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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  آذرخشی: فرستنده

  ٢٠١۶ فبروری ١٨
  

  دربارۀ مزد حداقلهبياني
  مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بينانۀ کارگران

  !ستشرط پيروزی در نبرد برای افزايش مزد حداقل ا
  

. از ھم اکنون زمزمه ھائی در رسانه ھای رسمی ايران دربارۀ مزد حداقل کارگران و کارمندان به راه افتاده است

به نظر . خواھد بود% ١٢، افزايش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال آينده معادل ١٣٩٥براساس اليحۀ بودجۀ سال 

نمايندگان شورای اسالمی ( کارفرمايان و گماشتگان دولت نمی رسد که شورای عالی کار مرکب از نمايندگان دولت،

که نام نمايندۀ کارگران بر خود نھاده اند برای افزايش مزد امسال چيزی بيش از آن يا در ) کار، خانۀ کارگر و غيره

دود  نفره در کشور مطابق آمارھای رسمی ح٤ھمان حدود مطرح کنند و اين در حالی است که ميانگين ھزينۀ خانوار 

 ميليون تومان در ماه برآورد ٥ تا ٥/٤اين ھزينه در تھران و شھرھای بزرگ حدود ( ميليون تومان در ماه است ٥/٣

  ).می شود

 خط فقر در  ھزار تومان در ماه خواھد رسيد که حدود ٨٥٠مزد حداقل به فرض افزايش آن به نسبت تورم به حدود 

 ميليون تومان در ماه ٢/٣ ميليون تومان در ماه و در تھران بيش از ٦/٢متوسط خط فقر در کشور حدود (کشور است 

.  برابر مزد حداقل در ايران است١٠ تا بيش از ٥مزد حداقل کارگران در کشورھای سرمايه داری پيشرفته بين ). است

ده، به اين البته سطح مزد چندين برابری کارگران در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری نسبت به کشورھای عقب مان

کارگران در ھمه جا، از جمله در کشورھای پيشرفتۀ ! معنی نيست که کارگران در آن کشورھا استثمار نمی شوند

اما وضع . سرمايه داری به شدت استثمار می شوند و درجۀ استثمار کارگران در ھمه جا در طول زمان افزايش می يابد

ران در ايران نه تنھا نسبت به کشورھای پيشرفته بسيار عقب است، مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد و درآمد کارگ

به طور مثال در کشوری مانند ترکيه که ھم . بلکه حتی از سطح مزد در بسياری از کشورھای عقب مانده ھم بدتر است

 اجتماعی و ھم از نظر سياسی کشوری عقب مانده و ارتجاعی محسوب می شود و رژيمی ضد - از نظر اقتصادی 

کارگری و ضد دموکراتيک بر آن حکومت می کند مزد حداقل کارگران بسيار بيشتر از مزد حداقل کارگران در ايران 

 به ٢٠١٦ جنوری لير ترک در ماه و در ١٣٠٠ معادل ٢٠١٥ سال جنوریمزد حداقل کارگران در ترکيه در . است

 تومان است ١٠٣٠ معادل ًسمی لير ترک که تقريبابا توجه به نرخ ر.  لير ترک در ماه تعيين گرديده است١٦٤٧ميزان 
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 ھزار تومان در ماه بالغ می شود که بيش از دو برابر مزد ٧٠٠مزد حداقل کارگران در ترکيه  به حدود يک ميليون و

بی گمان باالتر بودن مزد حداقل در ترکيه نسبت به ايران محصول .  است١٣٩٤حداقل رسمی کارگران ايران در سال 

  .ًمتحدانۀ کارگران آن کشور و وجود تشکل ھای کارگری نسبتا وسيع در آنجاستمبارزۀ 

کارگران پيشرو و انقالبی در ايران می دانند که تا شيوۀ توليد سرمايه داری و نظام کار ِ مزدی در جھان برقرار است، 

ام سرمايه داری و جامعۀ مبتنی استثمار کار توسط سرمايه از ميان نخواھد رفت از اين رو مبارزه برای برانداختن نظ

اما اين بدان معنی نيست که تا رسيدن آن روز . بر طبقات و تقسيم طبقاتی تنھا راه رھائی کارگران و تمام انسان ھاست

مسألۀ مزد حداقل .  بودءبايد دست روی دست گذاشت و به خواست ھای فوری و نيازھای مبرم و روز کارگران بی اعتنا

خواستی روشن بنابراين طرح و پيشبرد .  يکی از مسايل بسيار مھم و مبرم کارگران است–زدھاست  که پايۀ تمام م–

  . در اين مورد اھميت ويژه ای داردبينانه

 قانون کار ارتجاعی موجود ٤١ که در مادۀ - کارگران پيشرو نمی توانند و نبايد به فرمول افزايش مزد به تناسب تورم 

زايش مزد به تناسب تورم، ھمان گونه که در باال نشان داده شد، به مزدی منجر می شود که اف.  بچسبند- ھم آمده است 

حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد ھمۀ کارگران . چھار بار از ھزينۀ متوسط يک خانوار شھری کمتر است

  . متوسط يک خانوار کارگری را نخواھد پوشاندبه نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزايش يابد باز ھم ھزينۀ 

کارگران مزدی در ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشورند و با خانواده ھايشان اکثريت مطلق جمعيت کشور را تشکيل 

ً از اين رو کامال. محصوالت و خدمات کشور را توليد می کنند% ٨٠کارگران مزدی در ھمان حال بيش از . می دھند

ھزينۀ متوسط زندگی . از مزدی برخوردار باشند که ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شھری را تأمين کندطبيعی است 

 از انتشارات ١٣٩٣نتايج بررسی بودجۀ خانوار مناطق شھری ايران، سال «يک خانوار چھار نفره براساس داده ھای 

و پيش بينی محتاطانۀ تورم در سال  ١٣٩٤و در نظر گرفتن تورم در سال » ١٣٩٤ ]سنبله[شھريور، بانک مرکزی

  .  ميليون تومان در ماه بالغ می شود و مزد ماھيانۀ کارگران بايد اين ھزينه را بپوشاند٥/٣ به رقم ١٣٩٥

مبارزه برای خواست ھای اقتصادی و از جمله افزايش مزد حداقل به ميزانی که برای تأمين ھزينۀ زندگی يک خانوادۀ 

، تنھا با مبارزۀ پيگير، وسيع و متحدانۀ ) ميليون تومان در ماه است٥/٣که در شرايط کنونی (متوسط شھری کافی باشد 

اين مبارزه ھمچنين بايد با مبارزه برای بھبود شرايط کار، پشتيبانی از کارگران بيکار، مبارزه . کارگران ميسر است

ستخدام، تصدی مسئوليت ھا و غيره و مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمينه ھای مربوط به مزد، ا

برای آزادی اجتماعات، تظاھرات، راه پيمائی، اعتصاب، آزادی بيان، آزادی زندانيان سياسی و آزادی کارگران و 

اين مبارزه ھمچنين بايد با تالش برای ايجاد تشکل ھای کارگری که از دولت، کارفرما، . معلمان زندانی ھمراه باشد

رسيدن به مزد حداقلی که تأمين کنندۀ ھزينۀ متوسط زندگی .  ترکيب گردد،ی و نھادھای دينی مستقل باشنداحزاب سياس

گرانۀ مستمر و تدارک آن در تمام طول ھر سال برای تأمين مزد حداقل سال بعد آگاھ ِيک خانوار شھری باشد، به کار

  . نياز دارد

 خواست ھای فوری طبقۀ کارگر ۀ ھای فعاالن کارگری برای ارائدفاع از تالش و مبارزۀ سنديکاھای کارگری و تشکل

. البته در راستای ھمين ھدف است » ٩٥در رابطه با دستمزد سال «و پشتيبانی از بيانيۀ مشترک تشکل ھای کارگری 

قوانينی که گفته شد ضروری است که طبقۀ کارگر و فعاالن جنبش کارگری از تمکين کردن يا استناد نمودن به  اما چنان

يکی .  می گردد برحذر باشندءکه برای تحميق توده ھا و تسھيل شرايط استثمار و به ضد منافع کارگران تصويب و اجرا

ًاساسا قصد تدوين کنندگان اين قوانين پشتيبانی از کارگران نبوده و . است»  قانون کار٤١مادۀ «از اين موارد استناد به 

نه وزارت کار و شورای عالی کار، نه مجلس شورای اسالمی سرمايه داران، نه دولت بايد به کارگران گفته شود . نيست
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بنابراين در ابراز نظرھا نبايد شائبۀ . اسالمی سرمايه ھرگز قانونی به نفع کارگران تصويب نکرده و نخواھند کرد

  . مشروعيت بخشيدن به قوانين سرمايه داران را به توده ھای کارگر انتقال داد

 کارگران برای رسيدن به خواست ھای خود تنھا در صورتی به موفقيت می رسد که کارگران از حقوق و آزادی مبارزۀ

ھای سياسی برخوردار باشند و برخورداری کارگران از حقوق و آزادی ھای دموکراتيک تنھا می تواند ثمرۀ مبارزات 

عنی ھمان گونه که در عرصۀ اقتصادی سرمايه داران مستقل خود آنان برای دست يابی به اين حقوق و آزادی ھا باشد، ي

و دولت شان داوطلبانه حقوق و منافع کارگران را رعايت نمی کنند در عرصۀ سياسی نيز تا خود کارگران به حرکت 

در نيايند و سياست و تشکيالت مستقل خود را به وجود نياورند کسی منافع سياسی آنان را در نظر نخواھد گرفت و 

  . اکم خواھند کوشيد آنان را به دنباله رو و سياھی لشکر خود تبديل کنندطبقات ح

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی 

 جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

   کرج–جمعی از کارگران محور تھران 

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک 

  ١٣٩٤ ]دلو[ بھمن١٣

  

 

 

 
 


