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در همهه اای دناا «دسهههدم د» یکی از مهمترین دغدغههای طبقهی کارگر اسههه
مؤلفهای که در تعاان اایگاه معاشدی م دبگاران و محل اسدقرار آنها در هرم درآمدی
باشهدرین تثیار را دارد همان دسهدم د دریاتدی ماهانه اس
م دی و سهت

با حف

تدرییی م ایای

اادا

و تریی در رواب کار ایران که از دههی هفداد شمسی آغاز شد

و اای دادن اکثری

حدایلبگار

طبقهی کارگر شاغل در اایگاه کارگر یراردادموی

عملها امکهان بهبود درآمههدی از کهارگران سهههلههه و همههی م دبگاران کهارگری در
اایانترین الهی نردبان طبقاتی در اای خود ماخکوب شدند
روند تدرییی بیحقوقسههازی کار را به اایی رسههانده اسهه

که امروزه بخش

عمدهی کارگران شههاغل در کشههور حدایلبگار و البده دارای یرارداد موی

هسههدتد

یعتی کارگرانی که بهناگ یر باید با حدایل دسهدم د مووب شورای عالی کار روزگار
بگفرانتد برای این کارگران هاچکدام از م ایای م دی عرتی کارگاهها از امله م ایای
طبقهبتدی مشههاغل ح السههعی یا اادا

و حدی ا ههاتهکاری و ح مثموری

لحاظ

نمیشهود این کارگران بیحقوقشهده اگر بساار خو شانس باشتد و در کارگاههای
کوچک خارج از شهمو بازرسی کار اشداا نداشده باشتد هر ماه به ا اتهی اایهی
دسهدم د تعاانشده توس شورای عالی کار مؤلفههای متدرج در بخشتامهی دسدم د
شامل ح اولاد ح مسکن بن خواربار و اایهی ستوات را در صورت احراز شرای
دریهاته

میکتتد و دیاقا به همان دلال اسههه

که ات ایش اایهی دسهههدم د یا همان

«حدایل حقوق» برای شاغلان کارگری ایران اهما
مهادهی  14یانون کار دو شهههاخ
سهالانهی کارگران مشخ
آن براسهها

کرده اس

بساار دارد

برای تعاان ما ان ات ایش حدایل دسهههدم د
اولان شاخ

نرخ تورم اس

که بایسدی ریم

آمارهای رسههمی بانک مرک ی اسههدخراج شههود و دوم ما ان ه یتههای

ماهانهی زندگی یک خانوار مدوسههه که در رواب کار ایران به آن «سهههبد معاشههه
خانوار» گفده میشود
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در اتیمان السههی شورای عالی کار برای تعاان دسدم د  99که نامهشه باسدم
تروردین ماه برگ ار شههد در حالیکه ااش از آن در اسههفتدماه نرخ سههبد معاشهه
خانوار در السههی سههاانبهی کمادهی دسدم د با حضور نمایتدگان رسمی دول

و

کهارترمهایهان  1مالاون و  914ه ار تومان تعاان شهههده بود و دادههای آماری بانک
مرک ی نشان میداد که نرخ تورم رسمی اسفتدماه  1414درصد اس
سههالانهی کارگران تق  44درصههد ات ایش یات

حدایل دسدم د

در آن السههه «نمایتدگان کارگری»

صهورتالسهه را امضها نکردند و حدایل م د سهالانهی کارگران بدون امضا و توات
آنها با مبتا یراردادن سههاسههدم رأیگاری به اای ااماع که البده یانون ااازهی آن را
میدهد تق با امضای نمایتدگان کارترمایی و دول

مووب شد

بلاتاصهله اس از رسهانهای شهدن ات ایش  44درصدی دسدم د حدود شش ه ار
کارگر بازنشسده و تعا کارگری در بااناهای خطاب به دول

خواسدار لاو مووبهی

دسدم د  99شدند مووبهای که به زعم نویستدگان و امضاکتتدگان بااناه نه به خاطر
عدم امضهههای «نمایتدگان کارگری» بلکه به دلال تخلف از مدن صهههریا یانون کاملا
غاریانونی اسه

و بایسدی حدما ملای شود معدر ان معدقدند که با مووبهی ات ایش

 44درصدی م د یانون کار در ابدداییترین و تقلالیاتدهترین خوانش آن نا مخدو
شده اس

چراکه نه تتها بتد دوم مادهی  14یانون کار یعتی سبد معاش

 1مالاون و

 914ه ار تومانی بلکه تورم  1414درصههدی رسههمی نا در تعاان دسههدم د مبتا یرار
نگرتده اس
بعد از آن اعدرا هات گسهدردهای به مسهثلهی دسهدم د صورت گرت
گف

البده باید

برخی از معدر ان م دی که خود را از حاماان ااشرو طبقهی کارگر میدانتد به

اهای اعدرا

بهه مو هههوع دسهههدم د و بدون در نظر گرتدن این وایعا

که بخش

عمدهی شهاغلان (کارگران بازنشسدگان تثمان اادماعی و خانوادههای آنها) باید سا
 99را با ات ایش  44درصهدی حقوق ماهانه سهر کتتد به امضهاکتتدگان بااناهی شش

4

نسرین هزاره مقدم

ه ار امضهههایی تاخدتد و ادعا کردند که تلا

برای الاای دسهههدم د کارگران از طری

میاری یانونی و رایج یعتی شههورای عالی کار به رسههما

شههتاخدن نظام سههرکوب

کارگران اسه  .این ادعا در حالی مطرح میشهود که در دهههای گفشده تتها مراع
تعاان دسدم د کارگران (چه بخواهام و چه نخواهام) همان شورای معاوب ناکارآمد
و رترماسههدی عالی کار بوده اسهه

در طو چهل سهها گفشههده نظریههای حاماان

طبقهی کارگر ایران که امروز مدعی هسههدتد تلا

برای الاای موههوبهی دسههدم د از

طری شورایعالی کار گامی به عقه برداشدن اس

ندوانسده یک گام حدایلی رو به

الو را برای بهبود اایگاه م دی و طبقاتی کارگران محق سههازد امروز شههاهدیم که
شرای به گونهای شده که خال عظام کارگران مدخو
شو

و اردرآمد دهههای اتیاه و

خورشادی به کارگران سادهی حدایلبگاری بد شدهاند که ابدداییترین نااز

و مطالبهی آنها برای ایتکه بدوانتد خانوادههای خود را از سههقوس سههتگان به زیر خ
تقر مطل نیهات دهتهد ات ایش حهدایل دسهههدم د لاایل به اندازهی تورم و ات ایش
ه یتههای سالانه اس
در این بان تشههکلهای رسههمی کارگری برای الاای دسههدم د به دیوان عدال
کردند و با همکاری وکلای دادگسهههدری شهههکای نامههایی را علاه

اداری شهههکای
وزارت کار به یب
امها دول
کارگران» دس ه

رساندند

بازهم به «تقلالگرایی» و «سهههرکوب بطمی مطالبات مسهههلم و یانونی
زده اس ه

کارگران خواسههدار الاای ات ایش  44درصههدی دسههدم د

هسهدتد و میگویتد اگر همان تورم  1414درصدی اسفتدماه را مبتا یرار دهام و شداب
تورم در سهها ادید را که سههبد معا

خانوار را حدایل در بخش خوراکیها تا مرز

یک مالاون تومان ات ایش داده در نظر نگاریم حدایل م د از تورم دسههه کم 4414
درصههد عقهماندگی دارد و برای الوگاری از کاهش یدرت خرید کارگران بایسههدی
حهدایهل م د لهاایهل به اندازهی همان  1414درصهههد ات ایش یابد اما دول

به روا
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هماشگی تلا

کرد با سادهسازی مو وع سرکوب مطالبات م دی کارگران را خالی

نرم و بطمی عملی سههازد هیدهم اردیبهشه
شهههورای عهالی کار» را مردود ندانسههه

وزیر کار «امکان بررسههی دسههدم د در
اما بدون ارا هی هاچ تو هههاحی در مورد

چتدوچون و زمان این بررسی خالی سریع به سراغ ح مسکن رت
ات ایش ح مسهههکن بهه دول

برود توهههمامات دول

و ادعا کرد اگر

به نظرات کارگران ن دیک

خواهد شههد .شههریعدمداری گف « :ح مسههکن یکی از مؤلفههای م دی اسه

که با

همکاری کارترمایان در السه شورای عالی کار بررسی و یرار شد ااشتهاد اولاه را به
هام

وزیران تقدیم کتام امادواریم این مسثله بدواند تومامات تعلی را به تومامات

اامعهی کارگری کشور ن دیک کتد »
تقلال مطالبهی ات ایش عادلانهی اایهی دسههدم د که هم شههمولا
مؤلفهای ماندگار اسه

عام دارد و هم

(چتان که سها بعد ات ایش بعدی روی درصهد اعما شدهی
سا ها یاب

امسها اعما میشود اما مؤلفهای مثل ح مسکن ممکن اس

و بدون

ات ایش بمهاند) به ات ایش چتد صهههد ه ار تومانی ح مسهههکن زیرکانهترین ترتتد
دولدیها برای سرکوب خواسدههای م دی طبقهی کارگر بوده اس
وزارت کار اعلام کرد باس ه

و چهارم اردیبهش ه

با همان رویکرد

السهههی شههورای عالی کار برای

بررسی ات ایش ح مسکن برگ ار خواهد شد اما شه یبل از برگ اری نشس

را به

دلال عدم امکان حضور وزرای ایدوادی لاو کردند در این گارودار بازهم «نمایتدگان
کارگری» شههورای عالی کار اعلام کردند که اگر مو ههوع السههه صههرتا ات ایش ح
مسههکن باشههد بازهم السههه را بدون امضهها و توات تر خواهام کرد بازهم همان
حهاماهان خهارج از گود در بوق و کرنا کردند که دیدید از این امام اده اندظار معی ه
نمیرود و نمیتوان با امضا و بااناه کاری ااش برد!
ترتتد دیگر دولدیها برای دتاع از ات ایش  44درصهدی دسهدم د دسه
روی وایعادی اعلی به نام «کتدر تورم در سهها  »99اسهه

گفاشدن

هفدم خرداد ماه بانک
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مرک ی طی بااناهای «تورم هد » در سها  99را  44درصهد با دامتهی مثب
 4درصهد اعلام کرد بتابراین براسا

این بااناه نرخ تورم در سا  99باید بان  44تا

 41درصهد باشهد در بااناهی بانک مرک ی بیانضباطی مالی دول
شهو های ارزی انباشه
ناسه

ناصههحاا دول
بور

و کسری بوداه

نقدیتگی و مشکلات ناشی از تحریم بهعتوان عوامل تورم

در ایدوهاد ایران عتوان شهده اسه  .باید گف
زیرا براسها

و متفی

تمام شاخ

تورم هد گفاری شهده دس یاتدتی

های ایدوادی از امله سااس های یارانهاردازی

بالا کشههادن موههتوعی نمادهای بورسههی و اییاد حباب کا ب در

و اایان آوردن سهود بانکی در شهرای بحران و رکود کسهوکارها و همچتان

تمام دادههای مادانی از ات ایش  04درصدی نرخ حمل و نقل تا ات ایش باش از 444
درصهههدی برخی ایلام خوراکی مانتد حبوبات چتان نشهههان میدهد که با این حا
حدی اگر تر

محا دسههداابی به تورم  44تا  41درصههدی را محا ندانام و بیفیریم

که تورم سهها ااری به ماانگان این اریام یعتی  44درصههد میرسههد بازهم بایسههدی
دسههدم دی که همان اولان روز از اولان ماه سهها یعتی یکم تروردین از تورم ااری
 4414درصهد عقهماندگی داشهده ترمام شود چرا که تورم محا و دس نااتدتی 44
درصدی حدی اگر محق هم بشود اعما آن روی سبد معا

 1مالاون و  914ه ار

تومانی حدایل یک مالاون تومان ات ایش ه یته به بار خواهد آورد یعتی طی سههها
ااری نرخ سهبد معاش
که اریام سهبد معا

رسمی به  6مالاون تومان خواهد رساد باید در نظر بگاریم

که مبتای محاسهبات ما یرار گرتده همان اریام رسهمی اس

که

دولدیها و کارترمایان در اسهفتد ماه سا گفشده افیرتدهاند و اای آن امضا گفاشدهاند
وگرنه براسههها

آمار غاررسهههمی ریم وایعی سهههبد معا

مالاون تومان را اش

خانوار همان الان مرز 9

سر گفاشده اس

با این همه سههشتبهی هفدهی ااری (سا ده خرداد) یرار اس
عالی کار برگ ار شههود به احدما زیاد دول

السهی شورای

بازهم یوههد خواهد داشهه

با تقلال
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مو هههوع بهه ات ایش ح مسهههکن از تهوتاب مطالبهگری کارگران بکاهد اما یک
وایعا
اسه

مسههلم و یطعی واود دارد :طبقهی کارگری که بخش عمدهی آن حدایلبگار
و در خوشههباتانهترین حال

با احدسههاب تمام مؤلفههای م دی بان  4مالاون و

 044تا  4مالاون و  044ه ار تومان درآمد ماهانه دارد به سههادگی از مطالبهی حااتی
و کلادی «دسدم د» نمیگفرد نمیتواند که بگفرد!

