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ﭘﯾش از ﺷﺮوع ﻣطﻠب ،ﻻزم اﺳت ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﻪ ﺟدال ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﯾﮔﺮ ،زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﮔﺳﺗﺮده ای را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ﻓﻘط ﺑﻪ ﯾک زﻣﯾﻧﻪ ﻣﺷﺧص ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋﻠﻪ دﺳﺗﻣﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .از ھﻣﯾن رو ،ﺑﺮای ﻓﺷﺮدﮔﯽ ﻣطﻠب ،از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم
اﯾن ﻧﺑﺮد ،در اﯾن ﻣطﻠب ﺧودداری ﺷده اﺳت.
***
ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎه اﺳﻔﻧد ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﺮ ھﯾﺎھوﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺣد اﻗل دﺳﺗﻣﺰد
ﺑﺮای ﺳﺎل ﭘﯾش رو ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﻣﺮوز ﻣﺎھﯾت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻧﮫﺎدی ﮐﻪ ﺣداﻗل دﺳﺗﻣﺰد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺮ
ھﯾﺞ اﯾﺮاﻧﯽ آﮔﺎھﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ،ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯾد از ﻧﮫﺎدھﺎی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺗﺷﮐل از
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺗﺣﺎدﯾﻪ ھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﻌﺿ ًﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻋﺿﺎی ﺑﯽ طﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺷﮐﯾل ﺷده
اﺳت ،اﻣﺎ ﺑد ﻧﯾﺳت ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯾب اﻋﺿﺎی ﺷورا ی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﯽ اﻧدازﯾم .اﯾن ﺷورا ﻣﺗﺷﮐل اﺳت از وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺷورا و دو ﻧﻣﺎﯾﻧده دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد وزﯾﺮ ﮐﺎر و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺋت وزﯾﺮان ،ﺳﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧده از طﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
و ﺳﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎﻧون ﻋﺎﻟﯽ ﺷوراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر  .ﻣﻌﻣﺎی ﭘﯾﭼﯾده ای ﻧﯾﺳت ﺗﺎ
درﯾﺎﺑﯾم ﮐﻪ دوﻟت و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﮐﻪ ﺧود از ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺷورﻧد ،ﺷوراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎ ر و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ھم ﮐﻪ ﻧﮫﺎد ھﺎی ﺳﺎﺧت دوﻟت )ﺑﺧوان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( اﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﺮ اﯾن روﺷن اﺳت ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻣت ﮐﺷﺎن از اﯾن
اﻣﺎﻣﺰاده )ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر( ﮐﻪ ھﻣﮔﯽ اﻋﺿﺎﯾش ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﻣﻌﺟﺰه ای ﻧﺧواھﻧد دﯾد .ﺗﻧﮫﺎ
ھﻧﺮ ﺗﺎﮐﻧوﻧﯽ اﯾن ﺷورا اﻧداﺧﺗن ﺗﯾﻠﻪ ای اﺳت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﺣد اﻗل دﺳﺗﻣﺰد ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت ﯾک ﺧﺎﻧوار.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﻧدﯾﮐﺎ ھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺳﺗﺗﻘل ﮐﺎرﮔﺮی و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺑﺎرز وﭘﯾﺷﺮو ھم ﺑﻪ اﯾن دام اﻓﺗﺎده و ﺑﺎ اﻋﻼم

درﺧواﺳت دﺳﺗﻣﺰدھﺎی ﭼﮫﺎر و ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن ﯾک ﺧﺎﻧواده ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺑﺣﺛﯽ داﻣن ﻣﯾﺰﻧﻧد ﮐﻪ از اﺳﺎس
ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺗواﻓق دﺳﺗﻣﺰدھﺎی اﻣﺳﺎل ﺧودش درس آﻣوز ﺑود ﮐﻪ ﻣوﺿوع ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ "ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ" ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود،
ﻧﺧﺳت ﺑﻌد از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺮدن ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣﺰد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش  29درﺻدی ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﺷود ،دو ھﻔﺗﻪ ﺑﻌد ،ھﻣﺎن دوﻟت
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ارزش واﻗﻌﯽ رﯾﺎل را رﺳﻣﺎ  11درﺻد در ﻣﻘﺎﺑل دﻻر ﮐﺎھش ﻣﯽ ھد و از  3800ﺗوﻣﺎن ﺑﻪ  4200ﺗوﻣﺎن
ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ رﯾﺎل ﻧﯾﺰ در ﺑﺎزار ﺻﺮاﻓﺎن در ﻣﻘﺎﺑل دﻻر ﺣدود  22ﺗﺎ  35درﺻد )ﺑﺎ درﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗن ﻧوﺳﺎن
ﻗﯾﻣت دﻻر در ﺑﺎزار ﺻﺮاﻓﺎن( ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز اﻓﺰاﯾش ﺣﻘوق وارﯾﺰ ﻧﺷده ،رﯾﺎل ارزﺷش ﺑﯾش از اﯾن
اﻓﺰاﯾش ﺣﻘوق ﺗوﺳط ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ﺑﺎﻧک ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﻪ و ﺑﺎ ﺗورم ﺟﮫﺷﯽ ،ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺷﮐﺎف درآﻣد ﮐﺎرﮔﺮان را ﮐﺎھش دھد ،ﺑﻪ ھﯾﺞ و ﭘوچ ﺗﺑدﯾل ﮐﺮد.
آﺷﮐﺎر اﺳت ﮐﻪ ﺑﭘذﯾﺮﯾم از ﻧﮫﺎدھﺎی دﺳت ﺳﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ دوﻟت در ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣﺰد ھﯾﭻ ﻣﻌﺟﺰه ای
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان رخ ﻧﺧواھد داد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾن ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﯾک طﺮف ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻧدارد و ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻪ ﭼﺎﻧﻪ
زﻧﯽ ﺣداﻗل ﻣﯾﺎن دو طﺮف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾﺮد .ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت دﺳﺗﻣﺰد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺮوش ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر ،و اﻣﺮوز
ارزش ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر ﺑﻣﺛﺎﺑﻪ ﯾک ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ داﻧﯾم ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣﻣﻧوﻋﯾت در ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐﺷورھﺎ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﮔﺎه داﺷﺗن ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎی ﺧود ﺳﻌﯽ در اﻧﺣﺻﺎری ﮐﺮدن آن ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯾﺰ ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﻌﯽ در اﻧﺣﺻﺎری ﮐﺮدن ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر از طﺮﯾق اﯾﺟﺎد
ﺳﻧدﯾﮐﺎھﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺮده اﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ در اﺻل ﺑﻪ ﻗﺑل ازاﻧﻘﻼب ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ھﻣواره در ﺣﺎل ﺟدال ﻣﯾﺎن ﺳود ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﻓﺮوش ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮔﺮدر ﺟدال ﻣﯾﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑوده اﺳت ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻓﺮوش ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻧوان دﺳﺗﻣﺰد ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
درﺧواﺳت ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺗﺎ ھﺷت ﺳﺎﻋت در روز و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ﭼﮫل ﺳﺎﻋت درھﻔﺗﻪ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮای
ﺑﻪ دﺳت آوردن آن ھم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣ ًﺎ ﺑﻪ ﺟدال ﻣﯾﺎن ﺳود ﺣﺎﺻﻠﻪ ،از ﻓﺮوش ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺑﻼً
ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ دﺳﺗﻣﺰدھﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎر روزاﻧﻪ و ﯾﺎ ھﻔﺗﮔﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ و ﭘﺮداﺧت ﻣﯽ ﮔﺮدﯾده،
ﺑﻧﺎ ﺑﺮ اﯾن ھﺮﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر در ﯾک روز ﯾﺎ ﯾک ھﻔﺗﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑود ﻗﯾﻣت ﻓﺮوش ﯾک ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐﻣﺗﺮ و ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮ آورده ﻣﯽ ﺷده ﻣﯾﺰان درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻓﺮوش ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ھﻣﺎن دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رﻓﺗﻪ اﺳت .ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺮای اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﻼت ﮐﺎرﮔﺮی درﻏﺎﻟب ﺳﻧدﯾﮐﺎ ھﺎ ،اﺗﺣﺎدﯾﻪ ھﺎ و ﯾﺎ ھﺮﺗﺷﮐل ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮔﺮی ھم در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳت آوردن ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ از طﺮﯾق اﻧﺣﺻﺎری ﮐﺮدن ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر و در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﻪ دﺳت آوردن ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯾﺷﺗﺮ
در اﯾن ﺟدال داﺋﻣﯽ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑوده اﺳت ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔواھﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ھﯾﭻ اﻣﺗﯾﺎزی را ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺎﮐﻧون ﺑﻪ دﺳت آورده اﻧد ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ازطﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋطﺎ ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﮐﻪ در ھﺮ ﺷﺮاﯾطﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻗﺎدرﺑوده اﻧد ﺳﻌﯽ در ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾﺮی اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﻪ دﺳت آورده ای ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در
اﺛﺮﻣﺑﺎرزات ﺟﻣﻌﯽ و ﺗﺷﮐﻼت ﺧود ﺑﻪ دﺳت آورده اﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﺮاﯾن اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺳﺗﻘل و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷدن اﯾن
ﺗﺷﮐﻼت ﺗﻧﮫﺎ ﺿﺎﻣن ﺑﻪ دﺳت آوردن ﺣﻘوق ﺣﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳت  ،ﺷﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﺳوال ﭘﯾش آﯾد ﮐﻪ ارﺗﺑﺎط اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و روﺷن ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺣد اﻗل دﺳﺗﻣﺰد ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت ﯾک ﺧﺎﻧوار و ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل
دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﭼﯾﺳت؟ اﮔﺮ ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮫت اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﯽ اﻧدازﯾم
ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﻪ اﺑﺗداﺋﯽ ﺗﺮﯾن و ﻗوی ﺗﺮﯾن اﻧﮔﯾﺰه ﺑﺮای ﭘﯾوﺳﺗن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺷﮐﻼت و ﺑﻪ ﺧﺻوص ﺗﺷﮐﻼت
ﺳﺮاﺳﺮی طﺮح ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎده ،ﺷﻔﺎف و ھﻣﮔﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺎرﮔﺮی آن را ﺧواﺳﺗﻪ ﺧود داﻧﺳﺗﻪ و ﺑﺗواﻧد
ﺧود را ﺣول آن ﺧواﺳﺗﻪ در ﮐﻧﺎر دﯾﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯾﺎﺑد .ﯾﮐﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی درﺧواﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋت ﮐﺎر اﯾن
اﺳت ﮐﻪ ﮐم ﺳواد ﺗﺮﯾن و ﻧﺎآﮔﺎه ﺗﺮﯾن ﮐﺎرﮔﺮان ھم ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﻗﺎدرﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ در ھﻔﺗﻪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﮐﺎر
اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم داده اﻧد دﺳت ﻣﺰد ﺧود را ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﮐﻧﻧد .از طﺮﻓﯽ ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣﺰد ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯾﺷت ﯾک ﺧﺎﻧوار
ﺧواﺳﺗﻪ ای ھﻣﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯾﺳت و ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻣﺟﺮد و ﺑدون ھﻣﺳﺮ و ﻓﺮزﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺧود را
در اﯾن ﺧواﺳﺗﻪ ﺳﮫﯾم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد اﻣﺮوزه درﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﻗد ﺗﺷﮐﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ،طﺮح ھﺮ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه

درﺧواﺳت ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﺷﮐل ﭘﺮاﮐﻧده ،ﺑﻪ ﺧﺻوص ﺑدون ﮔﺮه زدن اﯾن ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺧواﺳت اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﻼت
ﺳﺮاﺳﺮی ﭼﯾﺰی ﺟﺰﮐوﺑﯾدن آب در ھﺎون ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ داﺷت ﮐﻪ راﺑطﻪ ﻣﯾﺎن ﺗﺷﮐﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺮﺣق
ﮐﺎرﮔﺮان راﺑطﻪ ای اﺳت دﯾﻧﺎﻣﯾک اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯽ وﺟود ﺗﺷﮐﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮای درﺧواﺳت
ھﺮﻣطﺎﻟﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود ،ﺑﻪ ھﻣﺎن ﻣﯾﺰان ھم ﻋدم وﺟود ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿﺮوری ﺳﺮاﺳﺮی و طﺮح
ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ آن در ﺷﺮاﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ﭘﯾﺷﺮوان ﻣﺑﺎرز و ﻣورد وﺛوﻗق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود.
ﯾﮐﯽ از ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در طول ﻣﺑﺎرزات ﺧود درﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﺷور ھﺎی ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﻪ دﺳت آوردﻧد
ﻣﯾﺰان ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺑ ًﺎ درھﻣﻪ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﻪ
از ﺗﺷﮐﻼت ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺳﺑﺗ ًﺎ ﻗدرﺗﻣﻧدی ھم ﺑﺮﺧوردارﻧد ﺣﺗﯽ ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ ﻧﯾﺰ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ دﺳﺗﻣﺰد ﯾک ﺳﺎﻋت ﮐﺎر
اﺳﺗوار اﺳت  .اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺣﺗﯽ درﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ ھم ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ و ﭘﺮداﺧت ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺟﺑورﻧد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧت ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺮخ ﯾک ﺳﺎﻋت دﺳت ﻣﺰد را ازﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﮐﻪ ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﮔوﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ھﻣواره ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪ ﺳود ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر در ﺣﻘﯾﻘت
ﮔﺷﺎﯾش ﺑﺣﺛﯽ اﺳت در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ،ﺑﻧﺎ ﺑﺮاﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺰان دﺳﺗﻣﺰد ﮐﻪ ﮐﺎری
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳت را ﺑﻪ ﺑﻌد ﻣوﮐول ﻣﯾﮐﻧم زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺳﺋﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺑل از راه اﻧدازی طﺮح ﻣﯾﺰان دﺳﺗﻣﺰد ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدم طﺮح ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺗوان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﯾﺰان دﺳﺗﻣﺰد را ﺑﻪ دﺳت
آورﯾم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑدون اﯾﺟﺎد ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﻗدر ھم ﮐﻪ ﻣﯾﺰان دﺳﺗﻣﺰد را واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳت آورﯾم
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن را ﺑﺎ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳت آورﯾم .ﭘس ﭼﺮا ﮐﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﺑﺎ طﺮح ﺧواﺳت دﺳﺗﻣﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮔﺮه ﻧﺰﻧﯾم و ﺳﻌﯽ در اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﻼت ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑﺮای اﻧﺣﺻﺎر ﻧﯾﺮوی ﮐﺎر و از اﯾن طﺮﯾق ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳت آوردن دﺳﺗﻣﺰدی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﮐﻧﯾم.
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