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  حداقل دستمزد کارگران و تأثير آن
  !گيری مرداب فقر و فالکت در جامعهبر وسعت

  

ن يي امسال، حداقل حقوق کارگران را  تع]حوت[سال ھای قبل، در اسفند ماهشورای عالی کار جمھوری اسالمی ھمچون 

 ١٣٩۵ اعالم شد ، حداقل حقوق کارگران برای سال ٩۴ ]حوت[م که در اسفند ماهين تصميبر اساس ا. و اعالم نمود

  .ن شده استيي تومان در ماه تع۶٨٠ ھزار و ٨١١برابر 

 قانون کار حداقل حقوق کارگران را به نسبت نرخ تورم اعالم شده ۴١ ۀشورای عالی کار مدعی است که بر اساس ماد

ز ي درصد اعالم شده ، آن ھا ن١۴ن نموده و از آن جا که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی يياز سوی بانک مرکزی تع

 ١٣٩۴ر سال  کارگران که دۀدر نتيجه حداقل دستمزد ماھان .ش داده اندين نسبت افزايحقوق حداقل کارگران را به ھم

  . ده استيش به عدد فوق رسي درصد افزا١۴ تومان در ماه بود ، با ۴٢۵ ھزار و ٧١٢معادل 

ش روزمره بھای کاالھای يل افزايد آن ھا به دلي قدرت خرۀت زندگی کارگران و کاھش روزانياما تنھا نگاھی به وضع

 ١۴ روشن می کند که ادعای تورم -شد می کند  بانک مرکزی رئی که با شتابی چند برابر تورم ادعا-ازشان يمورد ن

م ين تصمي قانون کار که مورد استناد چن۴١گر ماده ياز سوی د. ستيش نيت انطباق نداشته و دروغی بيدرصد با واقع

ش دستمزد بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته شده، و در بند يک افزايدر بند . ضد کارگری قرار گرفته ، دو بند دارد

حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ويژگی ھای كار محول : "قانون آمده است کهدوم اين 

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

  .".مين نمايدأمی شود را ت

ک يزندگی "ن يمأن حداقل دستمزد کارگران، تييار ھای تعيکی از  معيدکارگری ھم ن قانون کار ضين از نظر ھميبنابرا

 ۶٨٠ ھزار و ٨١١اما، با در نظر گرفتن رقم .  نفر را شامل می شود۴اعالم شده که در جمھوری اسالمی " خانواده

ده از سوی نھاد ھای حکومتی ر خط فقر اعالم شي چند برابر زًتومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی که اين مبلغ عمال

تازه بايد به اين امر توجه .  کارگری را تأمين نمودۀمی باشد، واضح است که با اين مبلغ نمی توان زندگی يک خانواد

 ميليون تومان اعالم ٢.۵ را ٩۴ خط فقر برای يک خانوار چھار نفره در سال بانک مرکزی جمھوری اسالمی کرد که

ن کارگری در ايران فعاليت می کنند خط فقر را با در نظر ی از کسانی که به عنوان فعاالليکه خ کرده است در حالی

  . ميليون تومان در ماه اعالم کرده اند٥/٣ن سال رقمی حدود ي برای ا٩۵گرفتن تورم سال 
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ر اين حکم را ن حداقل دستمزد برای کارگران يک بار ديگئيعدم پايبندی جمھوری اسالمی به قانون خود در ارتباط با تع

 ۀن خود ساختي رژيم ديکتاتور و حافظ منافع سرمايه داران داخلی و خارجی حتی قوانۀثابت می کند که اين رژيم به مثاب

ًاساسا اين واقعيت مھم را بايد ھمواره به ياد .  نمی کندءاجرانيز  ،خويش را که ممکن است اندکی به نفع کارگران باشد

ه در رژيم ھای وابسته به امپرياليسم نظير جمھوری اسالمی که ديکتاتوری جزء ذات آن داشت و روی آن تأکيد کرد ک

ند،  اًھاست ، حتی اگر در شرايط خاصی قوانين نسبتا خوبی ھم تدوين شوند تا زمانی که چنين رژيم ھائی بر سر کار

  . تی در امان نخواھد بودًحتی اگر ظاھرا ھم به رسميت شناخته شود از تعرض قدرت دول" حقی"و " قانون"چ يھ

، در شرايطی که ٩۵ن شده از سوی شورای عالی کار جمھوری اسالمی برای سال ييشکی نيست که با حداقل دستمزد تع

ر خط فقر می ين نموده که چند برابر  زيي دستمزد کارگران را در حدی تعًبا استناد به آمار ھای قالبی، عمالاين شورا 

بنابراين در .  شتری به قعر مرداب فقر و فالکت کنونی پرتاب خواھد شديبا شتاب ھر چه ب کارگر ۀ طبقً عمالباشد،

م حامی شان جمھوری اسالمی، امسال يران به کمک رژيسرمايه داران خارجی و داخلی در اشرايطی که از يک طرف 

النی را به جيب خواھند زد ، روی کار کارگران سودھای کيشتری از استثمار ني چون سال ھای قبل با شدت ھر چه ب،ھم

 گرسنگی - که تازه ھيچ تضمينی ھم برای پرداخت آن وجود ندارد -ن شده يياز طرف ديگر در ھمان حال با دستمزد تع

و مرگ تدريجی چشم انداز زندگی ميليون ھا تن از کارگران محروم ايران و خانواده ھای شان در سال آينده خواھد بود؛ 

داقل نيازھای زندگی آن ھا  تشديد استثمار و عدم پرداخت مزدی به کارگران که تکافوی حۀاما نه فقط اين، بلکه در نتيج

را بنمايد ، امسال نيز خانواده ھای کارگری در وسعت باز ھم بيشتری از ھم خواھند پاشيد و کارتن خوابی و زندگی توأم 

 ايران ابعاد باز ھم بيشتری به خود خواھد ۀ شھرھا در جامعۀبا فقر و فالکت غير قابل توصيف و نکبت بار در حاشي

  . گرفت

 فقط با خفاشه، کار مرده ای است که مانند يسرما: " کارگر، کارل مارکس ثابت کرده است کهۀير طبقشمند کبياند

اين جمعبندی از واقعيت ". شتر کار زنده بمکد بيشتر به زندگی ادامه می دھديرد و ھر چه بي جان می گ،دن کار زندهيمک

 ۀکار زند.  در مقابل چشم کارگران قرار می دھدان تريه داری را ھر چه عيت نظام سرمايجز ماھؤسرمايه به طور م

کارگر به واقع برای سرمايه دار ارزش اضافی توليد می کند و سرمايه دار با به جيب زدن اين ارزش اضافی است که 

امکان بقاء يافته و با حفظ نظام سرمايه داری از طريق حکومتی که مدافع منافع اوست بر زندگی کارگران و ديگر آحاد 

 يک ۀتنھا با از بين بردن نظام سرمايه داری و پايان دادن به سيستمی که سرمايه در آن به مثاب. معه حکم می راندجا

 خويش بلکه برای کل جامعه ۀ خون کارگران را می مکد کارگران می توانند با نيروی کار خود نه فقط برای طبقخفاش

 سيستم سرمايه داری برقرار است نصيب کارگران جز فقر و در نتيجه تا زمانی که. رفاه و آسايش به وجود آورند

  .بدبختی چيز ديگری نيست

در سيستم سرمايه داری، سرمايه دار برای تأمين سود ھر چه بيشتر برای خود تا آن جا که می تواند شرايط کاری 

ند ا حداقل برای خود مجبوروحشيانه ای را به کارگران تحميل می کند و کارگران برای زنده ماندن و تأمين يک زندگی

در اين . در مقابل سرمايه داران ايستاده و برای افزايش دستمزد و تأمين شرايط کاری بھتر برای خود مبارزه کنند

ھر چه صفوف کارگران .  کارگران می باشدۀحق و عادالن بۀسيستم، مبارزه برای باال بردن حداقل دستمزد ، مبارز

 تر باشد ، آن ھا قادر خواھند بود در مبارزه با سرمايه داران سطح دستمزد ھا را باالتر فشرده تر و منسجم تر و متحد

 ايران صفوف کارگران پراکنده و آن ھا فاقد سازمان ھای صنفی و سازمان ۀ عکس ھر جا ھمچون جامعهنگاه دارند و ب

به طور کلی، حد . انه تر خواھد بوديار وحششتر و  شدت استثميه دار بيًسياسی در پيوند با خود باشند ، طبعا فشار سرما

با . ه داران داردي شان با سرماۀن کارگران در مبارزين نظام نشان از توازن قوای فی مابيش دستمزدھا در ايو حدود افزا
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ش يتوجه به چنين واقعياتی، کارگران ما بايد در حالی که که ھمواره برای کسب خواست ھای آنی و از جمله افزا

 آنان با سرمايه داران ، منجر به نابودی سيستم سرمايه ۀ شان مبارزه می کنند ، بايد بدانند که تا زمانی که مبارزدستمزد

ی که توسط اين سيستم بر آن ھا تحميل می شود خالصی نخواھند  از استثمار و شرايط غير انسانيداری نگردد ، آن ھا

  . يافت

 وابسته به امپرياليسم که ديکتاتوری و عدم پايبندی به قانون با آن ھا  رژيم ھایۀتجربه نشان می دھد که تحت سلط

 کارگران برای تثبيت قانونی حتی در ارتباط با ساده ترين مطالبات آن ھا تنھا با سرنگونی اين ۀعجين می باشد ، مبارز

در شرايط کنونی ، جمھوری . اشد ما امکان پذير می بۀرژيم ھا يعنی به واقع با از بين رفتن سلطه امپرياليستی در جامع

 ماست و ۀ امپرياليستی در جامعۀ حاکم، اصلی ترين کانال سلطۀه داری وابستي رژيم پاسدار نظام سرماۀاسالمی به مثاب

ماھيت اين رژيم چنان است که حتی مبارزه .  سرنگونی اين رژيم قدم اول برای تحقق خواست ھای کارگران می باشد

 کارگر را در مقابل کل حاکميت قرار داده و آن ھا را مجبور به مبارزه برای ۀاجتناب ناپذير طبقبرای دستمزد به طور 

  . کارگر ايران در اين راستا پيش ببريمۀبکوشيم مبارزات خود را ھمراه با طبق. سرنگونی کليت اين رژيم می کند
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