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  آذرخش آذرخش: فرستنده

  ٢٠١۶ مارچ ١٢

 بيانيه در بارۀ تصميم ضد کارگری شورای عالی کار
  ! حکم مرگ تدريجی کارگران است١٣٩٥مزد حداقل 

  

، شورای عالی کار مرکب از نمايندگان دولت، کارفرمايان و گماشتگان دولت ١٣٩٤ ]تحو[ اسفند١٩در تاريخ 

که نام نمايندۀ کارگران بر خود نھاده اند، مزد حداقل کارگران ) نمايندگان شوراھای اسالمی کار، خانۀ کارگر و غيره(

ط فقر و کمتر از يک چھارم کمتر از يک سوم خ تومان در ماه يعنی ٦٨٠ ھزار و ٨١١ را معادل ١٣٩٥برای سال 

ِاين تصميم ضد کارگری گماشتگان » قانونی«پشتوانۀ .  تعيين کردندمتوسط ھزينۀ يک خانوادۀ چھار نفرۀ شھری
  .  قانون کار جمھوری اسالمی است٤١سرمايه، مادۀ 

كزی جمھوی  حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مر-١«: بند اول اين ماده می گويد

 را که ١٣٩٤طبق اين ماده، شورای عالی کار مزد حداقل اسمی سال » ].تعيين می گردد[اسالمی ايران اعالم می شود 

تخمين زده شده افزايش داده تا به رقم % ١٤ که حدود ١٣٩٤ تومان در ماه بود به تناسب تورم سال ٤٢٥ ھزار و ٧١٢

ر اين مبلغ کفاف ھزينۀ يک ھفتۀ يک خانوار چھار نفرۀ شھری را نمی حال اگ.  تومان در ماه برسد٦٨٠ ھزار و ٨١١

  ! کرده اند و وجدانشان آسوده استءگماشتگان سرمايه قانون سرمايه را اجرا! دھد چه باک؟

كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ويژگی ھای   حداقل مزد بدون آن- ٢«:  قانون کار می گويد٤١بند دوم مادۀ 

را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع كار محول شده 

بر اساس چه معياری تعريف می شود؟ » تأمين زندگی يک خانواده«بايد پرسيد » .مين نمايدأرسمی اعالم می شود را ت

زندگی يک خانوادۀ چھار « ندۀ کارفرما گفته بود که در آغاز مذاکرات مربوط به مزد حداقل در شورای عالی کار، نماي

می دانيم که اين مبلغ به اعتراف يکی از ھمان به اصطالح » ! ھزار تومان در ماه تأمين می شود٦٣٠نفری با 

 يک خانوادۀ چھار نفره کافی نيست تا چه رسد به ھزينۀ پوشاک و مسکن ۀنمايندگان کارگران حتی برای خوراک ماھان

ِ قانون کار، چيزی جز حکم ٤١ مادۀ ٢ و چه بند ١بدين سان چه بند .  و بھداشت و حمل و نقل و آموزش و غيرهو دارو 
  .فرو راندن ھرچه بيشتر ده ھا ميليون کارگر و خانواده ھايشان به اعماق فقر سياه و مرگ تدريجی نيستند

مشغولند » انجام وظيفه«ئی که در شورای عالی کار به  قانون کار استناد می کنند، چه آنھا٤١بايد از کسانی که به مادۀ 

 اين ماده توھم دارند و به آن چسبيده اند، پرسيد شما چگونه می توانيد ٢ يا بند ١و چه آن فعاالن کارگری که ھنوز به بند 

  با اين دو بند زندگی کارگران را تأمين کنيد؟ آيا چنين ادعائی چيزی جز فريب کارگران است؟
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 را برای دستيابی ٤١ مادۀ ٢ است که برخی از اينان که افزايش مزد به تناسب تورم و يا توسل به معجزۀ بند جالب اين

اينھا توجه ندارند که واضعان . آرايش داده می شود به خورد کارگران می دھند» زندگی انسانی « به معيشتی که به نام 

يا » بزغالۀ گوساله«و » خس و خاشاک« توده ھای مردم را کهو مجريان چنين قوانينی از قماش ھمان کسانی ھستند 

را برای مسواک » ذغال و نمک« کسانی که از تريبون نماز جمعه لقب می دھند، يا» گوسفندی که به چوپان نياز دارد«

ی زدن به جای خمير دندان در سبد ِ ھزينۀ خانوار توصيه می نمايند و نخوردن و نپوشيدن و در فقر و مسکنت زندگ

می » تسليم و بندگی به مشيت الھی«معيار سنجش فضيلت انسان ھا را توصيف می کنند و » آزمايش الھی«کردن را 

به آن احترام  مانند روز روشن است که چنين کسانی نمی توانند به حقوق انسانی کارگران اعتقاد داشته باشند و. دانند

  .بگذارند و زندگی انسانی برای کارگران تصور کنند

   قانون کار نمی تواند مبنای درستی برای تعيين مزد باشد پس چه چيزی را بايد مبنا قرار داد؟ ٤١حال اگر مادۀ 

از آنجا که کارگران مزدی ايران اکثريت : مبنائی که ما پيشنھاد می کنيم و در گذشته ھم توضيح داده ايم چنين است

، پس طبيعی است که درآمد آنھا %)٨٠باالی ( جامعه اند مطلق جمعيت کشور و در ھمان حال مولد بخش اعظم ثروت

اما متوسط ھزينۀ زندگی يک خانوار شھری را ھر . دست کم متوسط ھزينۀ زندگی يک خانوار چھار نفره را تأمين کند

 از ١٣٩٤که در شھريور » ١٣٩٣نتايج بررسی بودجۀ خانوار در سال « طبق ًمثال. ساله بانک مرکزی اعالم می کند

 معادل دو ميليون و ١٣٩٣شھری در سال  خانوار يك ماھانۀ ناخالص ھزينۀ متوسط بانک مرکزی منتشر شده سوی

  .ھفتصد و سی و نه ھزار و ھفت صد تومان در ماه بوده است

 را با در نظر گرفتن نرخ تورم ١٣٩٥پايۀ اين رقم رسمی می توان متوسط ھزينۀ ماھانۀ يک خانوار شھری در سال  بر

 را مانند شورای عالی کار سرمايه داران ١٣٩٤اگر تورم سال .  حساب کرد١٣٩٥ و پيش بينی تورم سال ١٣٩٤سال 

 نسبت به سال ١٣٩٤ متوسط خانوار شھری در سال افزايش ھزينۀفرض کنيم خواھيم ديد که ميزان % ١٤و دولت شان 

 شھری دربوده است يعنی ھزينۀ متوسط ماھيانۀ يک خانوارتومان  ٢٧٣٩٧٠٠×% ١٤ =٣٨٣٥٥٨برابر با   ١٣٩٣

بيست و سه ھزار و دويست  سه ميليون و صد و( تومان    ٣١٢٣٢٥٨= ٣٨٣٥٥٨ + ٢٧٣٩٧٠٠ برابر با ١٣٩٤سال 

 .در ماه بوده است) و پنجاه و ھشت تومان

با اين فرض، . ده استتخمين ز%  ١٢ را رقمی در حدود ١٣٩٥مرکز پژوھش ھای مجلس اسالمی نرخ تورم سال 

 ٣٥٠٠٠٠٠( برابر با سه ميليون و پانصد ھزار تومان ١٣٩٥متوسط ھزينۀ يک خانوار چھار نفرۀ شھری در سال 

  . در ماه خواھد شد) تومان

 .بدين سان مزد ماھيانۀ کارگران بايد اين ھزينه را بپوشاند يعنی دست کم  سه و نيم ميليون تومان در ماه باشد

 : ميليون تومان در ماه و مبنای تعيين آن٣/ ٥فعاالن کارگری بر سر مزد  ضرورت توافق 

ميليون  ٥/٣ را ١٣٩٥شماری از سازمان ھای فعال در زمينۀ مسايل کارگری، به درستی مزد درخواستی برای سال 

 توجھی از سازمان اکنون که رقم سه ميليون و پانصدھزار تومان در ماه مورد توافق شمار قابل. تومان اعالم کرده اند

ھا و فعاالن کارگری است، تکيه بر اين خواست و توافق بر مبنای رسيدن به آن می تواند زمينه را برای برداشتن گام 

  . ھای بعدی فراھم کند

اين گام ھای بعدی، ھمان گونه که در بيانيۀ قبل گفتيم، مبارزۀ مشترک، متحدانه و روشن بينانۀ کارگران از جمله در 

بايد توجه داشت که .  مبنا برای مزد، تعيين سطح مزد در خواستی و چگونگی پيشبرد مبارزه در اين زمينه استتعيين

که خود (علت سطح بسيار پائين مزد کارگران در ايران تنھا زالوصفتی سرمايه داران و حمايت بی قيد و شرط دولت 

ن ھای کارگری، ممنوع بودن تظاھرات و اعتصابات و از آنھا نيست؛ تنھا ممنوع بودن سازما) بزرگترين کارفرماست
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عالوه بر اينھا، پراکندگی فعاالن، ضعف در ھمکاری و ھم انديشی . اعتراضات و سرکوب شديد فعاالن کارگری نيست

و تبادل نظر و تجربه و طرح ريزی عمل مشترک نيز نقش مھمی در وضعيت اسفناک کارگران و يکه تازی سرمايه 

اين گام ھای بعدی از جمله می تواند شامل کار در ميان توده ھای کارگر و فعاالن کارگری . ان داردداران و دولتش

  .  باشد١٣٩٥برای مقاومت و اعتراض جمعی به تصميم ضد کارگری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل سال 

د تغييری اساسی در وضعيت  به خودی خو- حتی اگر به موفقيت برسد–روشن است که مبارزه برای افزايش مزد 

ِ تا نظام کار مزدی و سرمايه داری ادامه داشته باشد ھيچ ميزانی از افزايش مزد . اجتماعی کارگران به وجود نمی آورد
  .    باعث تغيير موقعيت  کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زير ستم به انسان ھائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود

زد می تواند تا اندازه ای وضعيت اقتصادی کارگران را بھبود بخشد و اگر مبارزه برای افزايش مزد با  افزايش ماما

آگاھی طبقۀ کارگر از وضعيت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جھت محو 

ارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نيز استثمار ھمراه باشد، می تواند زمينه را نه تنھا برای بھبود نسبی وضع ک

به . ِفراھم سازد و در نھايت تالش تاريخی کارگران برای تغيير بنيادی سرمايه داری و نظام کار مزدی را تقويت کند

اين علت است که کارگران، حتی آنھائی که می دانند افزايش مزد تغييری در وضعيت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای 

 .مار و ستم نمی دھد، در کارزارھای افزايش مزد شرکت می کنند و اين مبارزه را ضروری می دانندزير استث

  :بنابراين

 درصد جمعيت کشور را تشکيل می دھد و بيش از ٦٠اکنون بيش از  طبقۀ کارگر: يمئ ما به کارگران ايران می گو- 

د پيش از ھر چيز به اين قدرت اجتماعی و اھميت کارگران باي.  درصد محصوالت و خدمات کشور را توليد می کند٨٠

ِخود در اقتصاد جامعه پی ببرند و به اتحاد طبقاتی خود واقعيت ببخشند تا بتوانند ارادۀ سياسی خود را در جامعه اعمال 
  .قدرت وحکومتی قادر به درھم شکستن آن نيست اتحاد طبقاتی ما نيروی عظيمی خواھد بود که ھيچ دولت و. کنند

تضمين برآورده شدن خواست ھای اقتصادی فوری و مبرم ما و نيز تالش برای تغيير : يمئما به کارگران ايران می گو -

  . در جامعه شويممبارزۀ سياسیبنيادی جامعه در جھت محو استثمار و ستم طبقاتی ايجاب می کند که وارد 

ون تشکل ھای مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی جنبش کارگری نمی تواند بد: يمئ ما به طبقۀ کارگر ايران می گو-

  .ما بر اين امر تأکيد می کنيم و بر آن پای می فشاريم. را به پيش برد

 ما برای پيشبرد اھداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ايجاد سنديکاھای مستقل کارگری و حزب سياسی مستقل طبقۀ -

  .کارگر تأکيد می ورزيم

    . پای می فشاريمهداف طبقۀ کارگر، بر استقالل سياسی، تشکيالتی و نظری اين طبق ما برای به ثمر رسيدن اھ-

  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 

  ١٣٩٥ ]حوت[ اسفند١٩
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