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  بر سر دستمزدمصاف کارگران و دولت سرمايه داران 
  

١٣٨٧ ی د چهارمستيشنبه بسه                                                                             )تياقل( انيسازمان فدائ  
 

 
در سراسر دورانی که جمهوری اسالمی در ايران مستقر شده است، وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر پيوسته 

حتا بر طبق . آوری به خود گرفته است تر شده و فقر مطلقی که کارگران با آن رو به رو هستند، ابعاد حيرت وخيم

ها،  معيارهای بورژوايی از فقر مطلق، به استثنای درصد بسياری کوچکی از کارگران، تقريبًا عموم آنتعاريف و 

گوی نيازهای  تواند پاسخ چرا که دستمزد روزانه کارگران در آن حد نازل است که نمی. برند زير خط فقر به سر می

داری هر انسانی از حداقل امکانات بهداشتی، غذايی ضروری برای ادامه حيات يک انسان باشد، تا چه رسد به برخور

  .اند درمانی، آموزشی، مسکن و غيره مطابق آن چه که موسسات وابسته به سازمان ملل برآورد کرده

در ايران حتا بر مبنای گزارشات اقتصادی و آماری بانک مرکزی و مرکز آمار، روشن است که حداقل هزينه يک 

بنابراين تمام خانوارهايی که درآمد .  هزار تومان در هر ماه است٧٠٠معادل خانوار در شهرها، دست کم رقمی 

ست که در سال جاری حداقل دستمزد  اين در حالی. تر است، زير خط فقر قرار دارند ها از اين رقم پايين ماهانه آن

ها کارگر در  ونپوشيده نيست که ميلي.  هزار تومان تعيين شده است٢٢٠اسمی کارگران رسمًا رقمی نزديک به 

ها در هر ماه به صد  سراسر ايران، از همين حداقل حقوق رسمًا تعيين شده نيز برخوردار نيستند و گاه دستمزد آن

 ميليون کارگر واحدهای ١٠خبرگزاری دولتی ايسنا چندی پيش در گزارشی از حدود . رسد هزار تومان نيز نمی

کنند و با   دستمزد مصوب شورای عالی کار را نيز دريافت نمیاين کارگران در اکثر مواقع حداقل: صنفی نوشت

سپس به چند نمونه از اين .  ساعت در طول روز، از حق بيمه نيز برخوردار نيستند٨داشتن ساعات کاری بيش از 

فروشی حوالی ميدان انقالب، دو سال در اين مکان مشغول به کار است و در  کارگر اغذيه: کند کارگران اشاره می

های لباس زنانه در  فروشنده يکی از فروشگاه. کند  هزار تومان دريافت می۶٠ماهانه . کند همين مکان زندگی می

فروشی از هشت صبح تا  کارگر يک ساندويچ. کند  هزار تومان دريافت می٧٠نزديکی ميدان هفت تير تهران، ماهانه 

رئيس شورای اصناف کشور نيز در پاسخ به .  است هزار تومان۵٠کند و حقوق ماهيانه او  يک و نيم شب کار می

کنند، بايد با کارفرمايشان طرف  چون اين کارگران در واحدهای کوچک کار می: گويد خبرنگار اين خبرگزاری می

با اين همه . ها کاری ندارد وزارت کار هم که کًال با اين واحدها و کارگران آن. شان را حل کنند شوند و مسايل

  .های رسمی دولتی  همان حداقلبپردازيم به

های گذشته، ظاهرًا در هر سال درصدی به دستمزد ماهانه کارگران افزوده شده است، اما  به رغم اين که در طول سال

در واقعيت، نه تنها افزايشی در کار نبود، بلکه بالعکس دستمزد کارگران سال به سال کاهش يافته و سطح زندگی 

های دولتی شوراهای اسالمی و خانه  اين مسئله چنان آشکار است که حتا سران تشکل. رده استها مدام تنزل پيدا ک آن

 درصد دستمزد واقعی آنها، پيش از به قدرت رسيدن ۴٠کنند که دستمزد کنونی کارگران تنها  کارگر نيز اعتراف می
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 قرار دارد، به وضوح اين سير هايی که هم اکنون در برابر ما نظری به واقعيت. جمهوری اسالمی در ايران است

 درصد افزايش ٢٠ايم، حداقل دستمزد کارگران با    که به پايان آن نزديک شده١٣٨٧در سال . دهد قهقرايی را نشان می

اما اگر .   درصد افزوده شد۵تر از اين رقم، تنها   تومان در هر ماه افزايش يافت و بر دستمزدی بيش٢١٩۶٠٠به 

نتيجتًا حداقل .  درصد رسيده است٣٠ی را مد نظر قرار دهيم، نرخ تورم در همين سال به صرفًا آمار رسمی دولت

 درصد نيز کاهش يافته و کارگران به ١٠ ، ٨۶دستمزد واقعی کارگران نه فقط افزايش نداشته، بلکه در مقايسه با سال 

ها بيش  يد کارگرانی که حقوق ماهانه آناما اين کاهش دستمزد واقعی و تنزل قدرت خر. اند همين نسبت نيز فقيرتر شده

 درصد بر ۵چون در حالی که تنها . تر بوده است  هزار تومان است، به مراتب بيش٢٢٠ تومان، مثًال ٢١٩۶٠٠از 

يعنی دستمزد واقعی اين . اند  درصد از قدرت خود را از دست داده٢۵ها افزوده شده است،  دستمزد و حقوق رسمی آن

اين وضعيت مختص سال جاری نيست، بلکه .  درصد کاهش يافته است٢۵زايشی نداشتنه بلکه کارگران نه فقط اف

از همين روست که امروز، حداقل . های ديگر بر همين منوال بوده است های گذشته نيز با نسبت اوضاع در سال

ط به آن معناست که اين نه فق. دهد دستمزد، کمتر از يک سوم آن رقمی است که خطر فقر را در ايران تشکيل می

خرند، چرا که ارزش نيروی کار، به  داران، نيروی کار کارگر را به کمتر از يک سوم ارزش واقعی آن می سرمايه

گردد که برای توليد و تجديد توليد نيروی کار ضروريست، بلکه نيروی از   آن وسايل معيشتی تعيين می حسب ارزش

رگران با تباهی جسمی و روحی ناشی از فقر و گرسنگی مداوم رو به رو شود و کا دست رفته کارگر نيز جبران نمی

العاده وخيم  دهنده وضعيت معيشتی فوق مقايسه حداقل دستمزد در ايران با بسياری از کشورهای جهان نيز نشان. هستند

ًا در همان حدی در حالی که هم اکنون بهای کاالها و کًال وسايل معيشت در ايران، حدود. کارگران در ايران است

ها نيز حتا تفاوت  ست و اليحه موسوم به هدفمند کردن يارانه داری ترين کشورهای سرمايه است که در پيشرفته

تر  محدودی را که وجود دارد، از ميان برخواهد داشت، حداقل دستمزد يک کارگر در کشورهای پيشرفته

رسمی و اسمی قل دستمزد برای کارگران ايران، در شکل  دالر است، اما اين حدا١۵٠٠داری، حدودًا معادل  سرمايه

  .باشد  دالر می٢٢٠آن 

المللی کار را در مورد  ای از گزارشات سازمان بين های وابسته به رژيم، خالصه ها و سايت دو ماه پيش که خبرگزاری

 دالر ١٢٠اد ايران حداقل دستمزد ماهانه کارگران بخش خصوصی انتشار دادند، اين حداقل در بخش خصوصی اقتص

 دالر و برای کارگران ٧٧١بر طبق همين گزارش، حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی در کويت . اعالم شد

بنابراين، حداقل دستمزد .  دالر است٢٢٣ دالر، مراکش ٣١٢ دالر، عمان ٣٩٨ دالر، در بحرين ٣٠۶مهاجر 

پس روشن است که چرا در ايران . تر است نطقه پايينکارگران در ايران به جز مواردی محدود، از همه کشورهای م

  .اند متجاوز از سه چهارم  جمعيت کشور زير خط فقر قرار گرفته

تواند کارگران   تومانی به حداقل دستمزد می۴٨٠ترين حالت، يک افزايش  بينانه تحت چنين شرايطی که حتا در خوش

اند که در کل، هر گونه افزايش دستمزد و حقوق را به  شرا در مرز خط فقر قرار دهد، سران مرتجع رژيم در تال

  .همراه مواد قانونی آن ملغا اعالم کنند

ست و قرار  های مجلس ارتجاع در حال بررسی ها که هم اکنون در کميسيون اليحه به اصطالح هدفمند کردن يارانه

های اجرايی  م افزايش حقوق کارکنان دستگاهالزا: "گويد  می١٣است تا دو هفته ديگر به تصويب نهايی برسد، در ماده 
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خدمات کشوری و ماده  قانون مديريت ١٢۵ و تبصره آن و ماده ۶۴ قانون چهارم توسعه، و مواد ١۵٠موضوع ماده 

زمان ابالغ لغو ام قوانين مغاير با اين قانون از تماالجرا خواهد شد و  ن قانون موقوفزمان اجرای اياز قانون کار۴١

  ."شود می

سازد که ميزان حداقل مزد   قانون کار که دولت خواهان لغو آن شده است، شورای عالی کار را موظف می۴١ماده 

  .کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهای ذيل تعيين نمايد

  .شود  می حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی اعالم-١

  .ای باشد تا زندگی يک خانواده را تأمين نمايد  حداقل مزد بايد به اندازه -٢

در تبصره اين ماده نيز آمده است که کارفرمايان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعيين شده قانونی به هيچ 

  .تر از حداقل مزد تعيين شده پرداخت ننمايند کارگری کم

بند نبوده و ديديم که عدم  ری اسالمی به همين قانونی که خود وضع کرده، در اجرا به آن پایگر چه رژيم جمهو

ها را تنزل  افزايش دستمزد کارگران الاقل متناسب با افزايش نرخ تورم، مدام قدرت خريد کارگران و سطح زندگی آن

اند، با اين همه،   را به کارگران نپرداختهداده و بسياری از کارفرمايان حتا حداقل دستمزد رسمًا تصويب شده ساالنه

توانستند ادعای قانونی برای افزايش دستمزد داشته باشند و دولت نيز ولو  کارگران بر اساس همين ماده قانون کار می

دار حاکم  نژاد به نمايندگی از کل طبقه سرمايه اکنون احمدی. محدود، همه ساله موظف به افزايش دستمزد کارگران بود

عالوه بر اين، بر . داران را پرتر کند خواهد همين حق را نيز از کارگران بگيرد و جيب گشاد سرمايه ر ايران میب

های زحمتکشی که کارمند  ها نيز خواسته شده است، معلمان، پرستاران و ديگر گروه طبق مواد ديگری که لغو آن

  .شوند ز از افزايش حقوق محروم میدهند، ني اند، اما کار مفيد اجتماعی معينی انجام می دولت

ترين سطوح خط قرمز قرار دارند  ها کارگر در پايين اما توجيه دولت برای اين اقدام ارتجاعی در شرايطی که ميليون

ها را از فقر مطلق نجات دهد چيست؟  تواند آن  حداقل دستمزد نيز به زحمت می هزار تومان به۴٨٠و حتا افزايش 

اما چرا رژيمی .  درصد جمعيت کشور، هر ماه مبلغی پول نقد بپردازد٧٠ الی ۶٠خواهد به  کند که می دولت ادعا می

متکش نداشته است، های کارگر و زح اش جز تشديد فقر و بدبختی ثمری برای توده که در تمام دوران حيات ننگين

خواهد پول نقد به اين توده زحمتکش و فقير بپردازد؟ پاسخ اين است که اين جز يک ادعای پوشالی چيز  اکنون می

خواهد مبلغی معادل  می. خواهد بهای کاالهای انحصاری خود را به چند برابر افزايش دهد دولت می. ديگری نيست

يعنی در . داران را در افزايش مجدد بهای کاالها، کامًال با ز کند ست سرمايهد.  هزار ميليارد تومان از مردم بگيرد٣٠

کند که  با اين وجود ادعا می. خواهد مبلغی پول نقد، رسمًا به مردم بدهد و دو، سه برابر آن را پس بگيرد واقعيت می

 و زحمتکش اضافه خواهد شد که پرداخت پول نقد، بيش از ميزان تورم خواهد بود و لذا آن قدر به درآمد توده کارگر

  . اين ادعا را بررسی کنيم. ديگر نيازی به افزايش دستمزد نيست

توان فرض را  می.  گانه تعلق گيرد، چه مقدار خواهد بود؟ عجالتًا معلوم نيست٧های  پول نقدی که قرار است به دهک

اوضاع و شرايط و درآمدهای دولت، به ويژه بستگی دارد به .  هزار تومان قرار دارد۴٠ و  حتا ٣٠ هزار تا ١٠از 

اما در اليحه . چند ماه يا چند سال پرداخت خواهد شد؟ اين هم هنوز معلوم نيست. اما فعًال مسکوت مانده است. از نفت

با ذکر آمار و ارقام آمده است که بهای بنزين، نفت، گازوييل، گاز، برق، . دولت، يک چيز کامًال معلوم و روشن است
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وقتی که بهای اين کاالها و خدمات، به دو، سه برابر .  خدمات اساسی و همگانی به چند برابر افزايش خواهد يافتآب،

افزايند و زنجيروار  داران فورًا اين افزايش بها را بر هزينه توليد می تر افزايش يابد، روشن است که سرمايه و حتا بيش

های زحمتکش مردم، هم بايد با گرانی و افزايش بهای کاالها  لذا توده. تبهای عموم کاالها و خدمات افزايش خواهد ياف

حاال اگر . و خدمات انحصاری دولتی رو به رو باشند و هم با افزايش بهای تمام کاالها و خدمات در سراسر کشور

ينده چقدر خواهد اليحه دولت، کما بيش با همان شرايطی که در آن تعيين شده است، به تصويب برسد، نرخ تورم سال آ

برخی .  درصد۶٠ تا ۴٠های مجلس است با رقمی بين  ترين آن تخمين بانک مرکزی و مرکز پژوهش بود؟ کم

معهذا فرض کنيم که در .  درصد هم برسد١٠٠اند که ممکن است نرخ تورم به  بينی کرده های رژيم حتا پيش اقتصاددان

ين بدان معناست که دستمزد و حقوق کارگران در مقايسه با سال ا.  درصد محدود شود۵٠بهترين حالت، نرخ تورم به 

کند، بايد   هزار تومان دريافت می۴٠٠جاری نصف خواهد شد و مثًال کارگری که اکنون در هر ماه دستمزدی معادل 

حفظ بار سال جاری را   هزار تومان پول نقد از دولت دريافت کرده باشد که بتواند همين سطح زندگی اسف٢٠٠مبلغ 

نتيجه آن که در بهترين .  درصدی که ادعا شده است بپردازد٧٠تواند چنين مبلغی را به همان  اما دولت نمی. کند

 درصد متوقف گردد، شايد مبلغ پرداخت نقدی دولت نيمی از افزايش ۵٠حالت، اگر نرخ رشد تورم، در همان حدود 

بنابراين نه تنها آن گونه که . هاست، جبران کند دن يارانهبهای کاالها و خدمات را که نتيجه به اصطالح هدفمند کر

کند، چيزی مازاد بر تورم عايد مردم نخواهد شد، بلکه بخشی از دستمزد و حقوق ناچيز کنونی  دولت ادعا می

هيچ ربطی ميان پرداخت به اصطالح . دهنده پوچ بودن ادعاهای دولت است اين نشان. کارگران نيز نابود خواهد شد

 ماده قانون کار و لغو افزايش دستمزد و حقوق کارگران و ايضًا زحمتکشانی که در ۴١انه نقدی و لغو ماده يار

  .اند، نيست استخدام دولت

. دهند برخی  از مقامات دولت، توجيه ديگری برای لغو قوانين مربوط به افزايش دستمزد و حقوق کارگران ارائه می

افزايش حقوق و دستمزد نقش مهمی در افزايش تورم : "گويد ی وزير بازرگانی میريزی و امور اقتصاد معاون برنامه

ست که توسط  اين ادعايی."  درصد افزايش داشته است٢٢ اين رقم ٨۶ و ٨۵های  دارد، به طوری که در سال

 قرار گرفته استدالل معاون وزير بر دو پايه. شود گر نظم موجود نيز تکرار می خوار و توجيه های جيره اقتصاددان

. گردد دهد و باعث افزايش بهای کاالها می های توليد را افزايش می شود که افزايش دستمزد، هزينه اوًال، گفته می. است

گردد و اين يکی از عوامل مهم افزايش نرخ  شود که افزايش دستمزد کارگران باعث افزايش تقاضا می ثانيًا، ادعا می

های  گری برای سياست اند و چيزی جز يک توجيه پايه اين هر دو استدالل بی. تهای گذشته بوده اس تورم در سال

بها شدن روزافزون  اصوًال، تورم، ناشی از بی. اقتصادی ورشکسته جمهوری اسالمی و تشديد استثمار کارگران نيست

تی کاهش آن است و های توليد در هر رشته صنع روند عمومی هزينه. های توليد ارزش پول است و نه افزايش هزينه

معاون وزير . اند، کاهش يافته است نتيجتًا بهای کاالها حتا با وجود انحصاراتی که اکنون در جهان حاکم. نه افزايش

بهای اين کاالها در طول چند ." ای هستند ای و واسطه  درصد کاالهای وارداتی ما سرمايه٨٠: "گويد بازرگانی می

در . های توليد در ايران نيز، از اين بابت کاهش يافته است افته و در نتيجه، هزينهسال گذشته، در سطح جهانی کاهش ي

خرند و مدام دستمزد  تر از ارزش آن می داران، نيروی کار را نيز به بهايی بسيار ارزان عين حال ديديم که سرمايه

بنابراين، ادعای . افزايش يافته استبا اين وجود، همه ساله نرخ تورم . واقعی کارگران کاهش يافته است و نه افزايش
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اساس  های رژيم در مورد ربط دادن تورم با افزايش دستمزد، حتا از زاويه تجربی به کلی بی مقامات و اقتصاددان

تواند منجر به افزايش بهای کاالها گردد، چرا که بهای کاالها به  اما افزايش واقعی و نه اسمی دستمزد هم نمی. است

اجتماعی هزينه توليد و متوسط نرخ سود در سطح يک کشور و اکنون بايد گفت در سطح جهانی حسب يک متوسط 

تواند در صورت افزايش  دار بر سر دستمزد در جريان است، فقط می نزاعی که ميان کارگر و سرمايه. شود تعيين می

ست، افزايش  ع مکانيسم ديگریدار منجر گردد، اما قيمت کاالها را که تاب دستمزد واقعی، به کاهش سود سرمايه

 ٢٢استدالل ديگر مقامات دولتی مبنی بر اين که افزايش دستمزدها، منجر به افزايش تقاضا و بالنتيجه سهمی . دهد نمی

 سال گذشته دستمزد واقعی کارگران نه ٣٠در طول . درصدی از تورم ساالنه بوده است، به تمام معنا مضحک است

ها، حد  تا جايی که قدرت خريد آن. ها محدودتر و محدودتر شده است فته و قدرت خريد آنافزايش بلکه مدام کاهش يا

اين واقعيت چنان آشکار است که حتا . ست  درصد دوران قبل از به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی۴٠اکثر، معادل 

النتيجه قدرت خريد کارگران دهد، به اين کاهش دستمزد واقعی و ب بانک مرکزی رژيم در آمار و ارقامی که ارائه می

با اين همه . توانند حتا مايحتاج اوليه و روزمره خود را تأمين کنند کارگران با دستمزد ناچيزشان نمی. معترف است

کنند که افزايش دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان به افزايش تقاضا و  سران و مقامات مرتجع رژيم ادعا می

خواهند از آن بگيرند، اين است که برای مهار تورم، هر گونه افزايش  ای هم که می نتيجه. تبالنتيجه تورم انجاميده اس

دستمزد و حقوق بايد متوقف گردد و حتا برای آن که رد پايی هم از آن باقی نماند، تمام آن چه که در قوانين رژيم در 

ها  ه در اليحه موسوم به هدفمندسازی يارانهست ک اين آن چيزی. مورد افزايش حقوق و دستمزد وجود دارد، ملغا گردد

  .، آشکارا از سوی دولت خواسته شده است١٣در ماده 

داران از جيب  داران و دولت سرمايه هدف دولت از اين اقدام چيز ديگری نيست مگر تالش برای افزايش سود سرمايه

مزد نباشند و کارگران قانونًا از حق تقاضای داران ملزم به افزايش دست کامًال روشن است، وقتی که سرمايه. کارگران

های  تر برای توده داران است و فقر بيش افزايش دستمزد محروم گردند، آن چه که رخ خواهد داد، افزايش سود سرمايه

نه . های فوق ارتجاعی رژيم کارگران، راه ديگری در پيش ندارند، مگر تشديد مبارزه و مقابله با اين تالش. کارگر

بايد اجازه داد که دولت طرح خود را برای متوقف ساختن افزايش حقوق و دستمزد به مرحله اجرا درآورد، بلکه فقط ن

باری که رژيم  توانند از وضعيت فالکت کارگران نمی. بايد به مصافی همه جانبه برای افزايش دستمزدها برخاست

نجات يابند، مگر آن که الاقل، تحت شرايط موجود، ها تحميل کرده است، ولو اندک،  ارتجاعی جمهوری اسالمی به آن

اگر کارگران موفق نشوند که اين خواست خود را به .  هزار تومان در هر ماه افزايش يابد٧٠٠حداقل دستمزد به 

 درصدی سال آينده، با ١٠٠ تا ۵٠انداز نرخ تورم  داران خصوصی تحميل کنند، با توجه به چشم دولت و سرمايه

مبارزه و تنها مبارزه کارگران است که سرنوشت . های گذشته رو به رو خواهند بود ارتر از سالب وضعيتی اسف

  .مسئله را تعيين خواهد کرد

  

)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٨٧ نيمه دوم ديماه  

 


