
 
 

 

                                                      
 ی کارگرینگار حوزهروزنامه

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

های دولت دستمزد در کشاکش بازی

 دانندمیخیلی و آنهایی که 

 

 1هزاره مقدمنسرین 

 



 هزاره مقدمنسرین  2 

 
سههه   اکارگر  یهای طبقهترین دغدغهیکی از مهم« دسهههدم د»در همهه اای دناا  

آمدی هرم در در و محل اسدقرار آنهام دبگاران معاشدی اایگاه در تعاان که ای مؤلفه

همان دسهدم د دریاتدی ماهانه اس   با حف  تدرییی م ایای  باشهدرین تثیار را دارد

 هفداد شمسی آغاز شد یم دی و سهت   اادا  و تریی در رواب  کار ایران که از دهه

ار  بگوی   حدایلکارگر شاغل در اایگاه کارگر  یراردادم یاای دادن اکثری  طبقه و

م دبگاران کهارگری در  یاز کهارگران سهههلههه و همههدرآمههدی بهبود عملها  امکهان 

 شدند  اخکوبی نردبان طبقاتی  در اای خود مترین الهاایان

بخش سههازی  کار را به اایی رسههانده اسهه  که امروزه حقوقروند تدرییی بی

یرارداد موی  هسههدتد  دارای بگار و البده حدایل کشههور در ارگران شههاغل ک یعمده

ار روزگ  عالی کار باید با حدایل دسهدم د مووب شورایناگ یر بهیعتی کارگرانی که 

ها از امله م ایای عرتی کارگاه کدام از م ایای م دی بگفرانتد  برای این کارگران هاچ

لحاظ مثموری  کاری و ح  تهالسههعی یا اادا  و حدی ا ههابتدی مشههاغل  ح طبقه

های شانس باشتد و در کارگاهخو اگر بساار شهده حقوقاین کارگران  بیشهود  نمی

 یهاای یکوچک  خارج از شهمو  بازرسی کار  اشداا  نداشده باشتد  هر ماه به ا اته

دم د دس یامهمتدرج در بخشتهای مؤلفهعالی کار   شده توس  شورایتعااندسهدم د 

  ستوات را در صورت احراز شرای  یشامل ح  اولاد  ح  مسکن  بن خواربار و اایه

دسهههدم د یا همان  یکتتد و دیاقا  به همان دلال اسههه  که ات ایش اایهدریهاته  می

 اهما  بساار دارد  ایران  لان کارگریشاغ برای« حدایل حقوق»

رای تعاان ما ان ات ایش حدایل دسهههدم د یانون کار  دو شهههاخ  ب 14 یمهاده

یم بایسدی رکارگران مشخ  کرده اس   اولان شاخ  نرخ تورم اس  که  یانهسهال

های اسههدخراج شههود و دوم  ما ان ه یته آمارهای رسههمی بانک مرک یبراسهها  آن 

سهههبد معاشههه  »رواب  کار ایران به آن زندگی یک خانوار مدوسههه  که در  یماهانه

    شودگفده می «خانوار
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شه باسدم که نامه 99تعاان دسدم د  ایعالی کار بر شورای یاتیمان السهه در

که ااش از آن در اسههفتدماه  نرخ سههبد معاشهه  برگ ار شههد  در حالیتروردین ماه 

دسدم د با حضور نمایتدگان رسمی دول  و  یکماده یاانبهسهه یخانوار در السهه

های آماری بانک ه ار تومان تعاان شهههده بود و داده 914مالاون و  1کهارترمهایهان  

 درصد اس   حدایل دسدم د 1414داد که نرخ تورم رسمی اسفتدماه  مرک ی نشان می

 «نمایتدگان کارگری»  در آن السههه  ات ایش یات درصههد  44تق   کارگران یانهسههال

توات   کارگران بدون امضا و یانهالسهه را امضها نکردند و حدایل م د سهالصهورت

را  آن یکه البده یانون ااازه  به اای ااماعگاری رأیمبتا یراردادن سههاسههدم  با  آنها

 شد  مووبدهد  تق  با امضای نمایتدگان کارترمایی و دول  می

درصدی دسدم د  حدود شش ه ار  44ای شهدن  ات ایش بلاتاصهله اس از رسهانه

 یای خطاب به دول   خواسدار لاو مووبههکارگر  بازنشسده و تعا  کارگری در باانا

ای که به زعم نویستدگان و امضاکتتدگان بااناه  نه به خاطر شدند  مووبه 99دسدم د 

بلکه به دلال تخلف از مدن صهههریا یانون  کاملا   «نمایتدگان کارگری»عدم امضهههای 

ت ایش ا یبا مووبهغاریانونی اسه  و بایسدی حدما  ملای شود  معدر ان معدقدند که 

مخدو    ناترین خوانش آن یاتدهترین و تقلالیانون کار در ابدداییدرصدی م د   44

مالاون و  1یانون کار یعتی سبد معاش   14 یشده اس   چراکه نه تتها بتد دوم ماده

درصههدی رسههمی نا  در تعاان دسههدم د مبتا یرار  1414ه ار تومانی بلکه تورم  914

 نگرتده اس  

دسهدم د صورت گرت   البده باید ی مسهثلهای به ات گسهدردهبعد از آن  اعدرا ه

د  به دانتی کارگر میطبقهااشرو  حامااناز  از معدر ان م دی که خود راگف  برخی 

بخش نظر گرتدن این وایعا  که  دراهای اعدرا  بهه مو هههوع دسهههدم د و بدون 

های آنها( باید سا  اادماعی و خانوادهتثمان رگران  بازنشسدگان )کا شهاغلانی عمده

 شش یدرصهدی حقوق ماهانه سهر کتتد  به امضهاکتتدگان بااناه 44را با ات ایش  99
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ه ار امضهههایی تاخدتد و ادعا کردند که تلا  برای الاای دسهههدم د کارگران از طری  

سههما  شههتاخدن نظام سههرکوب عالی کار  به ر میاری یانونی و رایج یعتی شههورای

گفشده  تتها مراع  هایدههشهود که در این ادعا در حالی مطرح می .کارگران اسه 

تعاان دسدم د کارگران )چه بخواهام و چه نخواهام( همان شورای معاوب  ناکارآمد 

 حاماانهای نظریهدر طو  چهل سهها  گفشههده   عالی کار بوده اسهه   رترماسههدیو 

دسههدم د از  یکارگر ایران که امروز مدعی هسههدتد تلا  برای الاای موههوبه یطبقه

و به یک گام حدایلی ر عالی کار  گامی به عقه برداشدن اس   ندوانسدهطری  شورای

 امروز شههاهدیم که  محق  سههازدبرای بهبود اایگاه م دی و طبقاتی کارگران  را الو

های اتیاه و خال عظام کارگران مدخو  و اردرآمد دههکه  ای شدهشرای  به گونه

رین نااز تاند که ابددایی  شدهبدبگاری ی حدایلبه کارگران سادهشو  خورشادی  

های خود را از سههقوس سههتگان به زیر خ  ی آنها برای ایتکه بدوانتد خانوادهو مطالبه

تورم و ات ایش  یمطل  نیهات دهتهد  ات ایش حهدایل دسهههدم د لاایل به اندازه تقر

 انه اس  های ساله یته

برای الاای دسههدم د به دیوان عدال   های رسههمی کارگریدر این بان  تشههکل

هایی را علاه نامههمکاری وکلای دادگسهههدری  شهههکای  شهههکای  کردند و بااداری 

 وزارت کار به یب  رساندند  

سهههرکوب بطمی مطالبات مسهههلم و یانونی »و « گراییتقلال»به دول  بازهم  امها

درصههدی دسههدم د  44الاای ات ایش کارگران خواسههدار   ه اسهه زددسهه  « کارگران

شداب رصدی اسفتدماه را مبتا یرار دهام و د 1414گویتد اگر همان تورم هسهدتد و می

ها تا مرز حدایل در بخش خوراکی راتورم در سهها  ادید را که سههبد معا  خانوار 

 4414 کمدسههه  م د از تورمحدایل یک مالاون تومان ات ایش داده  در نظر نگاریم  

بایسههدی   دارد و برای الوگاری از کاهش یدرت خرید کارگران اندگیمدرصههد عقه

اما دول  به روا    درصهههد ات ایش یابد 1414همان  یحهدایهل م د لهاایهل به اندازه
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سازی مو وع  سرکوب مطالبات م دی کارگران را خالی هماشگی تلا  کرد با ساده

امکان  بررسههی دسههدم د در »هیدهم اردیبهشهه   وزیر کار   نرم و بطمی عملی سههازد

ی در مورد هاچ تو هههاح یرا مردود ندانسههه  اما بدون ارا ه« شهههورای عهالی کار

چتدوچون و زمان این بررسی  خالی سریع به سراغ ح  مسکن رت  و ادعا کرد اگر 

ات ایش ح  مسهههکن بهه دول  برود  توهههمامات دول  به نظرات کارگران ن دیک 

م دی اسهه  که با های لفهؤم  مسههکن یکی از ح: »شههریعدمداری گف  .خواهد شههد

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

مات بدواند تومامات تعلی را به توماله ثمسهام  وزیران تقدیم کتام  امادواریم این 

  «کارگری کشور ن دیک کتد یاامعه

دسههدم د که هم شههمولا  عام دارد و هم  یاایه یات ایش عادلانه یتقلال مطالبه

 یسها  بعد ات ایش بعدی روی درصهد اعما  شدهچتان که ماندگار اسه  )ای لفهؤم

ها یاب  و بدون مثل ح  مسکن ممکن اس  سا ای لفهؤماما   شودامسها  اعما  می

ترین ترتتد ات ایش چتد صهههد ه ار تومانی ح  مسهههکن  زیرکانه ات ایش بمهاند( به

د  با همان رویکر  کارگر بوده اس  یهای م دی طبقهرکوب خواسدهها برای سدولدی

عالی کار برای  شههورای یبهشهه  السهههکار اعلام کرد باسهه  و چهارم اردیوزارت 

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

 نمایتدگان»ازهم در این گارودار ب  ی ایدوادی لاو کردنداردلال عدم امکان حضور وز

ات ایش ح   صههرتا  السههه عالی کار اعلام کردند که اگر مو ههوع شههورای «کارگری

بازهم همان   مسههکن باشههد بازهم السههه را بدون امضهها و توات  تر  خواهام کرد

که دیدید از این امام اده اندظار معی ه  در بوق و کرنا کردندخهارج از گود  حهاماهان

 ضا و بااناه کاری ااش برد!ن با امتوارود و نمینمی

درصهدی دسهدم د  دسه  گفاشدن  44ات ایش  ازها برای دتاع ترتتد دیگر دولدی

هفدم خرداد ماه  بانک  اسهه  « 99کتدر  تورم در سهها  »به نام  اعلیروی وایعادی 
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مثب  و متفی  یدرصهد با دامته 44را  99در سها  « تورم هد »ای  مرک ی طی بااناه

تا  44باید بان  99بااناه  نرخ تورم در سا   این براسا  بتابراین  کرد لاماع درصهد 4

انضباطی مالی دول  و کسری بوداه  بانک مرک ی  بی یدرصهد باشهد  در بااناه 41

رم تو عواملعتوان های ارزی  انباشه  نقدیتگی و مشکلات ناشی از تحریم  بهشهو 

یاتدتی دس  گفاری شهدهتورم هد   باید گف .در ایدوهاد ایران عتوان شهده اسه 

 اردازیهای یارانههای ایدوادی از امله سااس تمام شاخ براسها  زیرا   ناسه 

ناصههحاا دول   بالا کشههادن موههتوعی نمادهای بورسههی و اییاد حباب کا ب در 

کارها و همچتان وکسهبور  و اایان آوردن سهود بانکی در شهرای  بحران و رکود 

 444ش باش از درصدی نرخ حمل و نقل تا ات ای 04های مادانی از ات ایش تمام داده

  با این حا   دهد کهنشهههان میچتان   درصهههدی برخی ایلام خوراکی مانتد حبوبات

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

یسههدی رسههد  بازهم بادرصههد می 44به ماانگان این اریام یعتی  سهها  ااریکه تورم 

اولان روز از اولان ماه سهها  یعتی یکم تروردین  از تورم ااری  دسههدم دی که همان

 44نااتدتی تورم محا  و دس چرا که ماندگی داشهده  ترمام شود  درصهد عقه 4414

ه ار  914مالاون و  1روی سبد معا   آندرصدی حدی اگر محق  هم بشود  اعما  

 طی سههها ایش ه یته به بار خواهد آورد  یعتی تومانی  حدایل یک مالاون تومان ات 

باید در نظر بگاریم   مالاون تومان خواهد رساد 6نرخ سهبد معاش  رسمی به  ااری

ن اریام رسهمی اس  که که اریام سهبد معا  که مبتای محاسهبات ما یرار گرتده  هما

اند هاای آن امضا گفاشداند و اسهفتد ماه سا  گفشده افیرتده درکارترمایان ها و دولدی

 9ریم وایعی سهههبد معا  خانوار همان الان مرز براسههها  آمار غاررسهههمی  وگرنه 

 مالاون تومان را اش  سر گفاشده اس  

 شورای یااری )سا ده خرداد( یرار اس  السه یهفده یشتبه  سهه همهاین با 

خواهد داشهه  با تقلال  دول  بازهم یوههد به احدما  زیادعالی کار برگ ار شههود  
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یک گری کارگران بکاهد اما تاب مطالبهوتهات ایش ح  مسهههکن  از  مو هههوع بهه

 بگارآن حدایل یبخش عمدهکارگری که  یطبقهوایعا  مسههلم و یطعی واود دارد: 

مالاون و  4م دی بان های مؤلفهترین حال  با احدسههاب تمام اسهه  و در خوشههباتانه

ی حااتی مد ماهانه دارد  به سههادگی از مطالبهه ار تومان درآ 044و  مالاون 4تا  044

 تواند که بگفرد!نمی  گفردنمی« دسدم د»و کلادی 

 


