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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١اول جون 

 
  چرا دستمزد کارگران بايد ايرانی

  جھانی باشد؟ھا  و قيمت
  

گران و زحمتکشان و حقوق بگيران ايران ال بزرگ ھمۀ کارؤسھا بعد از اجرای طرح ھدفمند شدن يارانه

اين است که با کدام منطقی قابل پذيرش است که قيمت کاالھا جھانی باشد و دستمزد کارگران ايران يک پنجم تا يک 

  مريکائی؟ادھم کارگران و حقوق بگيران کشورھای اروپائی و 

  

به منظور اين که کارگران را به ( ٨٩ ]دلو[ماه   بھمن٢١السالمی وزير کار در پنجشنبه اعبدالرضا شيخ

  :گويد می) مرگ بگيرد تا به تب راضی شوند

، بعيد است حقوق و دستمزد کارگران در سال آينده باال ھابه واسطۀ جلوگيری از افزايش تورم و قيمت« 

  :کند  او اضافه می»رود

بت به ساير اقشار جامعه ، قشر کارگری کشور دارای منفعت بيشتر نسھابا اجرای قانون ھدفمندی يارانه« 

يم ولی در صورت افزايش حقوق کارگران، احتمال افزايش اتورم در کشور مھار شده و افزايش قيمت نداشته. نداشده

  »شود تورم دور از انتظار نيست و سبب مشکالتی برای جامعۀ کارگری می

م و توافق کارگر و کارفرما لدين حسينی وزير اقتصاد نيز در اين مورد بر قطع رابطۀ دستمزد و توراشمس

  .ورزد بر سر تعيين دستمزد اصرار می

مستقل کارگری، حداقل دستمزد ھای باالخره شورای عالی کار، در شرايط عدم حضور نمايندگان تشکل

  . تومان تعيين کرد٣٠٠ ھزار و ٣٣٠ در صد افزايش نسبت به سال قبل ٩ با ١٣٩٠کارگران را برای سال 

باشد که زندگی يک خانوادۀ چھار نفره را تأمين ای  حتی طبق قوانين موجود بايد به گونهتعيين حداقل دستمزد

طبق گزارش رسمی  .شود ھر ساله افزايش يابد کند و متناسب با درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعالم می

ست و به قول علی  درصد بوده ا١٢.٤، ١٣٨٩ نرخ تورم در سال ١٣٩٠ ]حمل[ فروردين٩بانک مرکزی در تاريخ 
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حداقل کالری (خانوار ھای ھم اکنون در بخش سبد ھزينه«: ت مديرۀ کانون شوراھای اسالمیکيا عضو ھيأ دھقان

 ٣٣با رشد ) برای يک خانواده چھار نفره، ھزينۀ مسکن، پوشاک، بھداشت و درمان و آموزش و اياب و ذھاب

ضوع در زمان تعيين حداقل دستمزد سال جاری در نظر درصدی آن نسبت به سال گذشته مواجه ھستيم ولی اين مو

 نکتۀ ديگر قابل توجه اين که در تعيين ».  قانون کار بر اين موضوع تاکيد دارد٤١گرفته نشد در صورتی که مادۀ 

گيرد و نه تورم سال آينده با اين حال به  حداقل دستمزدھا در سال آينده ھمواره تورم سال گذشته مالک عمل قرار می

  . شود که افزايش سطح دستمزدھا باعث افزايش تورم در سال آينده خواھد شد دروغ ادعا می

شود حتی اگر مطابق قوانين موجود ھم محاسبه کنيم حداقل دستمزد مطابق خط فقر  چنانچه مالحظه می

قبل به عالوه  درصد تورم اعالم شده در سال ١٢.٤ ۀ ھزار تومان بود به عالو٨٥٠رسمی اعالم شده سال قبل که 

  .شود   در صد رشد ھزينۀ خانوار در سال جاری بيش از يک ميليون و دويست ھزار تومان می٣٣

و اما در رابطه با اظھارات وزير کار و وزير اقتصاد و دارائی و کارشناسان اقتصادی دولت که مدعی 

يز گفتيم، ببينيم، آيا چنين اظھاراتی شود، ھمچنان که در گذشته ن ھستند باال رفتن دستمزدھا باعث افزايش تورم می

  مبنائی واقعی دارد يا صرفا فريبی است در جھت تشديد استثمار و غارت نيروی کار؟

 ٩٠.٧د ولی تورم طی اين پنج سال به ميزان  حداقل حقوق کارگران ثابت مان١٣٦٥ تا ١٣٥٩طی پنجسالۀ 

ماند ولی تورم طی اين   ميزان حداقل دستمزد کارگران ثابت می١٣٦٨ و ١٣٦٧در صد افزايش می يابد و يا طی 

تواند افزايش دستمزدھا باشد  بينيم دليل واقعی و اصلی تورم نمی بنابراين می. يابد  در صد افزايش می٤٦.٣دو سال 

ی آن در استثمار وحشيانۀ نيروی کار ارزان، داللی و قاچاق و غارت اموال عمومی و بورس بازی و بلکه دليل اصل

يشان و ھاخواری و فروش سھميۀ دولتی و حق انحصاری آيات عظام و علمای اعالم و آقازاده خواری و زمين رانت

 ٠.٧نگين رشد اقتصادی ايران چاپ بدون پشتوانۀ اسکناس و غيره است به صورتی که در طی سه سالۀ گذشته ميا

  .درصد بوده حجم نقدينگی مطابق آمار رسمی طی پنج سال گذشته بيش از چھار برابر شده است

اران دد سرمايه در صد و ميزان افزايش متوسط سو٩٠طی پنج سالۀ اخير ميزان افزايش دستمزد کارگران 

از سود سرمايه داران نکاسته بلکه نيروی کار ارزان بنابراين ميزان افزايش دستمزد نه تنھا .  درصد بوده است٤٠٠

  .اران ايران سرازير کرده استدسودھای بی نظيری را در مقياس جھانی به جيب کالن سرمايه

وضعيت اسفناک تحميل فقر مطلق به کارگران را تنھا با بررسی ميزان حداقل دستمزدھا و يک چھارم خط 

 ميليونی ايران اساساً ٨ که توجه داشته باشيم که بخش اعظم طبقۀ کارگر توان درک کرد مگر اين فقر بودن آن نمی

مشمول ھيچگونه قانون و مقررات و ضوابطی نيستند و در اکثر موارد دستمزدی کمتر از حداقل تعيين شده دريافت 

ی کودکان کارگران و کارگران فصلی، کارگران مھاجر، کارگران بخش کشاورزی و دامداری و حت. کنند می

بسياری از تحصيل کردگان متخصص دانشگاھی که از سر اجبار بيکاری مجبور به انجام کارھای ساده ھستند از 

  .ندااين جمله

مخرب اقتصادی نئوليبراليستی و از ھای متوسط و پائينی صنعتی که به علت سياستھای اران بخشدسرمايه

خود را ھای دھند سرمايه ی وارداتی نيستند، ترجيح میقادر به رقابت در مقابل کاالھاھا جمله حذف گمرک و يارانه

داللی و مالی و زمين خواری که سودھای بيشتر و بی درد سرتری دارد منتقل کنند و به اين ترتيب در ھای به بخش

  .سال جاری نيز با گسترش بيکاری روبرو خواھيم بود
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وقع دستمزدھا، تحميل قراردادھای فقر مطلق، اخراج و بيکارسازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به م

و اعتراضات ھا پيمانکاری بر سرنوشت کارگران، سرکوب تشکلھای موقت و سفيد امضاء، حاکم کردن شرکت

  .شود کارگری و بازداشت و شکنجه و زندانی کردن آنھا ادامه دارد و ھر ساله بر عمق و دامنۀ آن افزوده می

مشترک و سراسری ای دھی مبارزه ھمبستگی و سازمانتنھا راه برون رفت از اين معضل اتحاد و

  کارگر در ھر عرصه از مبارزهۀشرط پيروزی طبق. اری جمھوری اسالميستد رژيم سرمايهعليه

  .استتشکيالت  وحدت و

 الکترونيک توفان

  نشريه الکترونيکی حزب کارايران

  ٢٠١١   مه ١٣٩٠ارديبھشت ٥٨ شماره
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