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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

،ی طرح تحول اقتصادیکن ضد کارگردو ر  

نرگراا حداقل دستمزد کنيي ها و حذف تعمتي قشيافزا  

١٣٨٧ دیبيستم جمعه                                                                   یهاد شعبانفر
 

  
 با  "رها سازی قيمت ها و حذف يارانه ها" در مورد ام دی ماه اليحه پيشنهادی دولت احمدی نژاد١٠روز سه شنبه 

 و يا به عبارتی ساده "  يارانه هاهدفمندکردن"آن ديگراين اليحه که عنوان . قيد يک فوريت به مجلس اسالمی داده شد

عنصر ضد خود دارد که هدف اين نوشته بررسی اين دوضد کارگری را درعنصر دو"حذف يارانه هاست"تر

  . کارگری است

  :  آمده استآن اين اليحه و قبل از آغاز ماده يک - د-در پاراگراف پايانی بند 

هاى انرژى و اصالح ساختار فعلى اقتصاد، اجراى  ر در مصرف حاملي از اسراف و تبذرىين براى جلوگيبنابرا " 

  ."ها الزامى است ارانهيطرح تحول اقتصادى باالخص هدفمند آردن 

  :اليحه چنين می خوانيم اين يک  ماده١ و تبصره ١ ماده  بندهای الف، ب ، ج  و در 

  : اى انرژى را اصالح آنده مت حاملير قيت موارد زيدولت مجاز است با رعا

ج يمت فوب خلي متناسب با قمشتقاتريساع ويد و گاز مايوره، نفت سفن، نفت گاز، نفت آيمت فروش داخلى بنزيق) الف

 اديهاى  مت حاملين قانون قين شود آه حداآثر پس از سه سال از ابالغ ايياى تع گونه ط اقتصادى آشور بهيشرافارس و

ات يع و ماليشامل حمل و نقل، توز(هاى مترتب نهيج فارس با احتساب هزيهاى فوب خل متياز قاز نود درصد شده آمتر

  .نباشد) و عوارض قانونى

  حداقل معادل ن قانون ي ا ابالغ  سال از ٣ن شود آه حداآثر ظرف يياى تع گونه عى به يمت فروش داخلى گاز طبيق) ب

  . عى صادراتى شوديمت گاز طبي درصد متوسط ق٧٥ 

مت تمام ين قانون حداقل معادل قي سال از ابالغ ا٣ن شود آه حداآثر ظرف يياى تع گونه ت فروش داخلى برق بهميق) ج

  .شده آن باشد

  : و بند الف آن چنين آمده است٣ده  در ما

  : ن آندييآورى و دفع فاضالب را تع مت آب و آارمزد جمعير قيت موارد زي دولت مجاز است، با رعا-٣ماده  

ن شود آه يياى تع گونه ت و نحوه استحصال آن در آشور بهيفيمت آب براى مصارف مختلف با توجه به آيق) الف

  .مت تمام شده آن باشدين قانون، حداقل معادل قي سال از ابالغ ا٣حداآثر ظرف 

  : ين اليحه چنين فرمولبندی شده است ا٥ و بند الف ماده ٤و باالخره  ماده 

تى را حداقل يرحاآمير آاالها و خدمات اساسى و همگانى غيمت ساي سال، ق٣داآثر ظرف است ح دولت مجاز-٤ماده 

  .ن آندييمت تمام شده تعيمعادل ق

ا واگذارى سهام از جمله سهام قابل عرضه در يرنقدى يا غيم و در قالب پرداخت نقدى و يآمك مستق: ٥بندالف ماده 
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  .ار به خانوارهاى جامعه هدفيبورس بر حسب اخت

  . که به جزئيات و پيامدهای آن خواهيم پرداختحه به افزايش قيمتها مربوط است الياين بخش از 

بنزين، گازوئيل، :  به کاالهائی چونی دولت)سوبسيد(ها حذف يارانه کليه مواد و بندهای فوق بيانگربه زبانی ساده تر

سطح قيمت   ساله تا٣الها طی يک پروسه اين کاافزايش قيمت ه، نفت سفيد، برق، آب و فاضالب ونفت کور

 قرار اين اقالمبجای سوبسيد برمقابل  در.بازارهای جهانی استتمام شده درخليج فارس و قيمت منطقه کشورهای 

  .  به خانواده های کم درآمد کمک های نقدی پرداخت کنددولت "قرار است"توجه کنيد  است

ی مورد نياز هابر افزايش قيمت ديگر کاالکه به نوبه خود  آب و فاضل آب ، برق مشتقات نفتی،ش بی رويه قيمتافزاي

 حال رکود و متورمو درمار بيی نرخ تورم در اقتصاد جامعه تاثير مستقيم خواهد داشت و مطابق منطق سرمايه داردر

 تومان در ماه ٢١٩٦٠٠د اين در حالی است که طبقه کارگر ايران با دستمز. ا از اين باالتر افزايش می دهدايران ر

 ايران طبقه کارگر% ٧٠ قادر به تامين بار هزينه های سنگين زندگی نيست و بنا به آمارها بيش از ١٣٨٧سال 

  .  زيرخط فقر زندگی می کننداين جامعهمطابق استاندارهای 

ک های نقدی پرداخت در مقابل حذف سوبسيدها همانطوريکه اشاره شد قرار است دولت به خانواده های کم درآمد کم

 منابع  ازمصوبه ائی در باره ميزان اين کمکهای نقدی وجود ندارد و مبلغ رسمی آن هنوز مشخص نيست، برخی. کند

 سناريو برای قيمت هر ٢، اما بانک مرکز ايران در پيش بينی  کرده اند هزار تومان را تبليغ٧٠ تا ٥٠  مبلغدولتی

ايش مشتقات نفتی و برق در بازارهای داخلی را پيش بينی کرده است و هم فزنفت صادراتی ايران هم نرخ ابشکه 

  . ميزان پرداختی احتمالی دولت به خانواده های کم در آمد را

 دالر باقی بماند مبلغ پرداختی دولت به ٣٥بانک مرکزی پيش بينی کرده است در صورتيکه قيمت نفت در سطح  

  .ر ماه خواهد بود هزار تومان د٢٦ تا ١٩خانوارها مابين 

 اجتماعی بر اين باورند که باتوجه - سياسی  کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران مسائلاز طرفی ديگر بسياری از

بر  دولت از عهده پرداخت کمکهای مستقيم به خانوارهای کم درآمد ،سال آيندهدر به کاهش قيمت نفت و کسری بودجه 

رژيم  در بهترين حالت همانند ديگر وعده های دولتهای تاکنونی  اساس وای بی  وعده جنبه از اليحه و اينمدآنخواهد 

  .  و يا در کوتاه مدت مصرف انتخاباتی داردبر فريب افکار عمومی استوار استجمهوری اسالمی يا 

 ايداز اينرو خانواده های کارگری و کم درآمد در ايران هم بار حذف سوبسيدها و عدم دريافت کمک های نقدی را ب

 ٥٠ يا  هزار تومان٢٦  بگيريم که اين مبلغ پرداخت شود تازه اگر فرض را براين بر دوش خود حمل کنند،همزمان

    ؟ چه پولی است که به آن اميد بستهزار تومان

های بسيار جامعه کارگری ايران بلحاظ اقتصادی سالو تصويب آن در مجلس اسالمی براساس اين اليحه بنابراين 

نه ها نه تنها هيچ نسبتی نخواهند داشت، بلکه بطوريکه درآمدها با هزيی را در پيش خواهد داشت تررسخت و دشوا

   .دامنه انسانی فقر و سيه روزی کارگران و مردم زحمتکش گسترده تر خواهد شد

عنی با ي. قل دستمزد کارگران را هدف گرفته است طرح حذف تعيين حدا اين١٣ ماده .اين تازه بخشی از اليحه بود

 يعنی رکن دوم ضد کارگری اين  اين موضوع. حذف می شودان کارگرحقوقساليانه چيز تصويب اين اليحه افزايش نا

  : چنين فرمولبندی شده استبدون ابهام   طرح بطور روشن و١٣ در ماده اليحه
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مه چهارم توسعه و مواد قانون برنا) ١٥٠(ى موضوع ماده يهاى اجرا ش حقوق آارآنان دستگاهي الزام افزا-١٣ماده 

ن قانون يقانون آار از زمان اجراى ا) ٤١(ت خدمات آشورى و ماده يريقانون مد) ١٢٥(وتبصره آن و ماده ) ٦٤(

ى يهاى اجرا نامه نير آئيشود و سا ین قانون از زمان ابالغ، لغو مير با اين مغاياالجرا خواهد شد و تمامى قوان موقوف

ن ي، وزارت رفاه و تامیيشنهاد وزارت امور اقتصادى و داراي ماه، به پ٢ پس از ن قانون حداآثرياز ايموردن

به س جمهور يه انسانى رئيت و سرمايريزى و نظارت و راهبردى و معاونت توسعه مدير ، معاونت برنامهیاجتماع

  "ديران خواهد رسيأت وزيب هيتصو

  :  قانون کار چه می گويد٤١اده يم ماما ابتداء ببين

ع مختلف با يا صناي نقاط مختلف آشور و یزان حداقل مزد آارگران را برايهمه ساله موظف است، م آاریعاليشورا"

  :دين نماييل تعي ذیارهايتوجه به مع

  .شود یران اعالم مي ای اسالمی جمهوری آه از طرف بانك مرآزی حداقل مزد آارگران باتوجه به درصد تورم-١ 

 آار محول شده را مورد توجه قرار دهد ی هایژگي آارگران و ویروح ویخصات جسم حداقل مزد بدون آنكه مش-٢ 

  "دين نمايشود را تام ی اعالم میك خانواده، آه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي ی باشد تا زندگید به اندازه ايبا

 و همپا با ايران متناسبافزايش دستمزد کارگران تحت حاکميت و مديريت اقتصادی دولت جمهوری اسالمی  ًاختاري

ابين طبقه کارگر از يک يکی از اصلی ترين عرصه های کشمکش مهمواره  تورم افزايش نيافته و اين قلمرو رشد

   . بوده است از طرف ديگر دولت و کارفرمايانطرف  و

تعيين حداقل دستمزد آيا شورای عالی کار بعنوان نماينده دولت و سرمايه داران صالحيت اين صرفنظر می کنم فعال از

تنزل   دائمًا سال گذشته٣٠ران طی  سطح استاندارد زندگی کارگتنها به اين بسنده می کنم که؟ کارگران را دارد يا نه

 و هيچ کسی نمی تواند اين  زير خط فقر زندگی می کنند ميليونها کارگر است که ، بطوريکه اظهر المن شمسکرده

 نشان می دهد که اين شورا در تعيين حداقل دستمزدها منافع سرمايه داران و دولت را  واقعيت را انکار کند و اين خود

 با تصويب اين طرح پرداخت يارانه نقدی جحيت داده  و در اين ترديدی نيست، منتهیبر افزايش دستمزد کارگران ار

براساس اين  افزايش دستمزدی  به زبانی ساده تر. دستمزد می دهد ساالنه ناچيز همين حداقلجای خود را به تعيين

    .نيست کار مالک های نامناسب و ضد کارگری در

  : ابطه محمد جهرمی وزيرکار می گويددر اين ر

يکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصويب نشده، شامل اين پيشنهاد است که اگر تصويب شود، "

م پرداختی توسط ستمزد و افزايش ساالنه دستمزد، همان يارانه مستقيبرای کارمندان و کارگران به جای تعيين حداقل د

  » .دولت حساب شود

  .هر دو موضوع را با هم بررسی کنيم
 سال آينده به قيمت ٣ مشتقات نفتی طی  حامل ها وقيمتو به اعتراف خود طرح از يک طرف با حذف سوبسيدها   

  خود با منطقًا، کهبين المللی در بازار داخلی به فروش می رسدکشورهای خليج فارس و قيمت تمام شده در بازارهای 

خانوارهای کارگری  وگسترده ائی به دنبال خواهد داشترا بطورو کاالهای ديگرو مسافرت افزايش قيمت حمل و نقل 

  . کردبه سمت قله های صعود ميل خواهد افسارگسيخته  درصد تورم بطوررا از اين بيشتر زمين گير خواهد کرد و
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 نه بر مبنای تورم سال در پيش بلکه بر مبنای تورم  دستمزدها که هر سالزياز طرفی ديگر شاهد بنام افزايش ناچ

  زیاعتبار بانک مرک و بی   آمار جعلی و نامناسب   مالک واقعی بلکه بر مبنای به نسبت تورم  نه گذشت، که  سالی 

 و تاکنون هيچ مرجع مستقلی قت و درستی اش ترجيح دارد، آمارهائی که اساسا جهت فريب افکارعمومی آن بر صدا(

 نه با حضور و) بانک مرکزی مشروعيت نداده استآمارهای دولت وآنسوی مرزهای ايران به اعتباردرداخل وچه در

الی  متشکل در شورای عکارفرمايانو دولت نمايندگان مطابق درخواست آنها بلکه با رای مستقيم نمايندگان کارگران و

 و بجای آن کمک هزينه مستقيم دولت جانشين آن خواهد شد که پرداخت آن در هاله  بود نخواهيم؛تعيين می شودکار 

  . هيچ گوشه ائی از افزايش قيمت ها را پر نخواهد کرد هم  است و البته در صورت پرداختائی از ابهام و ناروشنی

يحه شرايط ولت و مجلسی درگير است که با تصويب اين الدر يک جمعبندی می توان گفت طبقه کارگر ايران با د

  فرورفتن در زنده ماندن و يک زندگی انسانی يا مبارزه برای در مقابل انتخابنها راتر و آ برای آنها دشوار رازندگی

  . و مرگ تدريجی قرار می دهدتيره روزی و فقری دهشتناک

   چکار بايد کرد؟.پرسش اينجاست

جلوگيری از . ردمی گييران و پيشروان جنبش کارگری قراردوش کليت جامعه کارگری ادو وظيفه همزمان بر

ان آن توسط نمايندگان منتحب مجامع رای افزايش دستمزدها با تعيين ميزمجلس و مبارزه بتصويب اين طرح در

رای عالی کار بايد در بهترين حالت شو. عمومی کارگران رشته های گوناگون توليد و خدمات و نه شورای عالی کار

  . طرف مذاکره باشد

طرحهای دولتی مقابله با اين بحران اقتصاد ايران، کاهش قيمت نفت ونونی و تاثيراتش برمن بحران اقتصادی کبه باور

 که بر زندگی توده های وسيعی از کارگران و اقشار کم درآمد جامعه ايران تاثير از جمله اليحه هدفمند کردن يارانه ها

 به مبارزه ائی گسترده اقشار کم درآمده جامعهبرای بسيج و کشاندن طبقه کارگر وه مناسبی قيم دارد می تواند زمينمست

سرکوب شديد جنبش کنارا و حذف افزايش دستمزدها درافزايش قيمته. سراسری عليه دولت و طرحهايش باشد و

که دولت سرمايه داران حاکم بر حمله ائی است ين و گسترده ترکارگری و ديگر جنبشهای اجتماعی فعال شديدترين 

مبارزه برای افزايش دستمزدها و مقابله با اين طرح می تواند به گرانيگاه . اين عليه طبقه کارگر سازمان داده است

 فاکتور مهم ن مبارزه چنداي. د تشکلهای مستقل کارگری تبديل شوت سراسری و گامی اساسی برای زايشيک حرک

ن و دادن را در خود دارد، وحدت طبقه کارگر حول يک خواست مشترک، انتخاب نمايندگان واقعی کارگرامبارزاتی 

  .  که حاصل مبارزه و خود آگاهی اين طبقه خواهد بود در بعد سراسری طبقه کارگرمشروعيت به هويت طبقاتی

های وسيع مردم، ه وع در نزد تود با حکومتی غير مشر حالطبقه کارگر در عيننبايد اين مهم را فراموش کرد که 

دارای تنش های درونی جناحها، درگير يک بحران اقتصادی، دارای مشکل با جامعه بين المللی و محاصره شده 

 - است، آيا اين شرايط سياسی  زنان و مردم مبارز کردستان روبروبوسيله مبارزات روزمره کارگران، دانشجويان،

 يج طبقه کارگر و توده های وسيع مردم برای مقابله ائی گسترده را فراهم آورد؟ چرااقتصادی نميتواند زمينه های بس

   .دنمی توا

 ٢٠٠٩ -٠١ -٠٩ -فرهاد شعبانی 

 


