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 دارانسرمایه کشیعربدهافزایش مزد کارگران، تورم و 
 

 یدرصدی در یک ماهه 04د، شاهد تورم انجدید خود را در فروردین ماه دریافت نکردهدستمزدهای در حالی که هنوز بسیاری از کارگران 
درصدی حداقل مزد خشک نشده، عماًل تورم این افزایش مزد را خنثی کرده  75اول سال جاری بودیم. به این ترتیب هنوز جوهر افزایش 

گران کارهای اخیر را به گردن افزایش مزد اند تا تورم هفتهداری چرتکه به دست گرفتهدر این میان نمایندگان و چاکران سرمایهاست. 
لبته با و اتاالر بورس  یهمدیریت دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیر یهآن جمله آقای محمدرضا پورابراهیمی، استاد دانشکدبیاندازند. از 

شاهد بودیم،  اخیر یهبخشی از تورمی که در چند هفت»اند: حفظ سمت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در بیاناتی گفته
ری حقوق و دستمزد بوده ... اگر کا یهکارشناسی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پای صحیح و غیرتصمیم عدم به دلیل 

ای است که ما در کف حقوق و دستمزد کارگران شاهد بودیم ... تمام رویهاش افزایش بیزا است، که نمونهدهیم که خودش تورمانجام می
مزد نرخ دست»همچنین آقای جمال رزاقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز اعالم کرده  .«دهدزحمات ما را برای مدیریت تورم بر باد می

درصد در نظر گرفته شده است که این افزایش دستمزد بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه  75امسال عدد نجومی 
  .«نخواهد داشت

اند، غولداران مشو غیره به چاکری آستان سرمایه، کارشناس اقتصاددانکه در پشت عناوینی چون  این طبقه گاندریوزهداران ایران و سرمایه
م ه ریق افزایش حجم نقدینگی کشور و مزد کارگران، هم از ط« یهرویافزایش بی»که  کننداند و دودوتا چهارتا میچرتکه به دست گرفته

راه ها همبازی دوست دارند ما هم با آنحاال که این جماعت چرتکهانجامد. تشدید تورم میبه طریق افزایش قیمت نهایی تولید کاال،  از
رض فهاشان را برمال کنیم. برای این کار بافیاند، یاوهاز اقتصاد ایران استخراج کرده لیسانکاسهشویم تا با اعداد و ارقامی که همین می
ورم، تنها عامل مؤثر بر ت کنیم کهمیکنیم چرندیات ایشان در خصوص تأثیر افزایش دستمزد بر تورم درست باشد. همچنین فرض می

کنیم و با جستجویی درآمار و ارقام سال گذشته، دورنمایی از آغاز می هاآنغایت سطحی های بهافزایش نقدینگی باشد. از استدالل
های این جماعت، باز هم افزایش دستمزد اثر چندانی بر فرضهیم دید که حتی با فرض درست بودن پیشیابیم. خواوضعیت امسال می

 تورم ندارد.

 0444هزار میلیارد تومان افزایش به رقم  9944، با 9044تا بهمن  9911بهمن طبق اعالم بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی کشور از 
ببینیم افزایش مزد کارگران در میلیارد دالر افزایش در حجم نقدینگی کشور.  04این یعنی چیزی قریب به  هزار میلیارد تومان رسیده است؛

ر تمزد را دولت با چاپ پول بپردازد که منجبا این فرض که کل افزایش دس ؛شودهمین سال چند درصد از این افزایش نقدینگی را شامل می
 شود. به افزایش نقدینگی 

 ها وهزار تومان افزایش یافت. واضح است که بسیاری از کارگرانی که در کارگاه 444درصد معادل تقریبًا  04مزد کارگران  ،9044سال  در
از  و در نتیجهگیرند می وزارت کار از حداقل   تر، دستمزدهایی بسیار پایینکنندهای مرزی کار میهای شهرهای کوچک و استانکارخانه

در ایران،  9914، تعداد کارگران مشمول قانون کار را در سال مانند. مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کاربهره میبیاین افزایش مزد نیز 
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ت ه رعایت پرداخگیرند و در نتیجه کارفرما مکلف بیعنی کارگرانی که قرارداد دارند، بیمه می 1هزار نفر اعالم کرده است. 444میلیون و  1
در  قدینگیحجم کل نسهم افزایش دستمزد را در افزایش توانیم ترتیب با تقریب خوبی میبه این  کاری به ایشان است.حداقل مزد وزارت 

هزار میلیارد تومان.  914شود اند که میدریافت کردهمیلیون تومان  9ماه، هر ماه  91میلیون کارگر، در طی  94برآورد کنیم.  9044سال 
به  9044میلیارد دالر. به این ترتیب کل نقدینگی که افزایش مزد کارگران در سال  0407تومان معادل است با  15444این رقم به دالر 

ق اعالم بانک طب 9044شود. تورم سال را شامل می میلیارد دالری 04افزایش نقدینگی درصد از کل  94اقتصاد ایران افزوده، کمتر از 
داری مبنی بر نقش افزایش دستمزد در افزایش تورم را بپذیریم، سرمایه هایی بوقچیهاادعاتمام اگر  2درصد بوده است. 0441مرکزی 

 94یافت، بازهم تورمی درصدی است. یعنی اگر مزد کارگران افزایش نمی 04دهم از تورم ل یکازهم افزایش مزد کارگران تنها مسئوب
  بودیم!را شاهد میدرصدی 

خبرگزاری مهر در تحقیقی که از در مورد تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت کاالها نیز برقرار است.  هاآنهمین وضعیت در خصوص ادعای 
 94ا ر های بنگاههزینهقضا با مشارکت یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار تدوین شده، میانگین سهم دستمزد نیروی کار در 

توانند یمه خواهند و ندارانه نه میمحور سرمایهبراساس ذهنیت سودها البته باید توجه داشت که این قبیل تحقیق 3درصد برآورد کرده است.
حقیق، بر طبق نتایج این تپی ببرند. با صرف نظر از این موضوع و  ،دهیمها که در ادامه توضیح میی چگونگی تشکیل قیمتبه ریشه
تورم  ها منجر شود. همچنان که پیشتر نیز گفته شد،درصدی میانگین قیمت کاال 94بایست به افزایش درصدی مزد می 7540افزایش 

 درصد بوده است. 04، همچون سال پیش، 9049فروردین ماه 

به وضعیت نیروی کار در  هشود کجا بیشتر از همیشه آشکار میدار و مقامات دولتی آنحضرات سرمایه هایدرانیهبودن یقپوچ 
مصوبات وزارتی از تر هایی که مزد کارگران خود را کمهای مرزی اشاره کنیم. کارخانههای واقع در شهرهای کوچک و استانکارخانه

زد مخراسان ایران خوردروی  یهارخانکارگران ککنند. برای نمونه بازار می یههای کشوری روانکنند اما کاالهای خود را با نرخپرداخت می
با این حال خودروهای تولیدی هر دو کارخانه به قیمت  4دارند.تهران دریافت میخودروی ایران یهبه مراتب کمتری از کارگران کارخان
   خراسان انجامید. خودرویهای ایرانهمین وضعیت به اعتصاب در کارخانه د.رسیکسان در سطح کشور به فروش می

داران و که در فکر افزایش سود سرمایهیا معیشت کارگران شان در دولت، نه به فکر کنترل تورم مباشرانداران و آن است که سرمایهحقیقت 
ورم تکاهش ندی از نیروی کار ارزان هستند. کاهش دستمزد هیچ تأثیری بر مها در بازارهای جهانی، به مدد بهرهافزایش توان رقابت آن

وان مندی از سود بیشتر و در نتیجه تبهرهدار از کارگر ارزان، به معنای مندی سرمایهدار دارد. بهرهری مستقیم بر سود سرمایهیندارد، اما تأث
زد کاپو برای کاهش مرقابت در بازارهای جهانی است. این است دلیل آنچه که حضرات نمایندگان مجلس و رؤسای اتاق بازرگانی را به ت

سخن  «های اخیرهفته»زنند. آقای نماینده از تأثیر افزایش مزد بر تورم ای دست میجماعت در این مسیر به هر شیادی انداخته است و این
ی با نگاه ایم. هر آدماخیر شاهد بوده یهاخیر و نه در چند هفتوضعیتی است که در چند سال  یهگوید و حال آنکه این تورم اداممی

                                                           
 .9044فروردین  7، ایسنا، سال گذشته  91برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در 1 
 .9049فروردین  4، تجارت نیوز، اعالم شد 9044نرخ تورم در سال 2 
درصد  7های دیگری این میانگین را از . تحقیق9911فروردین  17خبرگزاری مهر، ، ها چقدر است؟ + جدولهای بنگاهبومرنگ دستمزد/ سهم مزد در هزینه3 

 اند. درصد نیز محاسبه کرده 99تا 
 .9044آبان  11. ایلنا، آییمانتقاد کارگران ایران خودرو خراسان به حقوق ناکافی و تبعیض/ از پس مخارج زندگی برنمی4 
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ربطی به افزایش مزد ندارد. آن هم در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان مزد « های اخیرهفته»بفهمد که تورم توانست می ایموشکافانه
 اند.رو بسیاری از کارگران هنوز مزد فروردین ماه خود را نیز نگرفتهکنند و از اینکارگران خود را با یک ماه تأخیر تسویه می

برابر شدن قیمت آرد و به تبع آن  0نامند که این روزها شاهد الی افزایش مزد را عامل تورم میدر حشرمی این جماعت را بنگر که تو بی 
درصدی دستمزد دارد؟ آیا  75درصدی نان چه ربطی به افزایش  044نان و ماکارونی هستیم. این شیادان باید توضیح دهند که گران شدن 

های معیشتی از سبد کارگران هستند. ها است در حال حذف یارانههای ایران دههشک خیر. دولتتقاضا برای نان افزایش یافته است؟ بی
نان برای کارگران، حتی به بهای افزایش تورم، ضروری  یهدولت برای افزایش قیمت نان است. چرا حذف یاران یهقاچاق گندم و آرد بهان

شود؟ پاسخ واضح است. داران است، امری نکوهیده محسوب میبرق و گاز برای صنایعی که در مالکیت سرمایه یهاست اما حذف یاران
 دار است.سرمایه یهچون دولت حافظ منافع طبق

ه . حاال بیایید ما هم قضیدهندنشان میها نگران تأثیر افزایش مزد بر قیمتظاهرًا خود را های دانشمندشان، داران و بوقچیجماعت سرمایه
ار کارگر فروشد. به این ترتیب نیروی کیروی کار خود را در بازار کار، در ازای قیمتی معین به کارفرما میکارگر نرا کمی برعکس نگاه کنیم. 

 یههزین گیرد.دار قرار میشود و روز بعد دوباره در خدمت سرمایهای معین بازتولید میرود. کاالیی که هر شب با هزینهنیز کاال به شمار می
 یهمعین زندگی، یعنی هزینهای فرزندان است. حاال که هزینه یهیح، آموزش و درمان و نیز هزینمسکن، تفرین شامل خوراک، پوشاک، مع

وشد. اگر بایست کارگر نیز نیروی کار خود را به قیمتی بیشتر در بازار بفربازتولید کارگر به علت تورم عنان گسیخته افزایش پیدا کرده، می
ایش تواند به افزانجامد، چرا افزایش در قیمت کاالها نمیقیمت نیروی کار به تورم در قیمت کاالها می افزایشاز دید آقایان اقتصاددان 

 ؟قیمت نیروی کار منجر شود

 

 5ها و دستمزدهاقیمت
ار" گذارند "مزد کداران بر این قیمت مینامی که سرمایهحقیقت آن است که دستمزد کارگر نیز خود یک قیمت است: قیمت نیروی کار. 

کند؛ در حالیکه این چنین نیست. در ادامه بنیان قیمت دار دریافت میاش با سرمایهی کار  روزانهاست؛ گویی کارگر مبلغی را در ازای مبادله
 ی این دو را مرور خواهیم کرد. یک کاال و چگونگی تعیین دستمزد  و رابطه

توان در بازار می کند. اما ارزش کاال چیست؟ دار، بلکه ارزش آن کاال است که تعیین میشخص سرمایه یهقیمت یک کاال را نه میل و اراد
االها این دو و تمامی دیگر ک همهفیزیکی یا شیمیایی مشترکی ندارند. با این  یهآهن را با طال مبادله کرد. حال آنکه این دو هیچ خصیص

آنکه با یکدیگر قابل مبادله باشند، باید ویژگی مشترکی داشته باشند. این ویژگی مشترک چیزی نیست جز آنکه تمامی کاالهایی که برای 
شود، مقدار زمان  میانگینی که برای تولید هر کاال صرف می از طزیقهستند. این کار  یانسانشوند، محصول َصرف  کار در بازار وارد می

تولید  برای مورد نیاززمان کار عمومی که برای تولید یک کاال الزم است، یعنی مقدار زمان کار  میانگین گیری است. هر اندازهقابل اندازه
شود جغرافیایی مشخص و با فناوری مشخص روز، بیشتر باشد، ارزشی که در آن کاال متجلی می یهیک کاالی مشخص در یک محدود

برای اکتشاف، استخراج و فرآوری یک کیلوگرم طال، به مراتب از زمان  مورد نیاززمان کار  چونخواهد بود.ین قیمت آن نیز بیشتر او بنابر
                                                           

 .1411آذر  2ی کارخانه، ، مجله«مزد چیست؟»برای کارگران، بخش یک: آموزش اقتصاد در این زمینه بنگرید به: 5 
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رم طال در های متفاوتی، مثاًل یک کیلوگاز این رو در نسبت فرآوری یک کیلوگرم آهن بیشتر است،برای اکتشاف، استخراج و  مورد نیازکار 
 اند.مبادلهبرابر هزار کیلوگرم آهن، با هم قابل 

آالت، مواد اولیه و انرژی برای آنکه به کاالی جدیدی تبدیل مواد اولیه و انرژی نیاز است. اما ماشین، آالتبه ماشین برای تولید یک کاال
اندازند، کنترل و نگهداری کنند. بدون نیروی بازو و مغز کارگران، این آالت را به راهشوند به کارگرانی هم نیاز دارند که مواد اولیه و ماشین

آالت . مواد اولیه، ماشین9: شونداز دو بخش تشکیل میین ملزومات تولید اخورند. بنابرپذیرند و خاک میو مواد اولیه فساد میتجهیزات 
های کنند، ناگزیرند هزینهکه یک کاالی معیین مثاًل میلگرد تولید میدارانی نامیم. تمامی سرمایهثابت می یهها را سرمایو انرژی که آن

یر ین اجعاتی معآن را با پرداخت مبلغی به نام مزد برای کار در تعداد سادار . نیروی کار که سرمایه1 تقریبًا یکسانی بابت این مواد بپردازند.
 کند. می

کند، عبارت است از میزان زمان کار میانگینی که قباًل برای تولید مواد اولیه، ن مییپس آنچه که ارزش و به تبع آن قیمت یک کاال را تعی
شده   جامانمیانگین زمان کاری که اینک توسط کارگران برای تولید کاالی مورد نظر  یهعالوبه ،آالت و انرژی مورد نیاز صرف شدهماشین
ن ای کرده است. با پول پرداخت ،جسمیت یافتهآالت و انرژی د اولیه، ماشینموا درکاری را که حاصل از دار قباًل ارزش سرمایهاست. 
 طور؟چیا همان دستمزد های مربوط به کارگران اما هزینهشوند. ها عینًا در قیمت نهایی کاالی تولید شده محاسبه و وارد میاز هزینه بخش

ا دار حق استفاده از نیروی کار کارگر رکند. سرمایهدار عرضه میبرای فروش به سرمایه عنوان کاال به کارگر در بازار کار نیروی کار خود را
بازتولید نیروی کار خود به  حفظ و شود. کارگر برایکند که مزد نامیده میبرای مدت زمان مشخص به بهای مشخصی خریداری می

 های الزم برای پرورش فرزندان خود را نیز تأمین کند.ست هزینهبایخوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش نیاز دارد. همچنین وی می
د. زمان کاری که کارگر با صرف آن نیازهای واقعی برای بازتولید نشوساعت در روز تأمین می 7با صرف مقداری زمان کار، مثاًل این اقالم 

رو در این نی از وی کار کارگر از امکان استفادهدار با خرید نیرسرمایهشود. نامیده می«  زمان کار الزم»سازد، نیروی کار خود را برطرف می
دار چون کاالیی به نام هرچقدر باشد، سرمایه« زمان کار الزم»ترتیب، شود. به اینبرخوردار می« زمان کار الزم»تر از هایی طوالنیزمان

 آن مدت زمانی که کارگر دراز کارگر استفاده کند. « کار الزم زمان»نیروی کار را خریداری کرده، از این حق برخوردار است که بیشتر از 
کار را -شود.  به ظاهر کارگر مزد کل روزنامیده می« کار اضافی»کند، دار است و برای چیزی غیر از تأمین نیاز خود کار میاختیار سرمایه

ر کا-و مابقی طول روزا دریافت کرده ر« کار الزم» حاصل از ارزش  معادل  تنها ارزش نیروی  کار خود را، گرفته است، اما در حقیقت وی 
 . برای کارفرما بوده است رایگانا مشغول به کار ر

در طول سال، برای  میلیون کارگر ایرانی 97تنها با درصدی از مجموع کاالهایی که زنیم. برای آنکه منظور خود را روشن کنیم مثالی می
داران و اعوان و توان نیازهای واقعی کل جامعه را، اگر از زندگی تجملی و پر زرق و برق سرمایهمیکنند، مصرف و یا صادرات تولید می

درصد قابل توجهی از فوالد، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی که توسط کارگران انصارشان صرف نظر کنیم، برآورده ساخت. برای نمونه 
-یتفریحهای ها، ویالها و مجتمعوساز بناهایی چون برجصرف ساختشود و یا میشود، یا به خارج از کشور صادر این بخش تولید می
ای نیز ندارند و صرفًا برای المنفعهرسد، بلکه اصواًل کاربرد عامشود که نه تنها هیچ کارگری پایش به آنجا نمیتجاری لوکسی می

ه را کارگر که نسبت بزرگی از جامع یهبرای تأمین نیازهای طبق تنها کسر کوچکی از این تولیدات است که .کاربری دارندداران سرمایه



5 
 

اگر زمان کاری را که برای تولید این کاالهای  7های متعددی یافت.توان مثالبرای تولید دیگر کاالها نیز می 6شود.سازند مصرف میمی
ی یازهای اولیهنتوانند با زمان کاری کمتر کارگران ایران میبینیم که آحاد کار کارگران ایران کم کنیم، می-شود از روزغیرضروری مصرف می

 خود را برطرف کنند.

تولید و نیز زمان کاری که برای تولید خود آن کاال صرف  یهبندی کنیم. ارزش یک کاال به زمان کاری که برای تولید ملزومات اولیجمع
 یهرمایستولید را در قالب  یههای مربوط به ملزومات اولیشده بستگی دارد. قیمت یک کاال تابعی از این زمان کار است. کارفرما هزینه

رسیم، یاند مبرای تولید آن کاال صرف کردهده اجیر ش کاری که کارگران   حاصل ازوقتی به ارزش . تمام و کمال پرداخت کرده است ثابت
پرداخت شده و بخشی  نیست، به ویکارگر « کار الزم»  حاصل از ارزش   بینیم که بخشی از آن در قالب مزد، که چیزی جز پرداخت  می

معنای  ، نه بهافزایش مزد .شودسرازیر میدار به جیب سرمایهسود  عنوانبهکارگر نیست « کار اضافی»ارزش حاصل از از آن که چیزی جز 
است. بنابرین  «زمان کار اضافی»تنها به معنای برخورداری بیشتر کارگر از تولیدات اجتماعی، و درنتیجه کاهش  افزایش قیمت کاال بلکه

لی طور کگذرا، به های استثنایی وجز حالتباید توجه داشت که، به چنینهم ندارد.نیز دار معنایی جز کاهش سود سرمایهافزایش مزد 
ظر دار منتها برخوردار نیست. شاهد آنکه اگر چنین امکانی مهیا بود، حضرات سرمایهدار از امکان افزایش دلخواه قیمتسرمایه یهطبق
 ماندند.افزایش مزد نمی یهبهان

 

 داری و کارگرانچاکان سرمایهآرایی سینهصف

 یهایندکارفرمایی و سه نم یهکارگری، سه نمایند یهشود. این شورا متشکل از سه نمایندتعیین میمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار 
شود. نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی پایان این نمایندگان میهای بیدرازیهر سال تعیین مزد کارگران درگیر روده 8دولت است.

شوند. بنا به قاعده اعضای این شورا این نمایندگان به پیشنهاد کانون عالی شوراهای اسالمی کار انتخاب می کار چه کسانی هستند؟
بایست از میان کارگران باشند. یعنی کارگران هر کارخانه نمایندگان خود را در شورای اسالمی تعیین کنند و این نمایندگان سپس وارد می

ها ون عالی شوند و در آنجا از منافع کارگران دفاع کنند. این در حالی است که بسیاری از کارخانهمجامع استانی و کشوری و سپس  کان
ماینده منظور تعیین نها بهوچک در ایران اصاًل شورای اسالمی کار ندارند و انتخاباتی که وزارت کار در مابقی کارخانههای کویژه کارخانهبه

                                                           
 5سازی و غیره. همین وضع در سطح جهانی نیز  قابل مشاهده است. مثاًل ارزشی قریب به سازی، ساخت بیمارستان، راهسازی، مدرسهمصارفی چون خانه6 

ی کارگر در هیچ  کجای جهان ندارد. همین شود که اصواًل ربطی به منافع طبقههایی میجنگهای نظامی برای هزار میلیارد دالر در سال در جهان صرف بودجه
 داری است، چنین امریی تولید سرمایهی توزیع ثروت در جهان تابعی از شیوهکن کردن گرسنگی در جهان کافی بود. اما چون نحوهحجم از ارزش برای ریشه

 شود.داری عماًل ناممکن میدر جهان سرمایه
د را، ی خوتری از هدر رفت کار کارگران در سراسر جهان وجود دارد. برای مثال بسیاری از برندهای پوشاک اروپایی محصوالت فروش نرفتههای مسخرهنمونه7 

ی خود یدهز محصوالت به فروش  نرسبیش از سی میلیون یورو ا بنابراینکشند. که محصول هزاران ساعت کار کارگران هستند، صرفًا برای حفظ بازار به آتش می
 . 14/45/1494یورونیوز فارسی،  را سوزاند.

های اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تأییید در زمینه بصیرو  مطلعقانون کار. نمایندگان دولت شامل وزیر کار و دو نفر از افراد  945ی بنگرید به ماده8 
نفر از آنان نیز حتمًا باید عضو شورای عالی صنایع باشد. به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی، ساختار این شورا الاقل شوند و یک هیأت وزیران انتخاب می

 داران و کارفرمایان است.به نفع سرمایه 9به  4
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تخب، نشود. نتیجه نیز معلوم است. نمایندگان اندک شوراهای معنوان امری فرمالیته انجام میصرفًا به کند غالبًا نمایشی است وبرگزار می
 معتمدین کارفرمایان هستند.

های بازرگانی برای مبارزه با به تعبیر خودشان شان در مجلس شورای اسالمی و اتاقداران و نمایندگانجالب اینجا است که امروز که سرمایه
اند و ، همین به اصطالح نمایندگان کارگری َعَلم  حمایت از منافع کارگران بر دوش گرفتهانددست گرفتهشمشیر به« مزد یهرویبی افزایش»

از آن جمله آقای علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به آقای پورابراهیمی گفته: زنند. خود را مبارزین حقوق کارگر جا می
 9.«ها مواجه خواهند شدد[ مطمئن باشند که با واکنش کارگران و نمایندگان آن]این افرا »

جایی رسانده که نمایندگان  زرد کارگری نیز کارگر ایران کار را به یهاش از طبقدار و دولتسرمایه یهکشی طبقحقیقت آن است که بهره
های کارفرمایان ه اوج واکنش این جماعت به خلف وعدهدهند. از یاد نبریم کو خود را مدافع کارگران نشان می انددهان به اعتراض گشوده

 دهند. شان را با عدم امضای یک صورت جلسه نشان میدر شورای عالی کار، آن است که ضمن اعالم پذیرش مصوبات شورا، مخالفت

ران است. هاشان به منافع کارگداران و دولتکارگر اینک در وضعیتی قرار گرفته که ناگزیر از واکنش نشان دادن به تهاجمات سرمایه یهطبق
های شرمیدرازی در مورد بیشان رودهبه اصطالح  نمایندگانی پیش رود که اوج واکنشتواند با تکیه بر گاه نمیاما این واکنش هیچ

ا اند، برای مبارزه بوگاز نشان دادهها و صنایع، از جمله کارگران صنایع نفتچنان که کارگران بسیاری از کارخانه. همکارفرمایان است
 دار به منافع کارگران، عمل متشکل و مستقل کارگران ضروری است.سرمایه یههای طبقدرازیدست

                                                           
 .9049اردیبهشت  91، ایلنا، کجی کرد!کند/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کارگران دهنتغییر نمی« مزد مصوب»9 




