری در زندگی روزمره آن را با گوشت و پوست خBBود لمBBس

نموده و می تواند به ده ها نمونه اشاره کند. برای نمونه کافی ست به افزایش قیمBت چنBد قلBم مBواد خBBوراکی

 روز در مرداد ماه سال جBاری قیمBت هBر۱۰آن هم در یک بازه زمانی کوتاه اشاره کنیم. تنها در فاصله 

 هزار تومBان رسBید. یBک۲۳ هزار تومان، به ۲۱ هزار تومان افزایش یافت و از ۲یک کیلو قند کارتنی 
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 هBBزار۴ هزار تومان رسید. گوشت گوسفندی بBBا اسBتخوان هBBر کیلBBو ۱۱ هزار تومان به ۱۰کیلو لوبیا از 

۶۰۰ هBBزار و ۱۰ هBBزار تومBBان رسBBید. ران مBBرغ از ۳۵ هBBزار تومBBان بBه ۳۱تومBBان افزایBBش یBBافت و از 

 تومBان افزایBش یBافت. گوشBت گوسBاله، تخم مBرغ و سBایر موادغBذایی نیBز بBه۹۰۰ هBزار و ۱۱تومBان بBه 

همین نسبت ها افزایش یافت. باید توجه کرد که این قیمت ها مربوط به مBBرداد مBBاه اسBBت و از آن تاریBBخ بBه

بعد نیز قیمت این اقلم و سایر مواد خوراکی سیرصعودی پیموده و بBرای نمBونه، گوشBت قرمBBز از مBرز

 هزار تومان هم گذشته است.۴۰

 ادعای پیشی گرفتن مزد از تBBورم، فقBBط وارونBBه جلBوه دادن حقBBایق و یBک دروغ بBزرگ شBBاخ دار نیسBBت.

بلکه بیان گر شارلتانیسم ناب است که علی ربیعی نوچه حسن روحانی از اساتید زبده و مسBBلم آن اسBBت .

درست در شرایطی که علی ربیعی و حسن روحانی پیشی گرفتن مزد بر تورم و ثبات قیمت هBBا و کBBاهش

تBBورم را در بBBوق و کرنBBا می دمیدنBBد، تBBورم و تBBاخت و تBBاز گرانBBی، آخریBBن ر هBBا را از دسBBت کBBارگران

می ربود و میلیون ها کارگر و اعضای خانواده آن ها، بی هیچ ساز و برگی در برابر یورش مداوم تورم و

گرانی از پای درمی آمدند.

بنBBابراین تصBBمیمات شBBورای عBBالی کBBار بBBه عنBBوان نهBBادی کBBه مجBBری و پیش برنBBده سیاسBBت های طبقBBه

سرمایه دار حاکم اسBت، در نBزد کBارگران پوشBیده نیسBت. ارزان سBازی هرچBه بیشBتر نیBروی کBار، تنBزل

دادن قBBدرت خریBBد و دسBBتمزد واقعBBی طبقBBه کBBارگر و تBBامین سBBود هرچBBه بیشBBتر بBBرای طبقBBه سBBرمایه دار.

سال هاسBBت کBBه بBBا اجBBرای همیBBن تصBBمیمات و سیاسBBت ها ، طبقBBه کBBارگر را بBBه زنBBدگی در زیBBر خBBط فقBBر

محکوم ساخته اند.

البتBه طبقBه سBBرمایه دار و دولBت ایBن طبقBه تمایBل قلBبی خBود بBرای برداشBتن هرگBونه قیBد و بنBد قBانونی در

زمینه تعیین و افزایش حداقل دستمزد را پنهان نکرده اند. طبقه حاکم درصدد آن است کBه موضBBوع تعییBن

و افزایش حداقل دستمزد و یا عدم افزایش آن را به خود کارفرمایان واگذار نماید. تمام تلش هBBایی کBه از

طریق تغییر قانون کار صورت گرفته و می گیرد و یا سخنانی کBه همیBن چنBد روز پیBش حجBت میرزایBBی

معاون اقتصادی وزیر کار و نیز جمال رزاقی جهرمی، عضو هیات مدیرۀ کBBانون عBBالی کارفرمایBBان در

زمینBBه منطقه ای کBBردن دسBBتمزدها بBBر زبBBان آوردنBBد، همگBBی حBBاکی از همیBBن تلش هBBا و بBBرای انجمBBاد

دستمزدهاست. ولBی مBادام کBه ایBن سیاسBت شBوم خBود را عملBی نسBاخته اند، سBعی خواهنBد کBرد از طریBق

دست کاری ارقام و به اصطلح تک رقمی کردن نرخ تورم و به صفر رساندن آن بر روی کاغBBذ، میBBزان
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افزایش حداقل دستمزدها را نیز به تدریج کاهش دهند و در نهBایت آن را از دسBBتور کBار خBارج و انجمBاد

دستمزدها را عملی سازند.

اما طبقه کارگر یک طبقه چشم و گوش بسته در مقابBل ایBن اقBدامات نیسBت. کBارگران بBه مBاهیت وزارت

کار و شورای عالی کار آن و "سه جانبه گرایی" قلبی ورد زبBان پBادوان سBرمایه کBه هBر آینBه قلبBی هBم

نمی بود، باز مشکلی از کارگران را حل نمی کرد، پی برده و به تجربه دریافته انBBد کBه نبایBBد و نمی تBBوان بBه

معجزات این "شورا" دل بست. از این رو صرف نظر از اینکه بانک مرکBزی چBه رقمBی را بBرای تBورم

اعلم کند، سBبد معیشBت خBBانوار کBBارگری چگBونه محاسBبه و در ایBن رونBBد درنظBر گرفتBه شBود یBا نشBود،

سرمایه داران و سخنگویان و نمایندگان آن ها در شورای عالی کBار چگBونه، بBر چBه مبنBا و بBه چBه میBزان

حداقل دستمزد را تعیین کنند، کارگران خواهان خارج شدن از زیر خط فقر و افزایش حداقل دسBBتمزد بBه

بالی خط فقرنBد. چنBد دهBه زنBدگی در زیBر خBط فقBر وزنBBدگی درزیBر بBار سBتم و بنBدگی کBه نBام دیگBر آن

مرگ تدریجی ست، کافی ست. کارگران دیگر نمی خواهنBBد در فقBBر و زیBBر بBBار سBBتم زنBBدگی کننBBد و ایBن را

بارها در خیابان  و با صدای بلند اعلم کرده اند.

کارگری که خود آفرینندۀ تمام انواع کالها و نعمات زندگی ست، حق دارد از یک زندگی شایسته ولاقBBل

مطBBابق اسBBتانداردهای کشBBورهای پیشBBرفته  برخBBوردار باشBBد. بBBدون کBBارگر و نیBBروی کBBار آن، جBBامعه

سرمایه داری حتا یک دقیقه هم تاب و دوام ندارد و نان همBه سBرمایه داران و کارگزاران شBBان آجBر اسBت!

این طبقه کارگر است که تولید می کند، اوست که می آفرینBد، اوسBت کBه ارزش هBای جدیBدی خلBق می کنBد،

اوست که جBامعه را از محصBولت کBار خBود سBیراب می کنBد، اوسBت کBه آقBای جBامعه  اسBت و شایسBتگی

اداره امور جامعه را دارد. افزایش حداقل دستمزد به بالی خط فقBر کBه در لحظBه کنBBونی حBرف دل همBه

کارگران و خواست عمومی آن هاست، جزء بسیار ناچیزی است از آن چه که حق کارگر است.

اما این خواست عمBBومی کBارگران، جBز بBا مبBارزه و مشBارکت عمBوم کBBارگران در آن، بBBرآورده نخواهBد

شد. مادام که کارگران با اتحاد خویش و با نیBروی متشBکل خBود سBرمایه داران را وادار بBه پBذیرش چنیBن

خواستی نکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و معیشBBت کBBارگری هBBر سBال بBBدتر از سBBال قبBل خواهBBد

شد. بنابراین در موضوع تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن، اتحBاد و تشBکل کBارگران فBBاکتور ضBBروری

و بسیار مهمی اسBت کBه کBBارگران پیشBBرو و تشBBکل های کBBارگری می تواننBBد نقBش مBBوثری در ایBن اتحBاد و

تشکل داشBته باشBند. ایجBاد کمیته هBای ویBژه مبBارزه بBرای افزایBش دسBBتمزد کBه هBدف محBوری آن افزایBش
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دستمزد و بهبود معیشت کارگری ست، یکBBی از ابزارهایی سBBت کBه می تBBوان بBه کمBک آن مبBBارزه متشBکل

برای افزایش دستمزد را سازمان داد. اگرچه مساله دستمزدها آن گونه کBه مرسBBوم شBده در آخBر هBر سBال

مطرح می شود، اما واضح است که خواسBت افزایBBش دسBتمزد و بهبBود معیشBت کBارگری خواسBBتی نیسBت

کBه مقیBد بBه زمBان خاصBی باشBBد و فقBBط در آخBر هBر سBال آن را مطBرح کBBرد. کمیته هBا و محفل هBای ویBژه

مبارزه برای افزایش دستمزد، متشکل از کارگران آگاه و پیشرو، می توانند موضوع افزایBBش دسBBتمزد را

در تمام طول سال، بویژه در مقاطع نوسان قیمت ها که سفره کBارگران در معBرض یBورش امBواج گرانBی

قرار می گیرد، مطرح سازند و کBارگران را حBول ایBن خواسBت بسBیج کننBد و بBه صBحنه مبBارزه بیاورنBBد.

لزم بBه گفتBن نیسBت کBه سBBازماندهی مبBارزه متشBکل و راه انBدازی یBک مبBارزه سراسBBری بBBرای افزایBش

دستمزد که یک خواست عمومی و سراسری است، کار چندان آسانی نیست. اما اگر چBBراغ ایBBن مبBBارزه،

نخست در صنایع پیشرفته و کارخانه های بزرگی که سابقه مبارزاتی بهتر و بیشتری دارند روشBن شBBود،

ایBن تجربBه بBه تدریBج بBه صBBنایع و کارخانه هBBای دیگBBر نیBز تسBBری خواهBد یBافت. کBBارگران پیشBBرو و آگBاه

متشکل در این واحدها نه فقBط قادرنBد  مبBارزه متشBکلی را در هBر یBک از ایBن واحBدها سBBازماندهی کننBد،

بلکه با ایجاد ارتباط و پیوند با رفقای خود در سایر واحدها، قادر خواهند بود مبارزات فرا کارخانه ای و

هماهنگ شده ای را برای افزایش دستمزد سازماندهی کنند. درهرحال ایجاد ایBن کمیته هBا و متشBکل شBدن

کارگران حول تعیین حداقل دستمزد و افزایBش آن بBه بBالی خBط فقBر کBه خواسBت عمBوم کBارگران اسBت،

نخستین گام عملی و جدی برای خارج ساختن تعیین حداقل دستمزد از چرخه معیوب شBBورای عBBالی کBBار

است.

 علوه بر این در شرایط کنونی، تشکل های کارگری و تشکل های فعالن کارگری نیز می توانند بBBه سBBهم

خود نقش موثری در این زمینه ایفا کنند. اتحBاد عمBل ایBن تشBکل ها حBول یکBی از مBBبرم ترین خواسBت های

طبقBه کBBارگر یعنBBی افزایBBش حBBداقل دسBBتمزد بBه بBBالی خBط فقBBر، یکBی از راه هایی سBت کBه ایBن خواسBBت و

ضرورت مبارزه کارگران حول آن را، به میان عموم کارگران می برد و آن را به عنوان خواسBBت طبقBBه

کارگر در مقیاس سراسری در برابر طبقه حاکم قرار می دهد. تمام تشکل های موجود می توانند حول ایBBن

خواسBBت اتحBاد عمل هBBای واقعBBی و حتBا مسBBتمری را سBBازمان دهنBBد و ضBمن تحکیBBم و گسBBترش ایBن اتحBاد

عمل هBBا، جنبBBش مبBBارزه بBBرای افزایBBش حBBداقل دسBBتمزد بBBه بBBالی خBBط فقBBر را در مقیBBاس تمBBام جBBامعه جBBا

بیاندازند و آن را گام دیگری به جلو برانند.
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 سBBیزده تشBBکل از جملBBه سBBندیکای کBBارگران۹۴، شBBش تشBBکل بBBا صBBدور بیBBانیه مشBBترک و سBBال ۹۳سBBال 

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کBBارگران نی شBBکر هفت  تپBه، بیانیه هBBای مشBBترک و

یا مستقلی را انتشار دادند و افزایش حداقل دستمزد به بالی خط فقBر را بBه عنBوان خواسBت طبقBه کBارگر

در برابر  طبقه حاکم قرار دادند.

درحال حاضر نیز زمینه های عینی طرح این خواسBBت سراسBBری و اتحBBاد عمBل حBول آن بسBBیاری قBBوی و

بیBBش از پیBBش تقBBویت گشBBته اسBBت. جBBا دارد تمBBام تشBBکل ها، فعBBالن کBBارگری و کBBارگران آگBBاه و پیشBBرو،

این گونه اتحاد عمل ها را تقویت و از آن حمایت کنند. درهرحال نباید این نکته را فراموش کرد کBBه طبقBBه

سBBرمایه دار حBBاکم جBBز بBBا اتحBBاد و مبBBارزه متشBBکل کBBارگران حاضBBر نیسBBت انBBدکی از سBBود خBBود بزنBBد و

دسBBتمزد کBBارگر را اضBافه کنBد. بBدون اتحBBاد و بBدون راه انBBدازی و اسBBتمرار یBک جنبBش اعتراضBBی بBرای

افزایBBش دسBBتمزد، بBBدون سBBازماندهی اعBBتراض و اعتصBBاب نمی تBBوان سBBرمایه داران و دولBBت آن هBBا را بBBه

عقب نشینی واداشت. در این راه مجدانه تلش کنیم، اتحBاد عمل هBا و جنبBش مبBارزه بBرای افزایBش حBداقل

دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیم! 

۱۳۹۵  نیمه اول اسفند ۷۳۶برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره 
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Http://www.fadaian-minority.org/
info@fadaian-minority.org/

تهیه و تنظیم: هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)

http://www.fadaian-minority.org/

