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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ اپريل ١٨

  

  طبقاتی برای افزايش دستمزدۀ مبارز

  نرخ تورم و خط فقر . ١

  

  نمودار نرخ تورم يا نقش مار؟

دالرھای . کم به زانوان شکسته برسد  کارگران نه به دھان که دستۀ شود که دستان خستقرار نيست دستمزدھا آن قدر زياد! نه. ١

ه) مدير کل سابق و متواری بانک ملی(ھا   دھد که امثال برادر خاوری ناشی از فروش نفت ھمين قدر کفاف می و کلب ھای  در تورنت

 ميليون تومانی شود تا بچه بورژواھا در خيابان جردن ١٨٠ھای  سه ميليون دالری ابتياع فرمايند و خرده ريزھايش خرج لکسوس

ران جذاب تھران حال کنند و قيراط بيشتر الماس ساعت ه رخ رقيب بکشند ھای رولکس خود را برای جذب دوست دخت ر ب م . ت مھ

انی قطع خير در پرداخت يک فيش پنجاه، شصت ھزارأ علی نجاتی را به سبب تۀ خانئیخواھد روشنا  برق میۀنيست که ادار  توم

  !ھمه چيز آرومه.  حواله شودامريکاھای انگلستان و   دکترای دانشجويان آقازاده به بانکۀکند، مھم اين است که دالر بورسي

ران اعالم " قانون کار ۴١ ۀاز قرار و طبق ماد. ٢ ه از طرف بانک مرکزی اي ورمی ک ه درصد ت حداقل مزد کارگران با توجه ب

بانک مرکزی . داند  پنجم توسعه مرجع اعالم نرخ تورم را مرکز آمار ايران میۀ با اين حال قانون برنام."شود ن میييشود، تع می

ورم اعالم شده از سوی  رخ ت ه ن ن ک ستقل از اي د؟ م م دارن وفيری ھ ست، مگر ت ا شفاف ني ه آمارھ ران؟ وقتی ک يا مراکز آمار اي

ز أقل دستمزد نيست، مس کارفرما شاخص مناسبی برای افزايش حدا-نھادھای دولتی  اک دولتی ني م رازن ين رق ه ھم ن است ک له اي

ام ۀترين صحن جالب. ھمواره محل مناقشه بوده است رای تصدی مق دی نظام ب ه سه شخصيت کلي  اين سناريو زمانی کليد خورد ک

کتر احمدی نژاد در دفاع از د. رياست جمھوری اسالمی دھم وارد مناظرات انتخاباتی شدند و ھر سه به ھمين نرخ تورم گير دادند

م(کرد دولت خود  عمل ورم را ) نھ رخ ت ورم ١۵ن شار ت ين دولت ۴٣ درصد دانست و آب "  اقتصادیۀتوسع" درصدی را در زم

د سنجانی کوبي دس موسوی . رف ام(مھن شخيص مصلحت نظ ع ت وزه) عضو وقت مجم تفاده از آم ا اس ام رياست  ب ھای خود در مق

ورم " فريب مردم"خواند که برای " نقش مار"آماری آقای دکتر را فرھنگستان ھنر، نمودارھای  رخ ت  ۴/٢۵نقاشی شده است و ن

کاسته است و حجت االسالم کروبی که با آمار  مامار سرو کار نداشت با زبان !)  درصد؟١٠فقط ( را اندکی ١٣٨٧درصدی سال 

فت! کند د میداخود فاکت آورد که يعنی تورم بي" ننه جون"گی از   دوران طلبهۀساد اری در عرصهدر ايران امروز، آش ھای  گی آم
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هۀکاری، خط فقر، کسری بودجه، صندوق ذخير ھای ديگر از جمله نرخ بی اقتصاد کالن و بسياری زمينه ھای   ارزی و ساير زمين

انی و صنعتی اظھرمن ا گرگ مالی، بازرگ ه حت ا ک ا آن ج شمس است، ت زال ول را ني ين المللی پ اقض گوھای صندوق ب ه تن  ئی ب

  . اندازد می

به ب. ٣ صاد "ۀ روزنامۀاساس محاس ای اقت رمايه" (دني ان س ران ارگ وليبرال اي اه ) داری نئ ورم در دی م رخ ت ار ١٣٩٠ن ه اعتب  ب

وده است٢١ارزيابی بانک مرکزی  اردر مشھور و ر.  درصد ب ا اسدهللا عسگراوالدی ميلي يام ران و چين ئ انی اي اق بازرگ س ات

  .  درصد رسيده است۴٠که نرخ تورم با  احتساب نوسانات ارزی در ھمين ماه به معتقد است 

  : مندرج در٩٠زنی درخصوص نرخ تورم سال گمانه"بنگريد به يادداشت (

1224/news/fa/ir.baztabemrooz.www  

ا که ھموار-اگرچه نرخ تورم رسمی . ۴ ورم پ رخ واقعی ت ر است  نئيه چند درصد از ن زايش حداقل -ت رای اف  شاخص مناسبی ب

ای محاسبات  دستمزدھا نيست، با اين حال دولت کارفرما و کارفرمايان بخش خصوصی با احتساب ھمين نرخ اعالم شده و بر مبن

ستندۀنمايندگان خود گماشت زايش دستمزدھا ني ه اف ز حاضر ب ارگری ني ي.  ک ه ھم زايش و ب ا اف ز ب ل ني  درصدی ، حداقل ١٨ن دلي

ان رقم -٩١ در سال –دستمزد کارگران را  دسيصد و ھشتاد و نه ھزار و ھفتصد و پنجاه و چھار توم رده ان ه.  ابالغ ک ه ب چه ! ب

  !! مبلغ بلند باالئی

صورت ۀ براساس محاسب"گفته به خبرگزاری ايرنا )  مزد کانون عالی انجمن صنعتی کارگران ايرانۀول کميتؤمس(مسعود نيازی 

  ." برآورد شده است تومان۵٣٠ ھزار و ٧١٢ معادل ١٣٩١گرفته، حداقل دستمزد در سال 

 html.bj9b.evi8zfjh8udceov/ir.Aftabnews.www  

تح اللھی  نمايۀاز سوی ديگر در اولين نشست رسمی سه جانب ارگران، ابوالفضل ف دگان ک ينايب ر(ن نئ انون عالی انجم ھای  س ک

زايش  ھای انجام شده نشان می ھا و کارشناسی بررسی"به خبرگزاری مھر گفت ) صنفی کارگری کشور ه اف ا توجه ب ه ب د ک  ٣٠دھ

رای ت ھزار تومان٩٠٠ تا ٨۵٠بين ) ١٣٩١(ھا رقم حدقل دستمزد سال آينده  ھا در فاز اول ھدفمندی يارانه درصدی قيمت مين أ ب

زاد کھنداسی ." نھاد شده است  نفره پيش۴ھای يک خانوار  ھزينه ارات بھ ر اظھ ن خب ل اي وز ضمن نق ارگر ني د(تارنمای  ک  ۀنماين

ورم ) کارگران در شورای عالی کار رخ ت ای ن ه از مبن رد ک نعکس ک ز م ارس را ني  درصدی ٢/٢۶در گفت و گو با خبرگزاری ف

توان برای ساير سطوح مزدی  طبق قانون کار نمی"شد که   مدعی میحال گفت و در عين  فزايش حداقل دستمزدھا سخن میبرای ا

  ."ن تکليف کردييتع

 7983=cid?/pages/far/ir.kargarnnewz.www  

با احتساب حاصل ضرب )محمد يار احمديان(گان کار کشور  س مجمع عالی نمايندئي در ُمقام ردر ھمين حال يک َمقام دولتی ديگر

  . ھزار تومان دانست ۴١۶ حداقل دستمزد کارگران را ١٣٩٠ درصدی سال ٢/٢۶نرخ تورم 

صفانهييمکش تع در کش سنا من زاری اي ارگران خبرگ تمزد ک داقل دس ه داد ن ح اکنونی را اراي م ت ل و رق رين تحلي سنا نوشت.ت :  اي

ده است) ٩٠اواخر اسفند( مزد استان تھران که در اين روزھا ۀکميت" ارگران در سال آين اً . در حال بررسی ميزان دستمزد ک نھايت

د  به اين جمع ون و بندی رسيد که حداقل مزد ھر کارگر در استان تھران باي ر .  تومان باشد۴٣۵و    ھزار٣۵٩يک ميلي ی اکب عل

ا بررسی] و گفت[در گفت و گو با ايسنا در اين زمينه اظھارنظر کرد )  مزد استان تھرانۀرئيس کميت(عيوضی  ا ب ام ئیھ ه انج  ک

رفتن  ا در نظر گ ه ب يديم ک ن نتيجه رس م کاالی اساسی ۵داديم به اي رژی  قل ل و ان ل و نق ان، خوراک، مسکن، حم بھداشت، درم

غ  مھم."  استر تومان در تھران زير خط فق۴٣۵/٣۵٩/١تر از  دستمزد کم ر مبل ر عالوه ب ن خب اره در اي ورد اش رين موضوع م ت

زايش  ساب اف ا احت وق ب م ف ه رق نزديک به واقعِی يک ميليون و سيصد ھزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، اين است ک
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ه از در ار. اعالم شده استخط فقر  کاالی اساسی و در نظر گرفتن يک فاکتور بسيار مھم يعنی ۵قيمت  زيابی اين ارقام متفاوت ک

  :   بديھی مدنظر قرار گيردۀ ھزار تومان در نوسان است بايد چند نکت١۴٠٠ ھزار تومان تا ۴١۵

I.   ارگران ۀ حتا اگر عضو کارگران آن نمايند-شورای عالی کار مجعمی سه جانبه است که در ھر شرايط  واقعی و منتخب ک

 .کند داری دفاع می ت سرمايه از منافع اردوگاه سرمايه و دول-باشد 

II.    مستقل از (ھای مستقل کارگری   تشکل- اين سلسله مقاالت به آن ھم خواھيد رسيد ۀ که در ادام–در ايران به داليل مختلف

 اعضای شوراھای عالی کار ه از جمل-با اين حال ھمه .  فعاليت علنی و قانونی نداشته اندۀھرگز اجاز) دولت و مراکز سرمايه

م   وجود دست از- ا ٧ک انون و  کميت١٠ ت شکل و ک ع ھستندۀ ت ارگری مطل ستقل ک وجھی از طبق.  م ل ت ا بخش قاب ن نھادھ  ۀاي

ودهۀھا نه فقط ھرگز محل مراجع کنند اما فعاالن شاخص آن  میگیدنيکارگر ايران را نما ار نب ل  شوراھای عالی ک د، ب ه  ان ه ب ک

 .اند  تحت فشارھای مختلف قرار داشته خود، ئیھا ه ئی دليل دفاع از حقوق ھم طبق

III. وان يک عضو رسمی و صاحب ر  منتخب اين تشکلۀله اين است که حتا اگر نمايندأمس ار أھا به عن ی شورای عالی ک

دۀآورد مشکالت ساختاری طبق دعوت شود باز ھم از اين ره د   مان اقی خواھ درت خود ب ه ق ران ب ا .  کارگر اي در ھيچ شورا ي

 . تخفيف از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد توان با قاطعيت و بی داری نمی  در ھيچ کشور سرمايهیا بهکميسيون سه جان

IV. ه تع ان خاصی يياگرچ ه زم تمزد ب داقل دس ال(ن ح ر س فند ھ ای اس ثالً روزھ ارگران و ) م ا ک ت، ام ده اس دود ش مح

ول می ھای کارگران می تشکل ر معق د توان دانند حتا در صورت تصويب يک رقم غي د –ن زايش آن – و باي ر و اف ه تعبي سبت ب  ن

ستۀھای مبارز  برای افزايش دستمزد به عنوان بخشی از اولويت مبارزه. مبارزه کنند ن .  طبقاتی تعطيل شدنی ني ه اي مضاف ب

ا استدالل و ارز ھای کارگری فی الحال موجود می که تشکل ورد نظر خود را ب م حداقل دستمزد م ون رق ابی توانند از ھم اکن ي

 . يابی به آن وارد عمل شوند اعالم کنند و برای دست

د از ]تقاعد[گی فرانسوی به افزايش سن باز نشستاعتراضی کارگرانۀ کارگران ايران با استفاده از تجرب  خوب می دانند که بع

ام شده نيست ز مصوب. تصويب يک تصميم در پارلمان يا دولت کار تم ين سبب ني ه ھم ر ۀ ب ار مبتنی ب ر شورای عالی ک اخي

  .ينه قابل نقض استئ درصدی دستمزدھا تا سقف سيصد و ھشتاد ھزار تومان ھر آ١٨افزايش 

  

  خط فقر داريم؟ نداريم؟

ه شکلی ھپروتی آمارسازی می دانند و شاخص کسانی که اقتصاد را علم نمی ا ب د  ھا و آمارھای اقتصادی را يا قبول ندارند و ي کنن

تر چنين  شکل کالن" خورد؟ اعالم خط فقر به چه درد می"مدعی شوند که ) اقای عبدالرضا مصری(انند وزير سابق رفاه بايد ھم م

نژاد ترسيم کرد و حاال که معلوم شده   سرخرمن ايجاد دو نيم و ميليون شغل از سوی دکتر احمدیۀتوان در وعد روی کردی را می

 ميزان سرمايه گذاری مربوط برای ايجاد ھر شغل ،"ايجاد شغل" محترم معنای ۀندسنگ بزرگ عالمت نزدن بوده است و يا گوي

ان  نمیرا و سازوکارھای مربوطه  ه مي ا ب ن ادع دانسته است و يا يحتمل تعداد صفرھای عدد مورد نظر را محاسبه نکرده است، اي

  ."واھد کردکاری را ريشه کن خ موريت خود بیأاگر بگذارند دولت تا پايان م"آمده است که 

  )١٣٩٠ ]حوت[اسفند/ ٢١شنبه  نژاد در کرج يک رانی احمدی سخن(

ود حاصل  رار ب ه ق صادی"سالی ک اد اقت ر و شکست عملی طرح " جھ ق خط فق ز ارزش لایر و تعمي ا سقوط شگفت انگي د ب باش

هۀ و فاصلھمراه شد... کاری و تورم و تعطيلی روزافزون مراکز توليد و ھا و افزايش بی مندی يارانه ھدف ا ھزين د ب ه   درآم ا را ب ھ

ان ) "داريوش قنبری( مجلس نھم ۀ يک نمايندۀدو و نيم ميليون شغل که ايجاد نشد ھيچ يا به گفت. شکافی عميق مبدل کرد ه مي جامع

ارگران بی." کاران و بدھکاران تقسيم شد بی امعلوم ک رار ک اينک عالوه بر آن دو و نيم ميليون شغل ايجاد نشده و تعداد ن ده ق ار ش

ست در نظر  کافی. کاری را ريشه کن فرمايد  ميليون شغل ايجاد شود و دولت دھم بی٧ تا ۵ ماه آينده مجموعاً ١۶است در عرض 
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ه  ا ٧٠داشته باشيم که برای ايجاد ھر شغل به طور متوسط مبلغی نزديک ب ذاری الزم است٩٠ ت ان سرمايه گ ون توم ا .  ميلي رھ

  !پايه را و به بحث خود باز گرديم کنيم تحليل ادعاھای بی

زان حداقل دستمزد  ر مي وان خط فق گفتيم که خبرگزاری ايسنا ضمن اعالم رقم تقريبی يک ميليون و  چھارصد ھزار تومان به عن

ارگران ) ٩٠(در حال حاضر .  را نيز ھمين قدر الزامی دانسته است٩١کارگران برای سال  ن ۴دستمزد حداقلی ک ر اي ه زي  مرتب

ه گر مسائل کارگری و اقتصادی کشور نيز نمی ترين تحليل بين و حتا خوش)  ھزار تومان٣٣٠( است خط د  تواند به مخيل اش راه دھ

چه کنيم !! و به رقمی نزديک به نصف خط فقر برسد)  ھز ار تومان۶۶٠(کم دو برابر سال گذشته شود   دست٩١که دستمزد سال 

بشکه نفت خام صد و چند دالری بازھم بايد اکثريت قريب به اتفاق مردم کشور برای زندگی ايران ديگر با استخراج چھار ميليون 

  !عجب جای تلخ و سرد و سياه و خاموشی است اين زير خط فقر! در يک دوم زير خط فقر بشکن بزنند

گی  ا شش مورد از لوازم حياتی زندھا به  پنج ي شود بالفاصله تمام نگاه در ايران معموالً وقتی صحبت از خط فقر نسبی يا شديد می

ان، بھداشت و حداکثر آموزش. شود متعارف معطوف می ابی! مسکن، خوراک، پوشاک، درم ن ارزي ا فی در اي المثل نيازھای  ھ

شيند فرھنگی در سبد کاالھای مورد نياز خانوار نمی اب . ن ينما و کت سافرت و س ورژوا"ورزش و م ذا در  تلقی می" ئیب شود و غ

دھای ارزی دولت غذای ھر ايرانی . گيرد نير درويشِی بدون کلسترول گوشت قرمز جا مینان و پ ه درآم ا توجه ب ا و ب به نظر م

  : اين اقدام شکل بگيردکافیمين أ تھيه و تۀبايد بر پاي می

 .ھای آن آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده -

 ). سفيد–قرمز (گوشت  -

 .شير و فرآورده ھای آن، تخم مرغ -

 .ھا چربیروغن و  -

 .ھا ھا و سبزی ميوه -

 .خشکبار و حبوبات -

 .قند و شکر، شيرينی، چای، قھوه و کاکائو -

 : مين مکفای اين اقدام صورت بنددأبايد بر مبنای ت چنين نيازھای اساسی ھر شھروند می ھم

 .مسکن مناسب در سطح و متراژ اعضای خانوار -

 .پوشاک و کفش -

 .بھداشت و درمان -

ان ئیحصيالت از  مطلع ابتداآموزش و به طور کلی ت - ه آموزش زب  تا مقطع دانشگاھی و ھر نوع آموزش ديگر از جمل

 !و ساير مھارت ھای مورد نياز برای زندگی مانند کامپيوتر و غيره

 . و ملزومات خانوار لوازم و اثاثيه -

 .حمل و نقل -

  . فرھنگ و ارتباطات از قبيل کتاب و روزنامه و اينترنت -

  .سنجيدخط فقر و ميزان واقعی دستمزد را توان   اين موارد است که میۀتنھا با احتساب ھم

ر ١٨ ۀ از رشد ساالن١٣٨۶در سال ) ھا  متمايل به نئوکينزينۀاقتصاد خواند(بر ھمين مبنا است که حسين راغفر   درصدی خط فق

ر  درصد٣۵سخن گفته و در ھمان سال  ) Absolute poverty= و به تعبير خط فقر مطلق (شديد   جمعيت کشور را در خط فق

ھا، ظرف چھار سال گذشته چند درصد ديگر از مردم شريف  اين که با توجه به کاھش درآمدھا و افزايش ھزينه. شديد دانسته است

ان و نتيج" رشد و ترقی"با اين . اند بر نگارنده دانسته نيست ايران به زير اين خط سياه فرو غلتيده ات يکۀکشور که از زب   تحقيق
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ارگر می١٣۵٧توان فھميد   که چگونه در سال  ھای دولتی ايران بيان شده است، حاالمی مدرس دانشگاه اه ک شد   با دستمزد يک م

ا درسال ۀ تمام و يک نيم سکۀدو سک د ام د از انقالب اسالمی (١٣٩٠ طال خري اھوی ) سی و سه سال بع ه ھي ن ھم و متعاقب اي

ی ط م وری فق دالت مح که  ع يم س ود يک ن دش ه . خري ان رضوی ب المی خراس ورای اس اھنگی ش انون ھم يس ک ه را رئ ن نکت اي

زوده . خبرگزاری ايلنا گفته ارگر می١٣۵٧در سال "ھمو اف اه ک ا دستمزد يک م د در سال ١۶٠شد   ب فند خري و گوشت گوس  کيل

دی از  عدم بھره) = Relative poverty(خواھم از فقر نسبی  در اين مجال مجمل نمی."  کيلو خريد١۶توان حداکثر   می١٣٩٠ من

د شمعدل امکانات مورد نياز زن ر ھمي ر = .Permanent po(گی گی،  فق ر )مزمن شدن فق ر فراگي ر ذھنی ).Mass po(، فق ، فق

)Subjective pov.(ئی، فقر جز) Partial pov. = (فقر فزاينده ) مين مسکن يا اتوموبيلأعدم تIncreasing pov. =  ه فقری ک

  ...و) شود مورد ايران ن تشديد میبه مرور زما

اه و توسع گيری فقر و الگوی پيش ھای اندازه شاخص ه و معيارھای رف ستيتو تغذي ه ذکر ۀنھادی ان سانی سخن بگويم و الجرم ب  ان

  .مصيبت کشيده شوم

ارزيياين سلسله مقامات را با طرح و تب اتی پی خواھم  طبۀن مواضع مارکس و انگلس درخصوص افزايش دستمزدھا در متن مب ق

  . گرفت

  

  بعد از تحرير

رده و " کند اين شکاف را چه کسی پر می" تحت عنوان یا  گزارش تکان دھنده]حوت[  اسفند٨سايت فرارو در تاريخ . ١ شر ک منت

هۀاز فاصل ا ھزين دھا ب ه است  درآم ا سخن گفت صد . ھ ه ق ی ک ايت رسمی و دولت ن س ار "اي شويق  افک ی و ت ت مل ه امني دام علي اق

 يک ميليون و دويست ھزار تومان سبد خانوار طی گزارش ارزش جامعی از جمله نوشته ۀنداشته، ضمن اشاره به ھزين" مومیع

  :است

ا اجرای ھدف] ٨٩[سال گذشته « ه ب دی ياران ن فاصله من ا، اي ا  ھ ه[ھ ا ھزين د ب يش] فاصله درآم ه . تری يافت عمق ب ه طوری ک ب

ين زده می٨۵٠ترين حالت  خوش بينانه ھای سبد خانوار که در رغم ھزينه علی ان تخم  ھزار ٣٠٣شد، حداقل دستمزد   ھزار توم

ن فاص تالشی بیکش نيز در  کارگران زحمت. ن شدييتومان تع ردن اي ر ک رای پ انی۵۴٧ لۀثمر ب يش ھزار توم ه روز ب ر   روز ب ت

ين پرداخت ... دھايشان افزوده ش  شدند و ھر روز بر ميزان بدھی و کسریمشکالت اقتصادیدرگير  ن ب هدر اي دی ياران ا نق ز ھ  ني

ن ۀ اتحاديۀت مديرأپور عضو ھي مھدی نجف. مک کرندگی مردم ک نتوانست به بھبود زند  کارگران قراردادی و پيمانی کشور در اي

ارگری صرف پۀ تمام ياراناساس تحقيقات ميدانی تقريباً ه باره گفته است  که ب افتی توسط خانوارھای ک زايش رداخت اف نقدی دري

  )کيدھا از من استأت(» .شود  مییژھای ناشی از حاصل انر ھزينه

  ١٠۵٨٨۴:کد مطلب

html.y2a6.2zj0foyt0vdcdik/com.farara.www://http  

  : نخست خود اين تيتر را پوشش دادندۀفحھای رسمی و دولتی ايران در ص تر از دو ھفته بعد رسانه کم. ٢

  ».ھای اقتصادی مستحکمی برخوردار است کشور از پايه: در اجتماع پر شور مردم کرج رئيس جمھور«

ن جمل. ٣ شهۀو من با استناد به تحليل آمارھای سايت فرارو بار ديگر اي دگی   خود را تکرار مییا  کلي دون اعتالی زن ه، ب نم ک ک

اھی قرمز و  و به ياد می. از استقالل سياسی سخن گفتتوان  اقتصادی نمی ار م و می شد، در کن ه ن آورم روزی روزگاری سال ک

  :کرديم اينک اما را تجربه می" شوق يک خيز بلند"شمعدانی و بوی عيدی 

  

  تا نياز نان
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  داد جوشد از بی به چشم آدمی می

  ای بھار نامبارک

  مقدم ات ناشاد

   باشوقھا را بفشرم من کدامين دست

  ! تا بگويم عيدتان اينک مبارک باد

 .واپسين ديداری که شرح اجمالی اش را در کتابی نوشته ام. روز بود که رفته بودم مالقات فريدون مشيریانگار ھمين دي

 

 

 


