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 ! ميليون تومانی٣.۵ِدر حقانيت دستمزد 
 ١٣٩۵متن سخنرانی در روز جھانی کارگر 

 

 درآمد

و با حضور و مشارکت جمعی از " جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان"به مناسبت روز جھانی کارگر، به اھتمام 

 دستمزد جلسهمحور اصلی اين .  در تھران برگزار شدجلسه ایفعاالن مستقل کارگری و مدافعان کودکان کار و خيابان 

 اسالمی در يک از نمايندگان شوراھای  با اين پيش شرط قطعی که ھيچ– جلسهمن به عنوان سخنران نخست اين . بود

 با استدالل و ايجاز تمام از مبانی اقتصادی و سياسی یا ضمن طرح مباحث چندگانه -ميان سخنرانان حاضر نباشند

  . ميليون تومانی دفاع کردم و در پايان به پرسش ھای مطروحه پاسخ دادم٣.۵حقانيت دستمزد 

  
   سمت چپ نفر اول-داکتر قراگوزلو 

مخدوش و به شدت مغشوشی از سخنان من ضبط و منتشر نمی کرد و امکان اين که ۀ صشايد اگر خبرگزاری ايلنا خال

گزارش فوق مبنای قضاوت و برداشت ھای نامربوط واقع شود در ميان نبود، مکتوب کردن اين مباحث ھم چندان 

 که - ی عالی کار ارتجاعی شوراً و ماھيت عميقائیايلنا نه فقط نسبت به تعرض من عليه سه جانبه گرا. ضروری نبود

 سکوت کرده و طرح ناقص و غلط غلوطی از آن به دست داده است بلکه با سخاوتمندی تمام -خود سخنگوی آن است

اين توھم پراکنی ايلنا و بی ۀ در نتيج.....عيار دفاع از دستمزد سه و نيم ميليونی را نيز تا حد سه ميليون کاسته است
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 الزم ديدم  مباحث خود را مکتوب کنم و يکی دو نکته را ھم ئینگاری حرفه  خبرۀ تعھدی مطلق نسبت به اصول اولي

با توجه به اين که ھنگام تدوين اين متن فايل صوتی سمينار به .  وقت مجال طرح نيافت؛ اضافه کنمیکه به دليل ضيق

ه پيداست که نه در آن نگفت. گرفتار و درب و داغونم خواھد بودۀ دست من نرسيده است در نتيجه ارجاع من فقط حافظ

 نيست به ھمان شکل پلميک با فرد يا گروه و سازمان خاصیسخنرانی و نه در اين مجال قصد نگارنده ھمان طور که 

خير فراوان شکل أ ياد می کنم و با ت"خط سنتر"گرايش و خط سياسی مشخصی مد نظرم بوده است که از آن به عنوان 

من از اين .  يازدھم رياست جمھوری اسالمی و عروج دولت روحانی حواله می دھمبندی نوين آن را به دوران انتخابات

 به منظور يادآوری ھمين قدر اضافه می کنم که اين خط گرايشی است ًگرايش در يکی دو مقاله ام سخن گفته ام و صرفا

ه و سوسيال دموکرات متنوع و مخلوط از جريان ھای به اصطالح سکوالر و به قول خودشان دموکرات و جمھوری خوا

اگر می خواھيد ايران ، سوريه نشود به "گرايشی که سه سال پيش گفت ! و جسته گريخته مدعی سوسياليسم اردوگاھی

اھتمام ظرافت ديپلوماسی خارجی دولت اميد "گرايشی که در جريان برجام ھلھله کشيد که به ." ی بدھيدأروحانی ر

گرايشی که در ماجرای انتخابات مجلس شورای اسالمی دھم و خبرگان اخير ."  عليه ايران منتفی شده استامريکاجنگ 

! مغلوب اصالح طلبان شده چنان غش و ريسه رفت که پنداری برلين فتح شده است" ضلع مثلث جيم " از اين که دو

 فرار گرايشی که برای خروج از بحران حاکم بر بورژوازی ايران خط و ربط صادر می کند و نگران اعتصاب و

مرتبط با ۀ باری برای ورود به بحث دستمزد اشاره به چند نکت!  پرپر می زند"رونق توليد ملی"سرمايه است و برای 

  . ضروری است١٣٩۵روز جھانی کارگر 

 پيشروان سوسياليست و پيگيری تشکل ھای مستقل و در متن ۀ سال جاری به اھتمام پافشاری و تالش بی وقف.الف

که تا سال پيش ھنوز " احزابی"کارگری در نھايت بخش قابل توجھی از افراد و سازمان ھا و ۀ اعتراضات ھمه روز

 بودند و بيھوده با دستمزد باالی خط فقر مخالفت و در واقع لجبازی می افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورمسوار 

تا اين جای کار يک .  جنبش ايستادندکردند تسليم خواست کارگران پيشتاز و تشکل ھای مستقل کارگری شدند و در کنار

  !گام به پيش

 چنان که دانسته است روز يازده ارديبھشت و پيش از روز جھانی کارگر چند نفر از فعاالن کارگری در شھرھای .ب

.  پارک الله متفاوت بود٨٨ سقز و ٨٣ یاين دستگيری ھا از چند منظر با دستگيری ھای اول م. مختلف دستگير شدند

يد شکل بندی صورت ؤاين امر م! چنين نيز شد. ی نگارنده اين بود که زمان بازداشت ھا طوالنی نخواھد شدپيش بين

مبارزه را به سود ۀ جديدی از توازن قواست که خود را به صور مختلف نمايان می سازد و نسبت به سال ھای گذشته کف

 بودن جنبش "دفاعی يا تعرضی" ئیاحث حاشيه من مدت ھاست که بی توجه به مب. جنبش کارگری سنگين تر می کند

ۀ ی جديد و ضرورت اتخاذ تاکتيک متناسب صحبت می کنم و معتقدم آن دسته از فعاالن که به بھانتوازن قوااز اين 

خانه نشينی و محفليسم پيشه کرده اند، در واقع اين دو " ِگی مبارزهه پر ھزين"و به تبع آن " فقدان توازن قوای مطلوب "

 به نفع جنبش و مطابق ءروزی که توازن قوا! را برای توجيه انفعال خود و ھيچ کاری نکردن پيش کشيده اند" انهبھ"

  !نظر اين عزيزان سنگين شود بايد ايشان را در انتھای صفی ديد که پرچم آن در دستان کارگران بی ادعاست

  .اما نکاتی که من به اجمال گفته ام

 ميليون تومانی که از سوی يک عده ليبرال چپ و ٣.۵دستمزد و حقانيت دستمزد ۀ اند دربار دوستان از من خواسته .اول

 وارد اين مقوله خواھم شد اما پيش از آن دوست دارم ًحتما. سوسيال دموکرات مورد تعرض واقع شده است، صحبت کنم

به جای متکلم الوحده بودن نظر شما  جلسهدغدغه ھای خودم را با شما به اشتراک بگذارم و دوست تر می داشتم که در 

راستش من يک سلسله تحقيقات گسترده در خصوص چيستی پيروزی و شکست . را نيز در اين موارد جويا می شدم
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اصل بحث و تحقيق در قالب يک .  از آن در چند شماره منتشر شده استیا انجام داده ام که فشرده ۵٧انقالب بھمن 

بخشی از اين تحقيقات مربوط می . مانند سه کتاب ديگر من غير مجاز اعالم شده استکتاب به وزارت ارشاد رفته و 

 و علنیۀ  وارد مبارزیاکارگر ايران در چه پروسه ۀ راستی طبقب . ۵٧کارگر در انقالب بھمن ۀ شود به نقش طبق

صدای "ا تا حد سراسری حکومت شاه رۀ گونه توانست در متن يک اعتصاب گستردگسترده عليه رژيم شاه شد و چ

مک ی اسالمی مصادره شد؟ نقش پول و کگونه آن جنبش عظيم توسط جريان ملبه عقب براند؟ چ"  شما را شنيدمانقالب

جنبش کارگران نفت چه بود؟ و چرا ضرورت دارد که تجربيات آن ۀ مالی و فقدان صندوق ھای اعتصاب در مصادر

مک به خانوارھای کارگران زندانی و اعتصابی اينک مد نظر ما ک ايجاد صندوق ھای مالیدوران به شکل تالش برای 

 ۀاين افراد متشکل در خان. قرار گيرد تا مانع از ربودن جنبش توسط نھادھای سرمايه داری داخلی و بين المللی شود

پورا شورا " چگونه توانستند سياست – امثال محجوب و ربيعی و کمالی و سرحدی زاده –کارگر و شوراھای اسالمی 

ۀ راستی با وجود اين ھمه فشار روزافزونی که سرمايه داری حاکم به طبق عملياتی کنند؟ برا در کارخانه ھا" ماليده

ژوازی حاکم بايستد ، تشکل که در مقابل بور" کارگر نفت ما رھبر سر سخت ما"کارگر وارد می کند کجاست آن 

 دستمزد منطبق با يک زندگی مرفه و شرافتمندانه باشد ، دفاع کند؟ش که ھمانا ا ايجاد کند و از بديھی ترين حقش رمستقل

 حاکم می تواند قانع کننده استبداد سياسی در ايران کنونی چيست؟ آيا تنھا استناد کردن به موانع تشکل يابی کارگری

ھمه شورای باشد؟ اگر چنين است چرا و چگونه بلشويک ھا توانستند در شرايط استبدادی خشن دوران تزارھا آن 

 يا سکتاريسم ًالزم دست به قدرت سياسی ببرند؟ آيا چنان که گفته می شود مثالۀ کارگری درست کنند و در لحظ

اتميزه  و رقابت و بيکاری، پيمانکاری ھاحاکميت در ماجرای ۀ  مانع تشکل يابی است؟ نقش رويکرد ھوشمندانمحفليسم

وع رويکرد فعاالن و پيشروان جنبش به شکل سازمان يابی است؟  کارگران در اين مھم چيست؟ آيا مشکل در نکردن

؟ آيا اتحاديه و سنديکاھستند يا شورا  دفاع می کنند و دوستانی ديگر طرفدار مجمع عمومی دوستانی از ًچنان که مثال

اصالح  وارد شده و در عين حال زمينه را برای عروج ۶٠ۀ  که به چپ ھا و سوسياليست ھا در دھشکست ھای سياسی

ما از نقش ۀ طلبان و ليبرال ھای جديد مھيا کرده است در آسيب شناسی اين مھم دخيل است؟ با توجه به اين که ھم

 شوراھا را تشکل کارگری حتا از نوع زرد ً اين مثالً در سرکوب جنبش کارگری مطلع ھستيم و اساساشوراھای اسالمی

ن ھا سر يک ميز بنشينيم و در مورد مشکالت کارگری از جمله دستمزد آن نمی دانيم تا کجا محق ھستيم با نمايندگان اي

 به رسميت شناختن اين سازمان ھا نيست؟ البته که کارگران می توانند ئی ھاجلسهتبادل نظر کنيم يا چانه بزنيم؟ آيا چنين 

راستی ماجرای ه شوند اما بمل ندارند جز اين که با کارفرما بر سر افزايش مزد چانه بزنند و وارد معایاو راستش چاره 

به .  از جنس ديگری است- که يک پای ثابت شورای عالی کار مزدی ھستند–کارگرشان ۀ اين شوراھای اسالمی و خان

شکست . نظرم می توان موانع تشکل يابی را به سطح گسترده تری نيز کشيد و آن را در سطح جھانی ارزيابی کرد

 و دولت سوسيال دموکراسی و به تبع آن ھا پس گرفتن امتيازاتی که "ئوئيسمما" ، شکست "سوسياليسم اردوگاھی"

 به جنبش شکست طبقاتی جھانی و تحميل يک - يعنی در واقع کارگران گرفته بودند –ھای رفاه به کارگران داده بودند 

ته با نوليبراليسم مورد  که الب– راليسمئينئولکارگر به موازات عروج ھارترين جناح سرمايه داری يعنی ۀ جھانی طبق

 در سازمان يابی کارگری در کشورھای سرمايه یاثير گسترده أ ت- انتقاد سوسيال دموکرات ھای وطنی متفاوت است

 ساخته و پرداخته و در برابر آلترناتيو سوسياليستی یاسرمايه داری آلترناتيوھای چند گانه . داری فرعی گذاشته است

سرمايه داری توانست .  صحبت کرده بود" بربريت–سوسياليسم "ۀ مبورگ از دوگانزمانی رزا لوکزا. گذارده است

اين رفرميسم از .  است که به نوعی در جناح چپ بورژوازی ايستاده استرفرميسمديگری را علم کند که ھمانا ۀ گزين

 با آن رفرميسمی که البته سوسياليست ھا. آن پديده ھای بسيار خطرناکی است که بايد ھميشه زير ضرب قرار گيرد
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 اين جاست که در خيلی جاھا اين رفرميسم زير پرچم مسألهميانجی انقالب واقع شود موافقت اصولی دارند اما 

 از منافع بورژوازی حمايت می کند و به ريکاوری سرمايه داری کمک می کند و ًسوسياليسم سينه می زند ولی عمال

سيريزا و گرايش سيپراس يک مدل آشکار است که با وجود . ج شودکمک می کند که سرمايه داری از بحران خار

اين رفرميسم در ايران نيز . مردم يونان گرفته بود در بھترين موقعيت تسليم تروئيکا شدۀ فرصت و امکانی که از تود

ين افراد در تھران ی آوردن اأکارگر وخانم جلودارزاده توھمی ندارند و رۀ البته که کارگران به خان. پيچيده عمل می کند

 که از بيرون اين نھادھا و افراد می آيند ولی به يک مفھوم منافع ئیرا بايد در متن ديگری ارزيابی کرد اما رفرميست ھا

می بينيد که فضای جھان به . خاکی بکشانندۀ  جنبش را به جادهراحتی می توانند در آيندگی می کنند بھمان ھا را نمايند

  .شده است سه قطبینحو عجيبی 

خود را در شخصيت ۀ  قطب بربريت را ترامپ نمايندگی می کند، قطب رفرميسم و ميانه و سنتر نمايندامريکا در ً مثال

 با امريکاگرچه در . سندرز يافته است اما خب سوسياليست ھا به لحاظ تاريخی غايب ھستند" نيو ديلی"به اصطالح 

در . مل استأ پيشروی سوسيال دموکراسی قابل تۀی بوده است ھمين درجتوجه به اين که سوسياليسم خط قرمز بورژواز

سفانه در غياب يک أفرانسه جريان فاشيستی فران ناسيونال بازگشت به ھمان قطب بربريت را نمايندگی می کند که مت

است که بايد  اين مسأله! کمونيسم راديکال توانسته است به نحو روزافزونی از کارگران و فرودستان عضو گيری کند

خط سياسی اجتماعی متکی به رفرميسم را شناخت، پرچم سوسياليسم مارکس را از دستش گرفت و پرچم کينز و نيو ديل 

  .را به دستش داد 

 که - سياسی ايران صحبت کنيم به نظر من اين خطۀ آيندۀ اگر بخواھيم دربار.  در ايران نيز خط مشابھی فعال شده است

در نتيجه ھم تقابل طبقاتی .  رقيب اصلی سوسياليست ھا خواھد بود- بنفش ھم بودۀ نبش سبز و عقبايدئولوژی حاکم بر ج

ال اين است که آيا سوسيال دموکراسی در ايران و جھان شانسی ؤس! نظری با اين خط اولويت خاصی داردۀ و ھم مباحث

 اين ھمان ًوکراسی شانسی ندارد و دقيقا از پيشروی جنبش کارگری سوسيال دمیادارد يا نه؟ به نظر من بدون درجه 

 برنامه ھای سوسيال دموکرات ھا نيز ،باالخره در شرايط بحران. مل کردأدست انداز پر تنشی است که بايد روی آن ت

کارگر را ۀ کم جذاب نيست و می تواند در غياب يک قطب سوسياليستی نيرومند بخش ھای وسيع و تحول خواه طبق

  ! حزب ليبر انگلستان و جرومی کوربن کرده استًکه مثالھمان طور . جذب کند

ن پيشين سه ييمن اما بر اساس تب.  در مورد دستمزد برخی می گويند فضای جنبش کارگری دو قطبی شده است.دوم

. يکی حاکميت است و وزارت کار و تعاون و شورای عالی کار مزدی که تکليفش روشن است. صف متمايز را می بينم

 که ئیبا تمام تفاوت ھا.  جامعه ھستندراست قطباينان . دگی و معاش زحمتکشان را به عمق فالکت کشيده انداينان زن

 ھمه در - ھمان طور که در ماجرای زدن سوبسيدھا ديديم- پايداری وجود دارد اينانۀ مشارکت و جبھۀ  ميان جبھًمثال

ارگری و سوسياليست ھا ھستند که سال جاری طی ديگری تشکل ھای مستقل ک. کليات حفظ وضع موجود توافق دارند

ھستند اين رقم " راديکال "ًنه به خاطر اين که چون مثال.  ميليون تومانی دفاع کرده اند٣.۵جداگانه از دستمزد ۀ دو بياني

 ٣.۵ از بل که به اين دليل ساده که رقم کم تر. گيرم که راديکال بودن يک وجه بارز اين تشکل ھاست. را پيش کشيده اند

ن تر از خط فقر و کم تر از لوازم ئيميليون حتا بنا بر محاسبات اقتصاددانان حاکم و واقعيت ھای مادی و عينی موجود پا

طيف سوم اما گرايشی .  جامعه ھستندچپ قطباختالفات ۀ اينان با وجود ھم. امرار معاش يک خانوار چھار نفره است

می زند، و بنا بر محاسباتش می گويد " محترم"متوسط ۀ ش با طبقری نبضط ايستاده است، بخش شنيدااست که در وس

توليد "است، بيرون از توان پرداخت بورژوازی حاکم، نامتناسب با " آسمانی" و " ئیرويا" ميليون تومان ٣.۵رقم 

ناسب  مت"بھره وری کار" و "قدرت توليدی"با   است،" ساالنهۀدرآمد سران" و مغاير متوسط "ناخالص داخلی
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" ۀاقتصاد منزوی و تحريم زده و فرسود" نيست، در قالب "توسعه و تکامل تکنولوژی و وسائل توليد"ناظر به  نيست،

 می انجامد و "افزايش نقدينه گی" می گويند افزايش اين درجه از دستمزد به ًايران نمی گنجد و در کنار آن نيز مثال

طبقاتی حاد و تند می شود ۀ ھر گاه که مبارز.  جامعه ھستندجناح سنترمان اينان ھ! را باال می برد و غيره" نرخ تورم"

خب اين ھم يک خصلت خرده بورژوازی ايران .  به قطب راست نزديک می شودیاقطب سنتر به نحو قابل مالحظه 

است و انقالب دموکراتيک ۀ زمانی می گفتند که مرحل! است که خالف سنت ھای تاريخی و طبقاتی خود عمل می کند

ايران ۀ  جامعً سرمايه توھم تروتسکيست ھا ست و اساسا–بورژوازی ايران به قدر کافی به انکشاف نرسيده و تقابل کار 

 بايد رفت زير رشد نيروھای مولده و راه رشد غير سرمايه ًکارگر ندارد و فعالۀ  طبقًھنوز صنعتی نشده است و اصال

باری تا آن جا که به ! متوسط غافل نمی شوندۀ  از دعا برای کرامات طبقحاال ھم با ورد کارگر يک دم! داری و کذا

 ميليون تومان دستمزد ٣.۵ارزيابی ھای اين قلم مربوط می شود و ای کاش فرصتی برای طرح آن ھا بود پرداخت مبلغ 

 چنان که در –منتھا بايد توجه داشت که بورژوازی ايران . ماھانه با ھمين وضعيت اقتصادی حاکم نيز ممکن است

  : استدالل کرده ام" دو مقدمه در مورد دستمزد"يادداشت 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=72703 

 !ياسی و ديگری خريد کار ارزانيکی استبداد س. حيات خود به دو عنصر نياز مبرم داردۀ به داليل ساختاری برای ادام

 خواھد شد و –" متعارف" به قول برخی–اين بورژوازی با ھر شکلی از روبنای سياسی و اعتقادی خود نه دموکرات 

با توجه به فساد باال و نھادينه شده و ريسک شديد سرمايه . نه بھای بازار جھانی کار را به کارگران پرداخت خواھد کرد

در نتيجه . ايه و توزيع آن رو به باال در ايران فقط به ياری استبداد و کار ارزان ممکن خواھد شدگذاری، انباشت سرم

می رفت به مبلغ بيشتری برای " شورای سه جانبه"واقعی کارگران به ۀ  نمايندً که می گويند اگر مثالئیتمام استدالل ھا

 منتزع از سياست و يک سری آمار و یاتصاد پديده گويا برخی فکر می کنند اق. مزد می رسيد از اساس نادرست است

رقم ناب و مطلق است که اگر با استدالل و منطق بيان شود کارفرما و دولت را مجاب خواھد کرد که حقوق واقعی 

  نظريه پردازان اقتصادی اين دولت مانند آقايان نيلی و نوبخت و نھاونديان و طبيبيانًگويا مثال!! کارگر را پرداخت کند

 ھزار تومانی در جريان بحث و مناظره و لحاظ کرد سطح ٨١٢و جناب غنی نژاد به اين ارقام واقف نيستند و گويا مزد 

بورژوازی ايران با يک محاسبه دو دو . اين گونه نيست. معاش و نيازھای واقعی خانوارھای کارگری قطعی شده است

مزد باالتر از اين ميزان نرخ سود سرمايه را به خطر می اندازد و تا چھار تا به سادگی به اين نتيجه رسيده است که دست

سياسی اين ۀ به نظر من جنب. می کاھد و مقرون به صرفه نيست" محترم"کاھش می دھد و از قطر جيب سرمايه داران 

و طرف آن پيشنھادی که روحانی در جريان کنفرانس داووس به مدير شرکت توتال داده بود . موضوع بسيار مھم است

  ! ناظر به ھمين ارزان سازی بھای کار استً خوانده بود دقيقا"پيشنھاد سکسی"آن را 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57871 

 ارزيابی "طبقاتی برای افزايش دستمزدۀ زمبار"مسلسل تحت عنوان ۀ  من چھار پنج سال پيش طی ھفت مقال.سوم

 –گرايش ھای اصلی موجود ۀ مبسوطی از مکاتب مختلف اقتصادی به دست داده ام و موضوع دستمزد را در متن ھم

 –کار :  مزد حداقل پيرامون کار زنده تعيين( و مارکسی ) گيدنزی( ؛ آدام اسميتی تا کينزی و خط سومیئیاز ريکاردو

بنگريد .  نشان داده ام–در سير تطور سرمايه داری تا کنون ) طبقاتیۀ دن کار و استثمار و البته مبارز شئیارزش و کاال

  :به 

http://ofros.com/maghale/gharaghozolo_mtbad.htm 
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 به استناد "سرمايه داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھیامکان فروپاشی " ھمچنين در بخش دوم کتاب مفصل 

يکی از ۀ دستمزدھا به مثابۀ آمار و ارقام معتبر تصوير روشنی از چيستی افزايش شکاف طبقاتی بر مبنای تعميق حفر

  :دالئل شکست ترسيم کرده ام

https://www.youtube.com/watch?v=1BZar8WA-cQ 

  .....باری! فکر می کنم کم و بيش حرف ھايم را زده ام و حاال بايد از روی دست خودم ھمان ھا را تکرار کنم

 موجود افزايش ی عرض کنم که خالف تمام توھم پراکنی ھاء من در اين فرصت به چند ادعا جواب خواھم داد اما ابتدا

 ممکن است و با ده دوازده تا تشکل و ھفت ھشت تا ئیسراسری توده ۀ چاچوب يک مبارزفقط در دستمزد فقط و 

در نتيجه تا زمانی که مبارزات کارگران پراکنده و متشتت و غير متشکل و محلی و ! سنديکا کار زيادی نمی توان کرد

ان اصالحات نشان داده است که دورۀ تجرب. موردی است؛ دستمزد سه تا چھار برابر زير خط فقر استمرار خواھد يافت

به توپ ۀ  اگر به فاجع– چيزی شبيه چانه زدن در شورای عالی کار –رفرم از باال و به اصطالح چانه زنی در باال 

ديگری " دستاورد" نينجامد، -  چيزی شبيه خاتون آباد و خروج کارگاه ھای کوچک از شمول قانون کار–بستن کارگران 

  !نخواھد داشت

 ميليون تومانی حتا ٣.۵ستانی با استناد به آمار و ارقام دقيق نشان داده و ثابت کرده اند که پرداخت دستمزد  دو.چھارم

آماری و مبحث انتزاعی ۀ البته اين بحث فقط يک مقول. در چارچوب وضع موجود توليد ناخالص داخلی نيز ممکن است

 شکل بسته است که حتا با برجام و یا به گونه ايرانساختار بورژوازی کيد کردم أاقتصادی است وگرنه چنان که ت

رھم زير بار افزايش دستمزد بر اساس شاخص ھای ال د١۴٠ۀ سازش با غرب و فروش ھشتصد ميلياردی نفت بشک

بحث خارج است من فقط به اين ۀ با اين حال از آن جا که ارجاع به اعداد از حوصل! سرمايه داری جھانی نخواھد رفت

ساالنه  يا ۀ می کنم که شما کدام مکتب اقتصادی را سراغ داريد که دستمزد را بر مبنای متوسط درآمد سرانتذکر بسنده 

يست؟ آقای يد چؤ طبقاتی و به شدت نابرابر اين رقم فرضی مً عميقایاتوليد ناخالص محاسبه و پرداخت کند؟ در جامعه 

 را نقل می کند که طی آن به يک مدير ئی گفت و گو-س و به نقل از ايشان خبرگزاری فار-شاحمد توکلی در تلگرام

چون کار اقتصادی نمی " و طرف گفته است"  ميليون تومانی می گيری٣٧چرا حقوق "ميان مايه انتقاد کرده است که 

و در نھايت اين که بابا حاضر شده به خاطر آقای توکلی از ھفت ميليون ناقابل صرف نظر ...." کند و تدريس ندارد و 

در . ايران را ديده اندۀ  مردم ايران فيش ھای حقوقی مديران شرکت بيمۀھم مالحظه می کنيد آقای درآمد سرانه؟! کند

 مبلغ خالص قابل پرداخت ٧٧۴٠رسنلی  پۀ به نام محمد ابراھيم با شمارئیيکی از اين فيش ھای حقوقی متعلق به آقا

به عبارت ديگر حقوق سه ماه اين حضرت با کل دريافتی سی سال يک کارگر ساده .  لایر بوده است۶۴٠.٣٢٩.۵٠۶

تام االختيار رئيس ۀ نمايند" که حکم حقوقی اش او را -آقای عليرضا منادی ۀ مبلغ خالص دريافتی ماھان! برابری می کند

 –می در استان آذربايجان شرقی معرفی می کند، با ضريب ھوشی کمی کم تر از متوسط دانشگاه آزاد اسال

د شما از ئيحاال بفرما !! است که چيزی است کم و بيش مساوی يک قرن دستمزد يک کارگر ساده٠۵۵.۴٩٠.٢٢۵.١

 درصد ۴٠توليد را تا ۀ کدام متوسط در آمد سرانه صحبت می کنيد؟ می فرمايند دستمزد سه و نيم ميليون تومانی ھزين

 نرخ سودافزايش می دھد و به عبارت روشن تر پرداخت چنين دستمزدی برای سرمايه دار مقرون به صرفه نيست و با 

راديکاليزه کردن چنين موضعی چيزی جز پيشنھاد انجماد دستمزد . البته که چنين است. در تباين و البته تخالف است

سود "مبتنی برۀ ن نيايد و سرمايه گذاری مقرون به صرفئياال نرود و نرخ سود پا توليد بۀبرای اين که ھزين! نيست

توليد ھم بود ۀ نمی شود ھم مدافع کارگر بود و در عين حال نگران افزايش ھزين! باشد؛ بھای کار را حراج کنيد" سکسی

و به ياد داشته باشيم ! اک کردسينه چ.... و " توليدئیشکوفا" و "بورژوازی ملی"  و "توليد ملی" مگر آن که برای 
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که در ارزيابی ھای موجود گفته شده است که در نظام اجتماعی توليد سرمايه داری ايران ميزان دستمزد چيزی است در 

 البته که ھر عقل سليمی می فھمد بخشی از اين ارزش اضافه بايد صرف ھزينه .کاالۀ مبادل درصد ارزش ١۵ تا ۶حد 

 که يک رقم آن بيش –و رفاھی و درمانی شود اما با توجه به حجم عظيم درآمدھای نفتی دولت ھای عمرانی و خدماتی 

  - و با توجه به حجم وحشتناک واگذاری ھا و خصوصی سازی ھا - ر در زمان احمدی نژاد بوده استال ميليارد د٨٠٠از 

 برای مثال –بھای حامل ھای انرژی  و افزايش -١٣٩٠ تا ١٣٧٠ تريليون لایر ظرف بيست سال از سال ١٠٠٠بالغ بر 

در . لفه سخت مضحک استؤ خدمات عمومی دولتی طرح اين مۀ و تقليل لحظه به لحظ–ده برابر شدن بھای بنزين 

 ئیماليات حل نشده و ميزان داراۀ مسألکه حتا " غير دموکراتيک" به سادگی اين است که در يک نظام مسألهنتيجه 

امنيت ملی است و بخش اعظم واگذاری ھای آن به جيب نھادھای نظامی ۀ بقه بندی شدبورژوازی اش درشمار اسرار ط

توليد ۀ جلوگيری از افزايش ھزينۀ دفاع از دستمزد دو برابر زير خط فقر به بھان.....امنيتی معاف از ماليات رفته و

  نيست؟! سخت تراژيک است

اين سطح از توليد بورژوازی ايران قادر به پرداخت دستمزد که بر مبنای   و اينتوليد ناخالص داخلیدر مورد  . پنجم 

 دفاع می کنند می ٣.۵می فرمايند اقتصادانان بورژوازی به کسانی که از دستمزد .  نيست مايلم کمی درنگ کنم۵.٣

ثابت و برای تعليل اين تمسخر دست به يک سلسله محاسبات اقتصادی می زنند تا ! خندند و آنان را به سخره می گيرند

 ميليون تومان با توليد ناخالص داخلی ھمساز ٣.۵و نتيجه می گيرند بله اين رقم ! چندان ھم بيجا نيست" خنده"کنند آن 

ً ا بر مبنای ارزش اضافه و نرخ سود و بھای نسبت٣.۵ که اين دستمزد ًاوال. اجازه بدھيد به چند نکته خم شوم. نيست

سال ھاست که در معتبرترين . ی به متوسط درآمد سرانه و توليد ناخالص نداردواقعی کار محاسبه شده است و ربط چندان

. معتبر بر قانون ارزش مارکس ننوشته اندۀ آکادمی ھای دنيا اقتصاددانان بورژوازی جمع شده اند و ھنوز يک خط ردي

ول ؤکه کارگران مسدوم اين . امثال ھايک و فريدمن ھم نمی شوندۀ اقتصاددانان بورژوازی ايران که حاال نوچ

ن بودن سطح توليد داخلی و عقب ماندگی تکنولوژی و ئي در ايران نيستند و پائیناکارآمدی نظام اجتماعی توليد بورژوا

قوانين بردگی و دوران اسپارتاکوس کارفرما و برده ۀ حتا بر پاي! ابزار توليد و بھره وری و غيره مشکل کارگران نيست

در دوران دسپوتيک ھم به خصوص بعد از اصالحات !  زن و بچه اش را سير کنددار موظف است شکم کارگر و

 باالتر از یاباالخره کارگر برای اين که سالم و مفيد و مقرون به سود کار کند بايد به درجه ! غازانی چنين شده است

ا بر اساس محاسبات رسمی سوم اين که حت! ش بماندحاال بحث نسبی و مطلق! يافت کندخط فقر دستمزد بخور و نمير در

ات شوم ھمين قدر عرض می کنم که ئيبدون اين که وارد جز!  با توليد ناخالص در تخالف نيست٣.۵و دولتی ھم مزد 

 ميليون در نظر بگيريم دستمزد ١۴ چيزی حدود – بدون احتساب زنان خانه دار –اگر تعداد کارگران شاغل ايران را 

 ميليون نفر لحاظ کنيم می شود ١٣.۵اگر تعداد کارگران را !  تريليون تومان۵٨٠ می شود سالی در حدود ٣.۵ماھی 

 و ارقامی که صندوق بين - که ھميشه سر درگم است–حال با توجه به آمار رسمی دولتی .  تريليون تومان۵۶١سالی 

 ١۶۶٠قمی بالغ بر  ر١٣٩۵المللی پول برای نرخ رشد دو سال گذشته می دھد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 

حتا .  درصد خواھد شد٣٠ ميليون تومانی از اين رقم چيزی در حدود ٣.۵تريليون تومان خواھد شد که بازھم سھم مزد 

 که با –اگر فرض کنيم بورژوازی بخشی از اين مابه التفاوت را صرف ھزينه ھای عمرانی و خدماتی  و يارانه می کند 

 سازی ھا و افزايش قيمت حامل ھای انرژی و نان و شير و آموزش و درمان  و  و خصوصی واگذاری ھاتوجه به حجم

 فرض ًدر نھايت اصال!  بايد گفت که پرداخت چنين مزدی بسيار منطقی و اقتصادی است- ....بھداشت و حمل و نقل و

راستی اگر بزی نمی فھميم بسيار خوب ما بيسواديم و از اقتصاد چيۀ محاسبات ما غلط است و ھمۀ کنيم که ھم
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بورژوازی ايران از تھيه و ايجاد ساده ترين ملزومات يک زندگی شرافتمندانه برای مردم کارگر و زحمتکش ناتوان 

  !است جايش را به يک حاکميت توانا بدھد

مانيتاريستی ۀ بدون آن که به روی مبارک بياورند و بر مبنای يک نظري! اجازه بدھيد از در ديگری وارد شويم .ششم

 پيش اعالم شد ۀھمين ھفت!  و به تبع آن تورم می انجامدحجم نقدينه گیدستمزد به افزايش " بی رويه" گويند افزايش می

 سال زمامداری دولت احمدی نژاد حجم نقدينه ٨در مدت ! که حجم نقدينه گی به ھزار ھزار ميليارد تومان رسيده است

جالب اين که .  برابر شده است٨.٢يعنی .ومان افزايش يافته است ميليارد ت٥٧٦.٠٠٠ ميليارد تومان به۶٨.٠٠٠گی از 

يعنی از چھار ھزار و ھشتاد و شش .  برابر شده است٣.٩در ھمين مدت حداقل مزد روزانه در بھترين تخمين ھا فقط 

 که تازه بايد در نظر داشت.  رسيده است٩٢ به شانزده ھزار و دويست و سی ھفت تومان در سال ٨٤تومان در سال 

بخش قابل توجھی از کارگران ايران از دريافت ھمين حداقل دستمزد نيز بی بھره ھستند و بخش معتنابه ديگر ده ماه و 

در نتيجه اين ادعا که افزايش دستمزد به افزايش نقدينه گی می انجامد  .دوازده ماه و بيش از اين ھا دستمزد نمی گيرند

ال اساسی اين جاست که اين نقدينه گی که ؤاما س.  نامربوط است- که گفته شد چنان- حتا به اعتبار ارزيابی ھای رسمی

ل آن دستمزدھا را منجمد می کند از کجا وارد بازار شده است؟ و حجم وکنترۀ دولت و حاکميت از آن می نالد و به بھان

ارچوب بازارھای سسات اعتباری مالی در چؤم. غالب آن در دستان مبارک چه کسانی است؟ پاسخ آن روشن است

سسات در اختيار افراد و نھادھای نظامی امنيتی و البته بروکرات ؤکم و بيش غالب اين م. متشکل و غير متشکل پولی 

 ضمن صدور بخش نامه ١٣٩٢دی ج ٣٠ل نقدينه گی در تاريخ وو طرفه اين که دولت مدعی کنتر! ھای ارجمند است

  . نشان داد که کدام سياست پولی را دنبال می کندً عمال" شعب بانک ھاۀلغو ممنوعيت توسع" دال بریا

به .  خاص خالی شده استۀسسات به نحو عجيبی در جيب يک عدؤو بسيار مھم تراين که تسھيالت اين بانک ھا و م

انجماد دستمزدھای بخور و نميرشان بايد ۀ عبارت ديگر تاوانی که کارگران به علت افزايش نقدينه گی در عرص

  .  به اين مھم مربوط می شودً دقيقابپردازند

 تکراری از احمدی نژاد را به ياد می آوريم که در تقابل با رقيب ادا می شد و طی آن قرار بود دستان یاما جمله ۀ ھم

 نزديک به -  گويا شصت ھفتاد نفر- محمود به جيب مبارک برود و اسنادی را بيرون بياورد که مطابق آن ھا تعدادی

به عبارت ديگر چند نفر وام . ر وام و تسھيالت گرفته و از بازپرداخت آن امتناع می ورزنداليارد دشصت ھفتاد ميل

بخش مھمی از اين پول در بازار ارز و سکه و زمين به سودھای نجومی  !ميلياردی بدون وثيقه گرفته و باال کشيده اند

بنا به گزارش . ر نيز برآورد شده استالميليارد د ١٠٠اين ثروت ھنگفت از سوی رقيب جناح رفسنجانی تا  .رسيده است

.  ھزار ميليارد لایر بوده است٥٢٣٣کل تسھيالت جاری و غير جاری ) ٩٢دی ماه ج ٣٠(روابط عمومی بانک مرکزی

 پرونده ٦١از اين ميان . نفر در کل کشور تخصيص يافته است٣٠ درصد از معوقات بانکی فقط به ٨٠در اين ميان 

  . ميليارد لایر بوده١٠٠٠الی دارای بدھی با

 "نقدينه گی ، تورم و دستمزد"ۀ من در مقال. تورم و افزايش دستمزد بايد در فرصتی ديگر سخن گفتۀ در مورد رابط

  :نشان داده ام که دستمزد در کجای تورم ايستاده است

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=58510 

گونه آن دسته از فعاالن کارگری که تا کنون مدافع افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم بوده اند ھمچنين نشان داده ام چ

 سال ٣٧ھمين قدر اشاره کنم که ظرف . در دام آمار سازی ھای بانک مرکزی و مرکز آمار افتاده و بيراھه رفته اند

در اين جا ديگر .  درصد کم تر از تورم افزايش يافته است۴٣ با استناد به ھمين آمارھای رسمی حداقل دستمزد گذشته و

ش يده  حتا بنگل–شور فرعی سرمايه داری تر کارزش اضافه سخن گفت که در کمۀ بايد از يک استثمار به غايت سبعان
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 که به یالفه ؤخص بھای مصرف کننده يا ھمان ممضاف به اين که اگر نرخ تورم را بر مبنای شا!  حاکم است–

CONSUMER PRICE INDEX معروف است محاسبه کنيم به سادگی و حتا به استناد آمارھای رسمی می توانيم 

در )  مورد خدماتی٨٨ی مصرفی و  کاال٢٩۵( کاالھا و خدمات مصرفی احتساب سبدۀ  بر پايًثابت کنيم که اين نرخ اوال

راحتی می توان نشان داد که ضرايب  در ھمين محاسبات بً دھک ھای مختلف متفاوت است و ثانياخانوارھای متعلق به

خانوارھای کارگر و زحمتکش با بورژوازی و خرده بورژوازی ۀ اولويت بندی کاالھا و موارد خدماتی در سبد ھزين

مسکن و غذا در کنار آب ۀ زين از دستمزد صرف ھیابرای يک خانوار کارگری بخش عمده . مرفه بسيار متفاوت است

 بخشی از حقوق ممکن است به جيب سھام داران محترم استيو ً برای بورژوازی مثال–و برق و گاز و پوشاک می شود 

 در صورتی که ميزان افزايش بھای اقالم حياتی مورد - جابز و ايرفرانس  و پورشه و مازراتی و کوکائين و الماس برود

اب کنيم به وضوح می توانيم ميزان فشار تورم بر خانوارھای کارگری و تفاوت آن با نياز مردم زحمتکش را حس

  !خانوارھای مايه دار را دريابيم

 ضمن قياس دستمزد و بھای کاالھای اصلی و "انقالبی که مغلوب نئوليبراليسم شد" من در بخش ھفتم مجموعه مقاالت 

 را نشان داده ام و ۵٧رگران نسبت به پيش از انقالب بھمن  کاھش قدرت خريد کا١٣٩٣ و ١٣۵۶ۀخدماتی در دو برھ

در ميان مردم " شاه ماه بود"عميق دستمزد و نرخ تورم سخن گفته ام تا دالئل مصرع ۀ سياه بر سفيد نسبت به فاصل

ساب  با ح"افزايش دستمزد بر مبنای نرخ تورم"ۀاز سوی ديگر وارد شدن به دامچال. ن کرده باشمييزحمتکش را ھم تب

 می رساند ١.٧٠٠.٠٠٠ تومان تا ١.۴٠٠.٠٠٠ را به رقمی بالغ بر ١٣٩۵و کتاب ھای مختلف، دستمزد حداقل در سال 

در ھر صورت واقعيت اين است که افزايش مزد از يک سو ! که بازھم در بھترين حالت نصف خط فقر نسبی است

 - ثابت کرده است"مزد ، بھا ، سود"ۀ رسال ھمان طور که مارکس در – می شود و از سوی ديگر کاھش سودباعث 

در مواردی افزايش مزد حتا به . افزايش مزد ھيچ مرز پايانی ندارد و ھيچ ربطی به ميزان تکامل نيروھای مولد ندارد

کاھش بھای يک سری کاالھا می انجامد و قيمت کاالھای ديگری را افزايش می دھد و در مجموع اگرچه بھبود وضع 

 چندانی تغيير و باال رفتن تقاضا به برخی افزايش قيمت ھا خواھد انجاميد اما در قيمت متوسط کاالھا مالی کارگران

مشروط به اين که سرمايه داران به کاھش ميزان سود خود تن بدھند و اين پديده ھمان مفھومی است که . ايجاد نمی کند

  !طبقاتی ممکن استۀ فقط در متن مبارز

برای رسيدن به .  باشدکارگریۀ متوسط يک خانوار چھار نفرۀ مزد حداقل بايد منطبق با  ھزينکارگران اما می گويند 

 ۀ اقتصاد خالف بسياری از علوم ديگر با زندگی روزمرًاساسا. اقتصادی ھم نيستۀ چنين رقمی نيازی به محاسبات پيچيد

ديگری سر برج که می رسد دخل و خرجش ۀ جناب مھدی کروبی تا ھر تنابند" ننه جون " مردم سر و کار دارد و از 

مراجعه به آمار رسمی بانک مرکزی و خط ۀ حتا بر پاي .را بدون ماشين حساب و نمودار به ياری جيبش محاسبه می کند

  .  ميليون تومان است٣.۵ کرده اند اين مبلغ حول و حوش تعيينفقر نسبی و مطلقی که اقتصاددانان حکومتی 

اعداد و ارقام و تحليل ھای اقتصادی که در اين سخنرانی گفته شد ۀ  الزم است که با وجود ھمدر پايان تذکر اين نکته

کل .  ميليون يا ھر عدد ديگری نيست٣.۵نزاع بر سر رقم واقعی دستمزد به ھيچ وجه فقط پلميکی برای اثبات حقانيت 

  ......دعوا ميان دو جنبش متفاوت و دو گرايش سياسی مختلف است

  !تمام

  

  :گزارش ايلنا از اين نشست. يمهضم

   :ھا مطرح شد نشان  انجمن طلوع بیجلسۀدر 
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 محصول جامعه سرمايه داری " کودکان ابزاری از ۀاستفاد"

 با حضور جمعی از کنشگران صنفی کارگری و فعاالن جلسه ایروز گذشته ھمزمان با روز جھانی کارگر، : ايلنا

  .ثر بر ايجاد کار کودک برگزار شدؤحقوق کودکان کار و خيابان با موضوع عوامل م

ھا برگزار شده بود،  نشان ه به ميزبانی انجمن طلوع بی که عصر روز گذشتجلسهبه گزارش خبرنگار ايلنا در اين 

حسين «در خصوص کار ارزان، کارگر خاموش، و » پروين محمدی«درخصوص مزد، » محمد قراگوزلو«

 .در خصوص حقوق کودک سخنرانی کردند» ميربھاری

 کافرمايان دولتی و ۀ ، مجموع٩۵ دستمزد تعييندر : که قراگزلو بابيان اين.  محمد قراگوزلو بودجلسهسخنران اول اين 

داری در ايران اجازه  که سرمايه اين:  کردند، افزودتعيينخصوصی با ھمراھی وزارت کار مبلغی کمتر از خط فقر 

ھای صنغای مولد و در عين حال حاکم شدن مناسبات   مختل شدن روند فعاليتۀواقعی شدن دستمزدھا را نمی دھد نتيج

 .استسوداگری بر روابط اقتصادی 

ولين پرسيده بود ماھيانه چقدر ؤچندی پيش در خبرھا آمده بود که آقای احمد توکلی از يکی از مس :قراگوزلو ادامه داد

 ميليون تومان و وقتی آقای توکلی اعتراض کرد اين فرد به وی گفت با ٣٧حقوق ميگيری و اين فرد در پاسخ گفته بود 

  .گذرد کمتر از اين مقدار زندگی نمی

حال چگونه است که عده ای از افزايش دستمزد کارگران اين ھمه واھمه دارند، خودشان مدعی ھستند که : دامه دادوی ا

  .توانند زندگی کنند  ميلون تومان نمی٣٧ کمتر از ئیھا با رقم

پرداخت کسانی که : که خط فقر در حال حاضر رقمی در حدود سه ميليون تومان است، افزود قراگوزلو با اشاره به اين

گردد که در  سسات اعتباری برمیؤ بحران نقدينگی به م :دانند، بدانند  چنين رقمی را به جای مزد تورم زاد و ناممکن می

 درصد است ١۵درصد نقدينگی در اختيار کمتر از  75اند و طبق آمارھای رسمی  ھای گذشته قارچ گونه رشد کرده سال

  . ھزار ھزار ميليارد تومان استو چندی پيش ھم اعالم شد که حجم نقدينگی

 شکل گيری شورای ۀتاريخچ: افزود  که ساختار شورای عالی کار معيوب است، کيد بر اينأاين کارشناس اقتصادی با ت

ھای امروز  از اين رو چون دولت. وسيال رفاھی در اروپا وجود داشتندھای س گشت که دولت  ه زمانی برمیعالی کار ب

 بر آن حاکم است در نتيجه مصوبات شورای عالی کار ئیفاه ندارند در نتيجه روح کارفرمانسبتی با دولت ھای ر

  .شکست خورده است

 نتوانسته   خودۀکه سرمايه داری ايران به دليل ماھيت ويژ کيد بر اينأمحمدی با ت. بود» پروين محمدی«سخنران دوم 

ھای ناشی از   در اين شرايط سرمايه داری بحران : داشتخودش را با جريان گردش سرمايه در دنيا ھماھنگ کند، اظھار

 که صدای   و پس از آن سعی کرده است زای خود را بر دوش کارگران و اقشار محروم انداخته است اقدامات تنش

 .کارگران را خاموش کند

ی بود که بازھم تحت جنگ بھانه ا : سال جنگ ايران و عراق اشاره و کرد و افزود٨محمدی به عدم افزايش دستمزد در 

  .ثير آن نسبت به افزايش مزد اقدامی نکنندأت

 علی رغم ظاھر مترقی که اين قانون دارد اما توانسته اند به لطف  : قانون کار تصريح کرد٧ ۀمحمدی با اشاره به ماد

ع کنند از اين رو  مقررات قانون کار در عمل امنيت شغلی را قلع و قمۀھا و آراء حقوقی به مجموع گنجاندن بخشنامه

 ھستند و بديھی است که اين بند قانون کار نيازمند ء درصد از قراردادھا موقت و سفيد امضا٩٧امروز شاھديم که 

 .اصالح و بازنگری است
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مين أگذاريھای خرد و کالن در کشور در جھت ت  پس از تدوين قانون کار، رويکرد سياست  :اين فعال کارگری گفت

 . کارگر ھستيمۀ بوده است و برای ھمين امروز شاھد ارزان خری ھرچه بيشتر نيروی طبقمنافع کارفرمايان

 نفر را از شمول قانون کار خارج کردند و ١٠ نفر و ۵ھای زير  به اين منظور کارگاه: محمدی در اين خصوص افزود

 . کردندء شاگردی را دوباره احيا-طرح استاد

 ھا فقيران را فقيرتر و ثروتمندان را غنی تر ساخته است، طرح ھدفمندی يارانهکه اجرای  کيد بر اينأوی ھمچنين با ت

که در موازات اجرای اين طرح به دنبال   دنبال خالی کردن جيب مردم بود ضمن اينًدولت گذشته صرفا  :اظھار داشت 

 .ھای ديگر دستمزد را کاھش دھد آن بود که با افزايش ھزينه

ما مزد بگيران فقط به کاھش يا افزايش   : درصدی ماليات بر ارزش افزوده گفت٩به افزايش اين فعال کارگری با اشاره 

 ٩گيريم در حالی که با احتساب افزايش  مزد توجه داريم اما ساير کسورات مثل ماليات بر ارزش افزوده را در نظر نمی

والن کنونی وزارت کار بر ؤالی که مس درصد افزايش يافته در ح۵شويم که مزد فقط  درصدی ارزش افزوده متوجه می

 .ايم سر کارگران منت می گذارند که مزد را دو درصد بيشتر از تورم افزايش داده

ھم اکنون کارگران زيادی   :محمدی در خصوص عملکرد دولت روحانی در بحث افزايش دستمزد و امنيت شغلی گفت

ھمچنين انبوھی از معلمان حق التدريس را داريم . کنند  کار می ھزار تومان ۴٠٠ تا ٣٠٠ھا با مزد  ھستند که در کارخانه

 و قراردادھای موقت  در عين حال موج بيکاری افزايش يافته و نا امنی شغلی. کنند ن دريافت میئيکه دستمزدی بسيار پا

 .افزايش يافته است

کيد أ با تجلسهنوان سخنران سوم اين حسين ميربھاری فعال حقوق کودکان در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان به ع

اظھار   کند،  توليد ارزش استفاده میۀ است از کودکان در چرخئی جامعه سرمايه داری آنجاۀترين نقط که چرکين بر اين

  .پرسند که جنبش لغو کار کودک چه پيوندی با حقوق کارگران دارد ھا از من می  خيلی :داشت

ن نگھداشتن ئيگويم جنبش لغو کار کودک بخشی از جنبش لغو پا به اين افراد میمن در پاسخ  : ميربھاری ادامه داد

دستمزد است، زيرا سرمايه داری برای فرار از پرداخت ھمين دستمزد ارزان نيز از کودکان به عنوان ابزاری برای 

 .جويد کار ارزان بھره می

 با تصويب  :گفت کرديم ھمه تعجب می کردند،  میکه يکی دو دھه پيش وقتی از حقوق کودک صحبت وی با اشاره به اين

از اين رو بنده اعتقاد دارم . يمر بردائیھای رو به جلو ھای جھانی حقوق کودک توانستيم در اين زمينه گام پيمان نامه

  .حقوق کودکان مقدم بر ھر مصلحتی است

ند و کودک را در سطح مزد بگيران و ک  طبيعی زندگی دور میۀ کار عنصری است که کودک را از چرخ :وی ادامه داد

  .دھد شاغالن جامعه قرار می

 اين سيستم برای  :گفت کند، داری کار را به کودکان تحميل می  سرمايهۀميربھاری در اين خصوص که چرا سيستم جامع

  .کنند یمين مأ اين نياز را تًبقای حيات چرکين خود نياز به نيروی کار ارزان و خاموش دارد که کودکان دقيقا

ھا بزند و اولين کسی که  ن است بايد از ساير ھزينهئي وقتی دستمزد سرپرست خانواده پا :اين فعال حقوق کودکان افزود

  شويم پس به خوبی متوجه وابستگی اين چرخه می. بيند کودکان ھستند آسيب می

  

 

 

 


