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 Political  سياسی

  
  سھراب شباھنگ

  ٢٠١۶ می ٣٠

  درمان دھی يا درماندگی؟

۴ 

  نوشتۀ محمد رضا شالگونی» يادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد«نقدی بر 

  

  »معيار سنجش روشن«مزد حداقل و 

به ھمين دليل .  شدن مؤثر حداقل دستمزد، نيازمند يک معيار سنجش روشن استئیھمچنين اجرا«: شالگونی می نويسد

 می شود، ميزان محاسبۀ آن، يک ساعت کار ء که حداقل دستمزد جدی گرفته می شود و تا حد زيادی اجرائیدر کشورھا

  ».است

 باشد و اين نکته را چند بار در مقالۀ مزد يک ساعت کارزد بايد که ميزان محاسبۀ حداقل دستم اصرار شالگونی بر اين

 مزد حداقل در ايران در واقع براساس ھم اکنون است، زيرا اصراری بيھوده و تحصيل حاصلخود تکرار کرده است، 

برای  ًمثال:  می گرددتعيينطبق بخشنامۀ وزارت کار مزد حداقل براساس يک روز کار . مزد ساعتی پرداخت می شود

 تعييندر روز ) دويست و ھفتاد ھزار و ھفتصد و بيست و دو لایر( لایر ٢٧٠٧٢٢مبلغ  اين مزد برابر ١٣٩٥سال 

، مزد حداقل ١٣٩٤ برای سال ًمثال:  می شدتعيين مزد روزانهگرديده است در سال ھای گذشته ھم مزد حداقل براساس 

 ٥١از آنجا که طبق مادۀ .  بود–صد و ھفتاد و پنج لایر  دويست و سی و ھفت ھزار و چھار-  لایر ٢٧٣٤٧٥روزانه 

:  اين ماده گفته می شود١در تبصرۀ »  ساعت تجاوز نمايد٨ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از «قانون کار 

ھفته كمتر كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانونی آنان می تواند ساعات كار را در بعضی از روزھای «

 ٤٤ كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار ھر ھفته از تعييناز ميزان مقرر و در ديگر روزھا اضافه بر اين ميزان 

  ».ساعت تجاوز نكند

مزد و مزايای کارگرانی که به صورت نيمه وقت يا کمتر از ساعات کار قانونی « قانون کار ٣٩ھمچنين طبق مادۀ 

  ».ند به نسبت کار انجام يافته محاسبه و پرداخت می شود شده به کار اشتغال دارتعيين

 لایر و در نتيجه حداقل ٢٧٠٧٢٢ برابر ١٣٩٥ برای سال روزانهبدين سان طبق تصميم شورای عالی کار، مزد حداقل 

می )  در ساعتدالريعنی کمی کمتر از يک ( تومان در ساعت ٣٣٨٤  لایر و يا مزد ساعتی در ايران برابر 

  .  در اين زمينه وجود نداردچ ابھامیھيشود و 
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 برابر مزد ٣١معادل  روزه ٣١آنھا برای ماه ھای : ِمزد کارگران حداقلی در ايران، ماھيانه نيست بلکه روزانه است

 برابر مزد روزانه ٢٩ روزه معادل ٢٩ برابر مزد روزانه و برای ماه ٣٠ روزه معادل ٣٠روزانه، برای ماه ھای

  .دريافت می کنند

»  درباره حداقل دستمزد در شرايط امروز ايرانئیتزھا«در ) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران ئیت اجراأيھ

  :  می نويسد) ١٣٩٣ اسفند ٢١(

در حالی که .  می شودتعيينمعنای عملی جدی دارد، بر پايه ساعت کار " حداقل دستمزد" که ئیاکنون در ھمۀ جاھا«

کارگر گره زده است؛ معياری که به حد کافی مبھم " حقوق ماھانه"را با مفھوم " دستمزدحداقل "جمھوری اسالمی 

ن بخش ھای يًاست؛ زيرا بنا به تعريف، اوال مفھومی است که نمی تواند کارگران پاره وقت، يعنی يکی ازمحرومتر

ِ کارگر را دربر بگيرد؛ ثانيا حتی در مورد کارگران تمام وقت، ساعات کار ھفۀطبق   ».تگی را در ابھام فرو می بردً

نيز مانند شالگونی اطالعات غلطی در ) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران ئیت اجراأديده می شود که ھي

حداقل "جمھوری اسالمی «خالف ادعای اين ھيأت، . مورد مزد حداقل در ايران برای خواننده به ارمغان می آورد

ھمچنين خالف تصور اين ھيأت، طبق قانون کار ساعات . گره نزده است» کارگر" ماھانهحقوق "را با مفھوم " دستمزد

ابھام فرو نرفته « ساعت در ھفته است و ساعات کار ھفتگی قانونی در ٤٤کار ھفتگی برای تمام کارگران حداکثر 

اندن قانون کار و بخشنامۀ زحمت خو) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران ئیاگر شالگونی و ھيأت اجرا. »است

 اين ادعاھای نادرست را نمی کردند و به جای ًوزارت کار در مورد حداقل مزد در ايران را به خود می دادند، احتماال

در اين حالت ممکن بود به نقدی درست و استوار از قوانين و مقررات کار در ايران . آگاھگری به بدآموزی نمی افتادند

  ! بپردازند و نه نقدی که پاھايش می لنگد و نمی تواند خود را سر پا نگاه دارد) گری و ارتجاعی اندًکه عميقا ضد کار(

. »صحبت کردن از حداقل دستمزد بی توجه به ساعت کار چيزی مانند آب به غربال کشيدن است«: شالگونی می نويسد

 ساعت است بنابراين در مورد حداقل ٨ کار ھم  حال که معلوم شد مزد حداقل در ايران روزانه است و نه ماھانه و روز

 ساعت ھم بر حسب مزد ٨مزد ساعتی ھيچ ابھامی وجود ندارد، عالوه بر آن کار نيمه وقت و ساعات کار کمتر از 

ھمان ! ًساعتی کار پرداخت می شوند، قاعدتا بايد سوراخ ھای غربال شالگونی مسدود شده باشند و چيزی از آنھا نريزد

ًقاعدتا بايد نگرانی شالگونی در مورد قوانين تنبيھی به ضد متخلفان مزد حداقل نيز از ميان رفته باشد چون ھم گونه که 

حداقل مزد ساعتی و ھم  تدابير قانونی مربوط به تنبيه متخلفان قانون حداقل مزد در قانون کار و مقررات کار ايران 

  !پيش بينی شده اند

خاصی ندارد و اگر مزد حداقل برحسب » اسرار و کرامات و معجزات« ساعتی خواننده مالحظه می کند که مزد

ی در وضعيت کارگران ايجاد نمی کند به شرطی که ساعات کار قانونی تغييرساعت، روز، ھفته يا ماه حساب شود 

يز برای روزانه، ھفتگی و ماھانه، پرداخت مزد روزھای تعطيل، مرخصی با حقوق، اضافه کاری، مزايا و غيره و ن

بازنشستگی در ھر حالت  درست محاسبه شوند و قواعد محاسبه در قوانين و مقررات کار يا در قراردادھای دسته 

در اکثريت قريب به اتفاق کشورھا، مزد حداقل ھم براساس ساعت و ھم به . جمعی به صورت الزام آور مندرج باشد

  .صورت ماھيانه يا ھفتگی اعالم می شود

 اين است که چيزی از غربال نريزد اما نگرانی اصلی اين است که آيا چيز قابل توجھی در غربال شالگونی نگران

  !!وجود دارد؟

تکيۀ بيش از حد او به جنبه ھای حقوقی، شالگونی » يادداشت ھائی دربارۀ حداقل دستمزد«يکی از اشکاالت مھم مقالۀ 

در باال ديديم که مزد ساعتی . توا و خود اين مزد استصوری و حواشی حداقل مزد و بی توجھی يا کم توجھی به مح
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) به نرخ آزاد (دالرکمی کمتر از يک ) به شرطی که کاری پيدا کنند و مزدشان پرداخت شود(حداقل کارگران ايران 

حداقل مزد ساعتی ٢٠١٥ بود در حالی که در سال دالر ٨٧/٠ مزد حداقل ساعتی در ايران حدود  ١٣٩٤در سال . است

و کمتر از اين مقدار برای ( ساله و باالتر ٢٥ برای کارگران دالر ٨⁄١٠، در انگلستان دالر ٣٢/١٢وکزامبورگ در ل

، در دالر ٤٤⁄٩ المان، در دالر ٩ ⁄٩٢جيم، در بلدالر ١٠⁄ ٥١، در فرانسه ) سال کمتر است٢۵کارگرانی که سن آنھا از 

، دالر ٦٣⁄٥، در اسپانيا دالر ١٣⁄٧ جاپان، در )دالر ٩٧⁄٧وسط مت (دالر ٥⁄١٠ تا ٥⁄٥  از برحسب اياالت مختلفامريکا

، دالر ٦٦⁄٢ پولند، در دالر ٧٤⁄٣ال گ، در پرتدالر ٧٨⁄٣، در يونان دالر ٨٦⁄٣، در ترکيه دالر ٧٤⁄٤ جنوبی وريایدر ک

.  بوددالر ٢٥⁄١ن  و در بلغارستادالر ٦٦⁄١، در رومانی دالر ٩٠⁄٢ و دالر ٧٠⁄١، در چين بين دالر ٢٢⁄٢در مجارستان 

  .  بالغ می شددالر ٢٩⁄٥ميانگين حداقل مزد ساعتی در کل اتحاديۀ اروپا به ٢٠١٥در سال 

اما حتی اگر مقايسۀ بين المللی را کنار بگذاريم و اوضاع طبقۀ کارگر ايران و تحول مزدھا و ھزينۀ زندگی را در چند 

چه اکثريت آنھا که مزد حداقل يا کمتر (بار کارگران ايران دھۀ گذشته و در حال حاضر بررسی کنيم به وضعيت فاجعه 

البته اينھا ھيچ کدام . بيشتر پی خواھيم برد) می گيرند و چه اقليت آنھا که مزدی بيش از مزد حداقل دريافت می کنند

ی در مبارزه اما شناخت کافی نيست و بايد از اين شناخت نتايج عملی درخور. برای شالگونی پوشيده و ناشناخته نيست

 و تعريف معيار و مبنائی تعيينيکی از اين نتايج، . گرفت) که شالگونی می گويد مخالف آن نيست(برای افزايش مزد 

معيار و مبنائی که پايۀ .  جھشی در مبارزات کنونی و آيندۀ خود به کار برندۀاست که کارگران بتوانند آن را ھمچون تخت

 اجتماعی طبقۀ کارگر، –اع باشد و در ھمان حال منعکس کنندۀ وضعيت اقتصادی علمی و اقتصادی داشته و قابل دف

  .جايگاه اين طبقه در اجتماع و تالش او برای تثبيت گوشۀ کوچکی از حداقل حقوقش به عنوان يک انسان در جامعه باشد

  

  معيار مزد حداقل چيست و چگونه می توان آن را تعيين کرد؟

ھمان حداقل مزد ساعتی » معيار سنجش«معيار سنجش حرف می زند اما منظور او از يا » معيار«شالگونی ھم از 

 تعيين معياریاما او نمی گويد اين حداقل مزد ساعتی چقدر بايد باشد و يا بر چه پايه و . است که در باال بررسی کرديم

ر حداقل مزد يا معياری که برای معيا.  حداقل مزد اشتباه کرده استواحد حداقل مزد را با معيارشالگونی . می شود

مزد ساعتی، روزانه، ھفتگی، ماھيانه و ( حداقل مزد به کار می رود چيزی غير از خود حداقل مزد و يا واحد آن تعيين

ب تورم ی که به تناسريمزد جا«، »سبد ھزينۀ خانوار کارگری« حداقل مزد کميتی است مانند تعيينمعيار . است) غيره

شالگونی . و غيره» ی که به تناسب تورم و ميانگين بارآوری کار يا کسری از آن افزايش يابدزد جاريم«، »افزايش يابد

به ھيچ يک از اين معيارھائی که برشمرديم اشاره ای نکرده است و تنھا روی واحد حداقل دستمزد که از نظر او بايد 

 مزد حداقل براساس ھم اکنونل است چون حداقل مزد يک ساعت کار باشد تأکيد کرده است که ديديم تحصيل حاص

 ساعت است يعنی در واقع مزد حداقل ھم ٨ می شود و روز کار در قانون کار جمھوری اسالمی حداکثر تعيينروزانه 

آری شالگونی در مورد واحد مزد حداقل حرف می زند .  می شودتعييناکنون در ايران براساس مزد يک ساعت کار 

 مزد حداقل را با واحد مزد حداقل تعيين مزد حداقل را يا آگاھانه مسکوت گذاشته يا معيار ينتعيولی معيار و مبنای 

  .اشتباه کرده است

« را از» معيار«معلوم گردد معنی واژۀ » واحد سنجش« روشن شود و تفاوت آن با ًدقيقا» معيار«که معنی  برای اين

  :دھخدا در اينجا می آورم» لغت نامۀ
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يمانه معيار است زيرا و پيمانه، وسيله ای که بدان چيز ديگر را بسنجند و برابر کنند بنابراين ترازو و پ اندازه -معيار «

قياس، سنگی که صرافان . ترازوی زر، زرسنجه  ترازوی زرسنج . آن دو اشياء سنجيده و پيموده می شوندۀ به وسيل

  ».و غيره ) سنگ محک(بدان امتحان زر کنند 

 است و نمی تواند خود آن چيز باشد چون چيز ديگریر لغوی و ھم منطقی معيار سنجش ھر چيز، بدين سان ھم از نظ

  . می شويمtautologyدر اين صورت دچار ھمان گوئی منطقی 

بحث در بارۀ مزد حداقل بدون بررسی و تحليل معيار و مبنائی که کارگران بتوانند خواست افزايش مزد را براساس آن 

چنين معيار و مبنائی ھمواره در خواست ھای کارگران وجود . پيش برند، بحث چندان مفيدی نخواھد بودمعيار و مبنا به 

نرخ « که برخی اصطالح –مانند سبد ھزينۀ زندگی خانوار کارگری، افزايش مزد جاری به تناسب تورم (داشته است 

را که بيشتر از نرخ عمومی يا متوسط تورم » نرخ تورم دھک ھای پائين«ی برند و برخی را به کار م» واقعی تورم

  ).است مطرح می کنند و غيره

ّنه خودش معياری کمی در مورد مقدار اين مزد و يا روش :  مزد حداقل، سکوت می کندتعيينشالگونی در مورد معيار 
 ١٣ به ميزان سه و نيم ميليون تومان در ماه که از سوی  آن مطرح می کند و نه نسبت به خواست مزد حداقلتعيين

  .تشکل فعاالن کارگری مطرح شده نظر می دھد

 حداقل دستمزد براساس تعيينطبقه بندی مشاغل و ««در برنامۀ راه کارگر که سال ھا پيش تنظيم و ارائه شده خواست 

ر شالگونی در مورد حداقل دستمزد اکنون ھم بايد ًقاعدتا نظ. مطرح گرديده است» ھزينۀ معيشت يک خانوادۀ پنج نفره

  :از چند ضعف رنج می برد» دستمزد براساس ھزينۀ معيشت يک خانوادۀ پنج نفره«فرمول . ھمين فرمول باشد

 اين است که معيار يا استاندارد زندگی خانوادۀ پنج نفره و در نتيجه ھزينۀ آن خانواده مبھم است، بنابراين  ضعف نخست

بدين سان طبق اين فرمول از کارگران دعوت می شود برای خواست ناروشنی . زد درخواستی روشن نيستميزان م

يک خانوادۀ پنج نفره ممکن است در حلبی آباد يا در محلی که نه آب آشاميدنی، نه مدرسه و بيمارستان و ! مبارزه کنند

 يا در زعفرانيه، ولنجک و نياوران در يک ويال يا درمانگاه، نه برق و آب لوله کشی و کوچۀ آسفالتی دارد زندگی کند

آپارتمان لوکس و مجھز با خوراک و پوشاک و امکانات درمانی و آموزشی و تفريحی و فرھنگی و ديگر تسھيالت 

در اين صورت بايد . منظور کدام است؟ ممکن است گفته شود منظور ھيچ کدام نيست. متناسب مناطق مذکور

ّ يعنی معياری کمی ارائه گردد، معياری که براساس آن بتوان درک مشخص و روشنی از اين استانداردی داده شود،
  . داشت،ًخواست برنامه ای که قاعدتا بايد به شعار مبارزاتی تبديل شود

فرض کنيم که در سال معينی ! فرمول فوق در بھترين حالت بيانگر حفظ وضع موجود است اين است که ضعف دوم

يعنی سال . فرمول راه کارگر می گويد که در سال بعد ھم ھمان باشد.  شدتعيين اساس استاندارد معينی حداقل دستمزد بر

ضرورت زيرا در اين فرمول از .  شودتعيينبعد ھم ھزينۀ خوراک و مسکن و دارو درمان و غيره به ھمان ميزان 

  .  اثری نيستبھبود دائمی زندگی کارگران

رمول توجه نشده که بارآوری کار از يک سو و نيازھای مادی و معنوی انسان ھا از اين است که در اين فضعف سوم 

حتی در کشور سرمايه داری عقب ( افزايش می يابد ًبارآوری کار کارگر دائما.  در حال افزايش استًسوی ديگر دائما

و در نتيجه نيازھای مادی و معنوی ، نيازھای مادی و معنوی انسان ھا )مانده ای مانند ايران و حتی در رژيم واليت فقيه

). حتی در کشور سرمايه داری عقب مانده ای مانند ايران و حتی در رژيم واليت فقيه( افزايش می يابد ًکارگران دائما

و ) يعنی ارزش و ارزش اضافی بيشتری به وجود می آورند(بنابراين کارگران در طول زمان بيشتر توليد می کنند 
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ھزينۀ معيشت يک خانوادۀ « بيشتر می شود اما طبق فرمول راه کارگر بايد به تأمين ً شان دائماۀوادنيازھای خود و خان

  !قانع باشند که البته معيار و استانداردی ھم برای آن تعريف نشده است» پنج نفره

باال می رود با افزايش بارآوری کار، ميزان ارزش اضافی توليد شده از سوی کارگر و در نتيجه نرخ ارزش اضافی 

بدين سان فرمول راه کارگر برای ). چون طبق فرمول راه کارگر مزدھای حقيقی در بھترين حالت ثابت می مانند(

برای مقابله با اين ھيچ تدبيری ) که باالتر توضيح داده شد برای افزايش مزد به طور کلی و چنان(افزايش مزد حداقل 

  .شدت يابی نرخ استثمار ارائه نمی دھد

 و ھمۀ برنامه ھا، منشورھا، بيانيه ھا، تحليل ھا و اعالميه ھائی ف ھائی که شمرده شد مختص به راه کارگر نيستضع

من اين . که شعار افزايش مزد به تناسب تورم يا ھزينۀ زندگی را مطرح می کنند کمابيش از اين ضعف ھا رنج می برند

، با ذکر بندھای ١٣٩٥ ]حمل[فروردين، »رای افزايش مزد متشکل بۀجنبش کارگری و مبارز« موضوع را در نوشتۀ 

مربوط به مزد حداقل در برنامه ھا و اسناد احزاب و سازمان ھای سياسی ايران که خود را حزب طبقۀ کارگر، چپ يا 

  .کمونيست می نامند رديابی کرده و بسط و توضيح داده ام

فشردۀ . م شامل نکات انتقادی يا سلبی اند و ھم  نکات ايجابی آن ھتعيينمباحث مربوط به مزد حداقل و معيار و مبنای 

  )٥(اين بحث ھا را که در مقاالت مختلف تشريح  شده در زير می آورم 

 خواستی محافظه کارانهخواست افزايش مزد به تناسب نرخ تورم در بھترين حالت بيانگر حفظ وضع موجود يعنی ) الف

ت زيرا نه افزايش نيازھا، به ويژه نيازھای فرھنگی طبقۀ کارگر، را در نظر اما در واقع خواستی قھقرائی اس. است

در واقع خواست افزايش مزد به تناسب . دارد و نه رشد ميانگين بارآوری کار را که باعث افزايش نرخ استثمار می شود

  !به جيب سرمايه دار ريخته شود نيز تمام ثمرات رشد بارآوری کار می پذيرد که عالوه بر استثمار موجود، ًتورم تلويحا

در ايران چنان انباشتی از تورم، کاھش مزدھای حقيقی و سقوط قدرت خريد کارگران وجود دارد که نه تنھا افزايش ) ب

متوسط ھزينۀ زندگی خانوار شھری (مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نيز برای يک زندگی عادی 

در ضمن حتی اگر در تمام سال ھای سلطۀ رژيم جمھوری اسالمی . کافی نيست) نک مرکزیبراساس آمار خانوار با

 می شد از خط تعيين ١٣٩٥مزدھا به تناسب تورم افزايش می يافتند باز مزد حداقلی که به اين ترتيب برای سال 

 . ن تر می بودئيفقرمطلق در اين سال بسيار پا

 به خاطر مبھم بودن اين بند گرھی از کار باز ٤١ مادۀ ٢با استناد به بند » سبد ھزينۀ خانوار« مزد بر حسب تعيين) پ

که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی ھای کار  حداقل مزد بدون آن«:  می گويد٤١ مادۀ ٢بند . نمی کند

وسط آن توسط مراجع محول شده را مورد توجـه قـرار دھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد مت

ّمعيار کمی . در اين بند مبھم است و تعريف روشنی ندارد» تأمين«در واقع واژۀ . »رسمی اعالم می شود را تأمين نمايد
زندگی .  حداقل مزد باشدتعيينتعريف نشده است و بنابراين نمی تواند مبنائی برای » تأمين« برای اين و استانداردی

! می شود» تأمين« برق و گاز ندارد يا از آب آشاميدنی سالم بی بھره است نيز به نحوی کارتن خواب يا خانواری که

برخی از .  قانون کار توھم دارند و بدان اميد بسته اند٤١ مادۀ ٢برخی از تشکل ھای مستقل کارگری ھنوز به بند 

 مادۀ ٢ا کوشيده اند با توسل به بند کسانی که به عنوان نمايندۀ کارگران در شورای عالی کارگران شرکت می کنند بارھ

، اندکی مزد حداقل و ديگر مزدھا را از حدی که دولت و کارفرمايان مجاز می دانند باالتر ببرند تا بدين وسيله ٤١

ی، اقتصادی و سياسی از ئجايگاھی در ميان کارگران به دست آورند و بتوانند برای خود امتيازاتی در زمينه ھای حرفه 

 )٦(» رو شدنده اما با مقاومت کارفرمايان و دولت روب. رفرمايان بگيرنددولت و کا
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ند و با اعضای خانواده ھايشان اکثريت مطلق جمعيت کشور را اکارگران ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشور) ت

 ٨٠حدود (ند کارگران مزدی ھمچنين توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی ا).  درصد يا باالتر٦٠(تشکيل می دھند 

ھزينۀ .  مزدی معادل ھزينۀ متوسط يک خانوار شھری داشته باشنددست کماز اين رو طبيعی است که ). درصد يا بيشتر

اگر مزد حداقل برای . متوسط خانوار شھری براساس آمار ھزينۀ خانوار می تواند مبنا و معياری برای مزد حداقل باشد

 برای اين. بلغی معادل سه و نيم ميليون تومان در ماه يا کمی بيشتر خواھيم رسيدبر اين مبنا محاسبه شود به م١٣٩٥سال 

 بايد ھر سال به چنين مزد حداقلیچنين مزدی حفظ شود و تا حدی افزايش نرخ استثمار مھار گردد،  که قدرت خريد

  )٧. (تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزايش يايد

و توانی که می » سطح و توان نيروھای مولد«و نه فقط براساس  (رفيت کنونی آنوضعيت و ظاقتصاد ايران در ) ث

، توانائی تحمل مزد حداقل معادل سه و نيم ميليون تومان در ماه رغم تمام ضعف ھا و مشکالتشو به ) تواند داشته باشد

پرداخت چنين مزدی . را دارد)  غيرهبرای مھارت ھای باال و يا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و(و مزدھای باالتر از حداقل 

خواست مزد حداقل به ميزان . به ھيج رو باعث ته کشيدن منابع برای سرمايه گذاری و ھزينه ھای عمومی نخواھد شد

 تشکل فعال کارگری ١٣از جانب که )  استدالر ٤ معادل مزد ساعتی در حدود ًکه تقريبا (سه و نيم ميليون تومان در ماه

کافی است توجه شود که مزد حداقل ساعتی در يونان . حق و از نظر اقتصادی قابل تحقق استه ستی باعالم شده خوا

و اين در حالی است )  درصد کاھش يافته٢٢ به ميزان ٢٠١٢که البته نسبت به سال ( است دالر ٤ در ھمين حدود ًتقريبا

آن بسيار کمتر از ) طبيعی و انسانی(بع اقتصادی که يونان در بحران اقتصادی شديدی به سر می برد و توان و تنوع منا

 دالر ميليارد ٤٧٧ً  ميليارد يورو و يا تقريبا٤٢٢که کل انباشتۀ وام خارجی يونان در حدود  اقتصاد ايران است ضمن آن

فرياد ).  درصد وام خارجی يونان است٥⁄١که ( می رسد دالر ميليارد ٤٩٥⁄٥است و بدھی خارجی ايران تنھا به 

اض از جانب برخی از فعاالن اجتماعی و اقتصاددانان به ضد خواست مزد حداقل به ميزان سه و نيم ميليون تومان اعتر

  . مبنای علمی ندارددر ماه 

خالف تبليغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنھا در درون جنبش کارگری، افزايش مزد موجب تورم نمی شود 

 . سود گرددھرچند ممکن است باعث کاھش نرخ

ِتا شيوۀ توليد سرمايه داری و نظام کار مزدی ادامه داشته باشد موقعيت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زير ) ج
ستم به انسان ھائی آزاد از ستم و استثمار تحول نخواھد يافت و ھيچ ميزانی از افزايش مزد باعث چنين تحولی نمی 

» مزد عادالنه«گفته، نه » مزد، بھا، سود« سال پيش در ١٥٠ که مارکس بيش از ، ھمان گونهپرچم طبقۀ کارگر. گردد

 .است که با برانداختن نظام سرمايه داری و استقرار سوسياليسم می تواند تحقق ياد» ِالغای نظام کار مزدی«بلکه 

رزه برای افزايش مزد با افزايش مزد می تواند تا اندازه ای وضعيت اقتصادی کارگران را بھبود بخشد و اگر مبا) چ

آگاھی طبقۀ کارگر از وضعيت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جھت محو 

استثمار و طبقات ھمراه باشد، می تواند زمينه را نه تنھا برای بھبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ 

. ِتالش تاريخی کارگران برای برانداختن سرمايه داری و نظام کار مزدی را تقويت کندآنان نيز فراھم سازد و در نھايت 

از اين رو مبارزه برای افزايش مزد، ھمچنان که مبارزه برای ديگر خواست ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی و 

  .ار نيستِفرھنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل شيوۀ توليد سرمايه داری و نظام کار مزدی، تعطيل برد

  ادامه دارد

 

 


