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  ٢٠١٧ فبروری ٠۶
  

   ١٣٩٦مزد حداقل سال 
 ! ميليون تومان در ماه باشد٤نبايد کمتر از 

  

 توان کار خودشان ندارند، مبارزه ای است مستمر که عالوه بر تمامی  جزیافزايش مزد برای کارگران که ھيچ چيز

چرا که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی . سال در روزھای پايانی آن نمود مرگ و زندگی به خود می گيرد

بعاد و کارگری سفرۀ خانوار کارگری را مورد تعرضی بيشرمانه قرار می دھد و ا  مزد ھر ساله با فرمانی ضدتعيين

 از اين ندارند که اگر الزم باشد، حتی  به کارگران ئیآنان ابا. محتوای آن را تا آنجا که می تواند حقيرانه تر می سازد

چه اشکالی دارد : ھمان طور که چندی پيش نيز گفتند. بخوريد" شلغم"بايد " نان"بگويند که از اين پس به جای مصرف 

  !    که به جای گوشت اشکنه بخوريد

مستقيم با شرايط ِ زندگی کارگر و مناسبات طبقۀ عريف و قانونمندی خاصی که نسبت مزد معنی مشخصی دارد و از ت

ميانگين نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل . کارگر و سرمايه دار دارد ، پيروی می کند

که  به تعبير ديگر برای اين. ی در آن کشور، کافی باشدکارگران در يک کشور معين با توجه به سطح معمول زندگ

 ءبتوانيم يک نرخ پايه برای تأمين ھزينه ھای زندگی يک خانواده کارگری محاسبه کنيم، نيازمند آن ھستيم که ابتدا

نرخ  آن ملزومات ۀسپس بر پاي. زندگی خانوار کارگری را دوام می بخشد به دست بياوريمملزومات حياتی که استمرار 

بايد توجه داشت که سبد .  نفره، واحد پولی را برای بھای اين سبد مشخص می سازيم۴ ۀ زندگی خانوادۀاجزای سبد ھزين

ھزينۀ زندگی عالوه بر ھزينه ھای خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، دارو و درمان بايد ھزينه ھای آموزش و 

ِمعادل پولی سبد ھزينۀ زندگی بايد پايه ای . انی را بپوشاندفرھنگ، تفريح و مرخصی و مسافرت و ديگر نيازھای انس
بخش ديگر آن، شرايط ويژه ای است که .  کندتعيينميزان مزد را ) يک سال(باشد که برای زمان و دوره ای مشخص 

ط تورم يکی از اين شراي.  کارگر تأثير می گذاردۀتحت تأثير نوسانات و بحران ھای نظام سرمايه داری، بر زندگی طبق

در .  خريد کارگر را کاھش می دھدئیاست که با افزايش عمومی قيمت کاالھا و ملزومات بر شمرده شده، ميزان توانا

 کارگر گسترش می يابد، ۀ تورم اقتصاد بيمار سرمايه داری بر زندگی طبقۀاين صورت ، يعنی ھنگامی که ساي

 کارگر به ھمان نسبت افزوده ۀ سبد زندگی خانوادۀ ھزين حداقلبهضروری است که ميزان تورم نيز محاسبه گردد و 

دولت، مجلس، ارگان ھا و سازمان ھای متعلق به (اما حکومت ھای سرمايه داری و نمايندگان سياسی آنھا . گردد

ن نگه ئي برای کاھش ھزينه ھای توليد و پائیھمان گونه که قوانين و ترفندھا) کارفرمايان و تشکل ھای زرد کارگری
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از جمله اين شگردھا افزايش .  دارندئیِشتن سطح مزدھا اعمال می کنند، برای افزايش سودآوری سرمايه نيز شگردھادا

ساعات کار و ھمچنين افزايش بارآوری ِ کار از طريق استفاده از تکنولوژی و استفاده از ماشين آالت توليدی پيشرفته 

لفۀ مھمی است که بايد در ؤزايش سود سرمايه منجر می گردد، ماين بخش از روند افزايش توليد که به اف. می باشد

کار را ما در صنايع بزرگ از جمله صنايع نفت، افزايش بارآوری . افزايش نرخ حداقل مزد مورد مالحظه قرار گيرد

ار گيری،  تخليه و بۀ بنادر و لنگرگاه ھا در زمينۀملی حفاری، صنايع فوالد، صنايع خودرو سازی و ماشين سازی، ادار

 کشاورزی، در ھمين ۀن وغيره و ھمچنين مراکز مکانيزولفيمدرنيزه کردن بسياری از مراکز خدماتی از جمله پست و ت

 نفره ۴پس با اين تعاريف،  نرخ حداقل مزد بايد براساس ھزينۀ يک خانوادۀ . شرايط اقتصادی حاکم شاھد ھستيم 

  . ار محاسبه گرددشھری، متناسب با افزايش تورم و رشد بارآوری ک

 کارگر می باشند که از ۀ مزد حداقل خود طبقۀ کارگر، نمايندگان واقعی طبقتعييناز نظر ما تنھا مرجع برای محاسبه و 

بر ھمين .  کارگر را کسب کرده باشندۀ طبقتشکيالتی، لياقت احراز نمايندگی  اقتصادی، سياسی و ۀدرون يک مبارز

کارشناسی از ھزينه کارگيری  آمار ه ده تشکل فعاالن کارگری پس از محاسبه و ب سيز٩٤ سال ]حوت[اساس در اسفند

 ٩٥مزد حداقل برای سال ) گرچه با تعاريف متفاوت (١٣٩٥ نرخ تورم در سال ۀ کارگری و محاسبۀھای زندگی خانواد

غ ِ فوق برای مزد حداقل در  مبلۀ معيار و محاسبتعيين. را معادل سه ميليون و پانصد ھزار تومان در ماه محاسبه کردند

به .  تاکنون تشکل ھای کارگری بر روی آن توافق کردند١٣٥٨نوع خود پيشرفت قابل مالحظه ای بود که پس از سال 

 بايد بر مبنای سه ميليون و پانصد ھزار تومان به اضافه نرخ ١٣٩٦ ھمان معيار، مزد حداقل سال تعيينھمين دليل و با 

ی از سوی دولت و مراجع رسمی جمھوری اسالمی در رسميھنوز آمار .  محاسبه گردد٩٦ال تورم قابل انتظار در س

تخمين صندوق بين المللی پول برای .  اعالم نشده است٩٦و يا نرخ تورم قابل انتظار در سال ١٣٩٥بارۀ نرخ تورم سال 

 بدين سان می توان . است اعالم شده%١١ برابر ٢٠١٧- ٢٠١٨و برای % ٩ معادل ٢٠١٦-٢٠١٧تورم ايران در سال 

گفت که تخمين نرخ تورم ايران در سال آينده از نظر صندوق بين المللی پول، که البته تخمينی خوش بينانه است، حداقل 

   می رسد%١٠به 

پائين نکته ای که بايد در نظر داشت اين است که بر اساس تحقيقات صورت گرفته در ايران نرخ تورم دھک ھای 

 واحد درصدی از نرخ تورم اعالم شده که متوسط نرخ تورم متوسط را نشان می ٢تا  ٥/١درآمدی به طور متوسط بين 

که   درست باشد برای اين٩٦ يا ٩٥ برای متوسط نرخ تورم در سال %١٠بدين سان حتی اگر تخمين . دھد باالتر است

بر اين اساس برای دادن . را در نظر بگيريم% ١٢ رقم %١٠ی جاه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنيم بايد ب

رقمی که برای سال (به سه و نيم ميليون تومان در ماه % ١٢ بايد ١٣٩٦تخمينی و يا مبنائی برای مزد حداقل در سال 

آن به  برای خانواده ای که عدۀ اعضای ٩٦در نتيجه مبنای مزد حداقل در سال . افزوده شود)  محاسبه شده بود١٣٩٥

 نفره، ٤روشن است که برای خانوار شھری . ون تومان در ماه خواھد شدي ميل۴ فرض شده حدود ٤٤⁄٣طور متوسط 

 نفره در ٤در يک کالم برای تأمين ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شھری . ھزينۀ ماھانه از اين ھم بايد بيشتر است

  .اه کمتر باشدون تومان در مي ميل۴ مزد حداقل نمی تواند از ٩٦سال 

 کارگران و پيشروان تشکل ھای واقعی به طبع آن امر   کارگر وۀ طبقو وظيفۀ خود  مزد خانوار کارگری امر تعيين

 حداقل مزد کارگران را ندارد تعيينبه ھيچ وجه صالحيت " شورای عالی کار. "طبقۀ کارگر و کارگران آگاه می باشد

ندگان سرمايه داران و کارفرمايان تشکيل می دھند و ھمان گونه که ما چرا که ترکيب فرمايشی اين مرجع را نماي

کارگران سال ھاست شاھديم، دستپخت اين حضرات تحميل مزد حداقلی يک چھارم زير خط فقر و به عبارت ديگر 

 نيز ھمين سرنوشت را برای ما رقم ٩۶تحميل مرگ تدريجی برای کارگران ايران می باشد که بی ترديد در سال 
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خشنود بودن به اين که شورای عالی کار ھرچه سريع تر تشکيل جلسه بدھد و حداقل مزد را مطابق معمول . خواھند زد

  . ُھر ساله بچالند، گلی به سر ما نخواھد زد

برخی از به اصطالح مدافعان .  قانون کار است٤١نکتۀ مھمی که در اينجا بايد بدان توجه داشت، توھم نسبت به مادۀ 

حداقل قابل قبولی به دست )  آن٢ و ١و بندھای (ستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس اين ماده جنبش م

الن دولتی و کارفرمايان متمرکز می واز اين رو شعار و تالش مبارزاتی خود را بر اجرای اين ماده از سوی مسؤ. آورد

می شود که چھار بار از ھزينۀ متوسط يک خانوار شھری ، به مزدی منجر ) ١بند (افزايش مزد به تناسب تورم . کنند

حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد ھمۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزايش . کمتر است

اده، تا زندگی يك خانو«که مزد به اندازه ای باشد  اين. يابد باز ھم ھزينۀ متوسط يک خانوار کارگری را نخواھد پوشاند

 است و مانند تمام قوانين بسيار مبھم) ٢بند(» مين نمايدتأم می شود را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعال

بايد . ًسرمايه داران به شيوه ھای مختلف قابل تأويل و تفسير است و اساسا برای فريب و تحميق کارگران بيان شده است

  ن تأمين چيست؟پرسيد تأمين يک زندگی يعنی چه؟ معيار اي

بايد از طرفداران اين ماده، چه اعضای شوراھای اسالمی کار و خانۀ کارگر و چه برخی فعاالن کارگری مستقل و 

 توھم دارند پرسيد در طی چند دھۀ گذشته آيا ھرگز در ٤١سازمان ھای مدافع طبقۀ کارگر که ھنوز نسبت به مادۀ 

به ) اتی که به دنبال اعتصابات و اعتراضات ممکن است انجام شده باشدچه مذاکرات ساالنه و چه مذاکر(مذاکرات مزد 

در چنين مذاکراتی مورد بحث قرار گرفته است؟ » سبد معيشت خانوار کارگری« اين ماده استناد شده و آيا ھرگز ٢بند 

چگونه و بر اساس  - در صورت وجود – آيا سبد معيشتی کارگران که مورد توافق باشد وجود دارد؟ چنين سبدی ًاصوال

می  و محاسبه شده است؟ تعيينکدام ارزيابی علمی، اجتماعی و اقتصادی، کدام صالحيت و کدام نمايندگی در ايران 

  . قانون کار جمھوری اسالمی ھر دو فريبکارانه، پا در ھوا و ضد کارگری اند٤١بينيم که ھم بند اول و ھم بند دوم مادۀ 

با توجه به مبلغ سه و نيم ميليون تومان که سال گذشته از سوی تشکل ھا و ) دھاستکه مبنای تمامی مز(مزد حداقل 

 ٤(مزد حداقل به اين ميزان .  ميليون تومان در ماه می رسد٤  به ميزان ٩٦فعاالن کارگری اعالم شد، برای سال 

 – اجتماعی –صه ھای سياسی  افزايش مزد کارگران قرار گيرد و در کنار عرۀبايد محور مبارز) ميليون تومان در ماه

ن، ئياز آن جا که مشکل زندگی کارگران عالوه بر مزد پا.  طبقاتی کارگران را تماميت بخشدۀنظری و فرھنگی ، مبارز

بيکاری، بی حقوقی، تبعيض جنسی، ملی و دينی ھم ھست، مبارزه برای افزايش مزد بايد با مبارزه برای بھبود شرايط 

 تشکل ھای مستقل کارگری، مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی، مبارزه کار، مبارزه برای ايجاد

برای آزادی بيان و گردھمائی، حق اعتصاب و منع دخالت نيروھای انتظامی و امنيتی در محيط کار و مسايل کارگری، 

  .ھمراه باشد

ادی است، که با اتحاد تمامی کارگران در ھمۀ مبارزه برای افزايش واقعی مزد حداقل، يک عرصۀ مھم مبارزۀ اقتص

ھمان . حرفه ھا و فعاليت ھا، با مبارزۀ مصممانه می تواند به نتيجه برسد و راه را برای مبارزات ديگر ھموار سازد

گونه که شرکت در عرصه ھای ديگر مبارزه، به ويژه در عرصۀ سياسی توان کارگران را برای پيشبرد مبارزات 

  . تماعی، بيشتر خواھد کرداقتصادی و اج

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

 جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

  کرج–جمعی از کارگران محور تھران 
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    فعاالن کارگری شوش و انديمشک 

    ١٣٩٥ ]دلو[بھمن

 
 


