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 نقد اظهارات يک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ايران
 ۱۳۹٥ فروردينسهراب شباهنگ، 

فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، طی هفته های اخير در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته های خود دربارۀ مزد حداقل و به طور 

کلی سطح مزدها در ايران، هزينۀ زندگی خانوار کارگری و هزينۀ متوسط زندگی خانوار شهری، رابطۀ بين مزد و تورم، ميزان و 

و سرانجام چگونگی برون رفت  ۱۳۹٥ازمان ها و فعاالن کارگری به مناسبت مزد حداقل سال مبنای مزد درخواستِی شماری از س

 از وضع موجود، اظهاراتی کرده که کارگران و فعاالن کارگری نمی توانند به آنها بی اعتنا باشند.

از نادرست در آن اظهارات، و به اظهارات رئيس دانا و نقد آنها، يعنی جداکردن درست  داليل ضرورت توجه و برخوردبرخی از  

 بررسی نتايج عملی چنين اظهاراتی از اين قرارند:

الف) رئيس دانا از زمرۀ اقتصاددانان جريان های غالب و نيمه غالب اقتصادی محافل دانشگاهی و روشنفکری رسمی ايران، يعنی 

خود را از نظر اقتصادی پيرو سوسياليسم علمی جريان های نئوليبرالی، نهادگرائی، کينزی و غيره نيست و بارها و به صراحت 

) و نقدها و نظرات ايجابی خود را متکی بر نظرات مارکس و روش تحليل او قلمداد کرده است. بدين سان آموزنده ۱اعالم داشته (

پاسخ » ئی هستی؟آيا تو چنانکه می نما«او در جدال های مربوط به اقتصاد سياسی روشن گردد و به پرسش:  جايگاه واقعیاست که 

 داده شود. 

اجتماعی و  –ب) رئيس دانا در بحث ها، مصاحبه ها، مناظرات اقتصادی و جدال های قلمی اش، خود را مدافع منافع اقتصادی 

سياسی طبقۀ کارگر اعالم می کند و از اين فراتر خود را نه تنها کارشناس و مشاور بلکه سخنگو و حتی دادرس کارگران (البته بعد 

اجتماعی و سياسی طبقۀ کارگر از ديدگاه رئيس دانا کدام اند و او چگونه از  –) بايد ديد منافع اقتصادی ۲خدا!) جلوه می دهد ( از

 آنها دفاع می کند؟ 

پ) اگر در اظهارات و بحث های رئيس دانا خطاهای جدی وجود دارد (که نشان خواهيم داد چنين است)، بايد ريشه ها و پايه های 

 آن خطاها را شناخت، آنها را توضيح داد و نتايج عملی آن خطاها را ارزيابی کرد.نظری 

نتيجۀ «ما در زير نخست روی برخی از ارقامی که رئيس دانا در مورد وضعيت کارگران اعالم می کند (و برخی از آنها را 

ا نشان می دهيم، سپس اين نظر رئيس دانا را می داند) مکث می کنيم و عدم دقت و نادرستی پاره ای از آنها ر» پژوهش های خود

به افزايش عمومی قيمت ها يعنی به تورم » در نتيجه«نقد می کنيم که می گويد افزايش مزد باعث افزايش هزينۀ توليد می شود و 

دانا در مقابل  می انجامد (هرچند اين افزايش از نظر او در مقابل تورم موجود، اندک است). پس از آن به نقد موضع گيری رئيس

تشکل کارگری و فعاالن طرفدار طبقۀ کارگر صورت  ۱۳که از سوی  ۱۳۹٥اعالم رقم سه و نيم ميليون تومان برای مزد سال 

در ماه) پايۀ علمی   ميليون تومان ٥/۳انتقاد او به مبلغ مزد درخواستی تشکل های کارگری (گرفته می پردازيم و نشان می دهيم که 

 . در پايان به برخی ريشه ها و مبانی اشتباهات و خطاهای نظری او و نتايج عملی آنها اشاره می کنيم.و اقتصادی ندارد

 

 ارقام اعالم شده از جانب رئيس دانا -۱

و در ديگر مصاحبه ها و مناظره هائی که » ۱۳۹٥برآوردهای واقعی "حداقل دستمزد" در سال « رئيس دانا در آغاز بحث خود در 

درصد ارزيابی می کند (برخالف  ٥/۱۸نرخ بيکاری در ايران را حدود  به درستیانجام داده  ۱۳۹٥دربارۀ مزد حداقل در سال 

ان بيکار درصد اعالم نموده است) و بر اين واقعيت تأکيد دارد که اکثريت عظيم کارگر ۱۱ /٥آمار رسمی که نرخ بيکاری را حدود 

از هيج درآمدی برخوردار نيستند. البته بسياری از اقتصاددانان رسمی و دولتی و برخی نمايندگان مجلس اسالمی و قلم زنان و 

سخنرانان طرفدار رژيم (موافق يا مخالف کابينۀ روحانی) هم نرخ واقعی بيکاری را بسيار باالتر از نرخ رسمی اعالم شده از سوی 

 ت کار می دانند.مرکز آمار و وزار
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ذکر می کند و سپس می  ۱۳۹٥تا  ۱۳۹۰رئيس دانا سپس يک رشته ارقام رسمی در مورد مزد حداقل و نرخ تورم در سال های 

۱دريافتی واقعی [خانوار کارگری] شامل سنوات، حق اوالد، يارانه، اشتغال ساير افراد خانوار (معادل  «گويد: 
۲

نفر) و جز آن به   

او آنگاه به تشريح چند روش برای تعيين مزد حداقل می پردازد و  ».درصد بيش از حداقل دستمزد است ٦۰طور متوسط در حدود 

 ارائه می دهد که عبارتند از:  ۱۳۹٥پنج رقم بر حسب معيارها و روش های مختلف محاسبه برای حداقل قانونی مزد در سال 

تومان در  ۱۲۸۰۰۰۰تومان در ماه؛  ۱۱۳۰۰۰۰تومان در ماه؛  ۱٤٤۰۰۰۰تومان در ماه؛  ۱۱۷۷۰۰۰ه؛ تومان در ما ۸۲۰۰۰۰

 تومان در ماه.  ۱٦۲۰۰۰۰ماه و 

او در ضمن به کسانی که به نام نمايندۀ کارگر در شورای عالی کار شرکت می کنند توصيه می کند که در مذاکرات مزد حداقل 

(رئيس دانا، » ميليون تومان در ماه چشم بدوزند.  ٥/۱تومان در ماه قانع نشوند و بيشتر به  ۱۱۷۷۰۰۰به کمتر از « ۱۳۹٥برای 

 و مصاحبه های مختلف.)» دستمزد و جامعه«در گردهمائی  سخنرانی ،۱۳۹٥برآوردهای واقعی "حداقل دستمزد" در سال 

شويم نخست به دو دادۀ اساسی  ۱۳۹٥ما پيش از آنکه وارد معيارها و چگونگی محاسبات رئيس دانا در مورد مزد حداقل در سال 

نتايج نفر فرض می شود ( ٤٤/۳معادل ۱۳۹۳يعنی: الف) ميانگين هزينۀ يک خانوار شهری که تعداد متوسط اعضای آن در سال 
)،  و ب) خط فقر مطلق و خط فقر ۱۰ص  ۱۳۹٤از انتشارات بانک مرکزی، شهريور ،۱۳۹۳بررسی بودجۀ خانوار در سال 

نسبی که در محاسبات مربوط به مزد حداقل اهميت اساسی دارند می پردازيم و نشان می دهيم که رئيس دانا ارقامی نادقيق و 

وند که ارقام ارائه شده از جانب او بيش از نادرست در اين دو مورد ارائه می دهد که در محاسباتش اثر می گذارند و باعث می ش

حد کوچک گردند. البته اگر رئيس دانا مقادير دقيق ارقام فوق را هم به کار می برد باز به خاطر منطقی که در پشت محاسبات او 

 وجود دارد و پائين تر به آن خواهيم پرداخت، ما نمی توانستيم با اظهاراتش توافق داشته باشيم.

ميليون تومان برآورد می کند که اين رقم را براساس  ٥۹/۲را  ۱۳۹٥ميانگين هزينۀ ماهيانۀ يک خانوار شهری درسال رئيس دانا 

و پيش بينی تورم ۱۳۹٤يک خانوار شهری (از داده های مرکز آمار) با در نظر گرفتن نرخ تورم سال  ۱۳۹۳سال  هزينه خالص

 محاسبه کرده است.۱۳۹٥سال 

 يك ناخالص ۀهزين متوسط ۱۳۹٤از انتشارات بانک مرکزی در شهريور » ۱۳۹۳نتايج بررسی بودجۀ خانوار در سال «طبق  

 )۸معادل دو ميليون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است. (ص  ۱۳۹۳در سال  ریهش خانوار

بايد اين مبلغ را با در نظر گرفتن تورم سال  ۱۳۹٥برای محاسبۀ تقريبی ميانگين هزينۀ ناخالص ماهانۀ يک خانوار شهری در سال  

 ۱۳۹٥بدين سان متوسط هزينۀ ناخالص ماهيانۀ يک خانوار شهری در سال به روز کرد.  ۱۳۹٥و پيش بينی تورم سال  ۱۳۹٤

ميليون تومان اعالم  ٥۹/۲ميليون تومان در ماه خواهد بود. اين رقم با رقم  ٦/۳و يا تقريباً  ۲۷۳۹۷۰۰× ۱٤/۱× ۱٥/۱ برابر

  شده از سوی رئيس دانا حدود يک ميليون تومان در ماه اختالف دارد.

را؟ برای روشن شدن » هزينۀ خالص«خانوار را در نظر گرفت و يا » هزينۀ ناخالص«حال اين پرسش به ذهن آيد که آيا بايد 

موضوع و پاسخ دادن به اين پرسش، تعريف هزينۀ خانوار، هزينۀ ناخالص و هزينۀ خالص را آن چنان که مورد استفادۀ مرکز آمار 

 بانک مرکزی است در اينجا می آوريم:و 

ـا هديه به ديگران هزينه : ارزش پولی كاالی تهيه شده يا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعـضا و يهزينه«

ناميده می شود كه شامل خريد، توليد خانگی، در برابر خدمت، از محل كـسب، پاياپای و مجانی است كه به صورت پولی برآورد 

 . و جزو هزينه منظور می شود

 بدون درنظر گرفتن فروش دست دوم كاال خانوار ۀ: عبارت است از هزينناخالصۀ هزين 

ناخالص منهای فروش دست دوم كاالها. بنابراين در مواردی كه ارزش كاالهای فروخته  ۀاست از هزين : عبارتهزينه خالص

 .»شده بيشتر از ارزش كاالهای خريداری شده باشند، حاصل به صورت عـدد منفـی درج می شود
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، که طبق قاعدۀ فوق بايد از هزينۀ ناخالص کم شود تا هزينۀ خالص به »فروش دست دوم کاالها«روشن است که درآمد ناشی از 

از اين رو هزينۀ خانوار کارگری هزينۀ دست آيد، يا اصوال در خانواده های کارگری موضوعيت ندارد و يا مبلغی ناچيز است. 

 . ناخالص است و نه هزينۀ خالص

خانوار کارگری که در کنار شغل اصلی نه به کار داللی، معامالت ملکی و سمساری می پردازد و نه به خريد و فروش سکه،  برای

بی معنی است.  درآمد يا اضافه درآمد حاصل از فروش دست دومدالر، طال، عتيقه، خودرو دست دوم، فرش و غيره اشتغال دارد، 

يخچال يا تلويزيون را که ده پانزده سال از عمرش می گذرد يا فرش کهنه ای را  ممکن است يک خانوار کارگری در سال يک

از  به طور مستمرممکن است عايد خانوار کارگری شود مبلغی نيست که بتوان آن را  فروش تصادفیبفروشد. مبلغی که از چنين 

 ٦/۳دگی کارگران هزينۀ ناخالص يعنی رقم . پس منطقی است که برای محاسبۀ ميانگين هزينۀ زنهزينۀ ناخالص خانوار کم کرد

. رئيس دانا يا اين واقعيت زندگی کارگران را نمی بيند يا ميليون تومان در ماه ٥۹/۲ميليون تومان در ماه در نظر گرفته شود و نه 

 .آن را می داند اما به روی خود نمی آورد و رقمی بسيار کمتر از هزينۀ واقعی زندگی کارگران ارائه می دهد

البته يک حالت ديگر هم قابل تصور است و آن اينکه خانوار کارگری به خاطر کمبود درآمد و ناتوانی از پرداخت هزينه های  

ماهيانه بخشی از وسايل خانه و يا مختصر اشيای نسبتا قيمتی خود را بفروشد يا به گرو بگذارد. در اين حالت نبوغ اقتصادی ای که 

) الزم ۳ددانان برجستۀ ايران يافت می شود و يا بينش انسانی و اجتماعی و سخاوت طبع شايالک واری (تنها در ميان برخی اقتصا

 است تا کسی بتواند مبالغ حاصل از فروش چنين اشيائی را از هزينۀ زندگی خانوار کارگری کم کند!

ميانگين  -که اقتصاددانان برجسته نيستند و از فضايل انسانی شايالک گونه هم بهرۀ کافی ندارند  –بدين سان برای آدم های عادی 

ميليون  ٥۹/۲ميليون تومان در ماه است و نه  ٦/۳، معادل ۱۳۹٥نفری در سطح کل کشور در سال  ٤٤/۳ هزينۀ ماهانۀ خانوار

 هزينه متوسط بررسیفاوت است. بنا بر داده های بانک مرکزی تومان. البته در شهرهای مختلف کشور و در روستاها اين رقم مت

چهار ميليون و  حدود ماهانه با تهران استان كه دهد می نشان مختلف های استان شهری مناطق در ساكن خانوار يك ساالنه ناخالص

 و هزينه  بيشترين) ۱۳۹٥(پنج ميليون و دويست و هفتاد هزار تومان در ماه در سال  ۱۳۹۳بيست و يک هزار تومان در سال 

(دو ميليون و هشتاد و سه هزار تومان در  ۱۳۹۳ماهانه يک ميليون و پانصد و هشتاد نه هزار تومان در سال  حدود با لرستان استان

 (ارقام درون پرانتز از من است. س. ش.) .اند داده اختصاص خود به را هزينه )  کمترين۱۳۹٥ماه در سال 

. طبق ارقام ارائه شده است ۱۳۹٥رقم ديگری که رئيس دانا تخمين درستی از آن به دست نمی دهد خط فقر نسبی در ايران در سال 

 رقم رسمیميليون تومان در ماه است. حال ببينيم  ٥۹/۲از سوی رئيس دانا خط فقر نسبی در ايران همان هزينۀ متوسط خانوار يا  

 در اين مورد چقدر است؟

بهمن  ۱۷» (تجارت فردا«حيدری، مجری طرح مطالعۀ خط فقر در ايران در مرکز آمار، در مصاحبه ای با هفته نامۀ  خليل

 تومان ۸۰۰هزار و  ٥۷٤هشت ميليون و به ترتيب  ۹۲شهری و روستايی در سال سرانۀ خط فقر ) می گويد: ۱٦٦، شمارۀ ۱۳۹۴

  برآورد شده است. سالدر  تومان ۷۰۰هزار و  ۷٦۱و چهار ميليون و  در سال

خط فقر  ۱۳۹۲در سال  –که آخرين اطالعات رسمی در زمينۀ خط فقر در ايران است  –بدين سان طبق داده های خليل حيدری 

۸٥۷٤۸۰۰  =۷۱٤٥٦۷در مناطق شهری برابر نسبی سرانه
۱۲

بوده است. اگر تعداد متوسط اعضای يک خانوار شهری  در ماهتومان   

 ×۷۱٤٥٦۷=   ۲٥۰۰۹۸٤طبق داده های مرکز آمار برابر۱۳۹۲نفر فرض کنيم، خط فقر نسبی در سال  ٥/۳ را مانند رئيس دانا

 ۱۳۹٤، ۱۳۹۳دو ميليون و پانصد و يک هزار تومان در ماه بوده است. برای محاسبۀ خط فقر نسبی در سال های و يا تقريبا  ۳ /٥

معادل ۱۳۹٥بدين سان خط فقر نسبی مناطق شهری در سال بايد نرخ تورم در اين سال ها را نيز در نظر بگيريم.  ۱۳۹٥و 

ميليون و هفتصد و نود هزار تومان در ماه خواهد بود که حدود يک  ۳در حدود و يا  ۲٥۰۰۹۸٤ ×۱/۱٥٦ ×۱/۱٤ ×۱/۱٥

اعالم کرده بيشتر ۱۳۹٥که رئيس دانا به عنوان خط فقر نسبی سال ميليون تومانی  ٥۹/۲ميليون و دويست هزار تومان از رقم 
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برابر سه ميليون و هفتصد و  ۱۳۹٥نفر بگيريم رقم  خط فقر نسبی در سال  ۳ /٤٤(اگر تعداد متوسط اعضای خانوار را  است.

بيست و پنج هزار تومان در ماه خواهد بود که يک ميليون و صد و سی و پنج هزار تومان از رقم خط فقر نسبی اعالم شده از سوی 

 رئيس دانا بيشتر است.)

را  ۱۳۹٥ر نسبی در سال و هم خط فق ۱۳۹٥بدين سان می بينيم که رئيس دانا تالش دارد هم هزينۀ ميانگين خانوار شهری در سال 

حتی بسيار کمتر از ارقامی که مقامات و نهادهای رسمی جمهوری اسالمی (بانک مرکزی و مرکز آمار) اعالم کرده اند، به خورد 

 خوانندگان و شنوندگان خود بدهد! در ادامۀ مقاله به داليل اين تالش او خواهيم پرداخت.

 با مزدبرخورد رئيس دانا به تورم و رابطۀ آن  -۲

تا کنون و ب) رابطۀ بين ۱۳٥۸در اينجا به دو موضوع برخورد می کنيم: الف) رابطۀ بين مزدهای اسمی و نرخ تورم از سال 

 افزايش حقيقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری).

و نيز مزد حداقل در همين سال ها را اگر  ۱۳۹٥تا  ۱۳۹۰در اين زمينه، رئيس دانا ارقام مزد حداقل رسمی در سال های  الف) 

 افزايش مزد همه ساله به تناسب تورم صورت می گرفت ذکر می کند که می توان آنها را در جدول زير خالصه کرد:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

به جدول افزوده شده است. سطر سوم  ۱۳۹٥(ارقام مربوط به مزد حداقل رسمی با توجه به بخشنامه های وزارت کار تدقيق شده اند، مزد حداقل رسمی سال  

 جدول عين ارقامی است که رئيس دانا ارائه کرده است. س. ش.)

) به تناسب تورم افزايش می يافت ۱۳۹٥رئيس دانا به درستی نتيجه می گيرد که اگر مزد حداقل همه ساله (و از جمله برای سال 

ت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان در ماه می رسيد. می بايست به يک ميليون و صد و شص ۱۳۹٥مبلغ آن برای سال 

در حالی که مزد حداقل مصوب شورای عالی کار از اين رقم بسيار کمتر است. همچنين ديده می شود که همه ساله مزد حداقل 

 رسمی از مزد حداقلی که می بايست به نسبت نرخ تورم رسمی افزايش يابد کمتر بوده است.

) اينکه ۲) اينکه مزد حداقل در دوران حکومت جمهوری اسالمی به نسبت تورم افزايش نيافته و ۱موضوع، يعنی  رئيس دانا دو

حتی اگر مزد حداقل همه ساله به نسبت تورم هم افزايش می يافت باز از خط فقر مطلق و به طريق اولی از خط فقر نسبی بسيار 

قلمداد می کند. ما پائين تر نشان خواهيم داد که اين نکات سال  ال اخير خوديک س» تحقيقات«نتيجۀ خود و » کشف«کمتر می بود 

بيان شده  به نحو مستند، مستدل و مشروحیها پيش از اظهارات رئيس دانا در جنبش کارگری ايران و در ادبيات سوسياليستی ايران 

 اند.

رئيس دانا از اينکه افزايش مزد به تناسب تورم پاسخگوی مشکالت کارگران نيست به درستی به اين نتيجه می رسد که نبايد به تز 

قانون کار، مزد حداقل کارگران به زحمت به  ٤۱افزايش مزد به نسبت تورم چسبيد. رنيس دانا می پذيرد که با تکيه بر بند اول مادۀ 

) ٤۱مادۀ  ۲اما هنوز نسبت به بند دوم اين ماده توهم دارد و هنوز به اين امامزاده (بند قر مطلق می رسد، مبلغی معادل نصف خط ف

 .دخيل می بندد

مزد حداقل  سال
 رسمی

 (تومان در ماه) 

مزد حداقل اگر همه 
ساله به نسبت تورم 

 افزايش می يافت
۱۳۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ٤۰۸٥۸۷ 
۱۳۹۱ ۳۸۹۷٤ ٥٤۹٦٤۳۳ 
۱۳۹۲ ٤۷۸۱۲٦٥ ٥۲۸۰۹ 
۱۳۹۳ ٦۰۸۹۱۰ ۸۷۹۳۳٤ 
۱۳۹٤ ۷۱۲٤۲٥ ۱۰۱٦٥۱۰ 
۱۳۹٥ ۸۱۲۱٦۰ ۱۱٦۸۹۸٦ 
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رقم متفاوت برای مزد حداقل براساس روش های مختلف و معيارهای گوناگون ارائه می دهد (ظاهراً برای  ۷تا  ٥رئيس دانا  

البته به جز سليقۀ کسانی که به خاطر کج سليقگی برای دستيابی به آمارهای واقعی  - »مطابق هر نوع سليقه«و » جوری جنس«

رئيس دانا و از عينک او به پديده ها و داده های » محاسبات کارشناسانۀ«اقتصاد ايران به منابع اصلی رجوع می کنند و از کانال 

ل و حوش يک و نيم ميليون تومان در ماه برای مزد حداقل رئيس دانا به عنوان نتيجه گيری رقمی در حواقتصادی نمی نگرند.) 

اشتغال ساير افراد خانوار يارانه ها، حق سنوات، حق اوالد، حق اياب و ذهاب و هزينۀ غذا در محل کار، پيشنهاد می کند که اگر با 

۱(معادل 
۲

نفر) جمع شود تازه به خط فقر مطلق يک خانوار کارگری که تعداد متوسط اعضای آن سه و نيم نفر فرض شده می   

و توسل به قانون » عدالت اجتماعی«برای تضمين چنين مزد حداقلی دست به دامن موعظه های اخالقی دربارۀ رئيس دانا  .رسد

ن عدالت اجتماعی، نياز انسانی، ضرورت پاسخگويی به ارزش آفرينان بنابراي «اساسی حکومت اسالمی می شود و می گويد: 

واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعيين شود که هيچ کارگری به زير خط فقر مطلق 

 ).۱۳۹٥برآوردهای واقعی "حداقل دستمزد" در سال (رئيس دانا، » سقوط نکند.

)، چرا در درجۀ اول و به عنوان نقطۀ آغاز با عدد و رقم غير قابل ٤قول خود، به عنوان اقتصاددان مارکسيست ( رئيس دانا، به

انکار نشان نمی دهد که چه ميزان از محصول ناخالص داخلی کشور را کارگران مزدی (يدی و فکری) توليد می کنند، سهم مزد يا 

کل سود سرمايه داران، نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرمايه در ايران چقدر دريافتی کارگران مولد و کل کارگران، ميزان 

 )٥است؟ (

هرکسی که مدعی پشتيبانی از خواست های فوری و مبرم و اهداف دراز مدت و تاريخی طبقۀ کارگر است بايد قبل از هرگونه 

ر واضح است: چنين تحليل ها و محاسباتی دست کم به بحثی در مورد تورم، خط فقر و غيره، نکات باال را روشن کند. علت اين ام

 دو دليل ضروری اند:

) برای شناخت طبقۀ کارگر از روابط اقتصادی و وضعيت مشخص جامعۀ سرمايه داری ايران، شناخت طبقۀ کارگر از وضعيت ۱

ئی او از استثمار و نظام خود و ديگر زحمتکشان و شناخت طبقۀ کارگر از دشمنان طبقاتی خود و در نتيجه درک شرايط رها

 طبقاتی.

 اجتماعی روز و مبارزات سياسی اين طبقۀ. –) برای پيشبرد مبارزات اقتصادی ۲

کارگران تنها با ارزيابی عينی و علمی از وضعيت خود و ديگر طبقات در جامعۀ سرمايه داری موجود، با محاسبات دقيق در  

ثمارشان در نظام سرمايه داری از سوی ديگر (يعنی درک چگونگی توزيع مورد هزينۀ زندگی از يک سو و ميزان و نرخ است

ثروت در اين جامعه و مکانيسم به وجود آورندۀ آن)، با تکيه بر آمارها و داده های تا حد ممکن واقعی است که می توانند امکان 

کنند. در مورد محاسبات اخير است که بايد واقعی تحقق خواست های خود و دامنۀ مانوور خود را مثال در حوزۀ مزد حداقل تعيين 

مبارزۀ مصممانه، «با  تنهابه نرخ تورم، خط فقر مطلق و نسبی و غيره پرداخت. به قول بيانيۀ پنج تشکل کارگری، کارگران 

 در چارچوب  خواست ها و اهداف خود می توانند گامی به پيش بردارند.» متحدانه و روشن بينانه

در چارچوب قانون کار ارتجاعی رژيم  و نهواست های مبرم و اهداف تاريخی خود و با منطق علمی خود در چارچوب خ تنهاآری 

و يا » عدالت اجتماعی«يا داشتن چشم اميد به يارانه ها يا دوختن وصله پينه هائی بر مقررات موجود  يا آه و افسوس در مورد نبود 

پا ارتجاعی رژيم و يا توسل به منطق و دستگاه فکری بورژوازی برای يافتن خود فريبی و عوام فريبی در مورد قانون اساسی سرا

 راه حل!

 ما پائين تر به معيار و مبنائی که از نظر ما خواست کارگران برای افزايش مزد می تواند بر آن متکی باشد اشاره خواهيم کرد. 

 تا کنون ۱۳٥۸رابطۀ بين مزد حداقل و تورم از سال 
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مزد حداقل در دوران حکومت اسالمی به نسبت تورم افزايش نيافته و اينکه حتی اگر باالتر گفتيم که رئيس دانا اين واقعيت را که 

مزد حداقل به نسبت تورم هم افزايش می يافت باز بسيار کمتر از خط فقر مطلق در ايران می شد، کشف خود قلمداد می کند. ببينيم 

 رد؟آيا اين ادعا حقيقت دا

) اينکه مزد حداقل، و ۱نويسندۀ اين سطور از سال ها پيش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون اين دو موضوع يعنی 

که  –) اينکه حتی اگر مزد حداقل در ايران ۲به طور کلی مزدها، در طول جمهوری اسالمی به نسبت تورم افزايش نيافته اند و 

تا کنون به نسبت تورم هم  ۱۳٥۸از سال  –ی پيشرفته بخش اعظم مزدها برابر يا کمتر از آنند برخالف کشورهای سرمايه دار

افزايش يافته بود باز مزد حداقل از خط فقر مطلق و به طريق اولی از خط فقر نسبی بسيار کمتر می بود، را به شکلی مبسوط و با 

 ارائۀ آمار و داده های فراوان توضيح داده است.

نوشته و  ۱۳۸۸که در اسفند سال  » گامی ديگر در تشديد استثمار مطلق کارگران: ۱۳۸۹مزد حداقل برای سال « قالۀ مثال در م

 –به بعد را دربر می گرفت. چنين جدولی  ۱۳٥۸)، من جدولی تنظيم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از سال ٦منتشر شده (

پيش از آن نه توسط نهادهای رسمی، نه اقتصاددانان و تحليل گران اجتماعی و نه احزاب و سازمان های  –تا آنجا که من می دانم 

اين جدول را به روز کرده ام و در مقالۀ حاضر نيز آخرين اطالعات در  ۱۳۸۹سياسی ارائه نشده بود. من طی سال های بعد از 

 آخر مقاله)  مورد مزد حداقل و نرخ تورم را در آن می آورم. (پيوست 

مزد حداقلی را که همه ساله مطابق نرخ تورم افزايش يافته باشد حساب کرد و  به سادگیبا استفاده از جدول مذکور می توان 

 تا کنون به تناسب تورم افزايش نيافته اند. ۱۳٥۸مالحظه نمود که مزدهای حداقل در طول سال های 

که در اول ارديبهشت » مزدهای حقيقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ايرانسير قهقرائی « من در مقالۀ ديگری تحت عنوان 

نوشته شده و در سايت آذرخش قابل دسترسی است، در نقد سازمان های سياسی ای که شعار افزايش مزد به تناسب تورم را  ۱۳۹۰

مطرح می کردند (و هنوز هم برخی به آن چسبيده اند) با تکيه بر جدول مذکور و محاسباتی بر پايۀ داده های مندرج در آن چنين 

 گفتم:

ژيم جمهوری اسالمی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزايش مزد حداقل می بايد هر سال به ... اگر بورژوازی ايران و ر «

تومان در ماه می  ٤۱٦۸۱٤به مبلغ  ۱۳۹۰نسبت تورم صورت گيرد، رعايت می کردند، [می بايست] حداقل مزد اسمی برای سال 

تومان در ماه از مزد حداقل  ۸٦٥۱٤تومان اعالم شده که  ۳۰۰هزار و  ۳۳۰رسيد در حالی که اين رقم از جانب شورای عالی کار 

 براساس قانون کار خود رژيم هم کمتر است!

اگر مزد هر سال به نسبت نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی باال می رفت و در نتيجه کارگرانی که پائين ترين مزد را 

تومان در ماه محاسبه کرده  ٤۰۸٥۸۷[رئيس دانا اين مبلغ را ند  تومان دريافت می کرد ٤۱٦۸۱٤معادل  ۱۳۹۰می گيرند در سال 

و بقيۀ کارگران هم به همين نسبت مزدشان م کمتر است و عمال هر دو رقم يکسانند] % از رقمی که من حساب کرده بود۲که حدود 

معادل سال ۱۳۹۰سال  افزايش می يافت در آن صورت قدرت خريد سابق کارگران حفظ می شد يعنی سطح زندگی کارگران در

% مبلغ اخير را ۷۹تومان کمتر است و تنها  ٤۱٦۸۱٤تومان از  ۸٦٥۱٤باقی می ماند! اما مزد حداقل اسمی کارگران مبلغ  ۱۳٥۸

به اندازۀ  ۱۳٥۸تشکيل می دهد. نتيجه اينکه حتی با پذيرش ارقام اعالم شده تورم از جانب رژيم می بينيم که کارگران نسبت به سال 

اين در صد بد تر شده است!  ۲۱سال پيش به ميزان  ۳۲% قدرت خريد خود را از دست داده اند. يعنی وضع زندگی کارگران از ۲۱

 وضعيت معنی ديگری جز استثمار مطلق کارگران ندارد.

حالی که می دانيم  تومان در ماه کمتر نباشد در ۳۰۰هزار و  ۳۳۰البته همۀ اينها در صورتی است که واقعاً مزد هيچ کارگری از 

 تومان در ماه را هم ندارند.  ۳۰۰هزار و  ۳۳۰ميليون ها کارگر حتی همين 
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. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمينۀ مزد اين نيست که مزدها به نسبت تورم باال نرفته اند

تومان در ماه رسيده بود و بقيۀ مزدها  ٤۱٦۸۱٤تومان به  ۳۰۰هزار و  ۳۳۰نرخ تورم باال رفته بودند، يعنی اگر مزد حداقل بجای 

تومان در ماه کمتر از يک سوم خط فقر در  ٤۱٦۸۱٤هم به همين نسبت باال رفته بود باز هم کارگران زير خط فقر می بودند. زيرا 

 )۲۲ص  زنان در جهان و ايران،سير قهقرائی مزدهای حقيقی و استثمار مضاعف (» نفری در تهران است. ٤يک خانوار 

در صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزايش يافته  ۱۳۹۳محاسبۀ مشابهی برای تخمين مزد حداقل رسمی در سال 

 بودند می توان انجام داد: 

بانک مرکزی فرض کنيم، اين شاخص بنا بر داده های  ۱۰۰برابر  ۱۳۹۰اگر شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی را در سال 

رسيده است (سند شاخص کاالها و  ۲/۲۰۳به  ۱۳۹۳) و در سال ۱۳۹۰تا  ۱۳۱٥بوده (سند تورم از  ۳۸/۰برابر ۱۳٥۸در سال 

 /۷٤به ميزان  ۱۳۹۳تا  ۱۳٥۸). پس بهای کاالها و خدمات مصرفی از سال ۱۳۹۳خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران سال 

٥۳٤ =  ۲۰۳/۲
۰/۳۸ 

٦۰۸۹۱۰  =  ۳٥۸برابر و مزدهای حداقل اسمی   
۱۷۰۱

برابر شده اند. يعنی قيمت کاالها و خدمات مصرفی به طور  

اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم افزايش می يافتند مزد حداقل در سال  درصد از مزدها بيشتر افزايش يافته اند. ٥۰متوسط حدود 

هزار تومان  ۱٦٥يعنی يک ميليون و  ۱۳۹۳البته باز از خط فقر مطلق در سال  تومان می رسيد که ۹۰۹٥۸۷می بايست به  ۱۳۹۳

 در ماه  کمتر می بود.

را، در صورتی که اين مزد همه ساله مطابق تورم افزايش می يافت، حساب  ۱۳۹٥بر همين اساس می توان مزد حداقل برای سال 

و  ۱۳۹٤حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال  ۱۳٥۸سال  که بر اساس نرخ تورم از ۱۳۹۳کرد. کافی است مزد حداقل سال 

در صورتی که اين مزد همه ساله  ۱۳۹٥افزايش دهيم. در اين صورت مزد حداقل برای سال  ۱۳۹٥پيش بينی نرخ تورم در سال 

تومان در ماه برسد. (رئيس دانا اين مبلغ را ۱۱۹۲٤٦۸و يا  ۹۰۹٥۸۷ ×۱٤/۱ ×۱٥/۱مطابق تورم افزايش می يافت می بايست به 

% از رقمی که من حساب کرده ام کمتر است. البته اين اختالف ناچيز و ناشی از تقريب های ۲محاسبه کرده که حدود ۱۱٦۸۹۸٦

 محاسباتی است).

ی عالی کار بيشتر تومان مصوب شورا ٦٦۰هزار و  ۸۱۲تومان در ماه که به اين صورت به دست می آيد از  ۱۱۹۲٤٦۸مبلغ  

 بسيار کمتر است.  ۱۳۹٥ولی از خط فقر مطلق سال 

بدين سان ديده می شود که نشان دادن اختالف بين مزدهای حداقل رسمی و مزد حداقل اگر همه ساله اين مزد مطابق تورم افزايش 

ندارد، که رئيس نيا آن را » تحقيق«به  می يافت و اينکه حتی در اين صورت از خط فقر کمتر می بود کار پيچيده ای نيست و نيازی

به رخ مستمعان خود می کشد تا احتماال آنها را به تحسين يا سکوت وادارد! هرکس که تعريف تورم و چهار عمل اصلی را بداند و 

تمام اين جدول مزدهای حداقل رسمی و ارقام مربوط به تورم يا شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی را در دست داشته باشد (که 

اطالعات اکنون قابل دسترسی هستند)، می تواند محاسبات باال يا اکثريت قريب به اتفاق محاسباتی را که رئيس دانا انجام داده، انجام 

دهد. به عبارت ديگر اکثريت قريب به اتفاق کارگران توانائی الزم برای انجام اين گونه محاسبات را دارند. يک روشنفکر، و از 

صاددانی که خود را مدافع حقوق و منافع کارگران می داند، وظيفه دارد مباحث پيچيده را آسان و برای تودۀ کارگر و جمله اقت

 زحمتکش قابل فهم کند نه اينکه مباحث ساده را غامض و اسرار آميز جلوه دهد.  

 ب) رابطۀ بين افزايش حقيقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری)

يکی از مبانی استداللی کارفرمايان دولت برای جلوگيری از افزايش «رئيس دانا در مورد تأثير افزايش مزد بر نرخ تورم می گويد: 

رئيس دانا اين نظر » متناسب در حداقل دستمزد نظريه ی ايجاد تورم است که می گويند کمی بعد دامن خود کارگران را می گيرد.

شد نشان دهد که چنين تأثيری کم است و با توجه به نرخ باالی تورم در کشور چندان قابل مالحظه نيست. را رد نمی کند بلکه می کو

 استدالل رئيس دانا چنين است: 



۸ 
 

 ۲۰و حداکثر  ۱٥تا  ۱۰متوسط سهم دستمزد در هزينه ی تمام شدۀ کاال در صنايع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح باال «

کمان ، کاهش دستمزد و تشديد فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزينه ی تمام درصد است (علی دينی تر

درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنايع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل توليد  ۲۰شده باال و باالتر از 

ه ندارند. البته در صنايعی که بر دانش و نيروی کار تخصصی متکی است اين کم و در نتيجه نقش زيادی در متوسط هزينه تمام شد

سهم هم چنان باال است اما آنها هم سهم کمی در توليد دارند و نيروی کارشان نيروی کارگری به حساب نمی آيد. بنابراين افزايش دو 

حاال اگر بپذيريم نيمی از اين افزايش از محل سود درصد باال می رود.  ۱۰برابر دستمزد به معنای آن است که هزينۀ تمام شده 

درصد از توليد ملی را تشکيل  ۳۰درصد خواهد بود. از آنجا که صنايع مورد بحث ما در حدود  ٥پرداخت می شود اين افزايش فقط 

درصدی  ٤۰و  ۳۰، ۲۰، ۱٥درصد نرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم های  ٥/۱درصد هم به  ٥می دهند بنابراين آن 

 ٤کشور ناچيز است. محاسبات ديگر هم نشان داده اند که افزايش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست باال به دو برابر فقط 

 »درصد نرخ تورم را زياد می کند.

درصد است پس  ۱۰بدين سان اساس استدالل رئيس دانا چنين است: از آنجا که سهم مزد در هزينۀ توليد (در بخش صنعت) حدود 

% ٥درصد به هزينۀ توليد در اين بخش اضافه می کند که اگر نصف آن از  سود سرمايه کم شود تنها  ۱۰دو برابر شدن مزد تنها 

% کل اقتصاد را تشکيل می دهد پس هزينۀ اضافی در اثر افزايش در ۳۰هزينۀ اضافی باقی می ماند و از آنجا که بخش صنعت تنها 

 صد خواهد بود.در ٥/۱کل اقتصاد 

ما در اينجا وارد اين بحث و سؤال جدلی نمی شويم که آيا کارگران ِ مزدی ِ بخش های ديگر مانند کشاورزی، ساختمان و به ويژه 

خدمات (حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، هتل و رستوران، تجارت و انبارداری، خدمات شهری، 

اداری و دفتری، خدمات خانگی و غيره) هم مشمول اافزايش مزد صد درصدی پيشنهادی رئيس دانا می شوند  بانک و بيمه، کارهای

آنها را روی اقتصاد ملی سرشکن می کند! علت وارد نشدن ما به اين بحث اين » تورم ناشی از افزايش مزد«يا نه، و او چگونه 

يس دانا و چه سؤال جدلی احتمالی ما، هر دو نادرست اند و هر دو به است که اساساً طرح مسأله به اين صورت، چه از جانب رئ

 لحاظ نظری و روش شناسی اشکال دارند! 

اِشکال اصلی در بحث رئيس دانا اين است که نيروی کار را مانند وسايل توليد و يا دقيق تر بگوئيم مانند سرمايۀ ثابت (ماشين آالت، 

يا می  –ی، انرژی، مواد خام  و کمکی و غيره) به حساب می آورد و چنين تصور می کند تجهيزات، ساختمان ها و تأسيسات توليد

که همان گونه که تغييراتی در ارزش سرمايۀ ثابت مصرف شده در توليد به همان اندازه در   –خواهد مخاطب او چنين تصور کند 

صورت در ارزش محصوالت ير) هم بايد به همان ارزش محصوالت توليد شده وارد می شود، تغييرات در مزد (يا سرمايۀ متغ

توليد توليد شده وارد شود. در حالی که ميان اين دو يعنی سرمايۀ ثابت و سرمايۀ متغير تفاوت بسيار مهمی وجود دارد: در روند 

يا دقيق تر بگوئيم  توليد سرمايه داری سرمايۀ ثابت با ارزش خود وارد محصول توليد شده، می گردد، در حالی که سرمايۀ متغير و

به عالوۀ کارگرانی که اين سرمايۀ متغير صرف خريد نيروی کارشان شده ارزشی معادل اين سرمايۀ متغير (مجموع مزدها) 

است وارد محصول نهائی می کنند که در روند تحقق کاال شکل پولی به خود می گيرد و  ارزش اضافیارزشی جديد که همان 

زمين و ديگر منابع طبيعی است که در توليد مورد اجارۀ سرمايۀ وامی و  بهرۀعتی و بازرگانی، سرمايه دار صن سودسرچشمۀ 

بهره برداری قرار گرفته اند. اين ارزش اضافی تفاوت بين ارزش محصوالت توليد شده و هزينۀ توليد (هزينۀ سرمايۀ ثابت به 

 عالوۀ هزينۀ نيروی کار يا سرمايۀ متغير) است.

طبيعی است که اگر ارزش سرمايۀ ثابت مصرف شده  افزايش يابد اين تفاوت ارزش به محصول نهائی منتقل شود. اما اگر هزينۀ 

افزايش يابد اين امر به هزينۀ توليد می افزايد (به شرط ثابت ماندن ساير عوامل  به خاطر افزايش مزد و نه استخدام جديدنيروی کار 

ا در کل ارزش توليد شده تغييری ايجاد نمی کند. تنها توازن ميان مزد و ارزش اضافی عوض می شود، از جمله بارآوری کار) ام

يعنی مجموع مزدها نسبت به قبل بيشتر می شود و ارزش اضافی کمتر اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. به همين 
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کاهش يابد (به شرط ثابت ماندن ساير عوامل از  تعداد کارگران به خاطر کاهش مزد و نه کم شدنترتيب اگر هزينۀ نيروی کار 

جمله بارآوری کار) در کل ارزش توليد شده تغييری ايجاد نمی شود و در اين حالت مجموع مزدها کمتر از قبل و مجموع ارزش 

، بيان پولی ارزش است و اضافی بيشتر از قبل خواهد شد اما جمع کل مزدها و ارزش اضافی ثابت می ماند. از آنجا که قيمت

افزايش يا کاهش مزدها، به شرط ثابت ماندن پس مجموع کل قيمت کاالها و خدمات توليد شده معادل مجموع ارزش های آنهاست، 

، زيرا تورم چيزی نيست جز افزايش عمومی و مستمر قيمت ها و ديديم که مجموع قيمت ها عوامل ديگر، باعث تورم نمی شود

آنچه در يک کالم، افزايش مزدها به شرط آنکه اين افزايش از ارزش اضافی بيشتر نباشد باعث تورم نمی شود. ثابت می ماند. 

کاالهای جداگانه الزاما معادل  قيمتگفته شد مبتنی بر قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس است و پذيرش اينکه هرچند 

 . ا معادل مجموع ارزش های آنهاستمجموع قيمت کل کاالهانفرادی آنها نيست، اما  ارزش

گفتيم که تورم عبارت است از افزايش مستمر و عمومی قيمت کاالها و خدمات و نه قيمت يک يا چند کاال و خدمت. به عبارت 

بنگاه يا ديگر تورم پديده ای است که به کل اقتصاد، به اقتصاد کالن، مربوط می شود و نه به اقتصاِد  ُخرد يا توليد در اين يا آن 

رشتۀ توليدی. پس برای درک تورم بايد به کل اقتصاد و به ويژه به توليد و چگونگی شکل گيری قيمت کاالها و خدمات پرداخت. 

بدين سان برای درک مسألۀ قيمت کاالها و خدمات و ميزان مزد و تغييرات آنها بايد نخست روند توليد در جامعۀ سرمايه داری را 

 بررسی کرد.

ددی موضوع را روشن تر می کند. برای ساده شدن موضوع فرض می کنيم در جامعه ای تمام توليدات توسط کارگران مثالی ع

مزدی در بنگاه های سرمايه داری صورت گيرد. همچنين فرض می کنيم مقدار کل سرمايۀ ثابت مصرف شده در يک دورۀ 

تريليون تومان) و کل سرمايۀ متغير (مزد  ٦۰۰واحد (به طور مثال  ٦۰۰گردش سرمايه (مثال يک سال) در جامعه ای برابر 

تريليون تومان) باشد. در اينجا ترکيب ارگانيک متوسط  ۲۰۰واحد (به طور مثال  ۲۰۰کارگران مولد) در طول يک سال برابر 

بگيريم تغييری  ۱۰يا  ٤يا  ۲اگر ترکيب ارگانيک سرمايه را هر مقدار ديگر مثال  ٦۰۰: ۲۰۰=  ۳فرض کرده ايم: ۳سرمايه را 

در نحوۀ تحليل و نتايج آن به وجود نخواهد آمد. اگر کارگران مولد در سال عالوه بر مزد دريافتی خود ارزش اضافی ای 

واحد می گردد. در اين حالت نرخ ارزش اضافی  ۲۰۰+۲۰۰= ٤۰۰برابر  کار زندهواحد توليد کرده باشند، جمع کل  ۲۰۰برابر

)] يعنی کارگران در سال ارزشی معادل ۲۰۰:۲۰۰(  ×۱۰۰ % =۱۰۰% خواهد بود: [۱۰۰ر کارگران برابر يا نرخ استثما

نصف زمان کار کلی خود دريافت کرده اند و نصف ديگر زمان کلی کار صرف کار رايگانی شده که توسط سرمايه داران 

واحد آن  ٦۰۰واحد خواهد بود که  ٦۰۰+۲۰۰+۲۰۰=۱۰۰۰استثمار گشته است. با اين فرض ها در پايان سال کل توليد برابر 

واحد آن صرف پرداخت مزد کارگران  ۲۰۰ارزش سرمايۀ ثابتی است که وارد محصوالت (کاال و خدمات) توليدی شده است، 

واحد آن به عنوان ارزش اضافی به جيب سرمايه داران و ديگر استثمارگران سرازير شده است. حال اگر  ۲۰۰مولد گشته و 

واحد برسانند، در اين صورت  ۳۰۰واحد، به  ۲۰۰کارگران در اثر مبارزات خود موفق شوند ميزان کل مزد دريافتی خود را از 

واحد کاهش خواهد يافت (يعنی معادل پولی  ۱۰۰واحد به  ۲۰۰از به شرط ثابت ماندن ساير عوامل، ارزش اضافی سرمايه داران

واحد  ۱۰۰برای کارگر بين آنها تقسيم می شد اينک به شکل  ۲۰۰واحد برای سرمايه داران و  ۲۰۰کار زنده که قبال به صورت 

ين در قيمت کل توليدات که واحد برای کارگران تقسيم خواهد شد) و در ارزش کل توليدات (و بنابرا ۳۰۰برای سرمايه داران و 

به وجود نخواهد آمد زيرا در اين حالت نيز ارزش کل محصوالت توليد شده برابر خواهد  هيچ تغييریبيان پولی ارزش آنها است) 

واحد  ٥۰واحد و سرمايه داران  ۳٥۰که همان مقدار گذشته است. بدين طريق اگر کارگران  ٦۰۰+۳۰۰+۱۰۰=۱۰۰۰بود با  

واحد برسد، به  ۱٥۰واحد به  ۲۰۰قيمت ها تغييری نخواهند کرد. همچنين اگر کل مزد کارگران کاهش يابد و از ببرند باز هم 

واحد افزايش خواهد يافت و باز ارزش کل کاالها  ۲٥۰به  ۲۰۰شرط ثابت ماندن ساير عوامل، ارزش اضافی از 

احد ببرند و سرمايه داران صفر واحد يعنی و٤۰۰خواهد بود. حتی اگر فرض کنيم کارگران ٦۰۰+۱٥۰+۲٥۰=۱۰۰۰برابر
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افزايش مزد کارگران درست به اندازۀ نرخ استثمار باشد (يعنی تمام ارزش توليدی کارگران به خود آنها برگردد و کارگران اصال 

افزايش مزد استثمار نشوند) باز هم تغييری در ارزش کل توليدات در اثر افزايش مزد به وجود نخواهد آمد. بدين سان نه با 

کارگران ارزش کل کاالها افزايش خواهد يافت و نه با کاهش مزد آنان ارزش کل کاالها و خدمات کاهش پيدا خواهد کرد (به 

شرط ثابت ماندن ساير عوامل). خالصه آنکه تورمی ناشی از افزايش مزد وجود نخواهد داشت. افزايش مزدها، هيج تأثيری، نه 

 رد. تورم در جامعۀ سرمايه داری علل ديگری دارد که در اينجا نمی توانيم به آنها بپردازيم.کم و نه زياد بر تورم ندا

 به عنوان نتيجه گيری می نويسد:» مزد، بها، سود«در پايان جزوۀ  ۱۸٦٥مارکس در سال 

تا حق موضوع را ادا کرده پس از اين شرح بسيار طوالنی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم «

 باشم قطعنامۀ زير را پيشنهاد می کنم:

 يکم: افزايش عمومی مزدها باعث کاهشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قيمت کاالها اثر نمی گذارد.

 دوم: گرايش عمومی توليد سرمايه داری نه افزايش، بلکه پائين آوردن سطح متوسط مزدها است.

های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمايه خوب عمل می کنند. آنها قسماً به خاطر  سوم: اتحاديه

کاربرد غيرهوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از اين است که خود را به نوعی جنگ 

ای آنکه همزمان با اين کار در راه دگرگونی آن نظام تالش ورزند، به چريکی به ضد معلول های نظام موجود محدود می کنند به ج

» جای آنکه نيروهای سازمان يافتۀ خود را همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقۀ کارگر، يعنی الغای نظام مزدی به کار برند.

تأکيد بر کلمات از .  ۷٥، ص ۱۸۹۸، بر اساس نسخۀ انگليسی ۱۹۷٥چاپ پنجم، انتشارات خارجی پکنمزد، بها، سود، مارکس،  (

 من است. س. ش.)

در بحث های آکادميک و کلی (مثال در بحث با غنی نژاد) از قانون ارزش و قانون ارزش اضافی بدين سان می بينيم رئيس دانا که 

د همين قوانين را در مسألۀ تورم به کار بندد و از چارچوب تفکر بورژوائی در اقتصاد مارکس دفاع می کند، نمی خواهد يا نمی توان

 سياسی بيرون جهد.

 

 ۱۳۹٥موضع گيری رئيس دانا به ضد اعالم رقم سه و نيم ميليون تومان برای مزد سال  -۳
در صدی که به طور متوسط  ٦۰ديديم که رئيس دانا مزدی معادل يک و نيم ميليون تومان در ماه پيشنهاد می کند که از نظر او با 

به خاطر حق سنوات، حق اوالد، حق مسکن، حق اياب و ذهاب، تأمين هزينۀ يک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، يارانه 

۱(معادل اشتغال ساير افراد خانوار ها، 
۲

نفر) و غيره به آن اضافه می شود به سطح خط فقر مطلق يا کمی باالتر از آن می رسد.   

تشکل کارگری که طی بيانيه هائی حداقل مزد را رقم سه و نيم ميليون تومان در ماه اعالم  ۱۳بدين سان طبيعتاً با مزد درخواستی 

فت او را بدانيم. رئيس دانا می گويد اين مبلغ عملی نيست و مدعی می شود کرده اند مخالفت کند. اما آموزنده است که دليل مخال

کسانی که اين رقم را اعالم کرده اند از اقتصاد چيزی سرشان نمی شود و بورژوازی و کارشناسانش به آنها می خندند و بار ديگر 

 فرستند. تأسف می خورد که چرا کارگران او را به عنوان کارشناس به شورای عالی کار نمی

خوش بخندد هر که آخر «و در مورد خندۀ بورژواها و کارشناسان آنها و کسانی که آنها را در اين خنده همراهی می کنند بايد گفت: 

تشکل کارگری  ۱۳رئيس دانا در مورد رد خواست مزد سه و نيم ميليون تومانی از سوی » استدالل«حال ببينيم » خنده کرد!

ضرب کنيم از کل توليد ناخالص ايران بيشتر » تعداد کارگران«يد اگر رقم سه و نيم ميليون تومان را در چيست؟ رئيس دانا می گو
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درصد به رقم سه و نيم ميليون تومان اضافه می کند (در حالی که هيچ يک از  ٦۰می شود! سپس برای اثبات ادعای خود نخست 

درصدی که بايد به آن اضافه شود نزده اند!)  ٦۰ح کرده اند حرفی از تشکل هائی که خواست مزد سه و نيم ميليون تومان را مطر

تومان را به دست آورد که از توليد ناخالص  تريليون ۱۸۱۸ضرب می کند تا رقم ۱۲ميليون و بعد در  ۲۷/ ٥سپس آن را در عدد

 داخلی ايران بيشتر است!!

سفسطه در منطق به قياسی گفته می شود که مرکب باشد از وهميات يا «اغراق نيست اگر اين جدل رئيس دانا را سفسطه بناميم. 

(فرهنگ معين). حال ما نشان می » مشبهات و غرض از آن به غلط انداختن خصم [طرف مقابل، حريف] يا ساکت کردن او باشد.

غير واقعی در چارچوب بحث) و مشبهات (چيزهائی که شبيه موضوعات بحث اند اما خود دهيم که رئيس دانا چگونه وهميات (چيز 

 آن موضوعات نيستند) به ميان می کشد تا با اين خواست مزد سه و نيم ميليون تومانی مقابله کند. 

برای جفت و جور  درصد اضافی ٦۰درصد اضافی نزده و رئيس دانا از آنجا که خودش به  ٦۰باالتر گفتيم که کسی حرفی از 

کردن رقم پيشنهادی اش يعنی کل کارکنان (اعم از کارگر و غير کارگر) و جمعيت بيکاران است. همۀ تشکل هائی که خواست مزد 

سه و نيم ميليون تومانی را مطرح کرده اند، اين مزد را برای کارگران مزدی خواسته اند و نه برای همه اعم از کارگر و غير 

يا جدل خود می سازد تا نظر » استدالل«يعنی جمعيت فعال اقتصادی غير کارگری را وارد » مشبهات«ن رئيس دانا کارگر. بدين سا

طرف مقابل را رد کند يعنی مانند سوفسطائيان به چيزی که شباهتی با موضوع دارد ولی خود موضوع نيست متوسل می شود و آن 

ددان است قاعدتاً فرق دهقان، پيشه ور، وکيل دادگستری، مستغالت دار، نزول را به جای موضوع جا می زند! رئيس دانا که اقتصا

خور، مداح، روضه خوان، دانشجو، افسر، پاسدار، ژاندارم، مالک، سرمايه دار، پزشک، تاجر و غيره را با کارگر می داند. اينها 

آن سته و کارشناس اقتصادی می داند قاعدتا نبايد کسی که خود را اقتصاددان برج ميليون نفرند. ٥/۲۷که بر شمرديم همه جزء آن 

بپندارد و يا مثال هزينۀ زندگی دهقان خرده مالک يا پيشه ور آزاد يا وکيل دادگستری يا  مزدرا  درآمدیکه هر نوع  قدر عامی باشد

ئيس دانا اساسا پزشک صاحب مطب را از سرمايه دار خصوصی يا از دولت طلب کند! بدين سان اين ظن تقويت می شود که ر

 است. ميليون نفر را َعلم کرده ٥/۲۷برای ساکت کردن طرف مقابل به اين ترفندها دست زده و رقم 

 ۱۳/ ۳٥ميليون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام اين  ۱۳/ ۳٥رئيس دانا بارها در سخنان خود جمعيت کارگران ايران را 

و يا تقريباً  ۱۲ ×)۳٥/۱۳ ×۱۰ ٦(   ×)٥/۳ ×۱۰ ٦به رقم  (ميليون نفر مزدی معادل سه نيم ميليون تومان در ماه در نظر بگيريم 

چقدر خواهد بود و آيا آن گونه  ۱۳۹٥تومان در سال خواهيم رسيد. اکنون ببينيم توليد ناخالص داخلی ايران در سال  تريليون ٥٦۱

 که رئيس دانا هشدار می دهد پرداخت چنين مبلغی از ظرفيت آن بيرون است؟!

، مرکز آمار ايران، سندی ۱۳۹٤را نداريم. در بهمن ماه  ۱۳۹٥و ۱۳۹٤، ۱۳۹۳ما ارقام رسمی توليد ناخالص داخلی سال های 

لایر يا  تريليون ۱۰۰٤۹معادل ۱۳۹۲منتشر کرده که در آن توليد ناخالص داخلی ايران در سال » ايران در آئينۀ آمار« زير عنوان 

خالصۀ تحوالت اقتصاد واقعی ايران در «). بانک مرکزی در ۱۷٥تومان به قيمت جاری ذکر شده است (ص  تريليون ۱۰۰٥تقريباً 
 ۱/۱۷به قيمت جاری را،  ۱۳۹۳وليد ناخالص داخلی سال ) در برآورد مقدماتی رشد ت۱۳۹٤(منتشر شده در خرداد » ۱۳۹۳سال 

می تومان است.   تريليون ۱۱۷۷به قيمت جاری تقريبا  ۱۳۹۳درصد اعالم کرده است. بدين سان توليد ناخالص داخلی در سال 

که بيش از دو برابر کل مبلغ ساليانۀ مزدهای درخواستی  بر اساس سه و نيم  ۱۳۹۳بينيم که همين رقم توليد ناخالص داخلی سال 

 . ميليون تومان در ماه است برای ابطال اعتراض رئيس دانا کافی است

به دست آوريم و از سوی ديگر  ۱۳۹٥اما بايد جلوتر برويم و از يک طرف تخمين قابل قبولی برای توليد ناخالص داخلی در سال  

تومان بيافزائيم که هزينه های مربوط به بيمۀ بيکاری و ترميم حقوق بازنشستگان و مزد و  تريليون ٥٦۱درصد معينی به مبلغ 

ينيم چند حقوق های باالتر از مزد حداقل را نيز دربر گيرد و آنگاه دوباره اين رقم جديد را با توليد ناخالص داخلی مقايسه کنيم و بب

درصد آن می شود و آيا نسبتی که به دست می آوريم نسبت قابل قبول و معقولی است يا آن گونه که رئيس دانا تصور می کند يا می 

خواهد به ديگران بقبوالند چنين نسبتی از صد درصد توليد ناخالص داخلی بيشتر خواهد شد و بر اثر بی توجهی شماری از تشکل 
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اعالم » عدم کسب تکليف از اقتصاددانان برجسته و مشاوران خودخواندۀ طبقۀ کارگر«يات اقتصاد ايران و های کارگری به واقع

 شده است!؟

را به  ۱۳۹۳به قيمت جاری کافی است توليد ناخالص داخلی در سال ۱۳۹٥و ۱۳۹٤برای تخمين توليد ناخاالص داخلی در سال های 

افزايش دهيم و البته نرخ های تورم اين دو سال را نيز در  ۱۳۹٥و ۱۳۹٤نسبت نرخ های رشد توليد ناخالص داخلی در سال های 

حساب کنيم). بانک جهانی نرخ رشد  ۱۳۹٥را به قيمت های جاری  ۱۳۹٥نظر بگيريم (چون می خواهيم توليد ناخالص داخلی سال 

% ۸/٥ % و۹/۱ به ترتيب ۲۰۱٦و  ۲۰۱٥در سال هاید توليد ناخالص داخلی به قيمت جاری را و بدين سان رش اقتصادی ايران

% تخمين می زنند. با توجه به  ٥% بلکه حدود ۸/٥ را نه  ۱۳۹٥اعالم کرده است. برخی از منابع داخلی و خارجی نرخ رشد سال 

 را می توان چنين برآورد کرد: ۱۳۹٥آنچه گفته شد توليد ناخالص داخلی ايران به قيمت های جاری در سال 

تريليون تومان معادل مجموع  ٥٦۱. حال اگر نسبت مبلغ تريليون تومان ۱٦٥۳و يا تقريبا  ۱۱۷۷ ×۱/۱٤ ×۱/۱٥×۱/۰٥×۰۲/۱

 تريليون ۱٦٥۳يعنی به  ۱۳۹٥مزدهای ساليانۀ کارگران براساس سه و نيم ميليون تومان در ماه را به توليد ناخالص داخلی در سال 

است. اين نسبت با تغييراتی در آن به » معقول و متداولی«% می رسيم که رقم کامال ۹/۳۳و يا ۳۳۹/۰تومان تقسيم کنيم به عدد

و آن عبارت است از ) می گويند wage shareيا  labour shareنسبتی تبديل می شود که در اقتصاد به آن سهم کار يا سهم مزد (

براساس . ۱۳۹٥در سال  سهم کارنسبت مجموع دريافتی های کارگران و ديگر مزد بگيران به توليد ناخالص داخلی. برای تعيين 

 مزد حداقل سه و نيم ميليون تومانی بايد چند موضوع را در نظر گرفت:

 ميليون نفر) ٦حدود الف) تودۀ چندين ميليونی کارگران بيکار و جويندگان کار (رقمی در  

 ب) وجود مزدها و حقوق های باالتر از مزد حداقل

 پ) ضرورت ترميم مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و غيره

 ت) ......

، يعنی نسبت کل دريافتی ها يا »سهم مزد«تومان که در باال حساب کرديم،  تريليون ٥٦۱درصد به مبلغ  ٦۰تا  ٥۰با افزودن حدود 

۱/٦۰×٥٦۱چنين خواهد بود:  ۱۳۹٥به توليد ناخالص داخلی ايران در سال » جبران خدمت مزد و حقوق بگيران «
۱٦٥۳

% . ۳/٥٤و يا    

می  قاعدتاً شد) رقم اغراق آميزی است؟ رئيس دانا % برای سهم کار (در معنائی که باالتر توضيح داده ۳/٥٤حال بايد ديد آيا رقم 

واحد درصدی در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری داشته  ۱۰تا  ٥داند که اين نسبت به رغم اينکه طی دو دهۀ گذشته کاهشی معادل 

% ٦۰%  آلمان، انگلستان و فرانسه و غيره است و در کشورهای اسکانديناوی از ٦۰% (در آمريکا) و بيش از ٥٦هم اکنون حدود 

%  (در ۳۰%، در ترکيه حدود٦۲حدود  %، در کرۀ جنوبی٤۷%، در چين حدود  ٥۰هم بيشتر است. اين نسبت در روسيه بيش از 

 % تخمين زده می شود.۲٤در حدود  ۱۳۹۲) و در ايران در سال ۲۰۱۱سال 

 )GFCFسرمايۀ پايدار ناخالص ( سهم کار و تشکيل
افزايش پيدا کنند و مثال به  سه و نيم ميليون تومان در ماه » زياد«اين است که اگر مزدها در ايران  نگرانی های رئيس دانايکی از 

برسند و در نتيجه سهم مزد در توليد ناخالص داخلی افزايش يابد، ديگر منابع کافی جهت سرمايه گذاری (که برای ايجاد اشتغال الزم 

% است نسبت تشکيل ٦۲کرۀ جنوبی که سهم کار از توليد ناخالص داخلی برابر  است) باقی نماند! اين تصوری نادرست است: در

درصد بوده  ۲۹تا  ۳۲بين  ۲۰۱٤تا  ۲۰۱۰سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی طبق داده های بانک جهانی در سال های 

نسبت تشکيل  ۱۳۹۲کرۀ جنوبی است، در سال  است در حالی که در ايران که سهم کار هم به طور نسبی و هم مطلق بسيار کمتر از

% بوده است. به همين طريق در چين که سهم کار تقريبا دو برابر ايران ۱۷سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی کمتر از 

آن حدود کمی % و در سال های پس از ۳٦برابر  ۲۰۱۰تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی در سال  نسبتاست 

بدين سان کاهش مزدها يا افزايش ناکافی مزدها به بهانۀ توسعۀ اقتصادی و سرمايه گذاری، فکری بی % بوده است. ۳٤بيش از 
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معاصر (مثال چين، کرۀ » سرمايه داری های موفق«پايه و نه تنها ضد کارگری بلکه ضد توسعۀ اقتصادی است و حتی خود 

 ش را به کار نمی برند.جنوبی، آلمان و غيره ) اين رو

 برای افزايش مزد مامبنای پيشنهادی 
تا کنون صورت می گرفت، به  ۱۳٥۸ديديم که افزايش مزد حداقل به تناسب تورم در ايران، حتی اگر در طول تمام سال های 

مزدی کمتر از خط فقر مطلق منجر می شد. از اين رو و به بسياری داليل ديگر، افزايش مزد به تناسب تورم نمی تواند مبنائی برای 

 افزايش تورم باشد.

» گذران«اری برای اين حرف می زند بی آنکه معي» گذران زندگی«قانون کار هم از آنجا که بسيار مبهم است و از  ٤۱مادۀ  ۲بند 

نمی تواند معياری برای تعيين مزد حداقل باشد و نبايد در بارۀ آن »!) می گذرانند«تعيين کند (کارتن خواب ها به نحوی زندگی را 

جيره بندی «خانوار کارگری هم مناقشه برانگيز و بيانگر نوعی » سبد معيشت«دچار توهم شد. محاسبات بر اساس تعيين هزينۀ 

 بنابراين بايد معيار روشن و دقيقی برای افزايش مزد حداقل و مزدها به طور کلی تعيين کرد.است.  »مدرن

 «نوشتم: » سير قهقرائی مزدهای حقيقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ايران «در مقالۀ  ۱۳۹۰من در ارديبهشت 

 کارگران در نظام سرمايه داری است. مبارزه برای افزايش مزد يکی از خواست های مهم و دائمی● 

تا نظام کاِر مزدی و سرمايه داری ادامه داشته باشد هيچ ميزانی از افزايش مزد باعث تغيير موقعيت کارگران از طبقه ای ● 

 استثمار شونده و زير ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.

اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزايش مزد با آگاهی طبقۀ  افزايش مزد می تواند تا اندازه ای وضعيت● 

کارگر از وضعيت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می 

آنان نيز فراهم سازد و در نهايت تالش تاريخی  تواند زمينه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ

کارگران برای برانداختن سرمايه داری و نظام کاِر مزدی را تقويت کند. به اين علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند 

فزايش مزد شرکت افزايش مزد تغييری در وضعيت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زير استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای ا

 می کنند و اين مبارزه را ضروری می دانند. 

 خواست افزايش مزد به نسبت تورم در بهترين حالت بيانگر حفظ وضع موجود است.● 

در ايران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزايش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر ● 

 ز برای يک زندگی عادی (متوسط هزينۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نيست.تورم ني

کارگران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از اين رو طبيعی است که مزدی معادل هزينۀ ● 

 متوسط يک خانوار شهری داشته باشند.

  » به نسبت تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزايش يابد. چنين مزدی بايد● 

بدين سان افزايش مزد حداقل بر مبنای هزينۀ متوسط خانوار شهری (سند بودجۀ خانوار بانک مرکزی) و افزايش ساالنۀ چنين 

جمعی از کمونيست های ايران «تا کنون موضع  ۱۳۹۰دست کم از سال  مزدی به نسبت تورم و رشد متوسط بارآوری کار

بر همين » سهم مزدها در توليد ناخالص داخلی ايران«در مقالۀ  ۱۳۹۲بهمن سال و اين جانب بوده است. من در دی و » (آذرخش)

کارگران «، ۱۳۹۳رسيدم. در اسفندماه را محاسبه کردم و به رقم دو نيم ميليون تومان در ماه  ۱۳۹۳برای سال مبنا مزد حداقل 
مزد حداقل رژيم سرمايه: تحقير باز هم  «در بيانيه ای زير عنوان  –که من افتخار همکاری با آنها را دارم  –» انقالبی متحد ايران

را  ۱۳۹٤ميليون و سی هزار تومان برای سال  ۳مزد حداقل ماهيانه برابر بر پايۀ محاسبات مشابه، خواست » بيشتر کارگران

 معادل سه و نيم ميليون تومان در ماه خواهد گرديد.  ۱۳۹٥درست بر پايۀ چنين محاسباتی مزد حداقل برای سال مطرح کرد. 



۱٤ 
 

تشکل های مختلف کارگری ممکن است چنين محاسباتی انجام نداده باشند اما آنها بر اساس بررسی خط فقر و نيز مطالعۀ هزينۀ 

را عالم کرده ۱۳۹٥ميليون تومان در ماه برای سال  ٥/۳م دستمزد حداقل واقعی زندگی و لمس زندگی کارگران از نزديک، رق

اند. آنچه مسلم است اين است که اعالم مزد حداقل سه و نيم ميليون تومان در ماه از روی هوا نيست و برخالف ادعای تحقيرآميز 

 »ت!هرکس رقم باالتری بگويد انقالبی تر اس«رئيس دانا بر اين پايه هم مطرح نشده که 

اعالم اين رقم محصول تالش، تفکر و تجربۀ دست کم هزاران کارگر پيشرو و فعال کارگری در سراسر ايران طی چند دهۀ اخير 
 است.

ما در اين نوشته به مهم ترين انتقادها و اعتراض هائی که رئيس دانا به منظور رد خواست مزد سه و نيم ميليون تومانی برای 

گفتيم و به عنوان نتيجه گيری در اين زمينه می گوئيم اظهارات او در رد خواست مزد حداقل سه و نيم  بيان کرده پاسخ ۱۳۹٥سال 

 با هر نيتی بيان شده باشد به جنبش کارگری ايران لطمه می زند. ۱۳۹٥ميليون تومان برای سال 

 

 پانوشت ها
 )۲٦۰۳برای مثال در مناظره با موسی غنی نژاد در بارۀ بحران سرمايه داری در مهرنامه، (شناسه مقاله  - ۱
به مردم دروغ نگوئيد آنها خدائی « خطاب به مقامات اقتصادی دولتی می نويسد: » بدآيند کارگران ۹۳سال « رئيس دانا در  – ۲

ملجأ و دادرس مردم در » خدا«بدين سان رئيس دانا با فروتنی ويژه ای خود را مانند ». دارند و کارشناسانی مثل مرا هم البته دارند

 مقابل دروغ هائی که به ضد آنها گفته می شود، قلمداد می کند.

ويليام شکسپير، نزول خواری است که در مقابل وامی به رقيب خود آنتونيو او را » تاجر ونيزی«شايالک، شخصيت نمايشنامۀ  -۳

نامه ای می کند که در صورت عدم باز پرداخت به موقع وام، نيم چارک (يک پاوند) از گوشت کنار قلب  تعهدامضای  وادار به

 آنتونيو را ببُرد.

مهرنامه، » وزين«به رئيس دانا نمی زنيم. او خود خويشتن را در نشريۀ » اتهام مارکسيست بودن«خواننده توجه دارد که ما  -٤

 است. ناميده» مِن مارکسيست«
 ۲٥ ،»ميانگين نرخ استثمار کارگران در ايران« برای اطالعات و محاسباتی در اين باره رجوع کنيد به سهراب شباهنگ،  - ٥

اجتماعی  -طبقاِت جامعۀ سرمايه داری و ويژگی های ساختار اقتصادی«سهراب شباهنگ،  . همچنين رجوع کنيد به۱۳۸۹خرداد 
  : محاسبۀ نرخ ارزش اضافی در مکزيک و در ايران.۱۰٥تا  ۱۰۳ص  ،۱۳۹۳، شهريور و مهر »ايران

 اين نوشته در سايت آذرخش قابل دسترسی است. - ٦
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 پيوست

۱۳۹٤تا  ۱۳٥۸مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم در سال های   

 سال ۱۳٥۸ ۱۳٥۹ ۱۳٦۰ ۱۳٦۱ ۱۳٦۲ ۱۳٦۳ ۱۳٦٤ ۱۳٦٥

 مزد حداقل ۱۷۰۱ ۱۹۰٥ ۱۹۰٥ ۱۹۰٥ ۱۹۰٥ ۱۹۰٥ ۲۱٦۰ ۲۱٦۰

 نرخ تورم ۱۱٫٤۰ ۲۳٫٥ ۲۲٫۸ ۱۹٫۲ ۱٤٫۸ ۱۰٫٤ ٦٫۹ ۲۳٫۷

 (درصد)

 

 سال ۱۳٦٦ ۱۳٦۷ ۱۳٦۸ ۱۳٦۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳

 مزد حداقل ۲۲۸۰ ۲٤۹۰ ۲٤۹۰ ۳۰۰۰ ٥۰۳۱ ٦۸۰۱ ۸۹۸۲ ۱۱٦۸۲

 نرخ تورم ۲۷٫۷ ۲۸٫۹ ۱۷٫٤ ۹٫۰ ۲۰٫۷ ۲٤٫٤ ۲۲٫۹ ۳٥٫۲

 (درصد)

 

 سال ۱۳۷٤ ۱۳۷٥ ۱۳۷٦ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱

 مزد حداقل ۱٥۹۹۹ ۲۰۷۲۱ ۲٥٤٤٦ ۳۰۱٥۳ ۳٦۱۸۳ ٤٥۸۰۱ ٥٦۷۹۰ ٦۹۸٤٦

 نرخ تورم ٤۹٫٤ ۲۳٫۲ ۱۷٫۳ ۱۸٫۱ ۲۰٫۱ ۱۲٫٦ ۱۱٫٤ ۱٥٫۸

 (درصد)

 

 سال ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸٤ ۱۳۸٥ ۱۳۸٦ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹

 مزد حداقل ۸٥۳۳۸ ۱۰٦٦۰۰ ۱۲٦٦۷۸ ۱٥۰۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰ ۲۱۹٦۰۰ ۲٦۳٥۲۰ ۳۰۳۰٤۸

 نرخ تورم ۱٥٫٦ ۱٥٫۲ ۱۰٫٤ ۱۱٫۹ ۱۸٫٤ ۲٥٫٤ ۱۰٫۸ ۱۲٫٤

 (درصد)

 

 سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹٤ ۱۳۹٥  

 مزد حداقل ۳۳۰۳۰۰ ۳۸۹۷۰۰ ٤۸۷۱۲٥ ٦۸۰۹۱۰ ۷۱۲٤۲٥ ۸۱۲۱٦٦  

  ۱٥ 

 (تخمين)

 ۱٥-۱۳   

 (تخمين)

 نرخ تورم ۲۱٫٥ ۳۰٫٥٤ ٤۳٫۰ ۱٥٫٦

 (درصد)
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	برای خانوار کارگری که در کنار شغل اصلی نه به کار دلالی، معاملات ملکی و سمساری می پردازد و نه به خرید و فروش سکه، دلار، طلا، عتیقه، خودرو دست دوم، فرش و غیره اشتغال دارد، درآمد یا اضافه درآمد حاصل از فروش دست دوم بی معنی است. ممکن است یک خانوار کارگری ...
	البته یک حالت دیگر هم قابل تصور است و آن اینکه خانوار کارگری به خاطر کمبود درآمد و ناتوانی از پرداخت هزینه های ماهیانه بخشی از وسایل خانه و یا مختصر اشیای نسبتا قیمتی خود را بفروشد یا به گرو بگذارد. در این حالت نبوغ اقتصادی ای که تنها در میان برخی اق...
	بدین سان برای آدم های عادی – که اقتصاددانان برجسته نیستند و از فضایل انسانی شایلاک گونه هم بهرۀ کافی ندارند - میانگین هزینۀ ماهانۀ خانوار ٤٤/٣ نفری در سطح کل کشور در سال ١٣٩٥، معادل ٦/٣ میلیون تومان در ماه است و نه ٥٩/٢ میلیون تومان. البته در شهرهای م...
	رقم دیگری که رئیس دانا تخمین درستی از آن به دست نمی دهد خط فقر نسبی در ایران در سال ١٣٩٥ است. طبق ارقام ارائه شده از سوی رئیس دانا خط فقر نسبی در ایران همان هزینۀ متوسط خانوار یا  ٥٩/٢ میلیون تومان در ماه است. حال ببینیم رقم رسمی در این مورد چقدر است؟
	خلیل حیدری، مجری طرح مطالعۀ خط فقر در ایران در مرکز آمار، در مصاحبه ای با هفته نامۀ «تجارت فردا» (١٧ بهمن ۱٣٩۴، شمارۀ ١٦٦) می گوید: خط فقر سرانۀ شهری و روستایی در سال ٩٢ به ترتیب هشت میلیون و ٥٧٤ هزار و ٨٠٠ تومان در سال و چهار میلیون و ٧٦١ هزار و ٧٠٠ ...
	بدین سان طبق داده های خلیل حیدری – که آخرین اطلاعات رسمی در زمینۀ خط فقر در ایران است – در سال ١٣٩٢ خط فقر نسبی سرانه در مناطق شهری برابر٧١٤٥٦٧=  ,٨٥٧٤٨٠٠-١٢.  تومان در ماه بوده است. اگر تعداد متوسط اعضای یک خانوار شهری را مانند رئیس دانا ٥/٣ نفر فرض ...
	بدین سان می بینیم که رئیس دانا تلاش دارد هم هزینۀ میانگین خانوار شهری در سال ١٣٩٥ و هم خط فقر نسبی در سال ١٣٩٥ را حتی بسیار کمتر از ارقامی که مقامات و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی (بانک مرکزی و مرکز آمار) اعلام کرده اند، به خورد خوانندگان و شنوندگان خود...
	٢- برخورد رئیس دانا به تورم و رابطۀ آن با مزد
	در اینجا به دو موضوع برخورد می کنیم: الف) رابطۀ بین مزدهای اسمی و نرخ تورم از سال ١٣٥٨تا کنون و ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری).
	الف)  در این زمینه، رئیس دانا ارقام مزد حداقل رسمی در سال های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ و نیز مزد حداقل در همین سال ها را اگر افزایش مزد همه ساله به تناسب تورم صورت می گرفت ذکر می کند که می توان آنها را در جدول زیر خلاصه کرد:
	(ارقام مربوط به مزد حداقل رسمی با توجه به بخشنامه های وزارت کار تدقیق شده اند، مزد حداقل رسمی سال  ١٣٩٥ به جدول افزوده شده است. سطر سوم جدول عین ارقامی است که رئیس دانا ارائه کرده است. س. ش.)
	رئیس دانا به درستی نتیجه می گیرد که اگر مزد حداقل همه ساله (و از جمله برای سال ١٣٩٥) به تناسب تورم افزایش می یافت مبلغ آن برای سال ١٣٩٥ می بایست به یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان در ماه می رسید. در حالی که مزد حداقل مصوب شور...
	رئیس دانا دو موضوع، یعنی ١) اینکه مزد حداقل در دوران حکومت جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل همه ساله به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز از خط فقر مطلق و به طریق اولی از خط فقر نسبی بسیار کمتر می بود «کشف» خود و نتی...
	رئیس دانا از اینکه افزایش مزد به تناسب تورم پاسخگوی مشکلات کارگران نیست به درستی به این نتیجه می رسد که نباید به تز افزایش مزد به نسبت تورم چسبید. رنیس دانا می پذیرد که با تکیه بر بند اول مادۀ ٤١ قانون کار، مزد حداقل کارگران به زحمت به مبلغی معادل نصف...
	رئیس دانا ٥ تا ٧ رقم متفاوت برای مزد حداقل براساس روش های مختلف و معیارهای گوناگون ارائه می دهد (ظاهراً برای «جوری جنس» و «مطابق هر نوع سلیقه» - البته به جز سلیقۀ کسانی که به خاطر کج سلیقگی برای دستیابی به آمارهای واقعی اقتصاد ایران به منابع اصلی رجو...
	رئیس دانا، به قول خود، به عنوان اقتصاددان مارکسیست (٤)، چرا در درجۀ اول و به عنوان نقطۀ آغاز با عدد و رقم غیر قابل انکار نشان نمی دهد که چه میزان از محصول ناخالص داخلی کشور را کارگران مزدی (یدی و فکری) تولید می کنند، سهم مزد یا دریافتی کارگران مولد و ...
	هرکسی که مدعی پشتیبانی از خواست های فوری و مبرم و اهداف دراز مدت و تاریخی طبقۀ کارگر است باید قبل از هرگونه بحثی در مورد تورم، خط فقر و غیره، نکات بالا را روشن کند. علت این امر واضح است: چنین تحلیل ها و محاسباتی دست کم به دو دلیل ضروری اند:
	١) برای شناخت طبقۀ کارگر از روابط اقتصادی و وضعیت مشخص جامعۀ سرمایه داری ایران، شناخت طبقۀ کارگر از وضعیت خود و دیگر زحمتکشان و شناخت طبقۀ کارگر از دشمنان طبقاتی خود و در نتیجه درک شرایط رهائی او از استثمار و نظام طبقاتی.
	٢) برای پیشبرد مبارزات اقتصادی – اجتماعی روز و مبارزات سیاسی این طبقۀ.
	کارگران تنها با ارزیابی عینی و علمی از وضعیت خود و دیگر طبقات در جامعۀ سرمایه داری موجود، با محاسبات دقیق در مورد هزینۀ زندگی از یک سو و میزان و نرخ استثمارشان در نظام سرمایه داری از سوی دیگر (یعنی درک چگونگی توزیع ثروت در این جامعه و مکانیسم به وجود...
	آری تنها در چارچوب خواست های مبرم و اهداف تاریخی خود و با منطق علمی خود و نه در چارچوب قانون کار ارتجاعی رژیم یا داشتن چشم امید به یارانه ها یا دوختن وصله پینه هائی بر مقررات موجود  یا آه و افسوس در مورد نبود «عدالت اجتماعی» و یا خود فریبی و عوام فریب...
	ما پائین تر به معیار و مبنائی که از نظر ما خواست کارگران برای افزایش مزد می تواند بر آن متکی باشد اشاره خواهیم کرد.
	رابطۀ بین مزد حداقل و تورم از سال ١٣٥٨ تا کنون
	بالاتر گفتیم که رئیس دانا این واقعیت را که مزد حداقل در دوران حکومت اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته و اینکه حتی اگر مزد حداقل به نسبت تورم هم افزایش می یافت باز بسیار کمتر از خط فقر مطلق در ایران می شد، کشف خود قلمداد می کند. ببینیم آیا این ادعا حقی...
	نویسندۀ این سطور از سال ها پیش در نوشته های مختلف و به مناسبت های گوناگون این دو موضوع یعنی ١) اینکه مزد حداقل، و به طور کلی مزدها، در طول جمهوری اسلامی به نسبت تورم افزایش نیافته اند و ٢) اینکه حتی اگر مزد حداقل در ایران – که برخلاف کشورهای سرمایه دا...
	مثلا در مقالۀ « مزد حداقل برای سال ١٣٨٩: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران» که در اسفند سال  ١٣٨٨ نوشته و منتشر شده (٦)، من جدولی تنظیم کردم که مزد حداقل و نرخ رسمی تورم از سال ١٣٥٨ به بعد را دربر می گرفت. چنین جدولی – تا آنجا که من می دانم – پی...
	با استفاده از جدول مذکور می توان به سادگی مزد حداقلی را که همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته باشد حساب کرد و ملاحظه نمود که مزدهای حداقل در طول سال های ١٣٥٨ تا کنون به تناسب تورم افزایش نیافته اند.
	من در مقالۀ دیگری تحت عنوان « سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان در جهان و ایران» که در اول اردیبهشت ١٣٩٠ نوشته شده و در سایت آذرخش قابل دسترسی است، در نقد سازمان های سیاسی ای که شعار افزایش مزد به تناسب تورم را مطرح می کردند (و هنوز هم برخ...
	« ... اگر بورژوازی ایران و رژیم جمهوری اسلامی همان قانون کار خود را، که طبق آن افزایش مزد حداقل می باید هر سال به نسبت تورم صورت گیرد، رعایت می کردند، [می بایست] حداقل مزد اسمی برای سال ١٣٩٠ به مبلغ ٤١٦٨١٤ تومان در ماه می رسید در حالی که این رقم از جا...
	اگر مزد هر سال به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بالا می رفت و در نتیجه کارگرانی که پائین ترین مزد را می گیرند در سال ١٣٩٠ معادل ٤١٦٨١٤ تومان دریافت می کردند  [رئیس دانا این مبلغ را ٤٠٨٥٨٧ تومان در ماه محاسبه کرده که حدود ٢% از رقمی که من ح...
	البته همۀ اینها در صورتی است که واقعاً مزد هیچ کارگری از ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه کمتر نباشد در حالی که می دانیم میلیون ها کارگر حتی همین ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان در ماه را هم ندارند.
	اما مسأله و مشکل اصلی کارگران در زمینۀ مزد این نیست که مزدها به نسبت تورم بالا نرفته اند. حتی اگر مزدها واقعاً به نسبت نرخ تورم بالا رفته بودند، یعنی اگر مزد حداقل بجای ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان به ٤١٦٨١٤ تومان در ماه رسیده بود و بقیۀ مزدها هم به همین نسبت...
	محاسبۀ مشابهی برای تخمین مزد حداقل رسمی در سال ١٣٩٣ در صورتی که مزدها همه ساله مطابق نرخ تورم افزایش یافته بودند می توان انجام داد:
	اگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در سال ١٣٩٠ برابر ١٠٠ فرض کنیم، این شاخص بنا بر داده های بانک مرکزی در سال ١٣٥٨برابر ٣٨/٠ بوده (سند تورم از ١٣١٥ تا ١٣٩٠) و در سال ١٣٩٣ به ٢/٢٠٣ رسیده است (سند شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩...
	بر همین اساس می توان مزد حداقل برای سال ١٣٩٥ را، در صورتی که این مزد همه ساله مطابق تورم افزایش می یافت، حساب کرد. کافی است مزد حداقل سال ١٣٩٣ که بر اساس نرخ تورم از سال ١٣٥٨ حساب شده به نسبت نرخ تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی نرخ تورم در سال ١٣٩٥ افزایش...
	مبلغ ١١٩٢٤٦٨ تومان در ماه که به این صورت به دست می آید از ٨١٢ هزار و ٦٦٠ تومان مصوب شورای عالی کار بیشتر ولی از خط فقر مطلق سال ١٣٩٥ بسیار کمتر است.
	بدین سان دیده می شود که نشان دادن اختلاف بین مزدهای حداقل رسمی و مزد حداقل اگر همه ساله این مزد مطابق تورم افزایش می یافت و اینکه حتی در این صورت از خط فقر کمتر می بود کار پیچیده ای نیست و نیازی به «تحقیق» ندارد، که رئیس نیا آن را به رخ مستمعان خود می...
	ب) رابطۀ بین افزایش حقیقی مزدها و تورم به طور کلی (بحث نظری)
	بدین سان اساس استدلال رئیس دانا چنین است: از آنجا که سهم مزد در هزینۀ تولید (در بخش صنعت) حدود ١٠ درصد است پس دو برابر شدن مزد تنها ١٠ درصد به هزینۀ تولید در این بخش اضافه می کند که اگر نصف آن از  سود سرمایه کم شود تنها ٥% هزینۀ اضافی باقی می ماند و ا...
	ما در اینجا وارد این بحث و سؤال جدلی نمی شویم که آیا کارگران ِ مزدی ِ بخش های دیگر مانند کشاورزی، ساختمان و به ویژه خدمات (حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، هتل و رستوران، تجارت و انبارداری، خدمات شهری، بانک و بیمه، کارهای اداری و ...
	اِشکال اصلی در بحث رئیس دانا این است که نیروی کار را مانند وسایل تولید و یا دقیق تر بگوئیم مانند سرمایۀ ثابت (ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و تأسیسات تولیدی، انرژی، مواد خام  و کمکی و غیره) به حساب می آورد و چنین تصور می کند – یا می خواهد مخاطب او چ...
	طبیعی است که اگر ارزش سرمایۀ ثابت مصرف شده  افزایش یابد این تفاوت ارزش به محصول نهائی منتقل شود. اما اگر هزینۀ نیروی کار به خاطر افزایش مزد و نه استخدام جدید افزایش یابد این امر به هزینۀ تولید می افزاید (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل از جمله بارآوری کا...
	بدین سان می بینیم رئیس دانا که در بحث های آکادمیک و کلی (مثلا در بحث با غنی نژاد) از قانون ارزش و قانون ارزش اضافی مارکس دفاع می کند، نمی خواهد یا نمی تواند همین قوانین را در مسألۀ تورم به کار بندد و از چارچوب تفکر بورژوائی در اقتصاد سیاسی بیرون جهد.
	٣- موضع گیری رئیس دانا به ضد اعلام رقم سه و نیم میلیون تومان برای مزد سال ١٣٩٥
	دیدیم که رئیس دانا مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان در ماه پیشنهاد می کند که از نظر او با ٦٠ در صدی که به طور متوسط به خاطر حق سنوات، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، تأمین هزینۀ یک وعده غذا از سوی کارفرما در محل کار، یارانه ها، اشتغال سایر افراد خا...
	و در مورد خندۀ بورژواها و کارشناسان آنها و کسانی که آنها را در این خنده همراهی می کنند باید گفت: «خوش بخندد هر که آخر خنده کرد!» حال ببینیم «استدلال» رئیس دانا در مورد رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی از سوی ١٣ تشکل کارگری چیست؟ رئیس دانا می گوید ا...
	اغراق نیست اگر این جدل رئیس دانا را سفسطه بنامیم. «سفسطه در منطق به قیاسی گفته می شود که مرکب باشد از وهمیات یا مشبهات و غرض از آن به غلط انداختن خصم [طرف مقابل، حریف] یا ساکت کردن او باشد.» (فرهنگ معین). حال ما نشان می دهیم که رئیس دانا چگونه وهمیات ...
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	رئیس دانا بارها در سخنان خود جمعیت کارگران ایران را ٣٥ /١٣ میلیون نفر برآورد کرده است. حال اگر برای تمام این ٣٥ /١٣ میلیون نفر مزدی معادل سه نیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم به رقم  (٦ ١٠× ٥/٣)×   (٦ ١٠× ٣٥/١٣)× ١٢ و یا تقریباً ٥٦١ تریلیون تومان ...
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	ت) ......
	با افزودن حدود ٥٠ تا ٦٠ درصد به مبلغ ٥٦١ تریلیون تومان که در بالا حساب کردیم، «سهم مزد»، یعنی نسبت کل دریافتی ها یا «جبران خدمت مزد و حقوق بگیران » به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٥ چنین خواهد بود: ,٥٦١×١/٦٠-١٦٥٣.  و یا  ٣/٥٤% . حال باید دید آیا...
	سهم کار و تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (GFCF)
	یکی از نگرانی های رئیس دانا این است که اگر مزدها در ایران «زیاد» افزایش پیدا کنند و مثلا به  سه و نیم میلیون تومان در ماه برسند و در نتیجه سهم مزد در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، دیگر منابع کافی جهت سرمایه گذاری (که برای ایجاد اشتغال لازم است) باقی...
	مبنای پیشنهادی ما برای افزایش مزد
	دیدیم که افزایش مزد حداقل به تناسب تورم در ایران، حتی اگر در طول تمام سال های ١٣٥٨ تا کنون صورت می گرفت، به مزدی کمتر از خط فقر مطلق منجر می شد. از این رو و به بسیاری دلایل دیگر، افزایش مزد به تناسب تورم نمی تواند مبنائی برای افزایش تورم باشد.
	بند ٢ مادۀ ٤١ قانون کار هم از آنجا که بسیار مبهم است و از «گذران زندگی» حرف می زند بی آنکه معیاری برای این «گذران» تعیین کند (کارتن خواب ها به نحوی زندگی را «می گذرانند»!) نمی تواند معیاری برای تعیین مزد حداقل باشد و نباید در بارۀ آن دچار توهم شد. محا...
	من در اردیبهشت ١٣٩٠ در مقالۀ «سیر قهقرائی مزدهای حقیقی و استثمار مضاعف زنان کارگر در جهان و در ایران » نوشتم: «
	تشکل های مختلف کارگری ممکن است چنین محاسباتی انجام نداده باشند اما آنها بر اساس بررسی خط فقر و نیز مطالعۀ هزینۀ واقعی زندگی و لمس زندگی کارگران از نزدیک، رقم دستمزد حداقل ٥/٣ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٥را علام کرده اند. آنچه مسلم است این است که ...
	اعلام این رقم محصول تلاش، تفکر و تجربۀ دست کم هزاران کارگر پیشرو و فعال کارگری در سراسر ایران طی چند دهۀ اخیر است.
	ما در این نوشته به مهم ترین انتقادها و اعتراض هائی که رئیس دانا به منظور رد خواست مزد سه و نیم میلیون تومانی برای سال ١٣٩٥ بیان کرده پاسخ گفتیم و به عنوان نتیجه گیری در این زمینه می گوئیم اظهارات او در رد خواست مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان برای سال...
	پانوشت ها
	١ - برای مثال در مناظره با موسی غنی نژاد در بارۀ بحران سرمایه داری در مهرنامه، (شناسه مقاله ٢٦٠٣)
	٢ – رئیس دانا در « سال ٩٣ بدآیند کارگران» خطاب به مقامات اقتصادی دولتی می نویسد: « به مردم دروغ نگوئید آنها خدائی دارند و کارشناسانی مثل مرا هم البته دارند». بدین سان رئیس دانا با فروتنی ویژه ای خود را مانند «خدا» ملجأ و دادرس مردم در مقابل دروغ هائی ...
	٣- شایلاک، شخصیت نمایشنامۀ «تاجر ونیزی» ویلیام شکسپیر، نزول خواری است که در مقابل وامی به رقیب خود آنتونیو او را وادار به امضای تعهد نامه ای می کند که در صورت عدم باز پرداخت به موقع وام، نیم چارک (یک پاوند) از گوشت کنار قلب آنتونیو را ببُرد.
	٤- خواننده توجه دارد که ما «اتهام مارکسیست بودن» به رئیس دانا نمی زنیم. او خود خویشتن را در نشریۀ «وزین» مهرنامه، «منِ مارکسیست» نامیده است.
	٥ - برای اطلاعات و محاسباتی در این باره رجوع کنید به سهراب شباهنگ، « میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران»، ٢٥ خرداد ١٣٨٩. همچنین رجوع کنید به سهراب شباهنگ، «طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران»، شهریور و مهر ١٣٩٣، ص ١٠٣...
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