مبارزه کارگران برای افزايش حد اقل دستمزد بر دوام است
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سال  ٨٧ھم دارد به پايان خود نزديک می شود .امسال قرار بود تورم کاھش يايد و قدرت خريد طبقه کارگر با حقوق
ماھی  ٢١٩ھزار تومان باال رود .اين وعده ای بود که روزھای آخر سال گذشته ھنگام تعيين حداقل دستمزد برای آرام
کردن شدت اعتراضات کارگران به پايين بودن دستمزد و سرسام آور بودن گرانی و ھزينه ھای زندگی ،ازسوی
مسئولين داده شد .طبق معمول چند سال اخير ،سال گذشته ھم قبل از اعالم حداقل حقوق بازار وعده ھا داغ بود .گفتند
صبر کنيد با طرحھای جراحی اقتصادی در دست اجرا حتما تورم را پايين می آوريم و وضعيت زندگی کارگران را
بھبود می بخشيم! اما ديديم که ھمچنانکه وعده ھای سالھای گذشته فقط به خاطر در انتظار معجزه نگه داشتن کارگران
بود امسال ھم چيزی غير از آن نشد .گفتند افزايش حقوق کارگر باعث ايجاد گرانی و تورم بيشتر می شود! و با تالش
برای توھم پراکنی ميان توده ھای کارگر خواستند چشم انتظار معجزه پايين آمدن تورم نگه شان دارند اما نتوانست
کاری را از پيش ببرد وکارگران با اصرار بر خواست افزايش حقوق تقالی خانه کارگر را خنثی و بی اعتبار کردند.
خانه کارگر باز ھم از تالش برای مه آلود کردن فضای اعتراضی کارخانه ھا و مراکز کارگری باز نايستاد ،سال گذشته
وقتی که ديد کارگران مصرانه خواھان افزايش دستمزد ھستند ،کوشيد خود را به صف جلو اعتراضات کارگری برساند
و با طرح پيشنھاد ابتدا مبلغ ۴٠٠ھزار تومان ذھن طبقه کارگر را به خود معطوف دارد تا با حيله نبض اعتراضات را
در دست بگيرد و با خريد وقت برای نمايندگان کارفرمايان و وزارت کار ،در فضائی آرام و بدون سر وصدای
کارگران ،بتوانند يک سال ديگر زندگی و حرمت انسانی ميليونھا نفر را در گرو تضمين سودھای کالن برای صاحبان
سرمايه بگذارند .عيوضی يکی از مسئولين خانه کارگر و عضو کميته تعيين حداقل دستمزد با طرح خواست ۴٠٠
ھزار تومان و کوبيدن بر طبل مظلوميت کارگر و مستحق بودن وی بر برخورداری از رفاه بيشتر به حق خواھی بر
خواست اما چند روز نگذشته بود که با ابراز ناتوانی ساختگی در مقابل سرسختی نمايندگان کارفرمايان و وزارت کارو
تأسف تلويحا گفت که نمی شود  ۴٠٠ھزار تومان را تحميل کرد .از طرف ديگر ھم برای آرام کردن کارگران اقدام به
حساب و کتاب مجدد برای توجيه عقب نشستن از  ۴٠٠ھزار تومان کرد و بياد ضرب المثل؛ نه سيخ بسوزد و نه کباب
افتاد! معلوم بود که به سود چه کسی بايد مواظب شدت آتش بود! و بعد از راه بذل و بخشش  ١۵٠ھزار تومان آن را
خط زد و به کارفرمايان بخشيد .مدتی ھم بر خواست مبلغ  ٢۵٠ھزار تومان کوبيد و اندکی بعد پای مصوبه ٢١٩۶٠٠
تومان را با افتخار امضاء نمود .اما آنچه طی آن مدت تغيير نکرد عدم اعتماد کارگران به خانه کارگر و دچار توھم
نشدن نسبت به بازيھايشان بود .اکثر کارگران می دانستند طرح خانه کارگر تالشی غير از آن نيست که مطالبه افزايش
حداقل حقوق کارگران متناسب با ھزينه ھای زندگی را مخدوش و زير اليه ھائی از ابھام مدفون نمايد تا کارفرمايان به
استثمار و چپاولشان با شدت بيشتر ادامه دھند .اولين بار نبود که نمايندگان خانه کارگر از اين گونه تقالھا برای به
کنترل در آوردن اعتراضات کارگری بويژه بر سر مسئله حداقل دستمزد کرده اند .قبال ھم با طرح شعارھايی مانند
خواست کنترل قيمتھا به جای افزايش دستمزد سعی کردند که توده ھای کارگر را به دنبال خود بکشانند و ازطرح
مطالبه اقزايش دستمزد جلوگيری کنند ،ولی خوشبختانه ھيچوقت کارگران ،خانه کارگر را به عنوان نماينده خود قبول
نداشتند و اعتباری به طرحھای ضد کارگری آنان ندادند .در مقابل واسطه گری ھای خانه کارگر برای به تمکين
واداشتن کارگران در برابر خواست کارفرمايان ،کارگران به مبارزات خود ادامه داده اند و به شکلھای مختلف
انتظارات و توقعات خود را از سھمی که در توليد بايد نصيبشان بشود اعالم داشته و خواستار برخورداری از آنچنان
سھمی بوده اند که بتوانند از يک زندگی در شأن انسان برخوردار باشند .امضاء طومارھا و نصب پالکاردھا و شيوه
ھای ديگر خواست حداقل حقوقھای  ۶٠٠،۵٠٠،۴۵٠ھزار و يک ميليون تومان ،گوشه ھائی از مبارزه کارگران برای
افزايش حقوق بر اساس نيازھای واقعی خود بوده و از طرفی جواب ردی بر سينه خانه کارگر بوده که با چسباندن
اتيکت نماينده کارگر بر پيشانی خود ،در تالش برای راضی کردن او و تن دادن به زندگی برده وار و غير انسانی بوده
است .واقعيت افزايش فقر بر کارگران در فردای بعد از دادن اين گونه وعده ھا ،ديگر کمترين ابھامی برای ھيچ
کارگری که فقط از راه فروش نيروی کارش توانسته زنده بماند باقی نگذاشته که اين گونه ارگانھا نه تنھا در خدمت
منافع او نيستند بلکه کامال برعکس وظيفه جلوگيری از بروز اعتراضات کارگری نسبت به وضع اسف بار زندگيشان

دارد و اگر توان به انحراف کشاندن مبارزات کارگران را داشته باشند برای خوش خدمتی به کارفرمايان ھمه را با
پرچم سفيد به تسليم در درگاھشان به صف خواھند کشيد .تجربه سالھا شنيدن وعده ھا برای کاھش تورم و بھبود وضع
زندگی و در عمل خالف وعده را به چشم ديدن ،اين اطمينان را در دل ھر کارگری ايجاد کرده است که ھيچ اميدی به
کاھش تورم و پايين آمدن ھزينه ھای زندگی نخواھد بود .ھر سال که گذشته وضعيت زندگی بدتر شده ،فقر شديدتر گشته
و سطح دستمزدھا پايين تر و پايين تر آمده .در نتيجه فشار اعتراضات در ابتدای ھر سال فقط ١۵الی  ٢٠درصد در
برابر تورم باالی  ۴٠ ،٣٠درصد به حداقل دستمزد اضافه شده ولی تا پايان ھمان سال قيمتھا چند برابر گرانتر شده اند.
اگر به عنوان مثال در فروردين امسال يعنی زمانيکه تازه حقوق  ١٩درصد افزايش يافته ،قيمت ھر کيلو يک نوع ميوه
ھزار تومان بوده در ماھھای ميانی سال به ھزار و پانصد تا دو ھزار تومان رسيده است .اين افزايش قيمت در مقابل ١٩
درصد افزايش حقوق نه تنھا به معنای واقعی افزايش نيست بلکه يک کاھش  ٣١تا  ٨١در صدی نسبت به يک کيلو ميوه
ای است که از  ١٠٠٠تومان به  ١۵٠٠تا  ٢٠٠٠تومان افزايش قيمت پيدا کرده است .ديگر جائی برای ترديد نمانده که
وعده ھای داده شده طی ساليان گذشته فقط به خاطر فرو نشاندن تب اعتراضات کارگران بوده است.
با وجود شکافی که ميان درآمد کارگر و ھزينه ھای زندگيش بوده واز دھھا سال پيش با شدت و سرعت وحشتناکی رو
به عمق گذاشته و به عينه مشھود است که ھزينه ھای زندگی چقدر جلو و ميزان حقوق تا چه حد عقب است ،با مبالغ
ناچيزی که در پايان ھر سال به حداقل حقوق اضافه می شود ،ھيچ اثر التيام بخشی بر ھزاران درد خانواده ھای
کارگران نمی گذارد .اين حدود تاکنونی افزايش حداقل دستمزدھا ديگر به گرد پای گرانی ھم نمی رسد ،طبقه کارگر با
تمام وجود احساس می کند اين زندگی شايسته او نيست ،در نتيجه مدتھاست برای افزايش حقوقھائی مبارزه می کند که
تأثير مطلوبی در زندگيش بگذارد و ساليانی است که مداوم درگير مبارزه برای افزايش حقوق بوده است.
سطح حقوقھائی که تاکنون از سوی وزارت کار و ھيئت مربتط ،تعيين شده نتوانسته حداقل امکانات يک زندگی بخور
ونمير برای خانواده ھا را فراھم نمايد در نتيجه ھيچ وقت طبقه کارگر به مبالغ به ظاھر افزوده شده قانع و راضی نشده،
اما امروز شدت آن ناراضايتی بسيار بيشتر و پافشاری برای ايجاد موقيتی بھتر جدی تراست .طی چند سال گذشته
عالوه بر اعتصابات و اعتراضات کوچک و بزرگ در محيطھای کار بر سر مسئله افزايش حقوق ،اعتراضات وسيعتر
در سطح گسترده تری از طريق نوشتن و امضاء تومار برای افزايش حداقل حقوق متناسب با تأمين حداقلھای زندگی در
جريان بوده است .کارگران با امضای تومارھا اعتراض شديد خود را به شرايط زندگی موجود اعالم داشته و خواھان
برخورداری از زندگی ای بوده که در شأن انسانھای مدرن و امروزی است .حرفشان رو به طبقه حاکمه اين بوده که؛
کارگری که از صبح تا شب کار می کند می کند انتظار دارد خانواده اش از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد،
انتظار دارد اگر بچه اش بيمار شد بتواند درمانش کند ،بتواند به مدرسه بفرستد و قادر به تھيه حداقل ضروريات مدرسه
از قبيل کتاب و دفترش باشد.
کارگر نمی تواند قبول کند در حاليکه تا توان در بدن دارد جان می کند اما قادر نيست شکم بچه اش را حتی با نان
خشک سير کند و مجبور شود بچه شش ،ھفت ساله اش را از مدرسه باز دارد و برای کمک خرج خانواده روانه بازار
بی رحم کار يا سر چھار راھھا برای دست فروشی کند.
تحصيل حق ھمه بچه ھا است! اين حق به ظاھردر قوانين اکثر کشورھا و از جمله ايران به رسميت شناخته شده است،
اما اين حق امروز از ميليونھا کودک و نوجوان ،فرزندان کارگران در ايران گرفته شده است .تحصيل عمال پولی شده،
ورود به مدرسه و برخورداری از امکانات تحصيل در گرو پرداخت شھريه ،کمک به تعمير و بازسازس مدرسه،
داشتن پول کتاب و قلم و دفتر است و اين مجموعه شرايط که فراھم کردنشان از قدرت خانواده ھای کارگری خارج
است امروزه نتيجه اش اين شده که حداقل دو ميليون کودک از ورود به مدرسه يا از ادامه تحصيل محروم شوند .و
بسياری از اين کودکان به جای حضور در کالسھای درس مجبور شده اند به کودکان کار و خيابان تبديل شوند ،يا سر
چھار راھھا به دست فروشی مشغولند که ھر لحظه ممکن است گرفتار باندھای بزھکاری و قاچاق مواد مخدرشوند يا
مورد تعرض جنسی و سوء استفاده کاسبکاران حنسی واقع شوند ،در نتيجه ھست و نيست و آينده اين ميليونھا کودک
در ابھام فرو رفته است .منشأ ھمه اينھا چيزی جزء فقر و نداری نيست ومنشأ فقر و نداری ھم عالوه بر بيکاری که
خانواده ھای بيکار را عميقا در خود فرو برده است ،دستمزد اندک و ناچيزی است که برای کارگران فی الحال شاغل
تعيين شده .حقوق  ٢١٩ھزار تومان در برابر گرانيھای لجام گسيخته که از قبل آن سرمايه داران اجناسشان را ده ھا
برابر قيمت تمام شده به فروش می رسانند ،نمی تواند نتيجه ای غير از اين برای اکثر انسانھای جامعه به دنبال داشته
باشد!

شرايط ضد انسانی و پاسخ صاحبان سرمايه؛
صاحبان سرمايه و کارفرمايان ھيچ تعھدی نسبت به تأمين يک زندگی حتی در حد بخور و نمير برای کارگر وخانواده
اش ندارد ،تنھا چيزی که حائز اھميت است ادامه روند سعودی کسب سود است .حال ميليونھا نفر در فالکت بسر می
برند و ھر روز دچار بدبختی ھای بيشتر می شوند امری است که به خود کارگر مربوط است ،می تواند ھر کاری بکند
ولی ھيچ مانعی سر راه افزايش سود برای کارفرما ايجاد نکند .اگر فرزند کارگر نمی تواند به مدرسه رود يا ادامه
تحصيل دھد يا مجبور است سر چھار راھھا دست فروشی کند ،به دام باندھای مواد مخدر بيافتد و مورد سوء استفاده
جنسی و غيره قرار گيرد ،اگر ھمسر او به خاطر سير کردن شکم بچه ھايش دست به کارھايی بزند که در نھايت
خانواده را از ھم بپاشد ،امری است که به سرمايه دار ارتباط ندارد .از ديدگاه سرمايه داری ھر کسی مسئول زندگی
خود است) ،البته تا جائی که مخاطب سرمايه دار باشد و منافعش به خطر نيافتد! ولی عالوه بر آنکه مسئول زندگی خود
است بايد منافع و سود سرمايه دار را ھم تأمين کند( .اگر تورم وگرانی بيداد می کند ،اگر ميليونھا کارگر بيکار می
شوند ،شرايطی است که بوجود آمده و باز ھم پيش خواھد آمد! اما مفسران و تئوری پردازان اين نظام ضد انسانی نمی
گويند که باعث شرايط موجود که ھزاران ھزار انسان را از خوردن لقمه نان خشک انداخته ،صدھا ھزار زن و دختر
را دچار فحشا کرده و ده ھا و صدھا نفر زن و مرد کارگر را ناچار به خودکشی کرده کی ھست!؟ ميليونھا انسان را
دچار سرنوشتی دردناک کرده ،امکان برخورداری از يک حداقل زندگی را گرفته و خود از اين طريق سودھای کالن
به جيب می زند و سرمايه ھای نجومی روی ھم می گذارد ،بعد ادعا می کند که کارگر آزاد است و بايد گليم خود را
خود از آب بکشد! قانون خود را غير قابل تغيير و اصالح به نفع کارگر می داند و به اکثريت جامعه القاء می کند که
مالک و اساس قانون ،تأمين سود و تعديل ناپذيری آن است ،ھمه چيز بايد در خدمت بقاء سرمايه داری باشد و در ھيچ
شرايطی نبايد از ميزان سود آن کاسته شود .به خود حق می دھد زمانيکه تشيخص دھد ميزان سود دھی کارخانه ممکن
است کم شود بالفاصله سراغ تنھا منبع جبران آن يعنی دستمزد کارگر برود و از آن بزند تا نرخ سودش ھمچنان سير
سعودی خود را ادامه دھد ،اخراج و ھر بالئی را سر او آورد .درحاليکه در شرايط رونق اقتصادی کارخانه سھم کارگر
از توليد ھمچنان کار و زحمت و بی حقوقی بوده است با اين تفاوت که آن زمان شانس کار کردن داشته است و در ازای
سرمايه داران،
تباه شدن زندگی خود بر ثروت سرمايه دار افزوده است ،و وقتی که در اثر رقابتھای ميان خود
صنايع و کارخانه ھا دچار بحران می شوند ،اوضاعی که کارگران ھيچ نقشی در بوجود آوردن آن ندارند ،باز ھم
کارگران ھستند که بايد با فرو رفتن بيشتر در قھر فقر وفالکت تاوان رکودھا و بی رونقيھای اقتصادی را بدھند .در اين
دنيای وارونه جای مقصر و بی تقصير عوض می شود ،کارفرما که خود عامل اصلی بحران است حتی برای نجات
سرمايه خود اجازه نمی دھد ذره ای از سودش کم شود و برای جبران ضرر ،به زندگی حقيرانه کارگر بيشتر چنگ می
اندازد و ھر مقاومتی را با اتکاء به نيروی سرکوب و پليس سرکوب می کند .و اين چيزی جزء قانون و ذات ضد
انسانی نظام سرمايه داری نيست که بيش از دو قرن است خود را به عنوان بھترين و آخرين سيستم توليد واداره جامعه
تحميل کرده است .نظامی که جزء به بقای خود به قيمت فقر و گرسنگی برای اکثريت جامعه به چيزی نمی انديشد.
موقعيت امروز کارگران ايران
کارگران ايران امروز در شرايط بحران مضاعف سرمايه بسر می برند .ھمان اوضاعی که سرمايه داری با شقاوت
بيشتر زندگی توده ھای وسيع کارگر در سراسر جھان را گرو گرفته وھر روز قربانی برون رفت از بحران و تضمين
بقاء خود می کند! مدتھاست که از دست آوردھای طبقه کارگر ،از تسھيالت و بيمه ھای درمانی ،اجتماعی ،و ازحقوق
او می کاھند و امروز به جائی رسيده که شمار کارگران بيکار شده ازصده ھا ھزار و ميليونھا نفر گذشته و ھمچنان
طوفان ھولناک بيکاری با قدرت در حرکت است و زندگی توده ھای وسيعتری از کارگر را دارد به فنا می برد ،اکنون
بر مشقت چند ده ھا سال گذشته کارگران در ايران افزوده گشته است .ده ھا سال است که طبقه کارگرعالوه بر کار
سخت و طاقت فرسا ،باعدم دريافت حقوقھای چندين ماھه ،اخراجھای چند صد ھزار نفره در سال و تحمل ده ھا مصائب
ديگر ،تاوان رکودھای ناشی از چپاول را می دھد .به بھانه شرايط بحرانی و ضرورت ترميم اقتصاد ،بيش از پيش فقر
را به کارگران تحميل کرده اند و در مقابل ،دست صاحبان سرمايه را برای به خاک سياه نشاندن کارگران وخانواده
ھايشان باز گذاشته اند .کارفرما با ناچيز ترين حقوق ممکن ،ھزينه توليد را به نھايت درجه پايين آورده در بازار بی
کنترل به فروش می رساند و در مقابل به خاک سياه نشستگی کارگر بھشت برين برای خود برپا داشته است.
طی سه دھه رفته ،رفته از بيمه ھای اجتماعی و خدماتی کارگران زده شده ،دستمزد ،دو دھه با وجود گرانيھای روبه
رشد ثابت نگه داشته شد و ھمه بر سرمايه ھای کارفرمايان سرريز گرديد .ھمه چيز را از کارگر گرفتند جزء ھمانقدر
که بتواند زنده بماند و دوباره کار کند و سود توليد کند .کارگر تا نھايت درجه ممکن تحقير شد ،حتی به گفته آمارھای
رسمی به خاطر تضمين سود سرمايه ھا بيش از ھفت ميليون کارگر از کار بيکار شده اند ،يعنی حدود نيمی از جمعيت
از حق حيات محروم گشته اند و امروز سرمايه داری بازھم ناقوص فرا رسيدن سايه تيره تر وحشتناک تری بر زندگی

طبقه کارگر را به صدا در آورده است .وضعيت چندين بار مشقت بار تر از تا حاال که با اجرای خواست و سياستھای
صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی نصيب طبقه کارگر ايران خواھد شد! سرمايه داری در ايران برای
برخورداری از امکانات مالی صندوق بين المللی پول و عضويت در سازمان تجارت جھانی بايد تمام موانع سر راه
بازار آزاد بردارد ،ھر نوع کنترل بر قيمت گذاری لغو و تمام منابعی که تاکنون صرف بيمه ھای اجتماعی و غيره برای
کارگران و جامعه شده را حذف و در خدمت سودآوری بيشتر سرمايه قرار دھد ،و در نھايت نقش دولت را ھر چند تا
حاال ھم به نفع کارفرما بازی کرده در روابط ميان کارفرما و کارگر حذف نموده تا کارفرما به ميل خود و خارج از ھر
ضابطه ای از کارگر کار بکشد .از طرف ديگر سوبسيدھا را بر کاالھای ضروری بردارد و ھمچنين ھر گونه کنترل
بر بازار فروش کاال را نيز از ميان ببرد .کارفرما از آن پس حتی قراردادھای يک ماھه را ھم با کارگر نخواھد بست،
بلکه به طور روزمزد به کار خواھد گرفت و آنچه برای کارگر باقی خواھد ماند دنيائی از مشقت و نا امنی مطلق شغلی
است .اين کل آن چيزی است که سرمايه جھانی برای بقاء و رونق خود در طرح بازار آزاد گنجانده و نظامھای حاکم بر
کشورھا امروز در رقابت برای ايجاد بسترھای پيوستن به آن ھستند.
طرح تحول اقتصادی که قرار است در ايران اجرا شود چيزی جزء آنچه که در جھان به درخواست صندوق بين المللی
پول در راستای پيوستن به بازار آزاد و در نتيجه ايجاد شرايطی اسفناک به درجاتی بسيار شديدتر از آنکه در کشورھای
مدرن صنعتی وغربی در حال وقوع است برای کارگران ايران ،به دنبال نخواھد داشت .اين طرح که قبل از ھر
چيزحذف يارانه ھا را در دستور دارد تنھا کارگران و ھمه افراد کم در آمد را مچاله خواھد کرد .ھمين امروز در
حاليکه برخی از کاالھا مشمول پرداخت يارانه ھستند با سطح دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده است،
سطح زندگی ۶٠الی ٧٠درصد زير خط فقر قرار دارد ،و اگر آن چند قلم کاال که فعال مشمول پرداخت يارانه ھستند از
شمول آن خارج شوند چه شرايطی برای اکثريت جامعه که کارگر و کم درآمد ھستند بوجود خواھد آمد؟ اين تازه در
شرايطی است که طبق آمار رسمی نرخ تورم ٢۴تا  ٢٩درصد و خط فقر بر اساس آمار دو سال گذشته ۶٠٠ھزار تومان
در ماه برای خانواده چھار نفری بوده .حاال اگر آنطور که از رسانه ھا و از زبان مسئولين مکررا اعالم می شود که با
اجرای طرح تحول اقتصادی قيمت کاالھا ۴٠٠تا  ۵٠٠درصد افزايش خواھد يافت ،چه وضعی پيش خواھد آمد؟ آنچه
که مسلم است قرار نيست ميزان درآمدھا با گرانيھای  ۵٠٠ ،۴٠٠درصدی ھم سطح شود و به خانواده ھای بخصوص
کارگران فشاری بيشتر از آنچه که فعال موجود است وارد نشود ،بلکه کامال برعکس و قرار است ھمه فشارھا بر طبقه
کارگر اعمال شود .امروز در رسانه ھا صحبت از آن است که با حذف يارانه ،مابه تفاوت قيمتھا نقدا پرداخت خواھد
شد .يعنی قيمت يک کيلو گوشت که امروز  ٨تا  ١٠ھزار تومان است به  ٣٢الی  ۴٠ھزار تومان افزايش خواھد يافت،
و برای جبران آن بايد يارانه ای معادل  ۵٠٠ ،۴٠٠درصد به کارگر پرداخت شود تا بتواند با اضافه کردن آن به حقوق
 ٢١٩ھزار تومانيش ،يک کيلو گوشت را با ھمين شرايطی که امروز با ھزار بدبختی تھيه می کند ،در زمان حذف
سوبسيدھا نيز يک بار در ماه تھيه کند و اين مطلقا ممکن نيست .اگر قرار باشد که گرانی آينده با پرداخت يارانه نقدی
جبران شود بايد نسبت به تورم ظاھرا  ٢۴درصدی! امروز معادل  ٣٧۶الی  ۴٧۶درصد حقوق  ٢١٩ھزار تومانی فعلی
يعنی مبلغ  ٨٢۴تا  ٩٢۴ھزارتومان عالوه بر حقوق ماھيانه تحت عنوان يارانه به کارگر پرداخت شود تا حقوق او در
ھمين سطح فعلی نسبت به تورم باقی بماند و تازه اين ھنوز چيزی به آن اقزوده نشده است! به طور يقين پرداخت چنين
مبلغی به کارگری که تا امروز محکوم بوده که  ٧٠ ،۶٠درصد زير خط فقر )بر اساس آمار رسمی ميزان خط فقر در
سال  ٨۵يعنی دو سال پيش  ۶٠٠ھزار تومان بوده و امروز مطمئنا خيلی بيشتر از آن است( زندگی کند محال و غير
ممکن است .در حاليکه معلوم نيست که چه مبلغی و به چه بخشی و ھمچنين تا چه مدتی پرداخت نقدی يارانه صورت
می گيرد .جدا از اين ،ميزان پرداخت نقدی يارانه آن طور که کارشناسان اقتصادی می گويند متناسب با افزايش قيمت
کاالھا ،افزايش نمی يابد ،بلکه حتی برعکس ھم ممکن است باشد .مثال اگر قيمت نفت پايين بيايد دولت ناچار است که
ميزان يارانه نقدی را پايين بياورد .در رابطه با اجرای طرح و مشکالت سر راه آن يکی از کارشناسان اتاق بازرگانی
و صنايع و معادن ھشدارھائی داده است که می گويد :
در آن زمان مبنای محاسبه قيمت نفت در بازارھای جھانی  ١٢٠دالر در ھر بشکه و قيمت ساير حاملھای انرژی
مانند برق و گاز نيز بر اساس نرخ برابری نفت محاسبه شده بود .در شرايط کنونی که قيمت نفت به  ۴٧دالر رسيده
است با يک حساب سر انگشتی می توان پی برد که  ٩٠ھزار ميليارد تومانی که به عنوان يارانه انرژی محاسبه شده
به جزء نرخھای گران دولت و ھزينه ھای باالی تمام شده ای که توسط بنگاھھای توليدی دولت مانند گاز ،برق و آب
به مردم تحميل می شود تحقق نخواھد يافت ......بر اين اساس با يک محاسبه ساده می توان گفت اجرای طرح تحول
اقتصادی در بخش پرداخت يارانه ھا به تعويق افتاده و عمال غير ممکن است.
اين ھشدار در حقيقت نمونه پيش بينيھائی است که از ھم اکنون به طبقه کارگر آماده باش برای پذيرش ھر گونه سر
ودم کردن درآمدھايش را می دھد .تازه اين معضل قبل از اجرائی شدن طرح اقتصادی ،به اصطالح توسط کارشناسان
کشف شده است که ھم اکنون تا يافتن فرصت مناسبتری برای به اجرا در آوردنش ،تنھا راه را به اجرا در نياوردن فعلی

طرح می دانند .حاال فرض کنيد که طرح به اجرا در آمده و کاالئی مثل نفت دچار افت قيمت شده و طبعا در شرايط افت
قيمت نفت قيمت کاالھای اساسی چند برابر گرانتر می شوند ،آن وقت چه اتفاق خواھد افتاد؟ مطمئنا چيزی دم دست تر و
راحتر از کاھش يا حذف يارانه ھای نقدی نخواھد بود و آن وقت خانواده ھای کارگران و کم درآمدھای جامعه می مانند
و گرانيھای به سر به فلک رسيده و حقوق چندين برابر بيشتر زير خط فقر .ھمين حاال که ھنوز طرح تحول اقتصادی به
اجرا در نيامده است آمارھا نشان می دھند که از ابتدا تا اينجای سال ،تورم چه سيری را پيموده و اکثريت جامعه چه
وضعی پيدا کرده اند .معيارھای ھيئت تعيين حداقل دستمزد و واقعيتھا
نياز به محاسبات و رفتن به ميان فرمولھای پيچيده ای که شورای عالی کار وھيئتھای تعيين حداقل دستمزد از آن برای
تحميل فقر بر کارگران استفاده می کنند نيست تا به فاصله بسيار زياد ميان ميزان حداقل دستمزد با واقعيت گرانيھا و
تورم پی برد .واقيت زندگی ميليونھا کارگر که روزبروز زير بار گرانی کمرشان بيشتر خم می شود ،حقيقت بی ربط
بودن اين دو را به عيان نشان می دھد وحتی اگر به آمارھا نيز رجوع کنيم که درصدھای کمی از واقعيت را بيان می
کند ،نسبت به آن ھم باز حداقل حقوق خيلی عقب است.
برای واضحتر بودن موضوع به گزارشی که تازگی بانک مرکزی از سير سعودی تورم از فروردين  ٨۶تا مھر ٨٧
داده است توجه کنيد که نشانگر يک افزايش  ١٠٠درصدی است.
در گزارش اين طور آمده است  :نرخ تورم مھر ماه  ٨٧در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته  ٢٩/۴درصد افزايش
يافته است  .....از دو سال پيش نرخ تورم روندی ماليم داشته و با طی شيبی ماليم کمتر از  ١٢درصد به  ٢۴/٣درصد
در مھر ماه امسال رسيده است!
بانک مرکزی ھمينطور اين شيب ماليم! را از ابتدای سال  ٨۶تا مھر  ٨٧به اين ترتيب اعالم می کند  :نرخ تورم در
فروردين  ٨۶معادل  ١٢/٨درصد ،ارديبھشت  ١٣/۶درصد ،خرداد  ١۴/٢درصد ،تير  ١۴/٨درصد ،مرداد ١۵/۴
درصد ،شھريور  ١۵/۴درصد مھر  ١۶/٢درصد ،آبان  ١۶/٨درصد ،آذر  ١٧/٢درصد ،دی  ١٧/۵درصد ،بھمن
 ١٧/٨درصد ،اسفند  ١٨/۴درصد .تا اينجا مربوط به سال  ٨۶بوده و ادامه افزايش نرخ تورم از ابتدای سال  ٨٧تا
کنون به ترتيب عبارت است از  :فروردين  ١٩/١درصد ،ارديبھشت  ١٩/٨درصد ،خرداد  ٢٠/٧درصد ،تير ٢١/۵
درصد ،مرداد  ٢٣/٣درصد ،شھريور  ٢٣/٣درصد و مھر  ٢۴/٣درصد.
حد اقل دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای سال  ٨۶معادل  ١٨٣ھزار تومان بوده که ظاھرا متناسب با
نرخ تورم  ١٢درصدی اسفند سال  ٨۵بوده است .حال تا چه اندازه اعالم نرخ تورم اسفند به واقعيت نزديک باشد که
خود آن ھم موضوعی ھميشه در ابھام و غير قابل اعتماد بر ای کارگران باقی مانده است! اما با اين وصف می بينيم که
نرخ تورم تا پايان سال نزديک به ١٢درصد افزايش يافته و در مقابل ،حقوق کارگر  ١٢درصد کاھش يافته ،يعنی حقوق
 ١٨٣ھزار تومانی ابتدای سال  ٨۶تا پايان ھمان سال طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نسبت به ميزان رشد
گرانی به  ١۶١ھزار تومان کاھش يافته است .در مورد دستمزد سال  ٨٧وضع بدتر است چون تا مھر مسير کاھش ١٢
درصدی را طی کرده يعنی  ٢١٩۶٠٠تومان تا مھر ارزشش نسبت به ابتدای سال تا  ١٩٣ھزار تومان کم شده است و
معلوم نيست پنج ماه باقی مانده چه مقدار ديگری کاھش خواھد داشت؟
اگر چه اعالم نرخ تورم ھيچ وقت واقعی نبوده ولی مبنا قرار دادن نرخ تورم اسفند ماه ھر سال برای تعيين حداقل
دستمزد سال آينده خود طرحی است برای عقب نگه داشتن ھميشگی ميزان حقوق نسبت به نرخ تورم و گرانی .چون
قيمتھا بخصوص قيمت کاالھائی مانند بنزين و گازوئيل ،انرژيھای ديگر و حمل ونقل که خود دولت افزايش آنھا را
اعالم می کند و از آنجا که قيمت اين نوع کاالھا و خدمات نقش مھمی در قيمت بقيه کاالھا دارند ،در ابتدای سال جديد
صورت می گيرد .يعنی ھنوز کارگر اولين حقوقش بر مبنای مصوبه جديد را نگرفته قيمت کاالھای مذکور ٣٠ ،٢٠
درصد ديگر باال رفته و به تبع آنھا قيمت اجناس ضروری ديگر چند برابر شده است و اين روند افزايش قيمت ھمچنان
تا پايان سال ادامه می يابد در حاليکه مبلغ حقوق ثابت مانده و ارزش خود را روزبروز در برابر افزايش گرانی از
دست می دھد .با اين شيوه محاسبه نرخ تورم ،اگر ھم واقعی باشد! ھميشه ميزان تعيين حقوق بر اساس ماه اسفند سال
گذشته است و در حقيقت حقوق يک سال از تورم عقب تر است .کارفرما کارگر را امروز به کار می گيرد و حقوق
سال گذشته را به او می دھد و از طرفی ديگر کاالی توليد شده اش را به نرخ روز به او می فروشد .کارگر با حقوق
تعيين شده سال گذشته کار می کند و ناچار است اجناس مايحتاج زندگيش را با قيمت جديد امسال بخرد ،اين يعنی يک
دزدی وچپاول رسميت يافته عالوه بر استثمار و بھره کشی ای که بر کارگر اعمال می شود! اينکه چرا قيمت ھمه
حاملھای انرژی بعد از شروع سال جديد اعالم می شود ولی تعيين حداقل دستمزد يک ماه قبل از آن ،پاسخ روشن است!
چون کارفرما و صاحب سرمايه سال گذشته کارگر را با حقوق خيلی پايين استثمار کرده ،کااليش با ھزينه بسيار پايين

توليد کرده و با قيمت خيلی باالتر از قيمت تمام شده برای توليدش را به فروش رسانده و سود بيشتر از حد معمول به
جيب زده است  ،حاال ھم که پايان سال است تازه قرار است درصدی به حقوق کارگر اضافه شود که ھنوز در حد تورم
سال سپری شده نيست و بازھم کارفرما يک سال ديگر وقت دارد کارگر را بچاپد .اگر توجيه اين مسئله اينست که نرخ
تورم در طی سال مشخص می شود و بايد سال به آخر برسد تا به نتيجه رسيد چيزی غير از طفره رفتن ازبيان واقعيت
تالش برای فقير نگه داشتن طبقه کارگر نخواھد بود .افزايش نرخ تورم در ايران موضوع غير قابل پيشبينی ای نيست
که نتوان آن را به طور نسبی در تعيين حداقل دستمزد گنجاند .با توجه به وضعيت بيمار اقصاد ايران و بعالوه تجربه
ساليان گذشته از سير رو به رشد تورم ،پيشبينی آن کامال ميسر است ،واز طرفی ھم خود مسئولين ماھھا قبل از شروع
سال جديد بر سر تعيين بودجه و تعيين قيمت برخی کاالھا مانند انرژی و حمل و نقل بحث و بررسی می کنند وميزان
افزايش آنھا را تعيين می کنند تا بالفاصله در ابتدای سال جديد آن را اعالم کنند و می دانند که با اعالم نرخھای جديد آن
چند قلم کاال حداقل چه ميزان به نرخ تورم افزوده خواھد شد  ،اما شورای عالی کار و ھيئت تعيين دستمزد ھيچيک از
اينھا را در تعيين حداقل حقوق کارگر به حساب نمی آورند و فقط به رقم تورم اعالم شده يک ماه از يک سال گذشته
استناد می کنند .در نتيجه مزد کارگر با اختالف خيلی زياد نسبت به آنچه که تحت عنوان نرخ تورم اعالم می شود عقب
می ماند و کارگر ھمواره بايد در فقر و فالکت با ھزاران مشکل دست و پنجه نرم کند.
نرخ تورم چگونه محاسبه و تعيين می شود!؟
بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم يک سبد از کاالھا و خدمات مورد نياز برای خانواده ھا بر اساس تحقيقات
علمی! در نظر گرفته که در سال  ١٣٨٣با توجه به الگوی مصرف خانوارھای شھری و روستائی به دست آمده است.
اين سبد شامل  ٣۵٩قلم شامل  ٢٧٢قلم کاال و  ٨٧قلم خدمات با توجه به اھميت آنھا ،می باشد و به  ١٢گروه اصلی به
ترتيب زيرتقسيم شده اند :
 -١مسکن ،آب ،برق ،گاز وساير سوخت ھا
-٢

خوراکی ھا و

 -٧تفريح و امور فرھنگی
 -٨کاالھا و

آشاميدنيھا

 -٣حمل و نقل

 -٩تحصيل

 -۴اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

 -١٠رستوران و ھتل

 -۵پوشاک و کفش

 -١١ارتباطات

 -۶بھداشت و درمان

 -١٢دخانيات

خدمات

متفرقه

گروه ھای اصلی کاالھا و خدمات مورد نياز خانواده ھا که نرخ تورم بر حسب آنان در سال  ١٣٨٣محاسبه شده است،
بانک مرکزی در نموداری درصدھائی که از درآمد خانواده ھا را به خود اختصاص می دھد را ترسيم نموده که در
صفحه بعد از نظر می گذرد.

تورم چگونه محاسبه می شود؟
نمودار زير ،نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را نشان می دھد:

آشنايی با نحوه محاسبه تورم

اين نمودار ،نتيجه الگوی مصرف خانوارھا در سال  ١٣٨٣از ميان  ١٢٠٠٠خانوار شھری و روستائی است .تعداد
اقالم کاالھا  ٣۵٩قلم شامل  ٢٧٢قلم کاال و  ٨٧قلم خدمات است که با توجه به اھميت آنھا از نظر علمی انتخاب شده اند.
طبق اين جدول ھزينه مسکن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوخت ھا  ٢٨/۶درصد ،خوراکی ھا و آشاميدنيھا  ٢٨/۴٩درصد
و ھمين طوربقيه گروه ھا درصدھای معينی که در جدول آمده است را به خود اختصاص داده اند.
اگر ھمين الگو را برای خانواده کارگر که حقوقش  ٢١٩ھزار تومان است مبنا قرار دھيم  ۶٢٩٢٠تومان آن صرف
مسکن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوختھا می شود .با استناد به ھمان نمودار مصرف می توان برای ھمه گروه ھا
نموداری را رسم کرد که نشان دھد برای ھر گروه از کاالھا و خدمات مورد نياز زندگی ،از  ٢١٩ھزار تومان حقوق

کارگر چقدر اختصاص می يابد و بعد از کسانی که دور ميز به اصطالح مذاکره می نشينند و برای ميليونھا کارگر
حقوق تعيين می کنند و اين حقوق سرنوشت و وضعيت زندگی ده ھا ميليون انسان خانواده ھای کارگران را رقم می
زند ،پرسيد لطفا آدرس خانه ھا و فروشگاھھا و مراکز خدماتی ای ھم که اين  ٣۵٩قلم را آنقدر ارزان ارائه می دھند تا
بشود با حقوق  ٢١٩ھزار تومان در ماه تھيه کرد ،در اختيار کارگران قرار دھند.

نمودار فوق نشان می دھد که از  ٢١٩ھزار تومان حقوق ،خانواده کارگر به طور واقعی چقدر می تواند برای ھر يک
از گروه ھا صرف کند! به عنوان مثال در ماه می تواند  ۶٢٩٢٠تومان بابت اجاره مسکن ،پول آب ،برق ،گاز و ديگر
سوختھا کنار بگذارد يا برای ھزينه خورد و خوراک  ۶٢٧٠٠تومان در ماه خرج کند و ھمينطور طبق نمودار برای
بقيه گروه ھا مبالغی که مشخص شده است ،خانواده کارگر حق دارد خرج کند و نسبت به پولی که دارد از آنھا
برخوردار شود.
اما به واقعيت گرانی و سطح قيمتھا بپردازيم که فاصله ھای فرسنگی با حقوق کارگران دارد و روزبروز در حال
افزايش است! در بدترين جاھای حاشيه ھای شھرھا ،اجاره بھاء نامطلوبترين خانه ھا باالی  ٢٠٠ھزار تومان است،
يعنی ھمه حقوق يک کارگر بايد برای اجاره خانه پرداخت و برای تھيه بقيه  ٣۵٨قلم کاال و خدماتی که به گفته بانک
مرکزی به طور علمی برای رفع نيازھای خانواده ھا انتخاب شده اند! ھيچ منبعی موجود نيست ،در نتيجه خانواده
کارگر محروم از ھمه چيز خواھد ماند.
سال گذشته زمانيکه می خواستند حداقل حقوق کارگر را تعيين کنند ,,عيوضی ،،عضو خانه کارگر و يکی از اعضاء
ھيئت سه جانبه برای تعيين حداقل دستمزد ،طی دو مرحله با اجازه خودش  ٣۵٩قلم کاال را به  ٢٩قلم کاھش داد و در

نھايت حداقل حقوق را طبق آن به اصطالح محاسبه و تعيين کردند .ولی واقيعيت نشان می دھد که نه تنھا  ٢٩قلم بلکه
حتی يک قلم آن يعنی اجاره بھاء مسکن را ھم به طور واقعی به حساب نياوردند.
حاال بگذاريد به داده ھای علمی ،پزشکی در رابطه با بھداشت و تغذيه و آمار و اطالعات بانک مرکزی رجوع کنيم تا
بيشتر به عمق فقری که به ميليونھا انسان کارگر و کم درآمد تحميل شده است پی ببريم ؛
اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی در سال  ١٣٨۵مبنای خط فقر را  ٩۶٩۵٧تومان برای ھر نفر مطابق
با تحقيقاتش در نظر گرفته است که يکی از شاخصھای آن ،کالری مورد نياز بدن طی يک شبانه روز بوده و به
استاندارد  ٢٣٠٠کالری برای ھر نفر استناد کرده است .استاندارد  ٢٣٠٠کالری از نظر علم تغذيه و بھداشت در
سراسر جھان مورد تايد است .بانک مرکزی بر اين اساس اعالم نموده که اگر ھر کسی در تأمين اين مبلغ ماھانه ناتوان
باشد فقير محسوب می شود .يعنی برای يک خانواده  ۴نفره که امروزه مبنای تعيين حداقل دستمزد قرار گرفته ،سال ٨۵
حداقل دستمزد می بايست  ٣٨٧٨٢٨تومان بود ،اما حقوق کارگر را  ١۵٠ھزار تومان تعيين کردند .مقايسه اين دو رقم
نشان می دھد که حقوق کارگر  ٣٨درصد خطر فقر بوده يعنی بايد حدود دو برابر و نيم افزايش يابد تا تازه به خط فقر
اعالم شده برسد .با مبلغ  ٣٨٧٨٢٨طبق مطالعات و بررسيھای بانک مرکزی يک خانواده چھار نفره در سال  ٨۵قادر
بوده ھمه نيازمنديھای زندگی از خورد و خوراک گرفته تا مسکن و پوشاک و غيره تھيه کند! اما واقعيت گرانيھای
بازار و وضع زندگی کسانی غير از کارگران ھم که می توانستند اين مبلغ را دريافت کنند ثابت کرد که بانک مرکزی
واقعيت را اعالم نکرده و خط فقر بسيار بيشتر از آن بوده است.
باتوجه به معيار  ٢٣٠٠کالری ای که اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی ظاھرا برای تعيين خط فقر به آن استناد

کرده است من بخشی از جدولی که  ٣٩۴قلم مواد غذائی در آن ليست شده و مقدار کالری موجود در ھر يک بر حسب
 ١٠٠گرم تعيين شده است را در زير آورده ام اما قيمت آنھا را بر حسب  ١٠٠گرم از سوپرمارکتھای عمده گرفته و در
ستون مربوطه اضافه کرده ام تا مستندتر مشخص شود که فقط برای تھيه  ٢٣٠٠کالری در روز برای ھر نفر چقدر بايد
پول پرداخت کرد و با آنچه که بانک مرکزی برای تھيه کليه امکانات مورد نياز زندگی ھر نفر تعيين کرده و کمتر از
آن را خط فقر اعالم کرده چه تفاوت فاحشی دارد!
نام مواد غذائی

قيمت برحسب

وزن
ميزان کالری

 ١٠٠گرم در
بازار
پنير پاستورﯾزه
حلوا
خامه شل
شير
شکر
عسل
کره
مربا
نان خشک
برنج ) پخته (
باقالی خشک
جگر سفيد
جو
روغن نباتی ) ماﯾع و جامد (
روغن حيوانی
زبان گوساله
سيب زمينی
عدس پخته ) با کمی روغن (
قند
کاھو
کرفس
گردو ) مغز (
گوشت مرغ

 ٣۵٠تومان
 ۵٠٠تومان
 ٢٧٠تومان
 ١۵٠تومان
 ٧٠تومان
 ٣٠٠تومان
 ٣۵٠تومان
 ٨٠تومان
 ٣٠تومان
 ٢٣٠تومان
 ٢۵٠تومان
 ٧٠تومان
 ٩٠تومان
 ١۶٠تومان
 ٧٠٠تومان
 ۴٠٠تومان
 ٢٠تومان
 ٧۵٠تومان
 ٩٠تومان
 ۴٠تومان
 ۴٠تومان
 ١۵٠٠تومان
 ٢٨٠تومان

 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
ﯾک ليوان
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
ﯾک قاشق
١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
ﯾک ليوان
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم
 ١٠٠گرم

٢١٠
۴٠٠
٢۵٠
١١٠
۴٠٠
٣٠٠
١٠٠
٣٠٠
٣۶٠
١٢٠
٣۶٠
١۶٠
٣۶٠
٩٠٠
٨٩٠
١٣٠
٧۵
١٨۵
۴٠٠
١٧
١٣
۶٢۵
٢٠٠

گوشت گاو
گوشت گوساله
گوشت گوسفند
لوبيا سبز
لوبيا قرمز پخته
لپه پخته
باميه ) سبز (
پياز
تخم مرغ نيمرو
تن ماھی
جعفری
پرتقال
جگر سرخ کرده
خرما با ھسته
دل گوسفند
دل مرغ
زردآلو ) برگه خشک (
سنگدان مرغ
سيب زمينی
سوسيس
شيرﯾنی خشک
قارچ
کدو خورشتی
لوبيا سفيد
لوبيا چشم بلبلی پخته
ماست
ماکارونی
ھوﯾج اﯾرانی
آب جو ) ماء الشعير (
آلوی زرد
انار کامل با پوست
انگور
پرتقال
تخم مرغ آب پز
توت فرنگی
چاشنی ماﯾونز
خيار
خربزه
ساالد ) بدون سس ماﯾون
سيب درختی
کشمش
گوجه فرنگی ) رب (
ليمو ترش ) آب ليمو (
نخود پخته
ھندوانه
گوجه فرنگی
بادمجان

 ٨٠٠تومان
 ٩٠٠تومان
 ٩٠٠تومان
 ١٢٠تومان
 ٢٠٠تومان
 ٢٠٠تومان
 ۶٠تومان
 ٣٠تومان
 ١۴٠تومان
 ۵٢٢تومان
 ٨٠تومان
 ١۵٠تومان
 ٩۵٠تومان
 ١٧٠تومان
 ٩۵٠تومان
 ٢۵٠تومان
 ٧۵٠تومان
 ٢۵٠تومان
 ٢٠تومان
 ٢۵٠تومان
 ٢۵٠تومان
 ١٧٠تومان
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طبق نظرات کارشناسان تغذيه ميزان  ٢٣٠٠کالری مورد نياز يک نفر در  ٢۴ساعت می تواند در سه وعده غذائی يا
بيشتر جذب شود ،يعنی صبحانه ،نھار و شام و ميان وعده ھا.
اگر تعداد وعده ھا دررژيم غذائی بيشتر از سه وعده باشد به خاطر قيمت مواد غذائی ای که معموال در ميان وعده ھا
مصرف می شوند ھزينه نيز باال می رود .به عنوان مثال در وعده ھای اصلی مانند صبحانه با استفاده از نان که که
ارزانترين مواد غذائی است می توان  ٣۶٠کالری را به بدن رساند ولی در ميان وعده ھا معموال به جای نان خشک از
بيسکويت و خوراکيھای سبک و آب ميوه استفاده می شود که خيلی گرانتر از نان ھستند .بنابراين ما فقط سه وعده اصلی
را مد نظر قرار می دھيم و بقيه را به خوانندگانی که خود مستقما درگير ھزينه ھای زندگی ھستند محول می کنيم.ميزان
جذب  ٧٠٠کالری با صرف صبحانه ٩٠٠ ،کالری با صرف نھار و  ٧٠٠کالری باقيمانده را با صرف شام تعيين می
کنيم.
برای آنکه واقعيت اين قيمتھا مستند باشند از ميان ھفت وعده صبحانه ،ھفت وعده نھار و ھفت وعده شام در ھفته از ھر
کدام دو وعده را در نظر گرفته و با رجوع به ليست مواد غذائی توضيح می دھم که چگونه مبالغ تعيين شده محاسبه شده
اند ،اما برای وعده ھای ديگر فقط قيمتھايشان را ذکر می کنم ،ياد آوری می کنم که تفاوت قيمت وعده ھا به خاطر تنوع
مواد غذائی ای ھست که در ھفت وعده استفاده می شود و ممکن است بعضی از مواد دارای قيمت باالتر يا پايين تر
باشند مثال قيمت مغز گردو که در يک وعده استفاده می شود با قيمت حلوا ارده ای در وعده ديگر متفاوت است؛
اول صبحانه :
 کم ھزينه ترين وعده؛ نان  ٧۵گرم ،حلوا ارده ای  ۵٠گرم ،شير يک ليوان ،پنير  ۵٠گرم و مقداری شکر و چائی) حدود  ٧٠٠کالری به قيمت  ۶٠٠تومان(.
 پر ھزينه ترين وعده؛ نان  ٧۵گرم ،مغز گردو  ۴٠گرم ،شير يک ليوان و مقداری شکر و چائی)مجموع ،حدود  ٧٠٠کالری به قيمت ٧٨٠تومان(.
مبالغ مورد نياز برای تھيه ھفت وعده صبحانه به ترتيب ٧٧٠، ۶٧٠ ، ٧٣٠ ، ٧٢٠ ، ۶٧٠ ، ۶٠٠ ،و  ٧٨٠تومان و
ميانگين روزانه  ٧٠۵تومان است که جمع ماھانه اش  ٢١١۵٠تومان می شود.
دوم نھار:
 کم ھزينه ترين وعده؛ برنج  ١۶٠گرم ،باقال  ۵٠گرم ،روغن مايع  ١٠گرم ،روغن زيتون يک قاشق ،زبان گوساله ١٠٠گرم ،ماست  ١٠٠گرم ،ھويج  ١٠٠گرم ،سس مايونز  ۵گرم ،ساالد و مخلفات و مقداری قند و چائی و يک قوطی
 ٣٣٠ميلی گرمی ماء الشعير ) مجموع ،حدود  ٩٠٠کالری به قيمت  ١٨٠٠تومان(.
وعده دوم ؛ برنج  ١۶٠گرم ،روغن مايع  ١٠گرم ،گوشت  ١٠٠گرم ،عدس  ۵٠گرم ،ھويج  ۵٠گرم ،ماست  ١٠٠گرم،
کشمش  ۵٠گرم ،سس مايونز  ۵گرم ،ساالد و مخلفات و قند و چائی و  ١٠٠گرم ماء
) مجموع ،حدود  ٩٠٠کالری به قيمت  ٢٢٧۵تومان(.
الشعير
مبالغ مورد نياز برای تھيه ھفت وعده نھار به ترتيب ٢١٧٩ ، ٢١٣٣ ، ٢٠٨٣، ٢٠٢۵ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ،و ٢۵٢۴
تومان و ميانگين روزانه  ٢٠٧٧تومان است که جمع ماھانه  ۶٢٣١٠تومان می شود.
سوم شام :
 کم ھزينه ترين وعده؛ نان  ٨٠گرم ،قارچ  ١٠٠گرم ،يک عدد تخم مرغ نيمرو ،سوسيس  ۵٠گرم ،روغن و مخلفات وقند و چائی ٣٠گرم و ميوه  ١٠٠گرم ) مجموع ،حدود  ٧٠٠کالری به قيمت  ۶٩۵توما(.
 پر ھزينه ترين وعده؛ نان  ٩٠گرم ،دل گوسفند  ١٠٠گرم ،سيب زمينی  ۵٠گرم ،روغن مايع  ١٠گرم ،مخلفات و قندو چائی  ٣٠گرم و ميوه  ١٠٠گرم ) مجموع ،حدود  ٧٠٠کالری به قيمت  ١٢٣٠تومان(.

مبالغ مورد نياز برای ھفت وعده شام به ترتيب ١٠٠۵ ، ٩۴٠ ، ٧۴٠ ، ٧١۵ ، ٧٠٢ ، ۶٩۵ ،و  ١٢٣٠تومان و
ميانگين روزانه  ٨۶١تومان است و جمع ماھانه  ٢۵٨٣٠تومان می شود.
طبق اين محاسبه که بسيار سطحی است و اساس انتخاب آنھا ارزان بودن قيمتھای مواد آن است ،مقدار پول الزم برای
ھر نفر  ٣۶۴٣تومان است تا بتواند از  ٢٣٠٠کالری مورد نياز روزانه بدن بھره مند شود که در ماه مبلغ آن به
 ١٠٩٢٩٠تومان می رسد و برای يک خانواده چھار نفری ۴٣٧١۶٠ ،می شود! البته من سعی کرده ام اقالمی که در
دسترستر و تا حد ممکن ارزانتر را که  ٧١قلم است انتخاب کنم ،چون ھدف فقط رسيدن به  ٢٣٠٠کالری بوده نه اينکه
عالوه بر کالری مورد نياز ،درصدھای ضروری و مورد نياز بدن ازعناصر و امالح غذائی مفيد مانند انواع ويتامينھا
و غيره را نيز تأمين کند ،تشخيص درصدھای متفاوت از انواع مواد مورد نياز بدن کار کارشناسان تغذيه و بھداشت
است و به اين خاطر مقصود فقط رسيدن به کالری مورد نياز است که طبعا کمترين ھزينه را به خود اختصاص می
دھد.
به عنوان مثال من در رژيم غذائی صبحانه و شام از  ١٠٠گرم نان استفاده کرده ام که دارای  ٣۶٠کالری است يعنی
بيشتر از نصف کالری مورد نياز يک وعده با قيمت خيلی کم  ٣٠تومان ،در حاليکه رژيم غذائی ای که نصف آن را نان
خشک تشکيل دھد ،رژيم غذائی ای نيست که کارمندان رده باالی دولتی ،کارفرمايان  ،افراد مرفه وبه طور کلی از ما
بھتران از آن استفاده کنند .ھمانطور که معلوم است حتی اثری از تنقالت ،آجيل ،خشکبار و غذاھای مقوی وگران قيمتی
مانند خاويار ،ميگو و غيره در ليست مواد انتخاب شده نيست ،که در آن صورت مبالغ تعيين شده را بايد چند برابر کرد!
جدول مواد غذائی به راحتی نشان داد که آنچه را که بانک مرکزی ھنوز ھم خط فقر می داند دھھا برابر با واقعيت
اختالف دارد .رقم  ٩۶٩٧۵که خط فقر اعالم شده است رقمی است که از نظر بانک مرکزی با آن می شود برای يک
نفر ،يک ماه روزانه غذای کافی برای جذب  ٢٣٠٠کالری ،مسکن ،لباس و پوشاک ،کفش ،بھداشت و کليه  ٨گروه کاال
و خدمات را تھيه کرد ،اما معلوم شد که کل آن مبلغ ھم اگر در  ۴ضرب شود و به عنوان دستمزد بر مبنای خانواده چھر
نفره به کارگر بدھند ،او حتی نمی تواند يک ماه روزانه غذای کافی برای چھار نفر تھيه کند تا انرژی الزم يعنی ٢٣٠٠
کالری را به ھر يک از اعضای خانواده اش برساند!
در مورد کاالھا و خدمات ديگر ھم بايد آن درصدھائی که بانک مرکزی در نظر گرفته است را چندين بار بيشتر کرد تا
به قيمت واقعی نزديک شوند .ھزينه مسکن مطابق نمودار فوق  ٢٨/۶درصد ازکل ھزينه ھای زندگی را به خود
اختصاص می دھد ،کل ھزينه زندگی خط فقر برای ھر نفر در ماه  ٩۶٩٧۵نود وشش ھزار و نه صد و نود وھفتاد و
پنج تومان است ٢٨/۶ ،درصد آن  ٢٧٧٣۴تومان می شود .سھم ھر چھار عضو خانواده چھار نفره می شود ١١٠٩٣۶
تومان) .بايد توجه داشت که حقوق فعلی کارگر  ۵۶درصد مبلغ تعيين شده به عنوان خط فقر در سال  ٨۵است و خانواده
کارگر ھنوز ھم نمی تواند از آنچه که بر اساس خط فقر اعالم شده می توان بھره برد برخوردار نيست!( .يکی ديگر از
گروھھا در نمودار ،بھداشت است .واقعيت اين است که از خانه ھائی که اکثر کارگران ممکن است با ھزار بدبختی از
عھده اجاره آنھا بر آيند نمی شود کمترين انتظاری از وجود بھداشت داشت .امروز خانه ای که بشود نشانی از بھداشت
در آن يافت يعنی دارای سرويس حمام و دستشوئی و آشپزخانه بھداشتی و دو اطاق رنگ و رونق دار باشد در ھيچ جا با
رھن باالی پنج ميليون تومان ،کمتر از  ٧٠٠ ، ۶٠٠ھزار تومان اجاره داده نمی شود.
اگر ھمين دو قلم يعنی خوراک و مسکن را در نظر بگيريم بايد يک خانواده چھار نفره حداقل  ١٠٨٧١۶٠تومان پول
داشته باشد تا يک ماه از  ٢٣٠٠کالری روزانه برای ھر نفر و مسکن دارای امکانات بھداشتی بھره مند شود .يعنی سھم
خورد و خوراک از حقوق فعلی کارگر بايد  ٧برابر و سھم مسکن  ١٠برابر شود ،و اگر ميانگين اين دو را معيار قرار
دھيم بايد حقوق کارگر  ٨/۵برابر افزايش يابد که حدودا معادل  ١٩٠٠٠٠٠يک ميليون و نه صد ھزار تومان می شود
تا بتواند از يک زندگی قابل تحمل برخوردار باشد.
خواست کارگران؛
اگرچه تحت شرايط سرکوب و ارعاب تا امروز طبقه کارگر نتوانسته است خواست ابتدائی خود يعنی برخورداری از
يک زندگی انسانی را به سرمايه داری ايران بقبوالند ولی تسليم شرايط نشده و ھميشه به خود به عنوان انسانھائی نگاه
کرده که شايسته بھره مندی از بھترين و پيشرفته ترين امکانات و ضروريات زندگی از مسکن و خورد و خوراک
گرفته تا تحصيل و تفريح و غيره ،است .کارگران در ايران ،افراد منفرد و پراکنده ای نيستند که خود را در برابر
يورشھای نظام سرمايه داری ضعيف و بی قدرت ببينند و از حق انسانيشان صرف نظر کنند .سير رو به رشد گسترش
آگاھی طبقاتی که اقدام به ايجاد تشکلھای واقعی کارگری يکی از نمودھای ارزشمندی از ھمان آگاھی طبقاتی است،

توانمندی روبه فزونی طبقه کارگر را به رخ کارفرمايان و کل سيستم سرمايه داری می کشد و ھر روز با گسترش اتحاد
در بين بخشھای خود با قدرت بيشتر اعالم می کند که سرمايه داری ناچار است طبقه کارگر را به عنوان جبھه ای که
توانائی برھم زدن معادالت تاکنونيش را دارد برسميت بشناسد و به مطالبات فوری و آنيش که يکی از آنھا افزايش
حداقل دستمزدھا تا سطحی که امکان برخورداری از يک زندگی انسانی را ميسر کند ،گردن نھد.
امروز کارگر در ايران بدون قبول ھيچ بھانه و توجيھی به عنوان اولين مطالبه خواھان حقوقی ھستند که بتواند ھزينه
 ٢٣٠٠کالری برای ھر نفر در روز ،مسکن مناسب با امکانات بھداشتی ،تحصيل ،ھزينه رستوران و ھتل ،لباس و
پوشاک و به طور کلی ھمه  ٨گروه مورد نياز را برآورده کند ،يعنی حداقل  ١٠برابر  ٢١٩۶٠٠تومان حداقل دستمزد
کنونی.
با ھمبسگی ھر چه سراسری تر خود برای رسيدن به زندگی ای انسانی مبارزه برای افزايش دستمزد را قدرتمندتر کنيم.

جوانمير مرادی
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