نمودار نرخ حداقل دستمزد به دالر در  04سال گذشته
مهر ۸۹۳۱ ,۱۸

نرخ حداقل دستمزد در ایران وقتی با دالر آمریكا ،كه واحد پول تجارت بین المللی است ،بیان میشود،
ارزش واقعی مبادله حداقل دستمزد یا قدرت خرید آنرا بیان میكند .نرخ صوری حداقل دستمزد به
لایر هیچگاه نسبت به سال قبل آن كاهش پیدا نكرده است .پس تبدیل نرخ دستمزد به دالر ،با كاربست
تعدیل نرخ تورم دالر ،روش نسبتا ساده ای برای نشان دادن این امر است كه قدرت خرید كارگر
است.
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بعنوان مثال حداقل دستمزد در سال ۸۹۳۱معال  ۸۱۱۸۱لایر بود ،نرخ متوسط دالر در
دالر آنزمان
آنسال  ۸۴۱لایر و باینترتیب نرخ دستمزد به دالر پیش از تعدیل تورم دالر ِ ۸.۸۲۳
بود .حال ،نرخ حداقل دستمزد در سال جاری  ۸۳۸۸۱..۱لایر است .نرخ متوسط دالر
امسال  )۸۸۳۱۱۱+ ۸۹۴۳۱۱ (/.=۸.۸۱۳۱لایر است .نرخ حداقل دستمزد در سال
دالر امروز
 ۸۹۳۱بنابراین  ۸.۱دالر است .از آنجا كه مبنای مقایسه ارزش مبادله را قدرت خرید
ِ
قرار میدهیم ،محاسبه فوق برای سال جاری احتیاج به تعدیل دالر ندارد ،چون این مبلغ ارزش دالر
امروز است .اما میدانیم كه قدرت خرید ۸.۸۲۳دالر چهل سال پیش بسیار بیش تر از قدرت خرید آن
در سال جاری است .پس برای تعدیل قدرت خرید  ۸.۸۲۳دالر در  ۴۱سال پیش باید آن مبلغ را طی
چهل سال گذشته هر سال بر حسب نرخ تورم افزایش داد تا به سال جاری برسیم .وقتی چنین كردیم
به مبلغ  $۴۹۸میرسیم ،یعنی قدرت خرید  ۸.۸۲۳دالر در سال پنجاه و هشت برابر با قدرت
خرید  $۴۹۸در سال جاری است .به این ترتیب ما با یكسان كردن ارزش مبادله دالر میتوانیم مقایسه
ای واقعی بین دستمزدهای سالهای مختلف داشته باشیم .باینترتیب تفاوت واقعی حداقل دستمزد
سال  ۸۹۳۱با امروز بسادگی تفریق این دو مبلغ است۸.۱:ـ ۹۸۸=۴۹۸
پس حداقل دستمزد طی این چهل سال  ۹۸۸دالر یا بیش از  %۱.كاهش یافته است! یعنی بازای
هر  ۸۱۱تومانی كه كارگر در سال پنجاه و هشت میگرفت امروز فقط  .۱تومان میگیرد .پس حداقل
دستمزد امروز باید حداقل پنج و نیم میلیون تومان باشد تا قدرت خرید او با سال ۸۹۳۱برابری

كند .برای داشتن تصویر بهتری از سطح زندگی امروز كارگر الزم است عالوه بر ارزش واقعی
مبادله حداقل دستمزد ،میزان خط فقر رسمی در چهل سال گذشته را داشت تا فاصله هزینه ها با حداقل
دستمزدها دقیقتر نشان داده شود .در هر صورت صرف آمار فوق تصویر نسبتا روشنی ازوضعیت
بقا كارگر بدست ما میدهد.
آمار فوق صرفا جلوه دیگری از تفاوت موقعیت كارگر در سال ۸۹۳۱با ۸۹۳۱است .كارگران به یمن
انقالب پنجاه و هفت با تشكیل شوراهای مستقل كارگری خود توانستند حداقل دستمزد را در
سال ۸۹۳۱نسبت به سال قبل از آن به تقریبا دوبرابر افزایش دهند .این افزایش بزرگترین جهش
دستمزد كارگر در طول تاریخ سرمایه داری در ایران بود كه حاصل متشكل شدن كارگران و تحمیل
خواست شان برای یك زندگی شرافتمندانه به كارفرما و دولت بود .دستاورد سال ۸۹۳۱همزمان با
سركوب انقالب و از جمله سركوب و انحالل شوراهای مستقل كارگری ــ و با ابزار منجمد كردن
دستمزدها و نرخ تورم ساالنه باالی  %.۱ــ همانطور كه در نمودار باال مشاهده میكنید ،پس گرفته
شد طوریكه حداقل دستمزد در سال جاری تقریبا یك ربع حداقل دستمزد در سال ۸۹۳۱است.

اطالعاتی كه نمودار باال بكمكش تهیه شده است

سایت "اكو فارس ـ پایگاه خبری تحلیلی صنعت و اقتصاد ایران" با شارالتان بازی ای كه تنها از
عهده كارفرمایان و حاكمان سرمایه داری بر میاید ،برای پنهان كردن دستاورد كارگران در سال پنجاه
و هشت نمودار جعلی زیر را منتشر كرده است .حقه بازی این نمودار در عدم تعدیل نرخ تورم دالر
است .این نمودار همانطور كه مشاده میكنید به دروغ میگوید قدرت خرید كارگر طی چهل سال گذشته
بارها از قدرت خرید او در سال  ۸۹۳۱باالتر رفته و امروز نیز دست كمی از آن ندارد!
ضمیمه :نمودار جعلی سایت اكو فارس  .پایگاه خبری تحلیلی صنعت و اقتصاد ایران
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كمونیست صورتی قهرمان كنفرانس برلین دوم

شهریور ۸۹۳۱ ,.۳

مراسمی كه دولت آلمان به ابتکار موسسه انتشاراتی اكسل اسپرینگر ـ امتداد بازوی دولت آلمان  -با عنوان "بیلد  ”۸۱۱در محل پارلمان
آلمان در برلین برگزار كرد تا در آن "قهرمانان آزادی"یش را در كشورهای بلوك مخالف خود النسه كند ،حكم "كنفرانس برلین دوم" را
برای حزب كمونیست كارگری ایران (حككا) داشت .همان كنفرانسی كه قصد فروش یا النسه كردن استحاله طلبان را در سال .۱۱۱
در برلین داشت و مینا احدی از طرف حككا تریبون مخالفت با آن را بدست گرفته بود اینبار برای النسه كردن میناها تشكیل شد .با
گذشت نزدیك به دو دهه مینا احدی در كنفرانس برلین دوم از اینسوی میز به آنسوی میز نقل مكان كرده ،پای حككا را نیز به كاخهای
دول غربی باز كرد .این قطعا نقطه عطفی برای حككا است .مگر هدفشان همین نبود؟ سیاست های راست روانه حككا نهایتا به بار
نشست .همانطور كه عبداله مهتدی طی یك دوره گردش به راست توانست بعنوان ابزار دول غربی پایش را به كاخ سفید باز كند ،حككا
نیز ابزار هر چند موقت غرب شد .ابزار شدن حككا ناشی از نفوذ اجتماعی یا تبدیل شدن این حزب به وزنه قابل توجهی در معادالت
…سیاسی ایران نیست .خیر ،نه حككا
بیشتر بخوانید

ترور در نیوزیلند ،خارجی ستیزی در دوره رونق اقتصادی

اسفند ۸۹۳۱ ,.۱

سه مسئله مبرم انتخابات پارلمانی  7102نیوزیلند به ترتیب "مهاجرین"" ،مسكن" و "محیط زیست" بودند .تعداد مهاجرینی كه در آنسال
در عكس العمل و در همراهی با جو خارجی ستیز مدعی شد ) (Labourبه نیوزیلند وارد شده بودند حدود  27هزار نفر بود .حزب لیبر
كه مهاجرین باعث افزایش قیمت مسكن و كمبود زیر ساختهای الزم كشور (جاده ها ،مدارس ،بیمارستان ها و غیره) میشوند .باین
ترتیب حزب لیبر قصد داشت آرا خارجی ستیزان را كسب و شاید برنده انتخابات شود .حزب لیبردر این چرخش به راست خواهان
كاهش  01هزار نفره ورود مهاجرین به نیوزیلند شد .نتیجه انتخابات چه شد؟ از  071كرسی پارلمانی ،حزب محافظه
با  65صندلی اكثریت را كسب كرد و حزب لیبر با  65صندلی در پارلمان برنده دوم انتخابات شد .اما )(National Partyكارملی
با 9صندلی در پارلمان بود .این حزب كه در سال )" (New Zealand First NZFشاید برنده اصلی انتخابات حزب "اول نیوزیلند
 0990تاسیس و تاكنون هم با دولت محافظه كار و هم لیبر ائتالف پارلمانی داشته است ،سومین حزب بزرگ پارلمانی نیوزیلند است.
…ان زی اف حزب پوپولیستی دست راستی با پالتفرم ضدیت با
بیشتر بخوانید

نرخ دستمزد ـ 8931

اسفند ۸۹۳۱ ,۱۱

توضیح :نسخه جاری این یادداشت سعی كرده است جایگاه خواست افزایش دستمزد را منطبق بر شرایط انقالبی حاكم در ایران نشان
.دهد .همچنین فاكتهای جدید و بروز شده ای افزوده شده ،فرمولبندیهای استداللی منسجم تر شده اند
كارگر بعنوان یك طبقه ،به چه قیمتی باید قوه كارش را بفروشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله كارگر و كارفرما در حداقل دو قرن
گذشته بوده است .هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد كارگر وجود ندارد ،آنچه كه هست توازن قواست ،به میزانی كه كارگر بتواند
قدرت خود را متحقق كنند ،او میتواند نرخ دستمزدی منطبق بر یك زندگی شرافتمندانه از صاحب سرمایه مطالبه كند .در این راستا
دستاوردهائی وجود دارند كه پائین تر اشاره میكنم .حداقل دستمزد فرمول بورژوا برای تعیین نرخ دستمزد است .الگوی حداقل دستمزد
متاسفانه حتی از طرف بخش قابل مالحظه ای از فعالین كارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است .الزم
.است قدری در مورد نفس مقوله حداقل دستمزد مكث كرد
حداقل دستمزد[ ]0به دستمزدی اطالق میشود كه مزدبگیر بتواند بكمك آن هزینه معیشت ،یعنی حداقل امكانات زیستی خود را تامین كند.
…حداقل دستمزد،ارزش مبادله قوه كار
بیشتر بخوانید
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