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  ؟ شودی می دستمزد کارگران باعث گرانشي افزاايآ
  

ماه هشتاد و شش سيزدهم اسفند                                                             )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم 
 

 
دانند که با افزايش دستمزد، کارگران باگر" :اجتماعی جمهوری اسالمی، گفته استاموروکارآقای محمد جهرمی، وزير

که می کنند، ديگر دنبال آن نخواهند بود آن ها اولين افرادی هستند که ضررها به نحوی باال می رود که خوِد  تورم

 ۵ کار و کارگر،روزنامه (."ها بگذاردقدرت خريد آنی دررود که تورم جامعه تاثير منفدستمزدها به نحوی باال

خشی از  برای ب٨۵سال ما در"ن همچنين گفته شده است که  در همان جا از قول ايشا.)٣، صفحه ١٣٨۶اسفند

ماها که با مشکل رو به رو شدند، خوِد کارگران نيز به اعالم کرديم که عالوه بر کارفرکارگران يک رقمی را بيشتر

يان با افزايش اين که کارفرمادر." ما درخواست تجديد نظر کردندکان پرداخت اين ميزان دستمزد، ازدليل نبوِد ام

ِد امکان به رو می شوند ما نيز با آقای جهرمی هم عقيده هستيم ، اما اين که کارگران به دليل نبودستمزد با مشکل رو

پرداخت افزايش دستمزد تصويب شده برای کارگران قراردادی از وزارت کار خواسته اند که اين رقم را پايين بياورد 

آن  الم نظر جدی يک مسئول دولتی، مگربه مزاح شبيه است تا اع بيشتر) !(ن بتوانند آن را پرداخت کنند تا کارفرمايا

سردمداران شوراهای اسالمی ت را مطرح کرده اند گردانندگان وين خواسی که ا" کارگران"که منظور ايشان از 

م حد ظرفيت اين نوشته آن را توضيح دهياينجا به آن اشاره کنيم و درا مسئله مهمی که ما می خواهيم درام. باشدکار

  :اين گفته آقای وزير کار است که

کار جمهوری اسالمی نيست که يم که اين فقط وزيرهمين جا بگوي.  افزايش دستمزد باعث تورم و گرانی می شود

تمام سرمايه داران و اقتصاددانان سرمايه داری و دولتمردان سرمايه در همه جای دنيا چنين می . چنين می گويد

 ما با وارونه   .بنابراين، ما در اينجا صرفا با اعالم نظر يک مقام مسئول جمهوری اسالمی رو به رو نيستيم. گويند

به نظر ما، کارگران اگر نه با رجوع به فرمول بندی . زی حقيقت توسط کل دنيای سرمايه داری روبه رو هستيمپردا

 دست کم با لمس آنچه که در جامعه و فضای امرار معاش و زندگی اجتماعی آن ها   ها ومبانی نقد اقتصاد سياسی

ه، بسيار الزم است که شناخت خود از اين مسائل  با اين هم .جريان دارد اين وارونه پردازی را خوب درک می کنند

را هر چه بيشتر عمق دهيم، سالح آگاهی طبقاتی خويش را هر چه برنده تر سازيم و به کمک اين آگاهی و 

. ستدل تر نشان دهيمتوهم پردازی ها و مجعول بافی های نمايندگان سياسی و فکری سرمايه را بسيار م شناخت،

برای پاسخ دادن به اين پرسش ابتدا بايد به بررسی رابطه فزايش دستمزد باعث گرانی می شود؟ آيا ا: پرسش اين است

  .زيمابين قيمت کاالها و دستمزد بپرد

  
  بين قيمت کاالها و دستمزد چه رابطه ای وجود دارد؟

  
ء مشخص به جزقيمت هر کاال از سه . را توضيح دهيم" دستمزد"و" قيمت کاالها"نخست بايد اجزای اين پرسش يعنی 



 

 2

  : شرح زير تشکيل می گردد

 هزينه مواد خام و استهالک ماشين آالت و ساختمان و آب و برق و گاز و تلفن و مانند اين ها که در علم اقتصاد -الف 

  . می گويند" سرمايه ثابت"به آن 

  .می گويند" يرسرمايه متغ" هزينه نيروی کاری که برای توليد اين کاال خريده و مصرف شده و به آن -ب 

. شکيل می دهدسود سرمايه دار يا همان چيزی که هدف واقعی سرمايه و اساس شيوه توليد سرمايه داری را ت   -پ 

عرضه و تقاضا تعيين عواملی چون رقابت واثرو در سود، سود متوسطی است که دربازاراينازبديهی است که منظور

  .می شود

 ٢٣٠٠فرض می کنيم برای توليد اين يک جفت کفش مجموعا .  می زنيمقيمت يک جفت کفش معمولی را مثال 

هزينه های زيرساختاری ديگرساختمان وو ماشين آالت استهالکنيزمواد وسايررنگ وو چرم و پالستيک و نخ  تومان 

اند بابت آن هم چنين، فرض می کنيم که کارگر يا کارگرانی که اين يک جفت کفش را توليد کرده . صرف شده است

مانند اين صاحب فروشگاه ومقام صاحب کارخانه ويا سرمايه دارانی که درسرمايه دارن دستمزد گرفته اند و توما٧٠٠

.  تومان سود برده اند٧٠٠٠ها به سرمايه گذاری و توليد و خريد و فروش کفش پرداخته اند بابت اين يک جفت کفش 

  . تومان می شود١٠٠٠٠ين يک جفت کفش را در بازار به دست می آوريم که اگر اين ارقام را جمع بزنيم، قيمت ا

  
 می   هزينه توليد آن ها به اضافه سود متوسطی که عايد سرمايه دارپس، در يک کالم، قيمت کاالها عبارت است از 

کرده  بت در مورد اين که اين سود از کجا سرچشمه می گيرد در مباحث آموزش اقتصاد سياسی به تفصيل صح. شود

بسيار ساده و . در اينجا فقط به ذکر چند جمله اکتفا می کنيم و سپس محور واقعی بحث خويش را دنبال می کنيم. ايم

آنچه که به صورت سرمايه ثابت خواه در شکل مواد خام و وسائل کمکی و خواه در قالب هزينه . سرراست بگوييم

انند اين ها در جريان توليد کاال وارد و مصرف گرديده اند، همگی استهالک ماشين آالت يا اجاره بهای ساختمان و م

اينها همان بهائی را که داشته اند اکنون در . به تمام و کمال ارزش پيشين خود را به محصول جديد منتقل ساخته اند

در مثال . ده اندقالب کاالی توليد شده جديد نيز دارا هستند و طبيعتًا هيچ ارزش بيشتری به اين محصول اضافه نکر

 تومان از اين سنخ هزينه ها برای توليد يک جفت کفش صورت گرفته است و الجرم کفش ٢٣٠٠مورد بحث ما، 

 تومان مواد خام و کمکی و هزينه استهالک ماشين آالت يا اجاره ساختمان و مانند اين ٢٣٠٠حاضر و آماده ما همان 

تا جايی که به اين بخش از سرمايه مربوط می شود هيچ ارزش تازه بر اين اساس، . ها را در درون خود حمل می کند

 تومان ٧٠٠٠با اين همه، ما شاهد آن هستيم که کفش مزبور در کنار بازتوليد کل هزينه توليدش . ای آفريده نشده است

 راز در اين ميان جای هيچ اگر و امايی نيست که هر چه هست و کل رمز و. سود نصيب سرمايه دار ساخته است

 تومان را بايد در بخش ديگر اين سرمايه گذاری يعنی در نيروی کاِر خريداری شده از کارگران ٧٠٠٠پيدايش اين 

 ٧٧٠٠ تومان پرداخت شده است اما در جريان مصرف ٧٠٠اين بخش است که برای خريد آن فقط . جستجو کرد

ر باره سرچشمه سود سرمايه دار يعنی يکی از د. تومان ارزش خلق کرده و در قيمت توليدی کاال وارد ساخته است

سه جزء تشکيل دهنده قيمت توليدی محصول، ما در اينجا به همين حد اکتفا می کنيم و به رشته اصلی بحث خود يعنی 

  . باز می گرديم رابطه بين قيمت کاالها و دستمزد
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در جامعه سرمايه داری و .  می فروشددستمزد بهای نيروی کاری است که کارگر به سرمايه دار اما دستمزد چيست؟

سرمايه داران به دروغ می . به طور کلی در اقتصاد کااليی نيروی کار نيز يک کاال همسان همه کاالهای ديگر است

گويند و سرمايه اساسًا با وارونه پردازی خاصی که ناشی از سرشت آن است اين چنين وانمود می کند که گويا کاِر 

سرمايه .  تاريخ است اين بزرگ ترين دروغ.  را می خرد و در قبال آن پول می پردازد- کار او  و نه نيروی-کارگر

برای شناخت تفاوت ای دو، رجوع کنيد به جزوه  ( کارگران بلکه نيروی کار آنان را می خرد دار نه کار

پس، به بررسی ")  کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل"از انتشارات اقتصاد سياسی به زبان ساده   آموزشِی 

در اينجا نيز همان قانون اساسِی . پاسخ، روشن است. اين موضوع بپردازيم که بهای اين کاال چگونه تعيين می شود

. بهای نيروی کار نيز از کاری تشکيل می شود که در توليد آن به مصرف رسيده است. اقتصاد کااليی عمل می کند

روی پای خود بايستد و يکسره )  ساعت ٨و در موارد اضافه کاری بيش از ( ت  ساع٨کارگر برای اين که بتواند 

سرمايه داران در تعيين بهای . برای سرمايه دار کار کند احتياج به خوراک و پوشاک و ساير نيازهای زندگی دارد

 که تالش می کنند تا اين نيروی کار دقيقًا به قيمت همين مواد و محصوالت نظر می اندازند، با اين معيار بسيار اساسی

برای اين کار يا در واقع برای اين که بهای نيروی کار درحداقل . نيازهای زندگی در پايين ترين ميزاِن ممکن باشد

باشد سرمايه داران دنيا و همه دولت های سرمايه داری کره زمين کامًال آماده اند تا به سازمانيابی هولناک ترين 

به ياد داشته باشيم که . جنگ افروزی های تاريخی دست بزنند  م خون ها و بشرستيزترينکشتارها، وسيع ترين حما

 هزار تومانی شايد بسيار به زحمت برای امرار معاش ساده يک کارگر ۶٠٠مثًال در جامعه ما يک دستمزد ماهانه 

ه محض طرح آن از شش گوشه به گونه ای که ب. اما اين دستمزد در نگاه سرمايه داران رقم هولناکی است. کفاف دهد

و هزاران !" برای صاحبان سرمايه صرف نمی کند". "اين رقم بسيار زياد است"کشور نعره سر خواهند داد که 

توپ و تانک و مسلسل و جهان چيت ها و خاتون آبادها و . و کاش فقط حرف و حديث باشد. حرف و حديث ديگر

البته دراين ميان طبيعی است که کارگران هم به مقابله و .  شدصدها حادثه مشابه ديگر پشت سر هم رديف خواهد

مبارزه ای که جبر زندگی آنان است و سرانجام روند اين پيکاِر هميشه جاری است که ميزان . مبارزه بپردازند

ه تا به نظر می رسد ک. متعارف دستمزدها و نزديک بودن و نبودن آن به بهای واقعی نيروی کار را تعيين خواهد کرد

ما مجبوريم به اين موضوعات . اينجا پاسخ سؤال دستمزد چيست و چگونه تعيين می شود تا حدودی روشن شده باشد

که رابطه قيمت  می خواستيم اين مسئله را بشکافيم . بسيار کوتاه اشاره کنيم زيرا محور اصلی بحث چيز ديگری است

  . کاالها و افزايش دستمزد چگونه است

  
تشکيل دهنده قيمت کاالها دقت کنيم ، در نگاه اول ممکن است به اين نتيجه برسيم که چون دستمزد يکی اگر به اجزای 

 در مثال فوق -يعنی اگر . از اين اجزاء آن است، پس افزايش دستمزد بايد باعث افزايش قيمت کاالها يعنی گرانی شود

.  تومان گران شود١٠٠٠ت کفش در بازار نيز بايد  تومان افزايش يابد قيم١٧٠٠ تومان به ٧٠٠ دستمزد کارگر از -

  . اما اين نتيجه گيری درست نيست و ما در اينجا می خواهيم نادرستی همين نتيجه گيری را نشان دهيم

هنگامی که از دستمزد کارگر به عنوان يکی از هزينه ها ی توليد سخن می گوييم، در واقع داريم می گوييم که هرچه 

يا، برعکس، هرچه هزينه خريد نيروی کار .  دستمزد کارگر، کمتر باشد سود سرمايه دار بيشتر استاين هزينه، يعنی
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بنابراين، بين دستمزد و سود سرمايه دار يک رابطه معکوس . يا دستمزد بيشتر باشد سود سرمايه دار کمتر است

زشی را که توليد کرده از چنگ سرمايه دستمزِد باالتر کارگر معنايش آن است که او مقدار بيشتری از ار .وجود دارد

به سخن ديگر، افزايش دستمزد کارگر به اين معنی است که زمان کار . دار خارج کرده و از آِن خود کرده است

کاهش يافته و درعوض زمان کارالزم او ) کاری که کارگر در ازای آن هيچ چيزی دريافت نمی کند(اضافی کارگر 

 ساعت ٨افزايش دستمزد، از مثال اگر تا پيش از. ش يافته استافزاي)  مزد دريافت می کندازای آندرکاری که کارگر(

می کرد، پس مفت و مجانی برای سرمايه دار کاررا  ساعت ديگر٧برای جبران دستمزد و روزانه فقط يک ساعت کار

 ساعت ۶   مثال)  اشتباه شوداضافه کاریاضافی، که نبايد با کار(مجانی برای سرمايه دار مفت وافزايش دستمزد کاراز

افزايش بنابراين، نکته بسيار اساسی و مهم اين است که .  ساعت می شود٢) کار الزم(مربوط به جبران دستمزد و کار

نشان پايين تر. بازار ندارددر  ربطی به افزايش قيمت کاالهاد ورا کاهش می دهمزد کارگران تنها سود سرمايه داردست

چه بيشتر برای کسب سود هرسرمايه دارگران بلکه دقيقا حرص سيری ناپذيرم داد که اين نه افزايش دستمزد کارخواهي

کارگران افزايش دستمزداثردرخودکاهش سودسرمايه داراقع،ودر. می شودبازاراعث افزايش قيمت کاالها دراست که ب

بنابراين اگر، . ران می اندازدبه گردن کارگگرانی رابعد هم تقصيرجبران می کند وبازاربا افزايش قيمت ها دررا

 کفش در که قيمتآن نمی شودتومان افزايش يابد هيچ دليل بر١٧٠٠ تومان به ٧٠٠زمثال فوق، دستمزد کارگر ادر

ی اندوزی سير پا بسته تسليم مطلق حرص سود دست و آن که خود رامگر تومان گران شود،١٠٠٠نيز بازار

   . سرمايه کنيم، و اين درست همان چيزی است که سرمايه داران و دولت آن ها از ما می خواهندناپذيز

  
ها اجباری سرمايه و نظام سرمايه داری به پديده افزايش دستمزدطبيعی واين رابطه واکنش فوری ودرمسئله مهم ديگر

صاحبان سرمايه تحميل می شود، سرمايه و نظام  حيانًا برافزايش دستمزدی که ا مقدار بايد ديد که به دنبال هر. است

 جواب،  سرمايه داری دست به چه شگردهايی می زنند و تأثير اين شگردها برای اين نظام و مالکان سرمايه چيست؟

د خو  بردن بارآوری کار اجتماعی نيازطريق باالمی قوا دست به کار می شوند تا ازسرمايه داران با تما. روشن است

ات و اکتشافات تالش برای به کارگيری ماشين آالت مدرن تر، برنامه ريزی برای تحقيق. را پايين آورند به نيروی کار

صاحبان دستور کارهمه با حداکثر شتاب درفوق مدرن همه و  دستيابی به تکنولوژی های مدرن و و اختراعات جديد و

به اين ترتيب . تاريخ سرمايه داری جريان داشته استسراسرکه دراين روندی است . می گيردسرمايه و دولت ها قرار

عرصه مالحظه می کنيم که نظام سرمايه داری در اين گذر نه فقط هيچ زيانی را تحمل نمی کند که برعکس آن را به 

باالبردن   ار، هدف بهره گيری حداکثر از کمترين ميزان نيروی کاکتشافات بااختراعات وای برای توسعه دامنه علوم و

چه وحشيانه تر کارگران، بيکارسازی گسترده توده های کارگر، فشار هولناک تر بر زندگی آنان و به طور هراستثمار

  . خالصه انباشت کوه پيکرتر سرمايه تبديل می کند

  
ری سرمايه نقشی وجه ديگر تأثير افزايش دستمزد بر مسئله قيمت کاالها بنا بر ادعای اقتصاد دادنان و نمايندگان فک

چنان که گفتيم، سرمايه داران و دولت آن . است که دستمزد به زعم اينان بر رقابت جاری در بازار بازی می کند

آنان .  بيشترين جار و جنجال ها را راه انداخته اند  اين موضوع نه فقط در ايران بلکه در سطح بين المللی در باره ها 
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ه اند که باال رفتن دستمزدها و افزايش قدرت خريد کارگران باعث گرانی می شود در سر هر کوی و برزن نعره کشيد

اين ادعای سرمايه داران و دولت و اقتصاددانان آنان از بيخ و بن ! و جامعه را در گرداب تورم غرق می کند

اما نگاه کنيم و . اردآنچه اينان می گويند نه فقط هيچ صحت ندارد که اتفاقًا رويه معکوس آن واقعيت د. است دروغ 

ببينيم که واقعيت چيست؟ استناد اين جماعت به تاثير افزايش دستمزد بر ميزان تورم درواقع به آن شکل از رقابت 

درمثال باال، درمورد توليد کفش، اگر شمار کفش . مربوط می شود که در بازار ميان مشتريان کاال پديدار می شود

ان اندک باشد، به بيان ديگر اگر ميزان تقاضا باالتر از محصوالت عرضه شده باشد، های توليد شده در قياس با مشتري

کاالهای توليد شده در کارخانه های دارای تکنولوژی و ماشين االت پائين تر و بازدهی کار نازل تر، قيمت کفش ها 

در اين جا همين قدر می گوييم . دتوضيح مفصل اين پديده به يک نوشته جداگانه نياز دار. را در بازار تعيين می کنند

با ارزش های واقعی مختلفی وارد بازار می شوند، به اين معنی که بر حسب ) مثال يک نوع کفش(که کاالهای يکسان 

اما همين . شرائط توليدی متفاوتشان ممکن است مقادير متفاوتی ارزش و اضافه ارزش با خود همراه داشته باشند

 اضافه ارزش های متفاوت وقتی وارد بازار می شوند زير فشار رقابت به قيمت واحدی به کاالهاِی حامل ارزش ها و

يکی از اين شکل های رقابت نيز رقابت ميان مشتريان يا خريداران کاال است که هنگامی به وجود . فروش می روند

بازار به سرمايه داران امکان می در اين حالت، کمبود کاال در . می آيد که تقاضا برای کاال از عرضه آن بيشتر باشد

اين چنين است که در شکل رقابِت ناشی از فزونی تقاضا در برابر عرضه، در . دهد که کاالی خود را گرانتر بفروشند

رقابت ميان فروشندگان، که از فزونی عرضه نسبت به (کمی گرانتر از حالت ديگر رقابت  مثال ما، هر جفت کفش 

. اما اين نصف ماجرا است. ماجرا تا اينجا به اين صورت اتفاق می افتد.  می رود به فروش)  شودتقاضا ناشی می

نيمه بسيار مهم ديگرش اين است که به محض وقوع اين حالت در بازار کوه عظيم سرمايه ها از شرق تا غرب و از 

چ به درازا نمی کشد که ميزان توليد شمال تا جنوب برای سرمايه گذاری درعرصه توليد کفش سرازير می گردند و هي

حادثه ای که ناچار به کاهش قيمت . کفش فوران کرده و عرضه اين کاال بر تقاضای موجود در بازار فزونی می گيرد

ها منتهی شده و نقش محوری کاالهای توليد شده در کارخانه يا کارخانه هاِی دارای شرايط پايين تر توليدی در تعيين 

حاصل کالم اين که تمامی جار و جنجال های سرمايه داران و دولت سرمايه . ش را در هم می شکندقيمت بازار کف

هيچ . داری در باره نقش افزايش دستمزد درگرانی و افزايش قيمت کاالها در بازار فاقد هر نوع اعتبار و ارزش است

  . ندتچ چيز ديگری نيسعوام فريبی هيپايه ای ندارد و جز استدالل های آن ها هيچ ام ازکد

  
  پس ريشه واقعی گرانی و افزايش قيمت ها در کجاست؟

  
به دنبال بحث باال کامًال بجا است چنان چه سؤال شود که اگر ريشه گرانی به هيچ وجه در افزايش دستمزدها نيست 

اما می . يستپس در کجاست؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند يک بحث مشروح است که در حوصله اين نوشته کوتاه ن

يه و باز هم سرمايه توليد سرمايه داری در اساس خود توليد سرما. توانيم و بايد به طور مختصر به نکاتی اشاره کنيم

نيروی کار، توليد ارزش اضافی، تبديل ارزش اضافی به سرمايه و باز هم سرمايه، به کارگيری مرگباراستثمار. است

 اختراعات و اکتشافات تثمار کارگران، منحل کردن تمامی دستاوردهای دانش وکليه اشکال و راه ها برای تشديد اس

فرايند ارتقای بارآوری اجتماعی کار با هدف باال بردن شدت استثمار کارگران و توليد سرمايه بيشتر و درتاريخی بشر
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انسان ها کار می کنند و هر آنچه چه روند کار اين نظام هردر. پيوسته اين شيوه توليد هستندبيشتر، همه و همه اجزای 

گوشه چشمی به جهان . که نسل های متوالی کارگران دنيا توليد می کنند به سرمايه و بازهم سرمايه مبدل می شود

خود را افزايش دهد، سرمايه است که بايد به طور مستمراين سرشت . سرمايه استهمه دنيا آکنده از. جود بيندازيممو

را کاالحداکثرکاربا حداقل نيروی . انباشت کندعظيم تر بسيار  حجمبرای اين کار، در. را باال بردربارآوری اجتماعی کا

  .به چنگ آرد و اين سودها را به سرمايه های جديد مبدل کندهم عظيم ترو بازسودهای عظيم تر. توليد کند

  
هزينه توليد هر کاال را شايد کم و بيش پائين زيرا . روند باال از يک سو می تواند موجب کاهش قيمت کاالها شود

پروسه بازتوليد و  اما از سوی ديگر اين کوهساراِن سر به فلک کشيده و بی حد و مرز سرمايه ها برای اين که . آورد

اين امر در گرو آن است که بی . ارزش افزائی خود را ادامه دهند سودهای هر چه انبوه تر و کالن تر می خواهند

 و با حالتی جهش آسا بخش هر چه بيشتری از کار کارگران تبديل به سود سرمايه و بخش هر چه ناچيزتری از انقطاع

. در اين مورد به مثالی اشاره کنيم. آن به دستمزد يعنی بهای نيروی کار يا هزينه زندگی کارگران اختصاص داده شود

سرمايه اين شرکت امروز بيش از . مان تأسيس گرديد ميليون تو١٠کارخانه ايران خودرو در شروع کار با سرمايه 

نعتی در طول اين مقايسه اين دو رقم نشان می دهد که حجم سرمايه اين شرکت عظيم ص.  ميليارد تومان است٣٠٠

برای  و کار برای ادامهزامرو ين بدان معنی است که ايران خودروا .افزايش يافته استبرابرهزار ٣٠ مدت تا

يک نتيجه بارز اين . سرمايه هايش بايد ميليون ها برابر سابق سود ساالنه به چنگ آردسه بازانباشت پرواستمرار

 ساعت به معاش يا بهای نيروی کار کارگر ٢روزانه  ساعت کار٨ از هر ١٣۴٣سال مثًال درتغييرات اين است که اگر

 ساعت به دستمزد روزانه او اختصاص ٨ دقيقه از اين ۴٠ايران ناسيونال آن روز اختصاص می يافت امروز حداکثر 

هزار تومانی سال ١٨شرکت ايران خودرو برای اين که چنين شود و چنين سودی را به چنگ آرد بايد پيکان . می يابد

 را تا جايی که رقابت درون بازار اجازه می دهد گرانتر بفروشد و چنين است که در سالهای نيمه اول دهه ١٣۴٧

تبديل ر افزايش دستمزد کارگران بلکه درريشه گرانی نه د.  ميليون تومان به فروش می رساند٧ن را به مبلغ  آ١٣٨٠

  . اصلی گرانی کاالها اينجاسترمز . وليد کارگران به سرمايه استتو بی امان عظيم ترين بخش محصول کار شدن 

   
انحصار تجارت . دی گرانی ها تأثير جدی دارندعالوه بر مؤلفه اساسی باال، عوامل ديگری نيز بر روی سير صعو

داخلی يا خارجی يک کاال در دست يک شرکت يا يک فرد معين سبب می شود که او با خيال راحت و بدون واهمه 

احتکار کاالها توسط افراد معين موجب کميابی . هيچ نوع رقابت به هر ميزان که تيغش می برد قيمت ها را باال برد

تحريم های . ر می شود و به ناگزير رقابت خريداران و باال رفتن قيمت ها را به دنبال می آوردکاالها در بازا

اقتصادی دولت ها عليه يکديگر رقابت ميان مشتريان کاال را وحشتناک باال می برد و گرانی ها را سرسام آور می 

 از راه های مختلف موجب افزايش بخش های مختلف بورژوازی جهانی به لحاظ گوناگون و   جنگ های ميان . سازد

تراست های عظيم اقتصادی که انحصار توليد يک کاال را در اختيار دارند . قيمت ها می شود   بسيار بی رويه تمامی 

نه فقط جنگ و تحريم . بدون دغدغه رقابت، توليدات خود را به قيمت بسيار باال در بازار به فروش می رسانند

ار که حتی فضای سياسی بی ثبات و ناامن می تواند به عنوان يک عامل روانی و اقتصادی و انحصار و احتک
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ريشه گرانی کاالها در . غيراقتصادی موجب تشديد رقابت در ميان خريداران شود و از اين طريق گرانی را دامن زند

 اين گرانی ها ندارد و نمی تنها چيزی که مطلقًا هيچ نقشی در. شرايط روز جامعه ايران در همه عوامل باال نهفته است

هر نوع تالش برای برقراری ارتباطی ميان اين دوتا يعنی . تواند داشته باشد سطح دستمزد يا افزايش احتمالی آن است

ريشه واقعی گرانی ها در نفس . تورم و ميزان دستمزد کارگران به طور قطع به جزعوام فريبی هيچ چيز ديگر نيست

مادام که سايه شوم اين نظام بر سر بشر سنگين است روند تصاعدی گرانی . ی قرار داردموجوديت نظام سرمايه دار

برای خالصی از شر . علت واقعی گرانی، در توليد با هدف کسب سود نهفته است. ها هم اجتناب ناپذير است

  . شتا بايد در نهايت کل نظام بردگی مزدی را از ميان برد گرانی

  

  !يم ول شکارگران عليه سرمايه متشک
  

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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