
دروغی تاریخی -، گرانی و تورم افزایش دستمزد  

 

 :ضرورت بحث

را با  یکاریو ب یچماق تورم،  گران یه داریسرما یها نیسیم،  تئوریشویکتر میسال نزد یانیپا یهر چه به روزها

 یهاگر بنگاهیا و ده ها،  هفته نامه ما،  روزنامهیصدا و س) یکوبند و از هر ابزار یبر سر کارگران م یشتریقدرت ب

ش یآورند که افزا یاد بر میه هر ساله فریصاحبان سرما. رندیگ ین چماق کمک میدن ایتر کوب محکم یبرا( خبر پراکنی 

ن آنها یباشد،  همچن یتورم م یعلت اصل ینگیش نقدین افزایدر جامعه شده و ا ینگیش نقدیحقوق کارگران باعث افزا

تمام شده کاال  ید را باال برده و باعث باال رفتن بهایتول یها نهیکارگران،  هز یرخواستش حقوق دین افزایادعا دارند ا

 یزیش حقوق ناچیافزا بر آنها وارد کند،  بهتر است  یفشار کمتر یخواهند تورم و گران یلذا کارگران اگر م . گردد یم

ن مساله باعث یرسانده و ا یا به مرز ورشکستگان ریآنها ادعا دارند باالرفتن دستمزد،  کارفرما!!! را مطالبه کنند 

 .گردد  یم یکاریش بیو افزا یدیتول یواحدها یلیتعط

 یا شهیو ر یعلت اصل ییند که گوینما یل میه و تحلیرا تجز یمسائل اقتصاد یه،  به گونه ایما یبرال بیاقتصاد دانان ل

هر  یز حقوق و دستمزد طبقه کارگر در ابتدایش ناچیزاروزافزون کارگران،  اف یکاریو ب  %06ها و تورم  یتمام گران

ن گروه به ید ای،  از دینگیش تورم و نقدیچرخه افزا. سال است

 :باشد  یم 1صورت نمودار شماره 

 انید کارفرماید شونده تورم از دیچرخه تشد:  1نمودار 

 

 

با خواسته به حق کارگران در رابطه با  ،  مقابلهن دروغ بزرگیه از القاء ایان و صاحبان سرمایتنها هدف کارفرما

ی ذهن  ملکه یغ شده و به نوعیتبل یاز محافل کارگر یاریبزرگ در بس یها ن دروغیمتاسفانه ا. باشد یش حقوق میافزا



ان یش از کارفرمایب یکه حت) ندگان خودخوانده کارگران ین نمایهمچن. شده است یاز فعاالن عرصه کارگر یتعداد

وابسته به دولت،  نه تنها به دفاع از  یکارگر( به اصطالح )  یها ها و انجمن هیو اتحاد( را دارند  دغدغه سود آنها

با  یمخف یزنیدفاع از حقوق کارگران،  در پشت پرده به را یپردازند،  بلکه در لوا یحقوق بر حق کارگران نم

 .باشند  یز میارت آمحق یها یان پرداخته و بر سر دستمزد کارگران مشغول چانه زنیکارفرما

پشت  یها  یبه مسلخ برده شده و در الب ین چانه زنیکارگران است که در ا” حقوق ” نیو متاسفانه مانند هر سال،  ا… 

ن یآشکار نمودن ا یبرا. شود یده مینده دولت سر بریان و نمایندگان کارفرمایکارگران،  نما یر واقعیندگان غیپرده نما

 :رد یقرار گ یق مورد بررسیمساله بصورت دق 2ت تصورات غلط،  الزم اس

 رانیدر ا یجاد کننده تورم و گرانیعوامل ا .1

 یش حقوق کارگران بر تورم و گرانیر افزایتاث .2

د کنندگان،  با یتول یو کاهش سودآور یش تورم،  گرانین مقاله،  آشکار نمودن عدم ارتباط افزایقصد نگارنده در ا

وابسته،   یدار هیکه اقتصاد سرما یطیم در شرایدر نظر داشته باش. باشد یم( ش حقوق یافزا) خواسته برحق کارگران 

است،  لذا تمام مطالب مطرح  یهیبد یان از کارگران،  متاسفانه،  امریکارفرما یبر کشور ما چنبره انداخته،  بهره کش

 یریجلوگ یان برایکارفرما یها بهانه ایت موجود،  آین وضعیش فرض مطرح شده که در همین پین مقاله با ایشده در ا

 .گردد  یان القاء میاست که از سمت کارفرما یا توهماتیاست،   یش حقوق کارگران واقعیاز افزا

 :له اطرح مس

 :م ینما یر خالصه میادداشت را به صورت زی  ان شده در مقدمهیله بامس

 تورم زاست ؟ ینگیش نقدین افزایعه را باال برده و ادر جام ینگیش حقوق کارگران نقدیافزا یا به راستیآ:  1له امس

گردد؟  یمت تمام شده محصول مید را باال برده و باعث باال رفتن قیتول یها نهیش حقوق کارگران هزیا افزایآ:  2له امس

ن دستمزد ا رساندین آیش دستمزدهاست ؟ همچنیخاطر افزاه هر سال ب یتر شدن کاالها در ابتدا ا گرانیگر آید یانیبه ب

 گردد ؟ ید کنندگان میتول یخط فقر،  باعث ورشکستگ یکارگران به باال

 : 1مسئله  یواشکاف 

  رانیجاد کننده تورم در ایتورم و عوامل ا یبررس 

 :ر آن بر طبقات مختلف جامعه چگونه است یست و تاثیتورم چ -  1



ع یاز عوامل اثرگذار بر توز یکیتورم . استک زمان مشخص یها در طول   متیق یش سطح عمومیافزا یتورم به معن

 یها در اقتصاد، کاهش افق ینانیف جامعه، بروز نااطمیبر طبقات ضع ینابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصاد

شود ؛ در  یم میدرآمد به صورت ناعادالنه تقس یط تورمیدر شرا. است یآن کاهش رشد اقتصاد یو در پ یگذار هیسرما

 یادیز( … ن آالت و ید،  ماشیخانه،  کارخانه،  ابزار تول)  یرنقدیه غیکه در ابتدا سرما یافراد ن ط نابساماین شرایا

که  یابند و در عوض افرادی یدست م یمیه توسط تورم به ثروت عظیش ارزش آن سرمایدارند به مرور زمان با افزا

خود را از  ییاز دارا یش نرخ تورم بخشیبا افزااست به مرور زمان  یه آنان نقدیا سرمایدارند  یه کمیدر ابتدا سرما

است،  روز به روز  ییثابت باال ییثروت و دارا یطبقه مرفه جامعه که دارا ین در حالت تورمیبنابرا. دهند یدست م

 .گردد  یرتر میندارد،  روز به روز فق یثابت و اموال خاص ییثروتمندتر شده و طبقه محروم جامعه که دارا

 : ران یو علل تورم در ات یماه -  2

ن یداست که ایهرچند ناگفته پ. میکن یم یم بندیتقس یرونیو ب یران را به دودسته عوامل درونیعوامل موثر بر تورم در ا

ن ین ایک بینامیرابطه د یر گذارند و نوعیم بر هم تاثیر مستقیم و غیهرکدام به صورت مستق یو درون یرونیعوامل ب

 .عوامل برقرار است 

 :  یعوامل درون -2-1

 . ینگیش حجم نقدیو به تبع آن افزا یق استقراض از بانک مرکزیبودجه دولت از طر ین کسریتام- 2-1-1

وان یاز جمله مجلس،  د)  ینظارت یق در نهادهایدق یو عدم انجام کار کارشناس یمسئوالن دولت یتیکفا یبه علت ب

ن زمان ین کار در ایانبارترین و زیساده تر. شود یجه مواجه مد بودیشد یهر ساله دولت با کسر( … محاسبات و 

 یبودجه اقدام به استقراض از بانک مرکز یحل مشکل کسر یاگر دولت برا. باشد یم یاستقراض دولت از بانک مرکز

 .داشتبه دنبال خواهد  یانباریز یآثار تورم ینگیش نقدین افزایابد که ای یش میکل در اقتصاد افزا ینگیکند،  نقد

 :ل یتعد یها استیس یپس از اجرا یو صنف یصنعت یها ارانهیو حذف  یانرژ یها مت حاملیش قیافزا- 2-1-2 

ر ین طرق،  در چند سال اخیکسب شده از ا یمدهاآد شدن سهم صنعت از دریو ناپد یانرژ یها حامل یها ارانهیبا حذف 

د صنعت حمل و نقل کشور به حمل یشد یبا توجه به وابستگ. داشته است یریش چشمگیران افزاید در اینه سربار تولیهز

ار یز بسیه نیمل کاال و مواد اولح یها نهی،  هزییو هوا یلیر یها و عقب مانده و ناکارامد بودن ناوگان یا و نقل جاده

 .مت کاالها شده است یش قیعوامل باعث افزا نیافته و ایش یافزا

 (ستم ین سیپائ یفساد و بهرور: ) یمولد اقتصاد یها تیسک مربوط به فعالیش ریافزا - 2-1-3 



ن یبنابرا. ار باالستیران بسیدر ا یاقتصاد یگذار هیسک سرمایمسلما ر ران، یدر ا یبا توجه به باال بودن نرخ فساد مال

به  یوابستگ یاند که دارینما یم یمولد اقتصاد یتهایدر فعال یه گذاریاقدام به سرما یط فاسد،  تنها کسانین شرایدر ا

ن عرصه یباال را دارند از ا ید بابهره وریتول ییکه توانا یتوانمند یروهایبوده و عمال ن یتیو حاکم یدولت ینهادها

ت ین عرصه به فعالیباال در ا یتوانند با بهره ور ی،  نمیز به علت عدم توانمندیوابستگان به قدرت ن. گردند یحذف م

ستم یهرچه در س. ابدی یکاهش م یمولد اقتصاد یها تید در عرصه فعالیتول یور هلذا روز به روز بهر. بپردازند

 یست نگاهیکاف. دینما یم یستم ترکتازیتر در آن س ختهیشتر نفوذ کرده باشد،  تورم لجام گسیک کشور فساد بی یاقتصاد

ن یمطابق آخر. با هم دارند یمیمستقشود عامل فساد و تورم،  رابطه  یمشاهده م. دیاندازیتورم باال ب یبه ده کشور دارا

در . اند ن نرخ تورم را داشتهیشتریران،  بیو ا یوپی،  اتیبالروس،  سودان جنوب یها ب کشوریآمار اعالم شده به ترت

،  تورم روز به یاقتصاد یها تین فعالیار پائیبس یو بهره ور یگذار هیسک سرمایفاسد به علت باال بودن ر یها ستمیس

 .رساند  یستم را به مرز انفجار میرفته و س روز باالتر

 : یبخش یها یاز عدم هماهنگ یناش یعوامل ساختار- 2-1-4 

باشد، به  یم یتیریو مد یرساختیز یها ضعف(  یبه خصوص در بخش کشاورز) جاد تورم یگر از عوامل مهم اید یکی

که که در  یبه طور. ده استیها گرد بخش نیعرضه در ا یریها باعث کشش ناپذ یها و ناکارامد ن ضعفیکه ا ینحو

ن رشد تقاضا و یب یزمان عرضه وجود ندارد و عدم هماهنگ ش متناسب و همیع تقاضا، امکان افزایط رشد سریشرا

 یمسوول،  به سادگ یق نهادهایالزم و کنترل دق یها رساختیاست با بهبود ز یهیبد. گردد یعرضه،  منجر به تورم م

 .کرد  یرین حوزه جلوگیش داد و از تورم در ایز افزاید تقاضا، عرضه را نتوان در زمان رش یم

 :ت ارز یریت خصوصا مدیریضعف در مد- 2-1-5 

کند که ارز  یرا مجبور م یخود بانک مرکز یاز مالین نیتأم یم دولت برایا ر بارها و بارها شاهد بودهیاخ یها سال در

است که با  یاست کاهش ارزش پول ملین امر همان سیا. در بازار بفروشد ییمت باالیحاصل از فروش نفت خام را با ق

ران همواره کامال مطابق یا یبانک مرکز نکه یبارتر ا اسف. گرددیش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم میافزا

امان شده نابس یت به حدیر وضعیخصوص در چند سال اخه ب. ل و اراده دالالن قدرتمند بازار ارز عمل کرده استیم

ن بازار را از دست یکنترل ا ییران کامال توانایا یرساند که بانک مرکز ین میقین یرا به ا یطرف یاست که هر ناظر ب

 .داده است 

 : یرونیعوامل ب -2-2 

 : یاقتصاد یها میتحر- 2-2-1



. ت ما نداشته استیدر وضع یرین تاثیها کوچکتر میتحر” اند  رتبه بارها و بارها اعالم داشتهیمداران عال استیهرچند س

ن نابود کرده یقیکنندگان را به  و مصرف یرا به معرض نابود یها،  اقتصاد وابسته داخل میپرده گفت،  تحر ید بیبا”

درصد جامعه را 06که حداقل نبوده است … کارگران و کارمندان و ” ما ” رتبه از یا منظور مقامات عالیگو. است

م چگونه ینیحال بب.  ها را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده است مین طبقات اثر تحریرا ایشوند ،  ز یشامل م

 .ها بر تورم موثر است  میتحر

با توجه به (. تمام شده  یدرصد بها 06تا  06با یتقر) باشد  ینه مواد میتمام شده کاال،  هز یاز عوامل مهم بها یکی

،  یبانک یها میباشد،  تحر یخود م یک کامال وابسته به خارج از مرزهایه استراتژید مواد اولینه تولیران در زمینکه ایا

لذا . گردد یدیل کارخانجات تولیمت گذشته تحویبه چند برابر ق یه وارداتیباعث شده است مواد اول… و  یران یکشت

ما به یمت فروش،  مستقیردن قمواد را با باال ب یها شیحفظ سود خود،  فشار وارد شده از افزا یدکنندگان برایتول

 .اند  مصرف کننده انتقال داده

 : یدار هیه سرمایحاش یبه کشورها یدار هیت سرمایانتقال تورم از مرکز- 2-2-2 

ن تورم از یا یخاص یها اما در دوره. باشد یاجتناب م ر قابلیغ یک حداقل تورم،  امری،  وجود یدار هیدر نظام سرما

ر کشورها یخود،  تورم را به سا یمهار تورم در مرزها یمرکز برا یدار هیسرما یکشورها حد مشخص باالتر رفته و

وابسته  یب کشورهایپول انها نص یدائما پوک یعنی. کنند یصادر م( ران یهمچون ا)  یا هیحاش یمخصوصا به کشورها

 یپول از کشورها ین پوکیونه ااما چگ. شود یتر م شده و پول ما روز به روز پوک  از جمله کشور ما  یا هیو حاش

ه پول و ارز یرو یصدور تورم همان چاپ و نشر ب یاز راهکارها یکیابد ؟ ی یانتقال م یا هیحاش یمرکز،  به کشورها

شود  یموجب اختالل در بازار م یه پول در بازار ملیرو یگونه که نشر ب همان یعنی. است یالملل نیب یق بازارهایاز طر

م که دولت اوباما یاز خاطر نبرده ا. میا شاهد هستیشود که ثمرات آن را در دن یم یموجب اختالالت زین یدر سطح جهان

ش یبرابر افزا 2خود در بازار را به  یها زان اسکناسیسال م 2 ین کشور،  طیا ین اوضاع نابهنجار اقتصادیتسک یبرا

زان یداشت و م یدیافت شد یجهان یر در بازارهاکا،  عمال ارزش دالیاوباما و دولت آمر یم آقاین تصمیداد،  با ا

 !!!افت ین بدهکار جهان،  در عمل به نصف کاهش یبزرکتر یها یبده

د یل کرده بودند،  قدرت خریخود را به دالر تبد یر اقتصادیکه ذخا ییکا باعث شد کشورهایاه دولت آمرین ترفند سیا

،  یالملل نیب ید در بازارهاین از دست دادن قدرت خریا.  دهندباره از دست  کیرا به  یالملل نیب یخود در بازارها

 .گردد  یم یا هیحاش یکشورها یباعث انتقال تورم به داخل مرزها

 :ر اصالح نمود یرا به صورت ز 1توان چرخه نمودار  ین میبنابر ا 



 

 : 2له امس یواشکاف

ش تورم است،  اما تنها علت یاز عوامل موثر بر افزا یگنیش نقدیداشته است نشان دهد هرچند افزا ینجا نگارنده سعیتا ا

ش یتواند افزا یاز آنها م یکیدارد که  یز خود عوامل متعددین ینگیش نقدیم که افزاینمود ین بررسیهمچن. ستیآن ن

د،  ش حقوق و دستمزیافته توسط افزایش یافزا ینگیا نقدید آینما یحال نگارند قصد دارد بررس. حقوق و دستمزد باشد

جاد یدر جامعه،  چرا باعث ا ینگیش نقدیم افزایینما ین راستا الزم است بررسیدر ا. ریا خیشود  یش تورم میباعث افزا

 شود ؟ یتورم م

گرفتن تقاضا بر  یشیموجود در جامعه،  کاال وجود نداشته باشد،  به علت پ ینگیزان نقدیهرگاه در بازار به م -  1

د ناخالص یشتر از رشد تولیدر كشور ب ینگین هرگاه رشد نقدیبنابرا. ابدی یش میار آزاد افزامت کاالها در بازیعرضه،  ق

 .ابد ی یش میباشد، تورم افزا یمل

باعث تورم شود،  نشان  ینگیش نقدین افزایش حقوق،  اگر ایجامعه در صورت افزا ینگیش نقدیبا فرض قبول افزا -  2

د آنها یل به خریافته تمایش یافت دستمزد افزایازمند آنها است و پس از دریگر نکه طبقه کار ییدهد در جامعه کاالهایم



دا کند،  در یش پیمتش به سرعت افزایش تقاضا،  قیکه در صورت افزا ییکاال) دارند  ینیپائ یریکند،  کشش پذیدا میپ

 ( .دارد و بالعکس  ینیپائ یریاصطالح کشش پذ

ش حقوق و یحاصل از افزا ینگیران،  نقدیطبقه کارگر در ا یحوال اقتصادمسلم است با توجه به اوضاع و ا -  3

تواند به سمت  یش دستمزد را نمین افزایرا کارگر ایابد زی یه جهت میو اول یاساس یدستمزد تنها به سمت بازار کاالها

 .ببرد یفاتیلوکس و تشر یبازار کاالها

ش دستمزد باعث رشد تورم یکه ادعا دارند افزا) برال یاددانان لجه گرفت که اقتصیتوان نت یگانه فوق م 3 یاز بندها

در  یا ه کارگران را ندارد و طبقهیو اول یاساس یازهایبه ن ییگو اند که جامعه توان پاسخ حا قبول کردهی،  تلو(شود  یم

 یاساس یازهایتواند ن ینم ین طبقه حتیرشد و ارتقاء جامعه،  ا یدن بار اساسیرغم کش یکند که عل یست مین جامعه زیا

ش دستمزد به خط یتنها خواستار افزا یط فعلین را دارند که در شرایا ی هیرا کارگران داعین کند،  زیه خود را تامیو اول

ه یو اول یاساس یازهاین کننده نیزان تنها تامین میهستند و ا( تومان  1.066.666حداقل ) فقر اعالم شده توسط دولت 

که  ین کسانیه را ندارد،  بنابرایاول یازهاین نیبه ا ییپاسخگو ییم که توانایطرف هست یبا بازار نیآنهاست،  بنابرا

ط به ین شرایتوان در ا یرا م یشگاه کارگران اعتراف کنند دستمزدید در پیکنند،  با یفوق را در بوق و کرنا م یادعا

 .را برآورده نسازد  یک زندگیه یاول یازهایتواند ن ینم یکارگر پرداخت نمود که حت

کارگران . شرو جامعهیبهتر از سمت طبقه پ یو چه سمت. میگر به مسائل فوق بنگرید یاما الزم است حال از منظر

د یجامعه را کنترل کنند،  چرا با ینگیتوانند نقد ینم یتیکفا یبه علت ب یکه دولت و بانک مرکز یطیاعتقاد دارند در شرا

 یها استیس یتوان با اجرا یم یارد شده و آنها را از حق مسلم خود دور داشت ؟ وقتتمام فشار بر دوش کارگران و

ش حقوق کارگران ید از افزایرا کنترل نمود،  چرا با ینگیق نقدیران الیو استفاده از کارشناسان و مد یح و اصولیصح

  :میاندازیب 03سال  یدولت برا یبه بودجه درخواست ینمود ؟ نگاه یریجلوگ

 

 

بینی دولت روحانی در الیحه پیش 

 33بودجه 

ابالغ الریجانی به عنوان قانون بودجه 

32 
 درصد افزایش

 %44 271,322,000,000 390,000,000,000 شورای نگهبان

 %21 36,896,523,000,000 44,566,686,000,000 سپاه پاسداران

 %44 600,785,000,000 864,172,000,000 معاونت برنامه ریزی

 %56 5,384,299,000,000 8,379,148,000,000 امور خارجهوزارت 

ارتش جمهوری 

 %48 34,446,164,000,000 51,085,584,000,000 اسالمی

 



ش یرا در جامعه افزا ینگینقد… ارتش و % 66بودجه وزارت امور خارجه،  % 60ش یا افزایپرسند آ یکارگران م

فوق هر  یم بودجه نهادهایدهند ؟ در نظر داشته باشیش میجامعه را افزا ینگیا تنها کارگران هستند که نقدیدهد ؟ آ ینم

افته ینسبت به نرخ تورم رشد  یشه با نرخ کمتریکارگران بالعکس هم دستمزد ابد و ی یش از نرخ تورم رشد میساله ب

د خود را از خط خواهن یحقوق خود هستند،  تنها م یدرصد 266 ین اگر امروز کارگران خواهان رشد حتیبنابرا. است

 .فقر و فالکت دور کنند

 .م یمت تمام شده کاال بپردازیش حقوق کارگران در قیر افزایتاث   2مساله  یحال به بررس

. باشد یدرصد م 0تا  6ن یع بیمت تمام شده کاال،  در اکثر صنایمتاسفانه امروزه  در جامعه ما سهم حقوق و دستمزد در ق

رسد سهم  ین به نظر میبنابرا. گردد یز مین یانیو م یران عالیمد یونیلیم یها که شامل حقوق یحقوق و دستمزد

ش حقوق یجه گرفت افزایتوان نت ین میبنابرا. مت تمام شده کاال باشدیق% 6ا کمتر از یمت تمام شده برابر یکارگران از ق

م اگر یدر نظر داشته باش. اشددرصد ب 66ا ی 06 یه کننده تورم باالیتوان توج یهر سال نم یو دستمزد در ابتدا

ده بکاهند،  به یفا یو بعضا ب یاضاف یها نهیدا کنند و از هزیرا پ یق و منسجمیدق یابی نهیستم هزیها بتوانند س سازمان

 .ندینما یمت کاال را خنثیش حقوق و دستمزد بر قیر افزایتواند تاث یم یراحت

را به … و  یالتیو تشک یمال یها نهیسربار،  هز یها نهیه،  هزیولمت مواد ایش قیان هر گونه افزایجالب است کارفرما

 .باشد یش دستمزد میببنند،  همان افزا یکه با تمام توان صف م یشیدر مقابل تنها افزا یرند ولیپذ یم یراحت

 راهکار 

که اقتصاد  یو تا هنگام ر نکندییتغ یدار هیجامعه سرما یبنا  ریکه ز ین مساله در نظر داشت تا زمانید اینجا بایدر ا

است که کارگران  یواقع یستیالیک جامعه سوسیندارد و تنها در  یه محور پا برجا باشد،  مشکالت کارگران تمامیسرما

برون رفت از  ین راهکار برایتر ز مهمیط نین شرایاما در ا. دا کنندیبرحق خود دست پ یها توانند به خواسته یم

خود را  یندگان واقعیکه کارگران نتوانند نما  یتا زمان. باشد یکارگران م یواقع یابی لت نابسامان موجود،  تشکیوضع

 .توان داشت یت آنها نمیبه بهبود وضع یدیان بنشانند،  متاسفانه امیز مذاکره با دولت و کارفرمایبر سرم

 جواد عباسی

 کانون مدافعان حقوق کارگر
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