افزايش دستمزد به باالی خط فقر يک ضرورت مبرم و حياتیست
با وجود آنکه به پايان سال  ٩١نزديک شدهايم ،اما ھنوز ھيچگونه چشمانداز روشنی برای افزايش ميزان
حداقل دستمزد به نحوی که تأمين کنندۀ نيازھای خانوار کارگری باشد ،ديده نمیشود .بر طبق برآورد جديد
بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در سال جاری ،در اسفند ماه به  ٣٢درصد میرسد .اين ادعا در حالی
مطرح میشود که حتا به اعتراف برخی رسانهھا ،افراد و نھادھای حکومتی ،ميزان تورم بسی بيشتر از
اين رقم است و از  ۶٠درصد نيز تجاوز میکند .سايت تابناک در تاريخ  ١٨بھمن به نقل از يک محقق و
کارشناس اقتصادی به نام "استيو ھانکه" که تخصص وی در زمينه تشخيص و مطالعه تورمھای حاد است
و ايران را دچار "تورم حاد" میداند ،اعالم نمود ،ميانگين نرخ تورم سال جاری در ايران به  ١٢١درصد
رسيده است!
نفس اعالم يک نرخ تورم غير واقعی و ساختگی توسط بانک مرکزی ،نشان دھنده آن است که دولت به
سياق گذشته و با کتمان نرخ تورم واقعی ،در نظر دارد امسال نيز رقم ناچيزی بر حداقل دستمزدھا اضافه
کند و در محاسبات خود ھنگام تعيين حداقل دستمزد ،نه فقط وقعی به نيازھای يک خانوار کارگری
نگذارد ،بلکه نرخ تورم واقعی را نيز مثل ھميشه از اين محاسبه حذف کند .اين شيوه ،که ادامه و تکرار
روش دولت در سالھای گذشته است و در واقع به روال کار دولت جمھوری اسالمی تبديل شده است ،ھم
از اين جنبه که تعيين حداقل دستمزد ،بر پايه نرخ تورم کمتر از تورم واقعی در سال جاری تعيين میشود
)به فرض آنکه حتا نرخ تورم اعالم شده مبنای تعيين حداقل دستمزد قرار بگيرد ،که نمیگيرد( و ھم از اين
بابت که قيمت کاالھا و نرخ تورم در سال آينده نيز افزايش خواھد يافت که اين افزايش ،در تعيين حداقل
دستمزد وارد ومحاسبه نمیشود ،در طول سالھای متوالی ،شکاف و درۀ عميقی را ميان دستمزدھای
واقعی و ھزينهھای يک خانوار کارگری ايجاد نموده است .با تکرار و توالی اين روش ،فاصله ميان
دستمزدھای کارگری و ھزينهھا پيوسته افزايش يافته ،قدرت خريد کارگران و در نتيجه سطح معيشت
خانوارھای کارگری مدام کاھش يافته و به وضعيت فاجعهبار کنونی رسيده است .اين روند در تداوم خود،
اکنون به جائی رسيده و اوضاع به قدری وخيم گشته است که حتا نمايندگان مجلس ارتجاع و تشکلھای
ضد کارگری وابسته به حکومت نيز به افت شديد قدرت خريد کارگران و نيز به اين موضوع که تعيين
حداقل دستمزد به روال تاکنونی ،پاسخگوی نيازھای کارگری نيست ،اعتراف میکنند.
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که دولت و شورای عالی کار آن ھنگام تعيين حداقل دستمزد ،ھيچگاه
نيازھای واقعی يک خانوار کارگری و يا سبد ھزينه يک خانوار کارگری را به عنوان يک فاکتور پايهای
وارد محاسبات خود نکردهاند .امروز ھمهگان به اين واقعيت و واقعيتھائی از اين دست اعتراف میکنند
که در حال حاضر يک کارگر برای آنکه بتواند نيازھای زندگی خود و خانوادهاش را آنھم در اندازۀ
حداقلھا ،تأمين کند ،حداقل دستمزد ماھانهاش بايد به حدود  ٢ميليون تومان افزايش پيدا کند .کميته دستمزد
"کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران ايران" که يک نھاد وابسته به حکومت است ،اخيراً يک برآوردی
از سبد ھزينه کارگری بدست داده است .اين "کميته" با لحاظ کردن ميزان کالری مصرفی انسان در سبد
کالريک سازمان خواروبار جھانی که با  ١۶قلم کاال تنظيم شده است ،با اخذ قيمتھای متنوع از استانھا،

مبادرت به تنظيم ميانگين ھزينهھای اين کاالھا نموده است .بر طبق اين محاسبه ،اين  ١۶قلم کاال )نان،
انواع برنج ،ماکارونی ،سيب زمينی ،عدس )حبوبات( ،گوشت قرمز ،مرغ ،تخم مرغ ،پنير ،ميوه،
سبزیھای برگ سبز ،ديگر سبزیھا ،روغن مايع ،شکر ،ماست ،شير( نسبت به سال گذشته ،با تورمی
معادل  ۶١ /٧درصد روبرو بوده اند .بر پايه محاسبۀ اين نھاد ،برای تھيه اين  ١۶قلم کاالی خوراکی پر
مصرف و مورد نياز يک خانوار  ۴نفره کارگری )دو بزرگ سال و دو خردسال( بر مبنای  ١٨٠٠و
 ٢٠٠٠کالری ،در سال جاری مبلغ  ۴۶٠ھزار و  ١٩٨تومان در ماه مورد نيار بوده است .اين در
حالیست که ميزان حداقل دستمزد در سال  ٣٨٩ ،٩١ھزار و  ٧٠٠تومان بوده است .به عبارت ديگر
ھرکارگر برای تأمين نيازھای فقط خوراکی خود و خانوادهاش ،ماھانه مبلغ  ٧١ھزار و  ١٩٨تومان
کسری داشته است!
گرچه ھمين يک نکته کافیست تا گرسنگی ،فقر و فالکت دھشتناک و زندگی فاجعهباری که رژيم
سرمايهداری جمھوری اسالمی بر کارگران ايران تحميل نموده است از پرده برون افتد ،اما اين ھنوز تمام
مسأله و تمام فاجعه نيست .چرا که کارگر و خانوادهاش عالوه بر ھزينه خوراکیھا که برای تأمين آن ھر
ماھه بيش از  ٧١ھزار تومان کسری میآورد ،ھزينه مسکن ،پوشاک ،بھداشت و درمان ،حمل و نقل،
تحصيل فرزندان و ساير ھزينهھا را نيز بايد از ھمين دستمزد تأمين کند! "کميته" و "کانون" ياد شده بر
پايه ھمين محاسبه و با در نظر گرفتن ميانگين ھزينهھای  ١۶قلم کاالھای خوراکی به اين نتيجه رسيده
است که ميزان حداقل دستمزد در سال  ٩٢بايد برابر با يک ميليون و  ٨۴٣ھزار و  ۵٩٢تومان باشد که
تازه کارگر بتواند نيازھای غذائی خود و خانوادهاش را تأمين و در مرز خط فقر زندگی کند!
اينھا ارقام و اعدادی ھستند که توسط ُعمال رژيم و کارگزاران سرمايه محاسبه و ارائه شده اند! اوضاع
سر کارگران و خانوارھای کارگری آوار گشته به قدری شديد و کم سابقه است
چنان وخيم و فالکتی که بر ِ
که نه فقط برخی از نمايندگان مجلس ارتجاع و کارگزاران ريز و درشت سرمايه در تشکلھای به
اصطالح کارگری وابسته به رژيم به آن اعتراف میکنند و افزايش حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم اعالم
شده از سوی بانک مرکزی و يا حتا افزايش صد درصدی ميزان حداقل دستمزد را کافی نمیدانند ،بلکه
خود سرمايهداران نيز که نمیتوانند فالکت و بدبختی کارگران را حاشا و يا آن را پنھان سازند ،با اينھا
ھمصدا گشته و حتا  ۵برابر شدن دستمزد کارگران را پاسخگوی معيشت خانوارھای کارگری نمیدانند!
"حمزه درواری" عضو ھيأت مديره "کانون عالی انجمنھای صنفی کارفرمايان کشور" ،که پيش از اين
نمايندگی کارفرمايان در شورای عالی کار را نيز برعھده داشته است ،ضمن انتقاد از سياستگذاری ھا و
عدم اجرای تعھدات دولت میگويد "در سال گذشته ھنگام تعيين دستمزد ،دولت اعالم کرد که از محل
يارانهھا ،سھام عدالت و بن خريد ،معيشت کارگران را تأمين میکند ،برای ھمين ھم  ١٨درصد افزايش
دستمزد به تصويب رسيد اما ھيچکدام از اين مؤلفهھا برای افزايش قدرت خريد کارگرام مؤثر نبود".
"درواری" در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع که "کارفرمايان مسئول تأمين معيشت و
افزايش قدرت خريد کارگران نيستند" میگويد "اگر حقوق کارگران  ۵برابر ھم شود ،با رکود و تورم
فزايندۀ کنونی ،معيشت خانوار کارگری باز ھم در مخاطره است" نماينده سرمايهداران در پاسخ به اين

پرسش که بھترين رقم برای افزايش دستمزد سال آينده چيست؟ میگويد "کارفرما نمیتواند حتا يک درصد
ھم به حقوق کارگران اضافه کند"!
سرمايهداران لم داده بر ثروتھای باد آورده و بر ارزشھای اضافهی آفريده شده توسط طبقه کارگر،
گرچه به حکم جايگاه و موقعيت طبقاتی خود ،ھمواره با افزايش دستمزدھا مخالف بوده و ھيچگاه با
رضايت ،دستمزدھای کارگری را افزايش ندادهاند ،اما در شرايط بلبشو و بحرانی کنونی و در تحت
حمايتھای بیدريغ دولت ارتجاعی حاکم ،به آن درجه وقيح و گستاخ گشتهاند که با ھر اندازه افزايش
دستمزد ،ولو يکدرصد ھم مخالفت میورزند" .حمزه درواری" عضو ھيأت مديره انجمن صنفی
سرمايهداران که زبان گويای اين طبقه است ،بیشرمی و القيدی سرمايهداران در قبال زندگی کارگران و
معيشت خانوادهھای کارگری را به حدی رسانده است که بهرغم اعتراف به اين واقعيت تلخ که اگر
کارگران يک ميليون و  ۵٠٠ھزار تومان حقوق بگيرند و يا اگر دستمزدھای کارگری حتا  ۵برابر افزايش
پيدا کند اما باز ھم معيشت کارگری در معرض مخاطره باقی میماند ،با اين وجود حاضر نيست حتا يک
درصد ھم بر حداقل دستمزدھا اضافه شود! گستاخی و ظلم در حق کارگر از اين بيشتر؟ گستاخی و ظلم در
حق کارگر از اين بيشتر که سرمايهداران در حاليکه بر ثروتھای افسانهای حاصل دسترنج کارگران تکيه
زدهاند ،در کاخھا ،برجھا ،عمارتھا ،آپارتمانھا و ويالھای شيک مجھز به تمام امکانات ،زندگی میکنند،
اتوموبيلھای خارجی لوکس و آخرين مدل برای خود و فرزندانشان تھيه کردهاند ،از بھترين نعمات
زندگی استفاده میکنند و پولھای ھنگفتی را در حسابھای بانکی خود خواباندهاند ،ھمينکه سخن از اندک
افزايشی بر دستمزدھا به ميان میآيد با آن مخالفت میکنند!؟
گستاخی و ظلم از اين بيشتر در حاليکه مديران ارشد شرکتھا و کارخانهھا حقوقھای ده ميليون تومانی
] [١و چند ده ميليون تومانی و پاداشھای چند صد ميليون تومانی دريافت می کنند ،ھمينکه سخن از
افزايش ميزان حداقل دستمزدھای کارگری به ميان میآيد آن ھم به ميزانی که نيازھای زندگی کارگر و
خانوادهاش را در اندازۀ حداقلھا تأمين کند ،سرمايهداران سريعا ً با آن مخالف میکنند و فوراً دعوای خود
با دولت را پيش میکشند که چرا دولت به تعھدات خود عمل نکرده است!؟
غذائی ضروری
گستاخی و ظلم از اين بيشتر در حاليکه دستمزدھای کارگر برای تأمين حداقل مواد
ِ
خانوار کفايت نمیکند و در شرايطی که چند برابر دستمزد خود را بايد برای اجاره بيغولهھائی به نام
مسکن بپردازد و نيمی از آن را صرف بھداشت و درمان و معالجۀ بيماریھائی نمايد که محصول زندگی
فقيرانهای است که سرمايهدارانی از قماش "حمزه درواری"ھا بر کارگر تحميل کردهاند ،اما سرمايهدار با
علم به ھمه اينھا بازھم حاضر نيست از سود خود بکاھد و دستمزد کارگر را افزايش دھد؟ برعکس
فرصت را مغتنم شمرده ،از ضعف و استيصال کارگر استفاده میکند و باز ھم بر شدت استثمار و
بھرهکشی از کارگر میافزايد و البته که عمل خود را توجيه ھم میکند .آری "ھنگامی که سرمايه به
مناسبت شرايط خطرناک و ناشايستی که کارگران را از حيث کار و مسکن به آن محکوم ساخته است با
"افکار عمومی" و يا با پليس ص ّحی اختالف پيدا میکند ،به ھيچ وجه رودربايستی ندارد از اينکه عمل
خود را "توجيه کند" و بگويد اين وضع برای بھرهکشی سودآورانه کارگر ضروری است"][٢

روشن است که دعوا يا اختالف کارفرمايان با دولت که خود کارفرمائی بزرگ و يا بزرگترين
کارفرماست ،ربطی به کارگران و طبقه کارگر ندارد .ربطی اگر در اين مورد وجود داشته باشد ھمانا اين
است که سرمايهداران بر سر تصاحب و تسلط بر سھم بيشتری از ارزش اضافهای که طبقه کارگر آفريده
است و می آفريند با يکديگر به منازعه میپردازند .ھرکارگری اين را می داند که دولت به عنوان يک
کارفرما و سرمايهدار بزرگ دست در دست ساير کارفرمايان و سرمايهداران و بطور کلی اين طبقه
سرمايهدار است که در عين استثمار خشن و بيرحمانه طبقه کارگر ،اما حتا دستمزدی را که کارگر بتواند
با آن نيازھای خود و خانوادهاش را تأمين کند ،به او نمیپردازد.
ايلنا روز  ٢٠بھمن از قول حبيبی عضو کميته تعيين دستمزد ،از احتمال افزايش حداقل دستمزد به ۴٨٠
ھزار تومان ،يعنی افزايشی حدود  ١٨درصد خبر داد .در حاليکه تأمين فقط نيازھای خوراکی يک خانوار
چھار نفره کارگری ،طبق برآورد نھادھای حکومتی ،ماھانه نزديک به  ٢ميليون تومان ھزينه برمیدارد،
کارگر با اين  ۴٨٠ھزار تومان چگونه میتواند ھزينهھای زندگی را تأمين کند؟ وقتی که به گفته محسن
رضائی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،ازھمدستان رفيقدوست و يکی از قاتلين توماج و ديگر
رھبران شوراھای ترکمن صحرا  ١٠٠٠ ،تومان پارسال معادل  ٣٠٠تومان در سال جاری است يعنی
ارزش ﷼ به کمتر از يک سوم سال قبل سقوط کرده است ،کارگر با اين  ۴٨٠ھزار تومان که ارزش آن
از  ١۵٠ھزار تومان در سال گذشته ھم کمتر است ،چه میتواند بکند و زندگی خود را چگونه بايد اداره
نمايد؟
واقعيت اين است که بسياری از کارگران صرف نظر از آنکه خودشان برای تأمين معاش ،ازروی اجبار
به اضافهکاری و کار دوم و سوم و ھمسرانشان به کارھای مختلف و در بھترين حالت به کار نظافت در
خانه متمکنان و ثروتمندان روی آوردهاند و فرزندانشان نيز به عنوان کودکان کار ،بخشی از ھزينهھای
زندگی را تأمين میکنند ،با اين وجود خانوادهھای کارگری باز ھم در فقر و گرسنگی و فالکت و بدبختی
زيستهاند .آخر کارگران ايرانی مگر چه خطائی را مرتکب شده اند که حتا نُرمھای کشورھای سرمايهداری
ھم نبايد در مورد آنھا اجرا شود؟ مگر نه اين است که طبق ھمين نُرمھا و قواعد ،به کارگر بايد مزدی
پرداخت شود که با آن بتواند نيازھای خود و خانوادهاش اعم از خوراک ،پوشاک ،مسکن ،ھزينهھای
تحصيلی و فرھنگی و امثال آن را تأمين کند؟ مگر نه اين است که بر طبق ھمين قواعد ،کارگر با پولی که
در قبال فروش نيروی کار خود دريافت میکند ،بايد بتواند قوای خويش را تجديد و نيروی کار را در
مقياس کلی بازتوليد کند؟ مگر نه اين است که ارزش نيروی کار کارگر را سرمايهدار در شکل دستمزد
بايد به کارگر بپردازد؟ "نيروی کار تنھا به عنوان توانائی فرد زنده وجود دارد .بنابراين وجود آدمی پيش
انگاشت توليد نيروی کار است .توليد نيروی کار با توجه به وجود فرد ،عبارت است از باز توليد او يا
حفظ و نگھداری او ،انسان برای حفظ و نگھداری خود نيازمند مقدار معينی وسائل معاش است ....اگر
مالک نيروی کار امروز کار کند ،فردا بايد بار ديگر قادر به تکرار ھمان فرايند در ھمان شرايط تندرستی
و قدرت باشد .بنابراين وسائل معاش او بايد برای حفظ و نگھداریاش در حالتی متعارف به عنوان فردی
کارکن کافی باشد ....مالک نيروی کار فانی است .پس اگر قرار است حضور او در بازار مداوم باشد و
تبديل مداوم پول به سرمايه مستلزم چنين فرضی است ،آنگاه فروشندۀ نيروی کار بايد خود را جاودانه
سازد "به ھمان ترتيب که ھر موجود زنده خود را جاودانه میکند يعنی با زاد و ولد" به جای نيروی کاری

که در نتيجۀ فرسودگی و مرگ از صحنه بازار خارج میشود ،بايد پيوسته دست کم ھمان ميزان نيروی
کار تازه نشانده شود .به ھمين دليل ،مجموع وسائل معاش الزم برای توليد نيروی کار بايد شامل وسائل
ضروری برای جايگزينی کارگر ،يعنی فرزندان او باشد تا اين تبار از مالکان کااليی خاص بتواند حضور
خود را در بازار تداوم بخشد"][٣
پس چگونه است که سرمايهداران ايرانی و "حمزه درواری"ھا به معيشت کارگران بی توجهاند و نسبت به
رعايت تمام اين ملزومات ،خود را به تغافل میزنند ،ارزش نيروی کار را به کارگر نمیپردازند و جز به
استثمار خشن و حداکثری در لحظه حاضر ولو به قيمت فرسودگی شديد و پيش از موقع نيروی کار ،به
چيز ديگری نمیانديشند؟ چگونه است که دستمزدھای کارگری حتا به اعتراف نھادھای به اصطالح
کارگری وابسته به دولت ،نه فقط کفاف مخارج يک خانوار کارگری را نمیدھد ،بلکه کارگر با آن ،حتا
ھزينه خوراکیھای ضروری خود و خانوادهاش آنھم در اندازۀ حداقل و در حد ادامه حيات را نمیتواند
تأمين کند؟ آيا جز اين است که طبقه سرمايهدار با استثمار حداکثری و بھره برداری از شرايط بحرانی
موجود ،ارادهگرايانه يا غير ارادی اما به طيب خاطر ،فقر و فالکت مرگبار و غير قابل تحملی را بر طبقه
کارگر گرفتار آمده در اين تنگنا ،به ھرگونه فشار کار و بی حقوقی بيشتر ،ظلم
کارگر تحميل نموده است تا
ِ
و ستم و استثمار بيشتر و دستمزد کمتر تن دھد و سودھای بازھم بيشتر و سرشارتری را نصيب طبقه
سرمايهدار سازد؟ آيا جز اين است که طبقه سرمايهدار حاکم ،در اين جنگلی که وحوش بر آن حکمرانی
میکنند ،تنھا و تنھا در انديشه آن است که تا اين وضع ادامه دارد و ھنوز اين سيستم از ھم نپاشيده است،
نھايت استفاده را ببرد ،استثمار را تا ورای ممکنھا تشديد کند به بھای تحميل ضعف و ناتوانی بر نيروی
کار ،ممانعت از ترميم و باز توليد نيروی کار و حتا به بھای انھدام تدريجی نيروی کار ،بر سودھای خود
بيافزايد؟
طبقه کارگر ايران که اين تالشھا را از نزديک دنبال میکند و به شدت از آن متنفر است بايد در برابر آن
بايستد .طبقه کارگر ايران از جمھوری اسالمی و نظم حاکم متنفر است .طبقه کارگر ايران از زورگويان،
ستمگران و استثمارگران منزجر و متنفر است .طبقه کارگر ايران که اساسا ً برای براندازی نظم
سرمايهداری و نابودی استثمار انسان از انسان مبارزه میکند بايد در برابر اين تالشھا و در برابر حرص
و آز سرمايهداران بايستد! کارگران و خانوادهھای کارگری ،تشکلھای کارگری ،تشکلھای فعاالن
کارگری ،کارگران آگاه و پيشرو  ،ھمه و ھمه در برابر اين ھجوم مغولآسائی که کمترين عارضهاش
تباھی زندگی کارگران و خانوادهھای کارگری است بايد بايستند و در مقابل آن واکنش اعتراضی و
شايستهای نشان دھند .بدون مبارزه ھيچ بھبودی در وضع موجود حاصل نخواھد شد .امروز که خط فقر
يک ميليون و  ٨٠٠ھزار تومان است ،افزايش دستمزد به باالی خط فقر و نيز مبارزه برای افزايش
دستمزد ،به ضرورتی مبرم و حياتی برای طبقه کارگر تبديل شدهاند.
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