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  ٢٠١٧ مارچ ٢٠
  

  قانون کار به چاه رفت؟۴١آيا ھنوز بايد با طناب پوسيدۀ مادۀ 
 تعيين حداقل مزد، باالخره در ۀاکره و اجرای مضحک بالماسکپس از چند به اصطالح جلسه مذ» شورای عالی کار«

ھمان .  ھزار تومان تعيين کرد٩٣٠ را به مبلغ ١٣٩٦، حداقل مزد کارگران برای سال ]حوت[ اسفند٢٥روز چھارشنبه 

حکومت در شورای عالی کار که متشکل از » مقامات ذی صالح« قانون کار، ۴١ ۀطور که انتظار می رفت طبق ماد

ند، حکم بر ا کارفرما، و گماشتگان سرمايه داری و شيادان ضد کارگر زير عنوان نمايندۀ کارگرۀ دولت، نمايندۀايندنم

 ھزار تومان، در زير خط فقر مطلق ٩٣٠اين امر صادر کردند که اکثريت قريب به اتفاق کارگران بايد با مزد ماھيانه 

  . در ايران يکی از باالترين نرخ ھای سود در جھان استاين در حالی است که نرخ سود سرمايه. زندگی کنند

مراقب زندگی کارگران ھستيم و بايد در تعيين مزد ھم منافع کارگران و ھم توليد ما «: علی ربيعی وزير کار می گويد

  ».را در نظر داشته باشيم

صوصی و دولتی است و تالش در که ربيعی از آن دم می زند مراقبت از منافع غارتگرانۀ سرمايه داران خ» مراقبتی«

آيا او و ديگر تصميم گيرندگان نمی دانند که . راه حفظ شرايطی است که در آن کارگر ھيچ باشد و سرمايه دار ھمه چيز

کمتر از يک چھارم خط فقر است؟ البته از کسی که به قول خودش )  پرداخت شودرتازه اگ(مزد اکثريت عظيم گارگران 

  . برگ سفيد داده اند انتظاری بيش از اين نيستسرمايه داران به او 

 کارگر نشان داده ۀ به منافع طبقءما بارھا با صراحت و به استناد داده ھای مرکز آمار و بانک مرکزی ايران و با اتکا

 و توانی که می" سطح و توان نيروھای مولد"و نه فقط بر اساس (ايم که اقتصاد ايران در وضعيت و ظرفيت کنونی آن 

ی تحمل مزد حداقل معادل چھار ميليون تومان در ئو به رغم تمام ضعف ھا و مشکالتش، توانا) تواند در آينده داشته باشد

پرداخت چنين . را دارد) برای مھارت ھای باال و يا سابقه کار، ابعاد خانواده و غيره(ماه و مزدھای باالتر از حداقل 

  . ای سرمايه گذاری و ھزينه ھای عمومی نخواھد شدمزدی به ھيچ رو باعث ته کشيدن منابع بر

ما ھمواره بر اين واقعيت تأکيد کرده ايم که شورای عالی کار، وزارت کار و تأمين اجتماعی و کل دستگاه حاکم بر نظام 

ما . سياسی و اقتصادی ايران، ھرگز کوچک ترين قدمی به نفع طبقۀ کارگر و زحمتکشان زير ستم بر نخواھند داشت

شورای عالی «و نه به )  آن٢ يا ١اعم از بند ( قانون کار ۴١ارھا نشان داده ايم که کارگران نمی توانند و نبايد به مادۀ ب

جای تأسف است که ھنوز برخی از تشکل ھای . ، اين کارگزار زور و زر و تزوير، اعتماد و اميد داشته باشند»کار

 قانون کار چسبيده اند و آن را حالل مشکالت کارگران ۴١ مادۀ ٢ به بند فعاالن کارگری، مانند اتحاديۀ آزاد کارگران،
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ھمچنين به شورای عالی کار و يا برخی عناصر درون آن اميد بسته اند و از آنھا انتظار عمل مستقل و . تلقی می کنند

البته در «:  می گويد١٣٩٥ ]حوت[ اسفند١٥ با سايت اتحاد در تاريخ مصاحبه جعفر عظيم زاده در ًمثال. مثبت دارند

ًرابطه با نھادھای دست ساز کارگری بحث لزوما بر سر افراد حاضر در اين تشکل ھا به عنوان يک فرد نيست، بلکه 

وگرنه ممکن است در ميان ... بحث بر سر سياست مدون و حاکم بر کل تشکل ھا و نھادھای دست ساز کارگری است 

ًھای دست ساز به شورای عالی کار می روند افرادی ھم باشند که اوال حاضر به ی که از سوی اين نھادئنماينده ھا

که به عنوان يک فرد در صورت قرار گرفتن در  قرارگرفتن در موقعيت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند دوم اين

 به امضای مزدی ی، در مقابل تحميل ستم معيشتی بر کارگران ايستادگی بکنند و حاضرئموقعيت گذاشتن چنين امضا

اين گونه موضع گيری ھا، با ھر نيتی اظھار شوند، تنھا موجب توھم در ميان کارگران  می شوند و ..." ناعادالنه نشوند

يد ئنمايندگان به اصطالح کارگری شورای عالی کار عناصر مورد تأ. ناخواسته جبھۀ سازشکاران را تقويت خواھند کرد

اينان به قول خودشان سبد حداقل . ماشتگان و منصوبان دولت و وزارت کار ھستندنظام ظالمانۀ سرمايه داری از گ

 ميليون تومان در ماه است ارائه می دھند اما حاضر می شوند حداقل مزد ٢.٥معيشتی کارگران را که طبق محاسباتشان 

عدالت و مساعدت از روشن است که توقع !  کننداءم پيشنھادی شان ھم کمتر است امضقخفت بار را که از نصف ر

  .  گماشتگان و ياوران سرمايه داران و کارفرمايان سرابی بيش نخواھد بود

 ءبايد ماھيت چپاول گران را افشا. بدون ھيچ ترديد و توھمی بايد دست رد به سينۀ اين جماعت استثمارگر زالوصفت زد

طبقۀ . خود ترغيب نمود) تصادی و سياسیاق(کرد و توده ھای کارگر را به ضرورت ايجاد تشکل ھای مستقل طبقاتی 

کارگر بايد بر اين امر واقف گردد که تنھا کارگران متشکل و آگاه می توانند سرمايه داران و رژيم سرمايه داری حاکم 

مبارزۀ جاری بايد بر بستر مبارزه با طبقۀ سرمايه دار و اعتراض به فقر، بيکاری و . را به عقب نشينی وادار نمايند

 قانون ۴١بر پايۀ ماده " ايجاد بستر قانونی"ی داشت و به ئنمی شود ادعای رزمندگی و مبارزه جو. ار ادامه يابداستثم

بلکه حتی نسيمی ھم " طوفان"با دخيل بستن به نھادھا و مراکز اعمال قدرت سرمايه داران نه تنھا . کار دل خوش نمود

 شھری و مبارزه با ۀ نفر۴ ۀ مزد متناسب با ھزينۀ متوسط خانوادمبارزه، مبارزه و مبارزه برای تعيين. نخواھد وزيد

  . نظام کار مزدی کالم آخر کارگران است و بس

                                                                کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

  می ھای منطقه ماھشھر و بندر امام                                          جمعی از کارگران پتروشي

                                                                    فعاالن کارگری جنوب 

                                                            فعاالن کارگری شوش و انديمشک

    کرج- جمعی از کارگران محور تھران                                                      

  ١٣٩٥ ]حوت[اسفند ماه٢٧

  

  

 

 

 


