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 »رانه هااليحه هدفمندکردن يا«و کارگران 
  ١٣٨٧  آذرزدهميچهارشنبه س                                                                                          یگنهامه هتيمک
 

 
طرح تحول « قانون اساسی از طرحی به نام ۴۴داری ايران در چهارچوب اصل  چند ماه است که دولت سرمايه

» اليحه هدفمندکردن يارانه ها«اين طرح اليحه ای است به نام  يکی از محورهای اصلی .می گويد سخن» اقتصادی

چهارچوب کلی اين اليحه از اين . برای تصويب به مجلس سرمايه ارائه شود) ٨٧آذر  ١٣( که قرار است امروز 

شود و منابع مالی  هايی که دولت هم اکنون برای کاالهای اساسی می پردازد قطع می)سوبسيد(است که يارانه  قرار

به % ۶٠: به صورت زير تقسيم گردد  حاصل از اين امر به يک صندوق تحت نظر دولت و مجلس ريخته می شود تا

هم نصيب خود % ٢۵تکنولوژی و افزايش بهره وری کار و  به سرمايه داران خصوصی برای ارتقای% ١۵مردم، 

 به چه نتايجی خواهد انجاميد و موضع ببينيم که اين اليحه در صورت تصويب واجرا می خواهيم. دولت خواهد گرديد

تحليل کنيم و ببينيم اساسًا چيزی به  قبل ازهرچيز بايد پديده يارانه را تجزيه و. کارگران درقبال آن چگونه بايد باشد ما

  .سرمايه داری کجاست نام يارانه چيست و مکان آن در سياست دولت های

جهان موجود مستقل از شيوه های متفاوت اعمال قدرت و حاکميت آن ها در واقع  دولت های سرمايه داری در سراسر

. طبقه کارگر هستند برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه و نهاد تحميل اين نظم بر سازمان

کوه عظيم سرمايه و دولت اين . کارگران است دار و ندار دولت ها نيز از ريال اول تا آخر حاصل کار و استثمار

سرمايه دار از طريق استثمار کارگران تصرف می کند و يا در شکل گرفتن  درآمد را يا به طور مستقيم به عنوان

آنچه  .عايدات خود از طريق سالخی بخش هايی از کار پرداخت شده توده های کارگر تأمين می کند ماليات و ساير

گيرند نيز دقيقًا مقادير اندکی از دنيای   اين يا آن قشر طبقه سرمايه دار میدولت ها زير نام ماليات و عوايد ديگر از

طريق استثمار هرچه شديدتر کارگران به چنگ آورده اند و به عنوان  اضافه ارزش هايی است که سرمايه داران از

دولت  مايه داری بهدولتی و ماشين سرکوب نظامی و پليسی و در يک کالم هزينه حفظ نظام سر هزينه ديوان ساالری

کل طبقه سرمايه دار و در همين  کل سرمايه و زندگی و دار و ندار و همه امکانات. مختصر کنيم. خويش می پردازند

و درآمد دولت سرمايه داری بدون هيچ کم و کاست  راستا همه هست و نيست بودجه دولتی و سرمايه و امکانات

اين اساس مسئله است و برای تشريح پديده يارانه . طبقه کارگر استهای  يکراست محصول کار و استثمار ما توده

گرفت و از  چيز اين واقعيت اساسی نظام مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار را خوب در نظر بايد قبل از هر

   .همين جا عزيمت کرد

 ان دستمزدهای کارگران به همه راهطبقه برای پايين نگه داشتن بهای نيروی کار يا هم طبقه سرمايه دار و دولت اين

روند تکامل و توسعه  تمامی دستاوردهای کار و استثمار توده های کارگر را که در. های ممکن متوسل می شوند

دست آمده است برای افزايش بهره وری کار  دانش های بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جديد علمی به

حداکثر کارها با حداقل نيروی کار و بدين سان افزايش بيش از پيش سود  الت يا انجاماجتماعی و توليد حداکثر محصو
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زمان کار . دهند آن ها از اين طريق بهای واقعی نيروی کار را تا حد ممکن کاهش می. خدمت می گيرند و سرمايه به

فشار . وی کار را پايين تر آورندو بهای نير روزانه را تا هر کجا که بتوانند طوالنی تر می کنند تا سطح دستمزدها

شدت کار و سرعت کار را تا . دستمزدها و بهای نيروی کار را کاهش دهند کار را بيشتر و بيشتر می کنند تا بازهم

نيروی  تضمين اشتغال و فروش مستمر. به اوج می برند تا بازهم بهای نيروی کار را تقليل دهند مرز مرگ کارگر

فروش هر چه ارزان تر و شبه  تا کارگران را به تشديد هرچه وحشيانه تر استثمارخويش وکار را از بين می برند 

را مدام و بدون وقفه باالی سر کارگران نگه می دارند  تيغ اخراج و بيکارسازی. رايگان تر نيروی کار راضی کنند

.  ترين دستمزدها کنندناشی از گرسنگی را عامل تمکين کارگران به نازل تا رعب و وحشت از گرسنگی و مرگ

ممکن  دولت سرمايه داری به تمامی اين اعمال دست می زنند تا بهای نيروی کار را تا آخرين حد سرمايه داران و

درهم کوبيدن هر حرکت  آنان سرکوب و. کاهش و درمقابل سود و سرمايه خود را بيش از پيش افزايش دهند

سراسری خويش برای کاهش دستمزدها را تکميل   افزايند تا تالشاعتراضی کارگران را نيز به همه اين اعمال می

کارکردها و برنامه ريزی های ذاتی سرمايه است، زيرا فشار هرچه بيشتر بر  اين ها همه. کنند و به اوج برسانند

   .کار توده های کارگر يک اهرم اساسی افزايش هرچه بيشتر حجم و ميزان ارزش اضافی است بهای نيروی

 به رغم ظاهر فريبنده آن راهبرد معينی در راستای همه اعمال باال و بر همين اساس  يارانه های دولتی نيزپرداخت

کفه اضافه ارزش ها  برنامه ريزی خاصی برای کاهش دستمزدهای طبقه کارگر و بدين سان هرچه سنگين تر کردن

جود جهان دولت ها در چهارچوب برنامه مو در تمامی جوامع. به سود صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری است

سياسی و اجتماعی نظام بردگی مزدی هر سال اندکی از کوه عظيم  ريزی سراسری کمک به استقرار نظم توليدی و

 به تصرف خود در آورده اند، به بخش های از طبقه متبوع خود اهدا می کنند تا آن ها اين اضافه ارزش هايی را که

آنگاه درعوض آن شماری  وهساران اضافه ارزش ها و سرمايه های ديگر خود اضافه کنند واضافه ارزش ها را به ک

بازار آزاد، که در جريان رقابت سرمايه ها و روند  از کاالهای مورد نياز جامعه را به قيمتی ارزان تر از قيمت های

هدف مشترک طبقه سرمايه . ندبه ساکنان جامعه از جمله کارگران بفروش تشکيل نرخ سود عمومی تعيين می شود،

توده های  با کنترل قيمت کاالهای اساسی از باالرفتن بهای نيروی کار :کار فقط يک چيز است  دار و دولت از اين

يارانه نيزهمچون تمامی مکانيسم هايی که . نهفته است تمام فلسفه وجودی يارانه در همين هدف. کنند کارگر جلوگيری

کار پرداخت شده يا همان دستمزد کارگران و باال بردن يا باال نگه داشتن هر چه  باالتر گفتيم راهکاری برای کاهش

د بازار باال می رو هنگامی که قيمت نيازهای اوليه زندگی در. ميزان اضافه ارزش های طبقه سرمايه دار است بيشتر

قبال خريد حداقلی از احتياجات مبرم زندگی  کارگری که در. پيداست که دستمزد واقعی کارگران به شدت افت می کند

.  برابر کاهش يافته است٣تومان بپردازد عمًال دستمزدش   هزار٣٠٠هزار تومان ١٠٠مجبور است به جای 

 و در تالش برای زنده ماندن بر شدت مبارزات شرايطی قرارگيرند به حکم جبر زندگی کارگرانی که زير فشار چنين

برابر به طبيعی ترين و  ٣مطالبه افزايش دستمزد تا سطح . خود عليه سرمايه و نظام سرمايه داری می افزايند جاری

حتی در صورت خونبارترين سرکوب ها بازهم  مبرم ترين محور مبارزه جاری آن ها مبدل می شود، حادثه ای که

فرو می   اين طبقه را به چالش می کشد و به سمت موقعيتی متزلزل  ری، طبقه سرمايه دار و دولتنظام سرمايه دا

 داری برای اجتناب از اين خطر و با هدف گريز از قبول افزايش دستمزدها يا طغيان موج دولت سرمايه. راند
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نيز اينجا و آنجا درپيش می  ه رااعتراض کارگران عليه سرمايه در کنار تمامی راه های ديگر، سياست پرداخت ياران

و نظام سرمايه داری کارساز است می توان به تفصيل  در مورد اين که چنين سياستی تا چه حد برای سرمايه. گيرد

. توان گفت که درجه کارايی اين راهکار از پاره ای جهات محدود است به صورت بسيار مختصر می. بحث کرد

يارانه،   تالش کرد تا با اختصاص درصد اندکی از اضافه ارزش های نفتی به۵٠ و ۴٠دهه های  رژيم شاه در طول

مسکن و اياب و ذهاب را تا حدودی  بهای نيازهای اوليه زندگی کارگران مانند نان و خواروبار و پوشاک و سوخت و

ا سطح دستمزدها را  به رژيم سلطنتی سرمايه امکان داد ت۵٠  و حتی اوايل دهه۴٠اين امر در سال های . کنترل کند

آن ها  اما برد تأثير. اين يارانه ها در سال های بعد حتی افزايش نيز يافت. پايين نگه دارد به گونه ای بسيار فاحش

ديگری وارد صحنه مصاف طبقاتی  مؤلفه های تعيين کننده و بسيار اثرگذار. بسيار کمتر و کمتر و سرانجام هيچ شد

در آن روزها بازار . پرداخت يارانه ها را به کلی زائل کردند دند که اثرات ناشی ازتوده های کارگر عليه سرمايه ش

 اشتغال کامل پيش رفت، به گونه ای که برای مدتی کوتاه خطر بيکاری از سر توده های فروش نيروی کار تا سرحد

رده و نيرومند و خيره گست  در سطحی بسيار١٣۵٣مهم تر از اين، جنبش کارگری به ويژه از سال . کارگر رفع شد

 هفته ای با مشارکت چندين هزار کارگر از ٣هفته و  ٢موج اعتصابات طوالنی مدت . کننده وارد عرصه مبارزه شد

افزايش دستمزد و گرفتن پاره ای مطالبات اقتصادی به محور اصلی جنگ . کرد کارخانه ای به کارخانه ديگر سرايت

جنبش کارگری  ميدان داری وسيع اين مؤلفه ها و در اساس همان عروج. دکارگران عليه سرمايه تبديل ش و ستيز

در اين سال ها بر . عقب نشينی بزنند آن ها به شکلی تاريخًا کم سابقه دست به سبب شد که سرمايه داران و دولت 

. قريبًا به صفر رسيديارانه در پايئن نگه داشتن دستمزد کارگران ت  برد تأثير۵٠ تا اوايل دهه ۴٠خالف نيمه دوم دهه 

مقابله با  اشارات کوتاه صرفًا اين است که دولت سرمايه داری توسل به پرداخت يارانه را راهبرد منظور از اين

درجه کارايی و ميزان اثرگذاری اين  اما. عروج جنبش کارگری و مطالبه دستمزد بيشتر و بيشتر کارگران می سازد

   .موقعيت مبارزاتی و چگونگی آرايش قوای طبقه کارگر قرار می گيرد  به ويژهعامل تحت تاثير پاره ای عوامل ديگر

 اما يک نکته بسيار مهم. سرمايه در مورد برنامه ريزی پرداخت يارانه ها اشاره کرديم تا اينجا به نقطه عزيمت دولت

هيچ راه چاره ای برای هيچ  در اين مورد آن است که يارانه در بنياد خود هيچ نوع کمکی به زندگی هيچ کارگری يا

طبقه کارگر اگر مجبور به پرداخت بهای بيشتری برای  همان گونه که گفتيم. ميزان کاهش استثمار کارگران نيست

حداقل معيشتی خود باشد طبعًا راه مبارزه مؤثرتر و گسترده تر برای تحميل  بازتوليد نيروی کار خويش يا همان

طبقاتی و جنگی او  را درپيش می گيرد و به ميزانی که توان پيکار و توازن قوایباالتر بر سرمايه داران  دستمزد

يارانه . سرمايه دار و دولت تحميل می کند ياری دهد اين مبارزه را به پيش می برد و مطالبات خويش را بر طبقه

 در اشکال مختلف به کرده اند و دولت سرمايه آن را در هر حال و بخشی از اضافه ارزشی است که کارگران توليد

ورای  سرمايه داران از. کند و بر کل اضافه ارزش ها و سرمايه های ديگر آن ها می افزايد سرمايه داران منتقل می

می دارند و از اين طريق حجم  سياست پرداخت يارانه اوًال سطح دستمزدها را تا جايی که تيغشان ببرد پايين نگه

باالخره به بخش های مختلف طبقه سرمايه دار اعم از سرمايه داران  يًا وجوه يارانهثان. سودهای خود را باال می برند

 و غيره قرار می گيرد و باالخره اين که خود صاحبان» خدماتی« صاحبان مراکز موسوم به  صنعتی و تجاری يا

   .سرمايه چندين برابر توده های کارگر از بهای ارزان تر کاالها نفع می برند



 

 4

اليحه «باال ببينيم که بحث جاری دولت کنونی سرمايه داری ايران در مورد  ه به همه توضيحاتحال با توج

می شود و فقط  همان گونه که در ابتدا گفتيم براساس اين اليحه تمام يارانه ها قطع. چيست» يارانه ها هدفمندکردن

اين امر تا . رآمد جامعه پخش می شودد از منابع مالی حاصل از آن به صورت نقدی بين دهک های پايين و کم% ۶٠

دليل اين امر آن است که طبقه کارگر . به سطح معيشت آنان است جايی که به کارگران مربوط می شود صرفًا تهاجمی

 دستمزد خود را به علت وجود يارانه از دست می داده است، از اين پس و درصورت تصويب و اگر تا حاال بخشی از

همان صورت سابق  بسيار بيشتری را از دست خواهد داد، زيرا در حالی که دستمزدش بهاجرای اين اليحه بخش 

کارش بايد بهای بيشتری پرداخت کند و به اين  باقی مانده اکنون برای خريد نيازهای اوليه زندگی و بازتوليد نيروی

نژاد از آن سخن می گويد از عبارت ديگر، يارانه نقدی که دولت احمدی  به. ترتيب قدرت خريد او کاهش می يابد

 مابه% ۴٠اين .  کمتر است۶٠ به ١٠٠ارزان نگه داشتن کاالهای اساسی می شد به نسبت  آنچه که قبال صرف

 به ١۵ و ٢۵به نسبت  از سفره کارگران برداشته می شود و%) ۶٠( و حالت کنونی %) ١٠٠(التفاوت بين حالت قبل 

ترتيب، روشن می شود که اوال هدف  به اين. صی واريز می گرددترتيب به جيب دولت و سرمايه داران خصو

کارگران به سود سرمايه داران اعم از دولتی و خصوصی  کاهش دستمزد واقعی» اليحه هدفمندکردن يارانه ها«از

داران خصوصی از قطع يارانه ها به اين دليل است که مقدار زيادی از سهمی که تا  است و ثانيا نارضايتی سرمايه

اتخاذ سياست جديد در  به سخن ديگر، دولت سرمايه با. به آن ها تعلق می گرفت اکنون به جيب دولت می رود ديروز

صی در کل کارگران سهم سرمايه داران خصو باره يارانه ها می خواهد عالوه بر کاهش دستمزد و قدرت خريد

 دهد و مجموع اين دو رقم را به حساب خود مقداری کاهشرا نيز استثمار طبقه کارگراضافه ارزش های حاصل از 

  .واريز کند

اساسی ترين محور بحث ما در اين نوشته مختصر درباره تغيير سياست دولت درمورد  اما مسئله اساسی و درواقع

در قبال اين  سئوال اين است که کارگران. راهکار و شيوه برخوردی است که طبقه کارگر بايد اتخاذ کند يارانه،

پيش گيرند؟ پاسخ ما اين است که حذف  مايه به سطح معيشت خود چه بايد بکنند و چه راه هايی را بايد درتعرض سر

جنگ و . مطلقًا نبايد به محور مشاجره و جدال طبقه کارگر تبديل شود و بقای يارانه يا چگونگی تغيير و عدم تغيير آن

رفاه و  ما سطحی از زندگی و.  يا ادامه يارانه نيستبر سر حذف داران و نظام سرمايه داری  ستيز ما با سرمايه

منشور «ما چند ماه پيش با طرح  .امکانات اجتماعی را می خواهيم که شب و روز آن را با کار خويش توليد می کنيم

اساس حرف درمورد سطح معيشت و دستمزد تا زمانی که  توضيح داديم که» مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

پديده مزد وجود دارد اين است که سطح دستمزدها با رجوع به ميزان محصول  يد و فروش نيروی کار ورابطه خر

آماری نشان داديم که  در همان جا بر پايه محاسبات ساده رياضی و. ساالنه توده های طبقه کارگر تعيين شود اجتماعی

 سال نبايد از حدود يک ميليون و ١٨ر زي  نفری مرکب از زن و مرد و دو فرزند۴درآمد هر خانواده کارگری 

 ١٨جا و بر پايه همان محاسبات اعالم کرديم که هر انسان باالی  در همان. چهارصد هزار تومان در ماه کمتر باشد

 بيکار، محصل يا غيرمحصل، زن يا مرد و اهل هر شهر و ديار و دارای هر زبان و هر نژاد سال مستقل از شاغل يا

منشور مطالبات پايه ای  در.  هزار تومان برخوردار باشد۶٠٠بايد از حداقل درآمد ماهانه   ده و هر ملت و هر عقي

کارگر شاغل را دريافت کند، زيرا بيکاری نه جرم  تصريح شده است که هر کارگر فاقد اشتغال بايد عين دستمزد يک
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 دارو و دکتر و درمان رايگان، آموزش در اين منشور از بهداشت و. داری است کارگر بلکه پديده ذاتی نظام سرمايه

داری رايگان از  رايگان، اياب و ذهاب رايگان، مسکن رايگان با همه امکانات، مهد کودک رايگان، نگه و پرورش

منشور بر برخورداری . سخن رفته است سالمندان و در يک کالم کل امکانات معيشتی و رفاهی و اجتماعی رايگان

ما بردگان مزدی سرمايه مادام که . کارگر شاغل تأکيد کرده است  دار از حقوق کامل يکبی قيد و شرط هر زن خانه

داری  تحمل می کنيم، مادام که قادر به محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و نابودی سرمايه موجوديت اين نظام را

باشيم، برای تحميل تمام خواسته  نشده ايم، مادام که مجبوريم در زندان وحشت و دهشت سرمايه فروشنده نيروی کار

بحث ما . بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری پيکار می کنيم های باال يا مفاد منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش

هيچ  حرف های ما نبايد با حرف. يارانه و تغيير يا عدم تغيير سياست يارانه پردازی نيست اصًال بر سر بود و نبود

همه آن . طبقاتی خويش را بخوريم ما نبايد فريب هيچ بخشی از دشمنان. مايه دار اشتباه گرفته شودبخشی از طبقه سر

پيکار برای تحقق اين . همه مفاد منشور مطالبات خويش هستيم ما خواستار اجرای. ها به يک اندازه دشمنان ما هستند

ايه داری خود می کنيم و اين پيکار را گام بستر سازمانيابی سراسری و شورايی ضدسرم مطالبات را نقطه عزيمت و

سرمايه ستيزتر تا محو  سراسری تر، خودآگاهانه تر و گام نيرومندتر، متحدتر، سازمان يافته تر، شورايی تر،  به

 .کامل نظام سرمايه داری ادامه می دهيم
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