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  آذرخش اذرخش: فرستنده

  ٢٠١٨ فبروری ٠٧

 زاعالم حمايت ا
  »١٣٩٧مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال  ۀبياني «

  

آنان مھم ترين شرط برای دستيابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی،  اتحاد و ھمبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل

از بيانيۀ  ی کامل خود را کنندگان زير پشتيبانءبا پای بندی به چنين اصلی، ما امضا. کارگر است و فرھنگی طبقۀ سياسی

سنديکای کارگران کشت و صنعت  سنديکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه،  ]دلو[ بھمن ماه١٥رخ ؤمشترک م

  .می کنيم اعالم .....نيشکر ھفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان 

را با واقع بينی، ١٣٩٧ماه برای سال   ميليون تومان در٥اين بيانيه ضرورت دستيابی به حداقل دستمزد به ميزان 

ماھمۀ . اجتماعی و شرايط زندگی طبقۀ کارگر مطرح می کند روشنگری و منطق انکار ناپذير بر اساس واقعيات

ھمۀ معلمان سطوح مختلف آموزشی و تشکل ھای مستقل آنان، کارکنان مزدی  کارگران و تشکل ھای مستقل کارگری،

و   و خصوصی، سازمان ھای مبارز و مستقل زنان، دانشجويانکارمندان زحمتکش مؤسسات دولتی بيمارستان ھا،

آورده  که متن آن در زير» ١٣٩٧بيانيه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال « روشنفکران متعھد را به حمايت از 

  .می شود فرا می خوانيم

  نزنده باد اتحاد و ھمبستگی ھمۀ کارگرا

  ناقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی طبقۀ کارگر و زحمتکشا پيروز باد مبارزۀ مشترک کارگران برای حقوق

  ه ميليون تومان در ما٥دستمزد به ميزان  پرتوان باد مبارزۀ کارگران برای تحقق خواست حداقل

 یکارگران پروژه ھای پارس جنوب

  م ماھشھر و بندر اماۀجمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطق

  بفعاالن کارگری جنو

  کفعاالن کارگری شوش و انديمش

    کرج -  جمعی از کارگران محور تھران

  ١٣٩٦ ]دلو[بھمن ماه ١٦

  ١٣٩٧مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال  ۀبياني
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 ۀدر شرايطی آغاز می شود که به گفت  و افزايش عمومی مزدھا١٣٩٧روند تصميم گيری در بارۀ تعيين حداقل دستمزد 

امسال نيز، . ويژه کارگران و حقوق بگيران رسيده استه ب تی کارد به استخوان مردم،برخی از دست اندرکاران دول

 زندگی سائلممربوط به مزد و تصميم گيری در مورد يکی از بنيادی ترين  مانند سال ھای گذشته، در مذاکرات

و نمايندگان  مقامات دولتیبگيران نمايندگان واقعی آن ھا حضور ندارند، و به روال سال ھای گذشته،  کارگران و حقوق

 .می گيرند کارفرمايان در نھادھای تعيين مزد يک جانبه به نفع دولت و کارفرمايان تصميم

اطمينان به آينده، بيش از پيش به  ، باز ھم قدرت خريد کارگران به شدت سقوط کرده، ايمنی کار و١٣٩٦در سال 

نگاه ھای خصوصی و دولتی، که از حمايت دستگاه ھای قضائی ب ِوخامت گرائيده و يکه تازی و خودکامگی کارفرمايان

ھر اعتراض کارگری به شرايط . ابعاد گسترده تر و خشن تری به خود گرفته است ند، او انتظامی و امنيتی برخوردار

رسد که   ميليون نفرمی٦جمعيت بيکاران به . ليسی مواجه می شودومحيط کار با برخورد امنيتی و پ نامناسب در

مورد ايجاد اشتغال، ھر روز بر  به رغم وعده ھای داده شده در. يت مطلق آنھا حقوق بيکاری دريافت نمی کننداکثر

در بنگاه ھای صنعتی و اداری خصوصی و دولتی ماه  حقوق صدھا ھزار کارگر. شمار انبوه بيکاران افزوده می شود

ی از پرداخت مزد ئھفته در قانون و حمايت دستگاه قضااستفاده از ظرفيت ھای ن ھا به تعويق می افتد و کارفرماھا با

ھای  انواع تبعيض. سرباز زده و کارگران معترض را اخراج و به شالق و زندان محکوم می کنند نيروھای کار

ی ئکار کودکان و بازنشستگان با مزدھا غير انسانی از ۀاستفاد. جنسيتی، مذھبی، ملی و قومی در محيط کار بيداد می کند

نابرابر به زنان کارگر نسبت به مردان و اعمال ستم  بسيار کمتر از حداقل مصوب و ھمچنين با اعمال دستمزدھای

 .بر شدت سرکوب دستمزدھا می افزايد  کارگر،ۀمضاعف بر بخش بزرگی از طبق

و ھستيم که بر ره انکار ناپذيری روب در بحث حداقل دستمزد کارگران و سطح عمومی مزدھا در ايران، با واقعيت ھای

 :خود را نشان می دھد؛ برخی از آنھا چنين اند زندگی تمامی حقوق بگيران حاکم است و به روشنی تمام

 ٣٣⁄٣ با ميانگين يک خانوار شھری ۀ، متوسط ھزين١٣٩٥طبق سند بررسی ھزينۀ خانوار بانک مرکزی برای سال  -١

 ٤اين مبلغ برای خانوار شھری . تومان در ماه اعالم گرديد ھزار ٢٧٥و   ميليون٣نفر معادل ) سه و سی و سه صدم(

زندگی  به منظور برآورد مزد و حقوق الزم برای تأمين.  ھزار تومان در ماه می رسد٩٠٠ميليون و ٣ نفره به بيش از

در اين . محاسبه بگنجانيم  را ھم در١٣٩٧ و ١٣٩٦، بايد تورم سال ھای ١٣٩٧ نفره در سال ٤يک خانوار شھری 

 ميليون تومان در ماه بالغ می ٥ به ١٣٩٧در سال   نفره٤صورت حداقل دستمزد الزم برای تأمين زندگی يک خانوار 

ھا و کاستی ھايش توان پرداخت چنين مزدی را دارد و توجيھات مقامات  اقتصاد ايران به رغم تمام نابسامانی. گردد

 . بيش نيستئیعدم توان پرداخت اين مبلغ فريبکار دولتی در رابطه با

 تاکنون ١٣٥٨حتی اگر از سال . تورم واقعی اعالم می کنند  بانک مرکزی و مرکز آمار ھر سال تورم را کمتر از-٢ 

مرکزی اعالم می کند افزايش يافته بودند باز ھم دستمزد حداقلی که به اين ترتيب  مزدھا به تناسب تورمی که بانک

ھزار تومان می باشد؛  ٧٠٠ ميليون و ٢ از خط فقر مطلق در اين سال که ممکن است تعيين گردد ١٣٩٧سال  برای

  .ين تر خواھد بودئپا

و اين در حالی است که  حداقل دستمزد، و به طور کلی سطح مزدھا در ايران، يکی از پائين ترين ھا در جھان است -٣

 . جھانی برابری می کندقيمت ھای  با- حتا دولتی- قيمت بسياری از اقالم کاالھای مصرفی و خدمات 

 ميليون ٥ نمی تواند از ١٣٩٧ کنندگان اين بيانيه، حداقل دستمزد سال ءاز نظر امضا  آنچه گفته شد ۀبا توجه به ھم

 . در ماه کمتر باشدتومان
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ھا، از تمام کارمندان زحمتکش  ما از ھمۀ کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر کارکنان بيمارستان ھا و درمانگاه

ميليون  ٥ دعوت می کنيم خواست حداقل دستمزد سسات خصوصی و دولتی، از تمام بازنشستگان در سراسر کشورمؤ

 .به پيش ببرند و بحق بودن، ضرورت و امکان آن را توضيح دھند تومان را با ھمۀ کارگران و مزدبگيران

 کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه سنديکای

 هيشکر ھفت تپکارگران کشت و صنعت ن سنديکای

 نگروه اتحاد بازنشستگا

 ١٣٩٦ ]دلو[ بھمن١٥

 

  


