بیانیه مشترک سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگان ،در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

ضرورت حیاتی مبارزۀ متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۱٣٩۸
گرانی روز افزون و فلج کننده ،بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اک,,ثریت عظی,,م ج,,امعه را ب,,ه زی,,ر
خط فقر سوق داده است .افزون بر این ،کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی میکنند و صدها هزار
کارگر ماههاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکردهاند.
تجربۀ کارگران از زمان تشکیل به اصطلح »شورای عالی کار« تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیتۀ مزد وابس,,ته ب,,ه آن وظیف,,ۀ
خود را تأمین رضایت کارفرمای,ان و دول,,ت س,,رمایهداری ح,,امی آنه,,ا میدانن,د و در ن,تیجه تص,میم و اراده دول,,ت و کارفرماه,,ا ب,ه ک,ارگران
تحمیل میشود .اینان هیچ گرهی از مشکلت طبقۀ کارگر نمیگشایند و هیچ نانی به سفرۀ کارگران نمیآورند .مزد اکثریت قریب ب,,ه اتف,,اق
کارگران به مراتب از خط فقر پائینتر است .افزایش حداقل مزد کارگران به ب,التر از خ,ط فق,ر و ب,ه م,زدی درخ,ور ی,ک زن,دگی ع,ادی و
متوسط ،فقط و فقط با همت و مبارزۀ خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری میس,ر میش,ود .ب,ه همی,ن دلی,ل
از نظر ما مرجعی که صلحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است .حداقل چی,,زی ک,,ه میت,,وان
گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع م,زد هس,تند بای,د بتوانن,د خواس,,ت ک,ارگران را بی,ان کنن,د و ارادۀ
آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح ج,,امعه اعلم نماین,,د و ب,,رای اج,رای آن تلش ورزن,,د .ام,,ا هم,,ه میدانن,د ک,,ه در ای,ران س,,ندیکاها و
تشکلهای مستقل کارگری از بحث و مذاکرۀ مزد منع میشوند ،همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شدهاند.
سرمایهداران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا مینهند و از همۀ اهرمهای قدرت برای حفظ من,,افع خ,,ود اس,,تفاده میکنن,,د.
کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقهایهای خود و مبارزۀ متحدانه ب,,رای دس,,تیابی
به حقوق و منافع مشترکشان است.
از نظر ما در زمینۀ حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کل,ی بای,,د خواس,,تار س,,طح م,,زدی باش,یم ک,,ه دس,,ت ک,,م رف,,اهی در س,,طح متوس,,ط
کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است ک,ه ک,ارگران دس,,ت ک,,م م,زدی مع,,ادل می,انگین هزین,,ۀ خ,انواری معم,,ولی )مثل
۴نفره( با سطح متوسط زندگی برای سال ۱۳۹۸طلب کنند .افزایش مزد ،برخلف ادعای کارفرمایان و مقامات دول,,تی و ب,,رخلف ادع,,ای
اقتصاددانان مدافع سرمایه داری ،هیچ نقشی در تورم ندارد .تورم در ایران دلیل اقتصادی و سیاس,ی خ,اص خ,ود را دارد ک,ه ه,ر کس,ی ب,ا
اندکی واقعبینی و دلسوزی برای منافع کارگران ،از آن آگاه است.
شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برن,,امه و ب,ودجه ،زمزم,ۀ افزای,ش  ٢۰درص,دی مزده,ای اس,,می را
برای سال  ۱۳۹۸به راه انداخته است که با این افزایش ،حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید .ام,,ا
این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت .ط,ی چه,,ل س,,ال گذش,,ته هم,,واره م,زد ک,ارگران ح,دود ی,ک پنج,م
مبلغ لزم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است .با افزایش حداقل مزد به می,,زان  ٢۰درص,,د در همچن,,ان
بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.
در اواخر سال  ۱۳۹٦تعدادی از تشکلهای مستقل کارگری با توجه به هزینۀ متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موج,,ود و ن,,رخ
تورم مورد انتظار برای سال  ،۱۳۹٧مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلم کردند .واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گ,,ونه
اغراقی صورت نگرفته بود .حتی آمارهای رس,می مؤی,د درس,تی ای,ن واقعیتان,د :ب,ر اس,,اس آم,,ار بان,ک مرک,زی در زمین,ۀ بررس,ی بودج,ۀ
خانوار شهری ب,رای س,,ال  ،۱۳۹٦هزین,,ۀ متوس,ط ی,ک خ,انوار ش,,هری در س,,ال  ۱۳۹٦ح,,دود  ٤٢میلی,ون توم,,ان در س,,ال و ی,,ا ماه,,انه ۳/۵
میلیون تومان )سه و نیم میلیون تومان( برآورد شده است .این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعض,,ای آن براب,ر ب,ا  ۳/٢۸نف,ر
)سه و بیست و هشت صدم( باشد .پس هزینۀ متوسط یک خانوار  ٤نفره در سال  ۱۳۹٦تقریبا معادل  ۴/٢٧میلیون تومان )چهار میلیون و
دویست و هفتادهزار تومان( در ماه بوده است .صندوق بین الملل,ی پ,ول ن,رخ ت,ورم در ای,ران را ب,رای س,,ال  ۹٧ح,دود  ۳۰درص,د و ب,رای
سال آینده حدود  ۳٤درصد برآورد کرده است )که البته تخمینی ح,,داقلی اس,,ت( .ب,رای محاس,,بۀ هزین,,ۀ متوس,,ط ی,ک خ,,انوار  ٤نف,,ره در س,,ال
 ۱۳۹٧باید  %۳۰به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینۀ س,,ال  ۱۳۹٦اف,,زود ک,,ه در ن,تیجه هزین,,ۀ متوس,ط ی,ک خ,انوار چه,,ار
نفره در سال  ۱۳۹٧به رقمی در حدود  ٥.٥میلیون تومان در ماه میرسد.
بر همین اس,,اس ب,ا ت,وجه ب,ه اینک,ه ن,رخ ت,ورم در س,,ال آین,ده طب,ق ب,رآورد ص,ندوق بی,ن الملل,ی پ,ول ب,,ه بی,ش از  ۳٤درص,د میرس,د ،ب,رای
محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار  ٤نفره در سال  ۱۳۹۸باید  %۳٤به مبلغ  ٥.٥میلیون تومان در ماه افزود که بی,,ش از  ٧میلی,,ون

تومان در ماه میشود .بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ  ٧میلیون توم,,ان در م,,اه ب,,رای س,,ال  ۱۳۹۸خواس,,تی منطق,ی و ب,,دور از ه,ر
گونه اغراق است.
ما از همۀ کارگران و فعالن کارگری و همۀ سازمانهای مدافع حقوق کارگران میخواهیم تا از حداقل دستمزد به می,,زان  ٧میلی,,ون توم,,ان
در ماه برای سال  ۱۳۹۸پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند .طرح این خواست
و مبارزه برای پیشبرد آن به روشهای مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار
است .برای کارگران در مقابل شرایط خوارکنندۀ موجود ،تلشی مصممانه برای دستیابی به حقوق خود ب,,ه لح,,اظ اجتم,,اعی و انس,,انی نی,,ز
دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
گروه اتحاد بازنشستگان
 ۱اسفند ۱٣٩۷

