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  ٢٠١٧ مارچ ١۴
  

  و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران١٣٩٦مزد حداقل در سال 

ز نمايندگان دولت، نمايندگان کارفرمايان و به اصطالح مرکب ا» شورای عالی کار« ھر سال ]حوت[در اسفند ماه

 جلسه، - يعنی کارگزارانی که به نام نمايندۀ کارگر از سوی دولت و کارفرما منصوب می شوند -نمايندگان کارگران 

امسال نيز شورای عالی کار . ھائی برای تعيين مزد حداقل سال بعد و ميزان افزايش اسمی مزدھا برگزار می کند

 چه آنھائی که مزد حداقل دريافت می کنند –کارگران  راخوانده شده تا مانند چند دھۀ گذشته مزد رياضت کشانه ای برف

  . تحميل کند-که اکثريت کارگران را تشکيل می دھند، و چه ديگر کارگران 

يک چھارم خط فقر  و ) يا مزد بخور و نميرءيعنی مزد بقا (نصف خط فقر مطلقاکثريت عظيم مزدھا در ايران در حد 

در حال حاضر خط فقر مطلق در ايران بيش از دو ميليون تومان در ماه و خط فقر نسبی بيش از سه و نيم :  استنسبی

 سه و چھل و چھار – ٤٤⁄٣تعداد متوسط اعضای خانوار شھری (ميليون تومان در ماه برای يک خانوار شھری است 

را در اختيار نداريم، از اين رو بر اساس ١٣٩٥می ھزينۀ خانوار برای سال ما داده ھای رس).  اعالم شده است- صدم 

طبق آمار بودجۀ .  نشان می دھيم که مزد حداقل کارگران از نصف خط فقر مطلق ھم کمتر است١٣٩٤داده ھای سال 

ۀ  تومان، ھزين٦٩٣٩٦٩، ھزينۀ متوسط ماھانۀ خوراک يک خانوار شھری ١٣٩٤خانوار بانک مرکزی در سال 

 تومان،ھزينۀ متوسط ماھيانۀ حمل و نقل ١٠٢٩١٣٤متوسط ماھيانۀ مسکن، آب، برق، گاز و ديگر سوخت ھا 

ً تومان بوده است که مجموعا دو ميليون و صد و ١٧١٢٤٦ تومان و ھزينۀ متوسط ماھيانۀ بھداشت و درمان ٢٤٠٢٥١

 معادل سه ً قلم ھزينه، تقريبا٤تنھا جمع اينمی بينيم که .  تومان در ماه می شود٢١٣٤٦٠٠سی و چھارھزار و ششصد 

توجه شود که ما ھزينه ھای . است)  ھزار تومان در ماه در آن سال٧١٢يعنی  (١٣٩٤برابر مزد حداقل در سال 

اگر ديگر ھزينه ھا را ھم به . پوشاک، کفش، ارتباطات، آموزش، تفريح، امور فرھنگی وغيره را به حساب نياورده ايم

  .زد حداقل از يک چھارم خط فقر نسبی ھم کمتر می شودحساب آوريم م

يعنی تعيين مزدی که حتی کمتر از نصف مبلغ الزم برای زنده ماندن و :  نقش شورای عالی کار تداوم اين وضع است

در حالی که نرخ کارکردن است، به عبارت ديگر کمتر از نصف خط فقر مطلق و کمتر از يک چھارم خط فقر نسبی؛ 

  . ايه در ايران يکی از باالترين نرخ ھای سود در جھان استسود سرم

ِابزار قانونی شورای عالی کار، يا دقيق تر بگوئيم ابزار قانونی سرمايه داران و دولت سرمايه داری، در اين کارزار 
ار و متأسفانه  قانون کار چه می گويد؟ ماده ای که شورای عالی ک٤١ببينيم مادۀ .  قانون کار است٤١ضد کارگری مادۀ 
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متن . برخی از فعاالن کارگری و برخی از اقتصاددان ھائی که خود را چپ و مدافع کارگر می نامند به آن چسبيده اند

  :  چنين است٤١کامل مادۀ 

 شورای عالی كار ھمه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و يا – ۴١ماده «

  . توجه به معيارھای ذيل تعيين نمايدصنايع مختلف با 

  .  حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزی جمھوي اسالمی ايران اعالم مي شود- ١

كه مشخصات جسمي و روحی كارگران و ويژگي ھای كار محول شده را مورد توجه قرار دھد   حداقل مزد بدون آن- ٢

  . مين نمايدأتا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعالم مي شود را تبايد به اندازه ای باشد 

 قانونی به ھيچ كارگری كمتر از حداقل مزد ۀ كارفرمايان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعيين شد-تبصره 

اوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي  مابه التفۀ جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديۀتعيين شد

  ».باشند

  : اين ماده بپردازيم٢و ١حال به بندھای 

.  استخواستی محافظه کارانه يعنی حفظ وضع موجودافزايش مزد به تناسب نرخ تورم در بھترين حالت بيانگر ) الف

فرھنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه اما در واقع خواستی قھقرائی است زيرا نه افزايش نيازھا، به ويژه نيازھای 

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

  ! نيز به جيب سرمايه دار ريخته شودتمام ثمرات رشد بارآوری کارًتلويحا می پذيرد که عالوه بر استثمار موجود، 

ن انباشتی از تورم، کاھش مزدھای حقيقی و سقوط قدرت خريد کارگران وجود دارد که نه تنھا افزايش مزد در ايران چنا

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

 تا ١٣٥٨اده اند که حتی اگر از سال بررسی ھای متعددی نشان د. کافی نيست) براساس آمار خانوار بانک مرکزی

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

 . فقر مطلق در اين سال بسيار پايين تر می بود

 مبھم بودن اين بند گرھی از کار باز  به خاطر٤١ مادۀ ٢با استناد به بند » سبد ھزينۀ خانوار«تعيين مزد بر حسب ) ب

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

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

 .در اين بند مبھم است و تعريف روشنی ندارد» تأمين«در واقع واژۀ . »را تأمين نمايدرسمی اعالم می شود 

از » سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ايرانی«  و با تکيه بر جدول ٤١ مادۀ ٢بند امسال شورای عالی کار با توسل به 

 تومان در ماه را برای سبد ٢٤٨٠٠٠٠، رقم »انستيتو تغديه«و » وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی«انتشارات 

  .ھزينۀ زندگی اعالم کرده است

در اين نشانی می ) ١٢جدول شمارۀ (جدول مورد نظر را که ليست و مقدار مواد غذائی الزم سرانه در آن مندرج است 

237b-b477-ae8e-9eae9f8d=ID?aspx.ShowFile/File/portal/ir.ac.arakmu.portal://http-: توان يافت

1a63372ca1e1  

پرسشی که مطرح می شود اين .  تومان در ماه فقط ھزينۀ غذا نيست بلکه کل ھزينه است٢٤٨٠٠٠٠روشن است که 

نه محاسبه کرده اند؟ به نظر می رسد که محاسبۀ رقم باال بر اساس است که دست اندرکاران ارائۀ اين رقم آن را چگو

اقتصاددان و ) ١٩١٥-٢٠٠٦(لمانی و مولی اورشانسکی ااقتصاددان و آمارگر ) ١٨٢١-١٨٩٦(کارھای ارنست انگل 

ان داد انگل با مطالعاتی نش. مريکائی که در ادارۀ تأمين اجتماعی آن کشور کار می کرد، صورت گرفته باشداآمارگر 
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يعنی اگر . که نسبت ھزينۀ مواد خوراکی يک خانوار به کل درآمد خانوار با مقدار درآمد خانوار نسبت معکوس دارد

که ھزينۀ مواد خوراکی اش ھم زياد می شود اما نسبت ھزينۀ مواد خوراکی به کل  درآمد خانوار زياد شود به رغم آن

 ھزار تومان صرف ٤٠٠ک ميليون تومان درآمد در ماه به طور متوسط  اگر خانواری با يًمثال. درآمد کاھش می يابد

حال اگر درآمد اين خانوار سه برابر شود . خواھد بود% ٤٠مواد غذائی کند نسبت ھزينۀ مواد خوراکی به در آمدش 

يعنی در . خواھد گرديد% ٤٠برسد نسبت ھزينۀ مواد خوراکی به درآمدش کمتر از يعنی به سه ميليون تومان در ماه 

 ھزار تومان صرف مواد خوراکی کند که ھر چند به طور مطلق از ھزينۀ خوراکی ٩٠٠ يا ٨٠٠حالت دوم ممکن است 

  . قبلی اش بيشتر است اما نسبت آن به درآمد کنونی اش کمتر از نسبت قبلی است

مريکائی را محاسبه کرد و مالحظه نمود که اين اھزينۀ مواد خوراکی خانوارھای فقير ١٩٦٠در دھۀ مولی اورشانسکی 

از اين رو معياری برای خط فقر يا آستانۀ فقر در . خانوارھا حدود يک سوم درآمد خود را صرف خوراک می کنند

  .مريکا تعريف کرد که عبارت بود از سه برابر ھزينۀ سبد مواد خوراکی حداقلا

يعنی سبد ھزينۀ خوراکی بر اساس جدول . ًدست اندرکاران محاسبۀ ھزينۀ سبد خانوار ھم ظاھرا اين کار را کرده اند

را به اعتراف خود بر اساس پائين ترين قيمت ھای اقالم اين » سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ايرانی « ١٢شمارۀ 

چون بر اساس داده ھای بانک مرکزی، ( تقسيم کرده اند ٢٧⁄٠سپس رقم حاصل را به عدد . جدول محاسبه کرده اند

 ٢٤٨٠٠٠٠و بدين سان به رقم )  است٠ ⁄٢٧نسبت ھزينۀ مواد خوراکی به درآمد دھک ھای پائين اجتماعی در ايران

، اما روشن است که مبلغ ھزينۀ سبد آنھا به طور شفاف از ھزينۀ سبد خوراکی حرفی نزده اند. تومان در ماه رسيده اند

به عبارت ديگر دست .  تومان فرض شده است٢٤٨٠٠٠٠ ×٢٧⁄٠ = ٦٦٩٦٠٠خوراکی مورد نظر آنھا برابر

 نفری معادل ٥⁄٣ تومان در ماه فرض کرده اند که سبد ھزينۀ خوراکی يک خانوار ٢٤٨٠٠٠٠اندرکاران ارائۀ رقم 

  . تومان در ماه است٦٦٩٦٠٠

از انتشارات » ١٣٩٤نتايج بررسی بودجۀ خانوار شھری سال« ند ببينيم اين رقم چقدر به واقعيت نزديک است؟ طبق س

 لایر در ٨٣٢٧٦٣١٥ نفری برابر٤٤⁄٣، ھزينۀ ساليانۀ خوراکی ھا و آشاميدنی ھای خانوار )١٣٩٥آبان (بانک مرکزی 

 تومان در ٦٩٣٩٦٩ ×  = ٧٠٦٠٧٣ نفری برابر٥⁄٣ تومان درماه بوده است که برای خانوار٦٩٣٩٦٩سال و يا 

که نشان ( تومان در ماه را بپذيريم ٢٤٨٠٠٠٠بدين سان، حتی اگر روش محاسبۀ ارائه دھندگان رقم . می شودماه 

و نه در سال ( ١٣٩٤در سال  نفری ٥⁄٣، سبد ھزينۀ خانوار)خواھيم داد اين روش به لحاظ اصولی قابل قبول نيست

برای تعيين سبد ھزينۀ .  تومان٢٤٨٠٠٠٠ تومان درماه و نه ٢٦١٥٠٨٥ و يا برابر خواھد بود با ) ١٣٩٦

 افزايش داد ١٣٩٦ و تورم قابل انتظار در سال ١٣٩٥ بايد اين مبلغ را به نسبت تورم در سال ١٣٩٦زندگی در سال 

 و نرخ تورم ١٣٩٥اگر نرخ تورم در سال ). ١٣٩٤ حرف می زنيم و نه از سال ١٣٩٦چون از ھزينۀ زندگی در سال(

رخ ؤطبق تخمين روزنامۀ دنيای اقتصاد م( درصد فرض کنيم ٥⁄١٠ و ٥⁄٩ را به ترتيب ١٣٩٦قابل انتظار در سال 

 تومان در ماه ٣١٦٤١٨٧  معادل١٣٩٦ نفری در سال ٥⁄٣، در اين صورت سبد ھزينۀ خانوار)٩٥ ]حوت[اسفند١١

رای سبد ھزينه اگر برای سھولت در خواندن ارقام را گرد کنيم رقم دست اندرکاران شورای عالی کار ب. خواھد شد

به عبارت .  ميليون تومان خواھد بود٢⁄٣ حساب کرديم بر اساس ھمان روش ميليون تومان و رقمی که ما ٥⁄٢معادل 

 ھزار تومان در ماه ٧٠٠معادل » اشتباه ناچيزی«آسای شورای عالی کار مرتکب ه ديگر ارائه دھنگان فرمول معجز

  !شده اند
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ِاشکال اصلی اين است که روش فوق، چنانکه در باال .  در محاسبه نيستبيه به تقلباين اشتباه ش تنھا اشکال اصلیاما 
اشاره شد، روشی برای محاسبۀ خط فقر است و تمام تالش ھائی که کسانی مانند اورشانسکی و ديگران انجام دادند اين 

 ھدف کارگران و مبارزات آنھا اين اما بايد گفت. بود که دريچۀ اطمينانی برای جلوگيری از انفجار اجتماعی پيدا کنند

نيست که به خط فقر برسند بلکه ھدف آنھا محو استثمار و کار مزدی است و ھر قدم در مبارزه تنھا با چنين چشم اندازی 

در روشی که دست اندرکاران شورای عالی کار . می تواند تغييری واقعی و مطلوب در زندگی کارگران به وجود آورد

که چه چيزی و چه مقدار بخورند يا بياشامند  رمايه داران و دولت ھمه چيز زندگی کارگران و حتی اينارائه می دھند س

در بھترين حالت با کارگران مانند افراد صغير و يا . را تعيين می کنند آن ھم با کمترين قيمت و پائين ترين کيفيت

در اين ميان افراد ناآگاه، محافظه کار و . ر می کنندھا باشند رفتا» قيم«و » بزرگان«محجوری  که بايد زير سرپرستی 

کندن «يا خود فروخته ای ھم پيدا می شوند که بذر نوميدی و بی اعتمادی به خود در ميان کارگران می پاشند و يا ايدۀ 

: اشدژی و يا حتی تاکتيک کارگران بيچنين ايده ای نمی تواند سترات. را تبليغ می کنند» موئی از خرس غنيمت است

  . طبقه ای که بزرگترين نيروی جامعه و بزرگترين و مطمئن ترين نيروی تغيير انقالبی جامعه را تشکيل می دھد

کارگران مزدی ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشورند و با اعضای خانواده ھايشان اکثريت مطلق جمعيت کشور را 

 ٨٠حدود (نين توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند کارگران مزدی ھمچ).  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

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

که  برای اين. بر اين مبنا محاسبه شود به مبلغی معادل چھار ميليون تومان در ماه يا کمی بيشتر خواھيم رسيد١٣٩٦سال 

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

  . دتورم و رشد بارآوری متوسط کار افزايش ياي

و توانی که می » سطح و توان نيروھای مولد«و نه فقط براساس  (وضعيت و ظرفيت کنونی آناقتصاد ايران در ) ث

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

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

  .ھيج رو باعث ته کشيدن منابع برای سرمايه گذاری و ھزينه ھای عمومی نخواھد شد

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

  .ث کاھش نرخ سود گرددھرچند ممکن است باع

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

بلکه » مزد عادالنه«گفته، نه » مزد، بھا، سود« سال پيش در ١٥٠ان گونه که مارکس بيش از ، ھمپرچم طبقۀ کارگر

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

 مبارزه برای افزايش مزد با آگاھی افزايش مزد می تواند تا اندازه ای وضعيت اقتصادی کارگران را بھبود بخشد و اگر

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 آنان نيز 

از اين . ِايت تالش تاريخی کارگران برای برانداختن سرمايه داری و نظام کار مزدی را تقويت کندفراھم سازد و در نھ

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