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  خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ايران
شخص يا نھادی که آن را فقر مفھوم پيچيده ای است و تعريف آن بر حسب زمان و مکان و بر حسب موضع طبقاتی 

ما .  از آن يکسان نيستعينی و اجتماعی از فقر با دريافت ذھنی و فردیھمچنين دريافت . تعريف می کند، متفاوت است

علت اين انتخاب آن . را نقل و بررسی می کنيم) يا آستانۀ فقر(در اينجا نخست يک رشته تعاريف رسمی از فقر و خط فقر 

، خط فقر، نرخ فقر در يک جامعه و نيز مقايسۀ فقر و خط )مطلق و نسبی(العات مربوط به فقر است که در آمارھا و اط

فقر و غيره در جوامع مختلف و يا در يک جامعه در طول زمان، آن تعاريف رسمی مبنا قرار گرفته اند، از اين رو 

ط فقر نسبی در اين کشور مقايسه می کنيم سپس مزد حداقل در ايران را با خط فقر مطلق و خ. شناخت دقيق آنھا الزم است

  .  ارائه می دھيم– که در گذشته نيز مطرح کرده ايم –و در آخر مبنائی برای خواست افزايش مزد 

. فقر ابعاد گوناگونی دارد و در حوزه ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و حتی سياسی می توان از آن سخن گفت

فقر عبارت است از وضعيتی که با :  پناھندگان سازمان ملل فقر را چنين تعريف می کندبه عنوان مثال کميسيون عالی

محروميت ديرپا و مزمن از منابع، ظرفيت ھا، انتخاب ھا، امنيت و توانائی ھائی که برای تأمين سطح شايسته ای از 

 به عبارت ديگر، ھر نوع .معيشت، حقوق مدنی و فرھنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی الزم اند، مشخص می شود

  .محروميت در زمينه ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سياسی فقر به حساب می آيد

ًاقتصاددانان بورژوا، به ويژه از اواخر سدۀ نوزدھم و اوايل سدۀ بيستم، تعاريف محدودتری از فقر، حتی در حوزۀ صرفا 

 جھانی، صندوق بين المللی پول، سازمان بين المللی کار و غيره و اقتصادی، مطرح کرده اند و بعدھا نھادھائی مانند بانک

نيز دولت ھای بورژوائی اين تعاريف محدود را برای سياست گذاری در عرصۀ اقتصادِ  اجتماعی به کار بسته و به آنھا 

و غيره به کار می اصطالحاتی که در مورد فقر مطلق و نسبی، خط يا آستانۀ فقر، نرخ فقر در جامعه . رسميت داده اند

 .  روند مبتنی بر اين تعاريف ھستند که در زير به برخی از رايج ترين شان اشاره می کنيم

بيانگر وضعيتی است که در آن نيازھای اساسی فرد تأمين نگردد يعنی کمبود در زمينۀ کاالھا و خدمات اساسی فقر مطلق 

فقر مطلق را ) ١٩٩۵در اعالميۀ کپنھاگ (سازمان ملل متحد . ًکه معموال به خوراک، مسکن و پوشاک مربوط می شوند

وضعيتی که با محروميت شديد از نيازھای اساسی شامل غذا، آب آشاميدنی سالم، تسھيالت و : چنين تعريف کرده است

  .وسايل بھداشتی، سالمت، سرپناه، آموزش و اطالعات مشخص می شود

خط فقر . که اگر کسی کمتر از آن داشته باشد دچار فقر مطلق می شوددرآمدی است خط فقر مطلق يا آستانۀ فقر مطلق 

بخور و « ھمان ًکه تقريبا(مطلق بر اساس محاسبۀ کمترين ھزينۀ يک سبد حداقلی برای برآورده کردن اساسی ترين نيازھا 

 کيلو کالری در ٢٣٠٠ يا ٢١٧٩برای ھر فرد ھزينۀ مواد غذائی معادل .  می شودتعيين) است» قوت اليموت«يا » نمير



روز در نظر گرفته می شود و مبلغی ھم برای پوشاندن ھزينه ھای سرپناه، لباس، سوخت و غيره به آن اضافه می گردد 

  .به دست آيد) مطلق(تا خط فقر 

» ات جمعيتیتغييراھداف توسعه در عصر «بنا به گزارش مشترک بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در سند 

 ١.٩٠ ميليون نفر با درآمد سرانۀ روزانه معادل ٧٠٠جمعيت جھان و يا % ٩.۶ حدود ٢٠١۵، در سال )٢٠١۵-٢٠١۶(

  :منبع.  يا کمتر زندگی می کردنددالر

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/10/503001444058224597/Global-

Monitoring-Report-2015.pdf 

بانک جھانی کشورھای جھان را .  در روز معيار خط فقربرای تمام کشورھای جھان نيستدالر ١.٩٠درآمد سرانۀ 

د سرانۀ متوسط پائين، درآمد سرانۀ متوسط باال و برحسب درآمد سرانۀ ملی به کشورھای با درآمد سرانۀ پائين، درآم

طبق اين طبقه بندی ايران جزء کشورھای با درآمد ملی سرانۀ متوسط باال به حساب . درآمد سرانۀ باال تقسيم بندی می کند

زيابی می  در روز اردالر ۴ بلکه دالر ١.٩٠بانک جھانی خط فقر در کشورھای با درآمد سرانۀ متوسط باال را نه . می آيد

  : کند  منبع

 http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq 

  

  خط فقر مطلق در ايران

ھای بسيار متفاوت و گاه متناقضی از سوی مقامات مختلف در ايران آمارھا و داده ) مطلق و نسبی(در مورد خط فقر 

گاھی . دولتی، اقتصاددانان، رسانه ھا، سازمان ھا و فعاالن کارگری و احزاب و سازمان ھای سياسی ارائه داده می شود

ِدلبخواھی نيز برخی افراد بر اساس داده ھای ناقص و يا مغلوط و يا از آن بدتر بر اساس فرض ھای ذھنی و يا محاسبات 
  .خود ارقامی پخش می کنند

 تا ١٣٨٣ مرکز آمار ايران يک طرح تحقيقی برای مطالعۀ خط فقر مطلق و نسبی در ايران در فاصلۀ سال ھای ًاخيرا

 دقيق ھستند و ارقام رسمی به ًاين ارقام که نسبتا.  انجام داده و برخی از مھم ترين نتايج اين کار منتشر شده است١٣٩٢

  . وند می توانند مورد استناد ما قرار گيرندشمار می ر

  :می گويد) ١۶۶، شمارۀ ١٣٩۴ بھمن ١٧(» تجارت فردا«خليل حيدری مجری اين طرح در مصاحبه ای با ھفته نامۀ 

 تومان بوده در حالی ٨٠٠  ھزار و ۴۵٧٨ حدود ٨٣ساالنۀ شھری در سال / بر اساس آخرين مطالعه، خط فقر سرانه «

 ٩٢دھد در سال  در حقيقت اين آمار نشان می. صد تومان افزايش يافته است  ھزار و ٢۴ سه ميليون و  به٩٢که در سال 

نفره حدود يک ميليون تومان بوده   ھزار تومان بوده و برای يک خانوادۀ چھار٢۵٢خط فقر مطلق برای ھر نفر ماھانه 

ی در طول روز استفاده ئکه غذا قل امکانات در حد ايندھد که يک خانواده از حدا اين رقم خط فقر مطلق را نشان می. است

دھد  ھا نشان می اين بررسی. کرده و دارای سرپناه باشد، بايد چنين درآمدی به طور ميانگين در سطح کشور داشته باشد

 ١٠برابری در فاصله زمانی  کالری برای ھر يک از افراد خانوار در سال منجر به افزايش ھفت ] کيلو [٢٣٠٠تأمين 

 تا ١٣٨٣ھای  ساالنه در فاصله زمانی سال/  سرانه ئیاين افزايش به نسبت کمتری در خط فقر غيرغذا. سال شده است

در مجموع .  سال مذکور شش برابر شده است١٠ساالنه در فاصله زمانی /  سرانه ئیخط فقر غيرغذا.  بوده است١٣٩٢

 تا ١٣٨٣ روندی افزايشی داشته است و در فاصله زمانی  سرانه بر حسب سال و ماه نيزئی و غيرغذائیخط فقرغذا

  .)تکيه بر کلمات از ماست(» . برابر شده است۶.۵ کمی بيش از ١٣٩٢

  ھزار ٢۴۶ حدود ٨٣ساالنه در سال /  ايران خط فقر سرانه ئیدر مناطق روستا« : در ھمين مصاحبه گفته می شود

 ٢٣٠٠به عبارت ديگر تأمين .  تومان افزايش داشته است٩٠٠زار و  ھ٩٩٢ به يک ميليون و ٩٢بوده که در سال   تومان

 برابری مخارج در فاصلۀ زمانی   در سال منجر به افزايش ھشتئیکالری برای ھر يک از افراد خانوار روستا] کيلو[

  ». سال شده است١٠



ار معادل يک ميليون و ھشت  را بر اساس داده ھای مرکز آم١٣٩٢ شھری در سال ۀ نفر۴اگر خط فقر مطلق يک خانوار 

  :  چنين خواھد بود١٣٩۵ و ١٣٩۴، ١٣٩٣ھزار تومان در ماه بگيريم، خط فقر مطلق در سال ھای 

  . ھزار تومان در ماه١۶۵اعالم شده برابر يک ميليون و % ١۵.۶ که نرخ تورم رسمی ١٣٩٣خط فقر مطلق در سال 

  . ھزار تومان در ماه٣۴٢ر يک ميليون و براب% ١۵ با نرخ تورم حدود ١٣٩۴خط فقر مطلق در سال 

  . ھزار تومان در ماه۵٢٨برابر يک ميليون و % ١۴ با تخمين نرخ تورم حدود ١٣٩۵خط فقر مطلق در سال 

در سال ) يک خانوار چھارنفری اجتناب ناپذير است» قوت اليموت«يا مبلغی که برای تأمين (بدين سان خط فقر مطلق 

  .يون تومان خواھد بود بيش از يک و نيم ميل١٣٩۵

ديديم که بانک جھانی خط فقر سرانۀ روزانه : اين رقم با تخمين خط فقر مطلق بر اساس معيار بانک جھانی ھمخوانی دارد

از اين قرار، خط فقر .  در نظر می گيرددالر ۴ بلکه دالر ١.٩٠ی با درآمد ملی سرانۀ متوسط باال را نه ئبرای کشورھا

 ۴٨٠ سرانه در روز برای يک خانوار چھار نفره برابر دالر ۴عيارھای بانک جھانی بر مبنای مطلق در ايران طبق م

 ھزار تومان در ماه می شود که به رقمی که بر اساس داده ھای مرکز ۶٨٠ در ماه خواھد بود که معادل يک ميليون و دالر

نک جھانی و چه بر اساس داده ھای مرکز رقم خط فقر مطلق چه بر اساس معيارھای با. آمار حساب کرديم نزديک است

 و يا مزد حداقل ماھانه در سال ١٣٩۴به عبارت ديگر مزد حداقل ماھانه در سال . ًآمار، تقريبا دو برابر مزد حداقل است

  ! د اگر به تناسب نرخ تورم حساب شود حدود نصف خط فقر مطلق خواھد بو١٣٩۵

از خط فقر مطلق، يک ويژگی يا گرايش ديرپا ) ياری از مزدھای ديگرو بس(اين وضعيت، يعنی کمتر بودن مزد حداقل 

استثمار ارزش اضافی در اقتصاد سرمايه داری ايران است که ھمان گونه که بارھا گفته ايم روش اصلی استثمار در آن 

طلق در ايران  را با خط فقر م١٣٩٠ تا ١٣٨۵برای نشان دادن اين گرايش ديرپا، مزد حداقل در سال ھای .  استمطلق

  .در اين سال ھا مقايسه می کنيم

گيری  استون مدل با مقياس از ناشی رويکرد صرفه اساس بر نسبی و مطلق فقر خط برآورد«جدول زير که از مقالۀ 
نوشتۀ ابراھيم نگھداری، خسرو پيرائی، غالمرضا » )1390-1385دوره  ايران، شھری خانوارھای موردی مطالعه(

 ١٣٩٠ تا ١٣٨۵ نفره در سال ھای ۵ تا ١ی حقيقت گرفته شده خط فقر مطلق را برای خانوارھای کشاورز حداد و عل

  :نشان می دھد

   

  ، لایر در ماه)يک تا پنج نفره(ُمحاسبۀ خط فقر مطلق بر اساس بعد خانوار 

          

ُبعد 

 خانوار 

 سال

٣ ٢ ١ ۴ ۵ 

١٣٨۵٢٣٧۶٨.۵ ١۴٢١ ٨٧٧٢٣۶٧٣۶٧٢٨۶٧۶۵٧٣۵٣٩٩۴٣

١٣٨۶٩٨٣۴١٧.۶١٧٧۶۶٢ ١٧۵٩۴۴۵۴٣۴٣١۵٨۴۴٢۴١٠۴۶

٢٢ ١٣٨٧١٢٣٠٧٣٩۶۶٣٣٠٧٨٧١ ٢٧٧۴٣٧٩۴٣٠۵٣٨٢٣٣٧

١٣٨٨١٣۶٨۴۴٢ ٢۴٨٧۶٣ ٠٨۶۶۵۶٨٨۴٨۴٩٠۵۴۶٠٢۴٧٨٠

١٣٨٩١۵۴٣٩١۴ ٢٨۴٨٨۶٣٩ ١۶۶٧۴۴۵۴٩٨٩٨٣۶٧۴٣۴١۶

١٣٩٠١٨٠٣١۴۴ ٣۴٢۵٨٩١۴۵١١۶٢۵۵۶٨۶٨٨٣٧٨۵٧٣٨٢٧
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عد متوسط خانوار در ايران در سال ُب( نفره را مطالعه می کنيم ۴برای مقايسۀ مزد حداقل با خط فقر، وضعيت خانوار 

مزد حداقل در سال ھای ).   نفره بيشترين تعداد خانوارھا را تشکيل می دادند۴ نفر بوده و خانوارھای ٣.۴۴ برابر ١٣٩٣

 را از جدولی که در پيوست آمده استخراج می کنيم و در جدول زير در کنار خط فقر مطلق قرار می ١٣٩۵ تا ١٣٨۵

  .  ا را محاسبه می کنيمدھيم و نسبت آنھ

نسبت مزد حداقل به  خط فقر مطلق مزد حدقل سال

 خط فقر مطلق

١٣٨۵ ١۵٢٨ ٠٠٠٠٠۶٧۶۵٠ ٧.۵٢ 

١٣٨۶ ٣ ١٨٣٠٠٠٠۴٣١۵٨۴ ٠.۵٣ 

٢١٩ ١٣٨٧۶٠٠٠ ۴٣٧٩۴٠ ٣٠.۵٠ 

٢ ١٣٨٨۶٣۵٢٠٠ ۴٨۴٩٠۵۴ ٠.۵۴ 

٣٠٣٠ ١٣٨٩۴٨٠ ۵۴٠ ٩٨٩٨٣.۵۵ 

٣٣٠٣٠٠٠ ١٣٩٠ ۶٨۶٠ ٨٨٣٧.۴٨ 

  . سال مزد حداقل حدود نصف خط فقر مطلق بوده است۶در تمام اين ديده می شود که 

  

  خط فقر نسبی در ايران

بيانگر وضعيتی است که در آن يک فرد بر اساس استانداردھای اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی موجود خط فقر نسبی 

. شاک و مسکن و دارو نيستندنيازھای انسان تنھا غذا و پو. در جامعه در زمان و مکان معين، فقير محسوب می شود

انسان عالوه بر اينھا به بسياری محصوالت و خدمات ديگر در زمينه ھای بھداشت، سالمت، فرھنگ، آموزش، ھنر، 

خط فقر مطلق به زحمت بيانگر خروج انسان از . تفريح، روابط اجتماعی و خانودگی و غيره و غيره نيازمند است

سی وضعيت  طبقۀ کارگر بايد تمام نيازھای انسانی را که ھمواره با پيشرفت حالت زندگی حيوانی است و برای برر

خط فقر نسبی درآمدی .  اجتماعی و سياسی و فرھنگی در حال افزايش اند در نظر گرفت- ھای فنی و علمی، اقتصادی 

  .است که داشتن کمتر از آن باعث می شود که فرد فقير به حساب آيد

نسبی ھمچنين بيانگر وجود روابط توليدی استثمارگرانه و وجود تضادھا و اختالفات طبقاتی ناشی از آن روابط در فقر 

 نيز محروم می وسايل مصرف بلکه از بسياری از تنھا از وسايل توليدجامعه است که بخش اعظم افراد جامعه را نه 

  . سازد

ھم روش ھائی دارند که در اينجا نمی توانيم به آنھا بپردازيم و تنھا اقتصاددانان برای محاسبۀ خط فقر نسبی در جامعه 

  .اندازۀ خط فقر نسبی را به نقل از آخرين داده ھای مرکز آمار در اينجا بازگو می کنيم

 به ترتيب ھشت ٩٢ در سال ئیخط فقر سرانۀ شھری و روستا: خليل حيدری در مورد خط فقر نسبی در ايران می گويد

 تومان در سال برآورد شده که به ٧٠٠ ھزار و ٧۶١ تومان در سال و چھار ميليون و ٨٠٠ ھزار و ۵٧۴ميليون و 

  .ترتيب حدود سه و دو برابر خط فقر مطلق است

  تومان در ماه بوده است   = ٧١۴۵۶٧  خط فقر نسبی سرانه در مناطق شھری برابر١٩٩٢بدين سان در سال 

ليون و ھشت صد و شصت ھزار تومان در ماه و خط فقر نسبی در روستا تقريبا يک که برای يک خانوار چھارنفره دو مي

  .  ھزار تومان در ماه بوده است۶٠٠ميليون و

 بايد نرخ تورم در اين سال ھا ١٣٩۵ و ١٣٩۴، ١٣٩٣روشن است که برای محاسبۀ تقريبی خط فقر نسبی در سال ھای 

بدين سان خط فقر نسبی مناطق ). حاسبۀ خط فقر مطلق اين کار را کرديمھمان گونه که در مورد م(را نيز در نظر بگيريم 



 ميليون تومان در ماه و خط فقر نسبی در مناطق روستائی به بيش از دو ميليون تومان در ٣.٢شھری به رقمی در حدود 

  .ماه بالغ خواھد شد

  

  مزد حداقل و ھزينه ھای خوراک و مسکن

 ٢٢۶٠٩ حد اقل اجارۀ ماھيانۀ يک متر مربع زيربنای مسکونی در تھران ١٣٩۴سال طبق داده ھای مرکز آمار در پائيز 

 متر مربع زير بنا برای يک خانوار چھار نفری به حدود يک ۶۵بدين سان اجارۀ يک واحد مسکونی با . لایر بوده است

  . است١٣٩۴ر سال که بيش از دو برابر مزد حداقل د. ميليون و چھارصد و ھفتاد ھزار تومان در ماه می رسد

کل % ٢۴.۶ برابر ١٣٩٣ھزينۀ متوسط خوراک يک خانوار چھارنفره در ماه طبق داده ھای بانک مرکزی در سال 

.  ھزار تومان صرف ھزينۀ خوراک ماھيانۀ خانوار می شود٨٨٠ بيش از ١٣٩۵ھزينۀ خانوار بوده است يعنی در سال 

مزد حداقل دريافت کنند بازھم قادر به تأمين ) زن و مرد(و نفر بدين سان حتی اگر در خانوار چھار نفرۀ کارگری د

خوراک و اجارۀ خانه نخواھند بود تا چه رسد به ھزينه ھای مربوط به پوشاک، بھداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل، 

 داشته باشد مالحظه می شود که در يک خانوار کارگری چھار نفره اگر دو شاغل با مزد حداقل وجود. ارتباطات و غيره

و اين خانوار حق اوالد و مسکن و يارانۀ نقدی ھم دريافت کند کل درآمد ماھانه اش به دو ميليون تومان در ماه ھم نمی 

حتی اگر ھزينۀ مسکن را نصف حداقل ھزينۀ . رسد که برای تأمين ھزينۀ خوراک و مسکن خانواده در ماه کافی نيست

ت است که بسياری از کارگران به اضافه کاری روی می آورند يا به کار دوم و به ھمين عل. مسکن در تھران فرض کنيم

 ساعت ۴٩کارگران بيش از % ٣۶، حدود ١٣٩۴طبق داده ھای مرکز آمار در پائيز سال . سوم يا کار سياه می پردازند

نتايج وخامت بار فقر شديد وادار کردن کودکان به کار، به ويژه در روستاھا، نيز يکی ديگر از . در ھفته کار می کردند

کارگران، سطح مزد بسيار پائين آنھا و سطح باالی بيکاری، به ويژه بيکاری زنان است که ديدگاه ھای ارتجاعی و ضد 

  .زن مقامات حاکم نيز به شدت و تداوم آن افزوده است

ھمچنين می دانيم که . فت می کنندمی دانيم که بخش اعظم کارگران در ايران مزدی برابر مزد حداقل يا کمتر از آن دريا

بدين سان آنچه در مورد مزد حداقل و ارتباط آن با . کارگران بيکار از مستمری بيکاری ھم محرومند% ٩۵اکثريت باالی 

  .ھزينه ھای خوراک و مسکن گفتيم در مورد اکثريت عظيم کارگران و نيز ديگر زحمتکشان روستا و شھر صادق است

  

  افزايش مزدمبنائی برای خواست 

نگاھی به اين .  باشد١٣٩۵ قانون کار نمی تواند مبنائی برای خواست افزايش مزد در سال ۴١مادۀ نخست بايد بگوئيم که 

  :ندازيمماده بي

 حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمھوی -  ١«:  بند اول اين ماده می گويد

% ١۵ تا ١٣ که بين ١٣٩۴به عبارت ديگر طبق اين ماده مزد بايد به تناسب تورم سال » .وداسالمی ايران اعالم می ش

 ھزار تومان در ماه ٨٢٠ به حد اکثر حدود ١٣٩۴ تومان در سال ٧١٢۴٢۵تخمين زده می شود افزايش پيدا کند يعنی 

  .  موت يک خانوار چھار نفری در ماهًباالتر ديديم که اين مبلغ تقريبا نصف خط فقرمطلق است يعنی نصف قوت الي. برسد

 تا کنون مزدھا به تناسب تورم افزايش می يافت، ١٣۵٨ما در جای ديگر نشان داده ايم که حتی اگر ھمه ساله از سال 

  .باز ھم مزد حداقل از خط فقر مطلق کمتر می بود

 مشخصات جسمی و روحی كارگران و كه  حداقل مزد بدون آن-  ٢«طبق اين بند .  می پردازيم۴١حال به بند دوم مادۀ 

ويژگی ھای كار محول شده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يك خانواده، كه تعداد متوسط آن 

تا زندگی يك خانواده، كه تعداد « که مزد به اندازه ای باشد  اين» .مين نمايدأع رسمی اعالم می شود را تجتوسط مرا

 است و مانند تمام قوانين بورژوائی به شيوه بسيار مبھم» مين نمايدأع رسمی اعالم می شود را تجط مرامتوسط آن توس



بايد پرسيد تأمين يک زندگی يعنی . ًھای مختلف قابل تأويل و تفسير است و اساسا برای فريب و تحميق کارگران آمده است

  چه؟ معيار اين تأمين چيست؟

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

 توھم دارند پرسيد در طی چند دھۀ گذشته آيا ھرگز در ۴١سازمان ھای مدافع طبقۀ کارگر که ھنوز نسبت به مادۀ 

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

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

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

می بينيم که بند  و محاسبه شده است؟ تعيينی و اقتصادی، کدام صالحيت و کدام نمايندگی در ايران ارزيابی علمی، اجتماع

  . قانون کار جمھوری اسالمی ھر دو فريبکارانه، پا در ھوا و ضد کارگری اند۴١اول و ھم بند دوم مادۀ 

 آگاھی تودۀ کارگران و افشای برای افزايش) مطلق و نسبی(از سوی ديگر ھرچند توضيح و بازکردن مسألۀ خط فقر 

اما رسيدن به خط ، )و يکی از اھداف نوشتۀ حاضر ھمين است(سرمايه داران و دولت اسالمی سرمايه اھميت زيادی دارد 

) چه مطلق و چه نسبی(به عبارت ديگر رسيدن به خط فقر ! فقر، چه مطلق و چه نسبی، نمی تواند ھدف کارگران باشد

را مبنائی برای سطح مزد ) حتی فقر نسبی(کسانی که خط فقر . ا ايجابی کارگران پيشرو باشدنمی تواند شعار مثبت ي

.  سطح معينی از فقر را پذيرفته اند ھر چند که اين سطح از مزدھای کنونی بيشتر باشدًدرخواستی مطرح می کنند تلويحا

وم می کنند، اما خود کارگران نبايد اين سرمايه داران و نظام سرمايه داری کارگران را به فقر مطلق و نسبی محک

  !را بپذيرند» سرنوشت«

 از آنجا که کارگران مزدی ايران طبقۀ :مبنائی که ما پيشنھاد می کنيم و در سال ھای گذشته ھم توضيح داده ايم چنين است

طبيعی است که ، پس %)٨٠باالی (واجد اکثريت مطلق در جامعه اند و در ھمان حال مولد بخش اعظم ثروت کشورند 

.  را تأمين کندمتوسط ھزينۀ زندگی يک خانوار چھار نفره در سطح درآمد متوسط جامعه باشد و دست کمدرآمد آنھا 

 سند ٨ در صفحۀ ًمثال). البته با يک سال تأخير(متوسط ھزينۀ خانوار شھری را ھر ساله بانک مرکزی اعالم می کند 

 ناخالص ھزينۀ متوسط:  منتشر شده آمده است١٣٩۴که در شھريور » ١٣٩٣نتايج بررسی بودجۀ خانوار در سال «

 معادل دو ميليون و ھفتصد و سی و نه ھزار و ھفت صد تومان در ماه بوده ١٣٩٣شھری در سال  خانوار يك ماھانۀ

  .است

گرفتن تورم سال  بايد اين مبلغ را با در نظر ١٣٩۵برای محاسبۀ تقريبی متوسط ھزينۀ ماھانۀ يک خانوار شھری در سال 

بدين سان متوسط ھزينۀ زندگی ماھيانۀ يک خانوار چھار نفری در .  به روز کرد١٣٩۵ و پيش بينی تورم سال ١٣٩۴

   . ميليون تومان خواھد بود٣.۶ً تومان  و يا تقريبا  1.14×1.15×2739700 برابر١٣٩۵سال 

» ٩۵تشکل ھای کارگری در رابطه با دستمزد سال بيانيۀ «شماری از سازمان ھای فعال در زمينۀ مسايل کارگری، در 

 انگشت گذاشته اند اما رقم درستی روی ءاين رفقا.  ميليون تومان اعالم کرده اند٣.۵ را ١٣٩۵مزد درخواستی برای سال 

ه شد که توضيح داد  قانون کار در مورد توجيه دستيابی به اين مزد درست نيست، زيرا چنان۴١ مادۀ ٢استناد آنھا به بند 

 قانون کار رژيم مبھم و به شيوه ھای مختلف قابل تفسير است و چنين مزدی را به روشنی از آن نمی توان ۴١مادۀ 

ع جزندگی خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مرا«چگونه می توان نشان داد مبلغی که طبق اين ماده بايد : استنتاج کرد

 ! ميليون تومان است؟٣.۵، دقيقا »مين نمايدأرسمی اعالم می شود را ت

ما .  را به عنوان مبنای افزايش مزد قبول نداريم و خط فقر را ھم معيار نمی گيريم۴١ما، ھمان گونه که در باال گفته شد، مادۀ 

مبنای خواست و حرکت ما . تعريف نمی کنيم) »!جيره بندی محترمانه«(ھمچنين سبدی از کاالھا و خدمات برای خانوار کارگری 

که وضع   فارغ از اين– يک خانوار چھار نفری است، ھزينه ای که در زندگی واقعی ھزينۀ متوسط واقعی افزايش مزد، برای

   استرقمی رسمیرا انکار کنند چون   وجود دارد و خود کارفرمايان و دولت آنھا نيز نمی توانند آن–اقتصادی کشور چگونه باشد 



تنھا !  آمده استبانک مرکزی ١٣٩۴منتشر شده در شھريور » ١٣٩٣ر سال نتايج بررسی بودجۀ خانوار د«و در سند 

  . ميليون تومان در ماه باشد٣.۶ تا ٣.۵براين پايه است که می توان نشان داد مزد کارگران در سال بايد 

قيقی در صورت استقرار سطح مزد بر مبنای ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار چھار نفری، سير قھقرائی شديد مزدھای ح

ی تأمين رفاه کارگران ای محو استثمار و نه به معنااين امر البته نه به معن. در چند دھۀ اخير، تا حدی متوقف خواھد شد

ی دست يابی کارگران به يک سطح زندگی عادی و بيرون آمدن از ورطۀ ھولناک و عميق شوندۀ ا به معنًاست بلکه صرفا

ی پايان مبارزه برای مزد باالتر در آينده ات يابی به چنين مزدی به معنروشن است که دس. فقر حاکم بر جامعه است

اگر کارگران به سطح مزدی که توضيح داده شد دست يابند می توان از افزايش ساالنۀ آن مزد به تناسب تورم . نخواھد بود

ه ايم ھيچ افزايشی در سطح اما چنان که بارھا گفت. و به تناسب رشد متوسط بارآوری کار برای سال ھای بعد سخن گفت

مزد در جامعۀ سرمايه داری نه به استثمار کارگران پايان می دھد و نه موقعيت فرودست آنھا در جامعه را دگرگون می 

ِتنھا با برانداختن شيوۀ توليد سرمايه داری و نظام کار مزدی است که کارگران و تمام انسان ھا می توانند از بند . سازد
  . طبقاتی و تبعات آنھا آزاد شونداستثمار و ستم

  ١٣٩۴] دلو[بھمن 

  

 پيوست
  ١٣٩۴ تا ١٣۵٨و نرخ تورم در سال ھای ) تومان در ماه(مزد حداقل اسمی 

 سال ١٣۵٨ ١٣۵٩ ١٣۶٠ ١٣۶١ ١٣۶٢ ١٣۶٣ ١٣۶۴ ١٣۶۵

 مزد حداقل ١٧٠١ ١٩٠۵ ١٩٠۵ ١٩٠۵ ١٩٠۵ ١٩٠۵ ٢١۶٠ ٢١۶٠

  نرخ تورم ۴٠.١١ ۵.٢٣ ٢٢.٨ ١٩.٢ ٨.١۴ ۴.١٠ ٩.۶ ٢٣.٧

 )درصد(

 

 سال ١٣۶۶ ١٣۶٧ ١٣۶٨ ١٣۶٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣

 مزد حداقل ٢٢٨٠ ٢۴٩٠ ٢۴٩٠ ٣٠٠٠ ۵٠٣١ ۶٨٠١ ٨٩٨٢ ١١۶٨٢

  نرخ تورم ٢٧.٧ ٢٨.٩ ۴.١٧ ٩.٠ ٢٠.٧ ٢۴.۴ ٢٢.٩ ٢.٣۵

 )درصد(

 

 سال ١٣٧۴ ١٣٧۵ ١٣٧۶ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١

 مزد حداقل ١۵٩٩٩ ٢٠٧٢١ ٢۵۴۴۶ ٣٠١۵٣ ٣۶١٨٣ ۴۵٨٠١ ۵۶٧٩٠ ۶٩٨۴۶

  نرخ تورم ۴.۴٩ ٢٣.٢ ١٧.٣ ١٨.١ ٢٠.١ ۶.١٢ ۴.١١ ٨.١۵

 )درصد(

 

 سال ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩

 مزد حداقل ٣٠٣٠۴٨٢۶٣۵٢٠٢١٩۶٠٠١٨٣٠٠٠١۵٠٠٠٠١٢۶۶٧٨١٠۶۶٠٠٨۵٣٣٨

  نرخ تورم ١۵.۶ ٢.١۵ ۴.١٠ ١١.٩ ۴.١٨ ٢۵.۴ ١٠.٨ ۴.١٢



 )درصد(

 

 سال ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵  

 مزد حداقل٧١٢۴٢۵۶٨٠٩١٠۴٨٧١٢۵٣٨٩٧٠٠٣٣٠٣٠٠   

    ١۵-١٣  
 )تخمين(

  نرخ تورم ۵.٢١ ۵۴.٣٠ ۴٣.٠ ١۵.۶

 )درصد(



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 


