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  آذرخش آذرخش: فرستنده

 ٢٠١٨ مارچ ٢١

 ١٣٩٧مزد حداقل در سال 
  نروزی بر طبقۀ کارگر در ايرا ارادۀ مشترک دولت و کارفرما در تحميل فقر و تيره 

 حداقل درصدی ١٩.٨ کار با افزايش عالی شورای ئیاعضای کارگری، دولت و کارفرما« اخبرگزاری ايلنبه گزارش 

روزانه  ريالی ٢۴١٨٨ مزد برای ساير سطوح به عالوه درصدی ١٢ ھمچنين افزايش و ٩٧ دستمزد کارگران در سال

    .»طور کلی توافق کردند مزد به 

درست مانند مزدھای حداقل در سال ھای گذشته، معادل  ،١٣٩٧در ھمان نگاه اول می توان ديد که مزد حداقل سال 

برای تأمين  ارت ديگر تنھابه عب.   است نفره٤شھری  ھزينۀ متوسط ماھيانۀ يک خانوار% ٢٥تا حد اکثر   ٢٠حدود 

زن و (حتی اگر در چنين خانواری دو نفر .  روز يک خانوادۀ چھار نفرۀ شھری کفايت می کند٧ يا ٦مخارج زندگی 

برای روشن شدن ! از ماه پولی برای تأمين زندگی خانواده نخواھند داشت با مزد حداقل کارکنند باز بيش از نيمی) مرد

می   در جدول زير١٣٩٥ تا ١٣٨٥متوسط يک خانوار شھری و مزد حداقل را از سال ھزينۀ زندگی  بيشتر موضوع

  :آوريم
  ارقام به ھزار تومان در ماه

 ١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨۶ ١٣٨۵ سال

ھزينۀ متوسط 

ماھيانۀ زندگی يک 

 یخانوار شھر

۶۶۴ ٨۴۴ ٩۶١٠ ٢۵١ ١١٨٠ ٩۴۴١٨٠ ٩۴ ٣٢٧ ٢٩٣٨.٨ ٢٧٣٩.٧ ٢٣٧٠۵ 

 ٨١٢ ٧١٢ ۶٠٩ ۴٨٧ ٣٨٩.٧ ٣٣٠ ٣٠٣ ٢۶٣.۵ ٢١٩.۶ ١٨٣ ١۵٠ همزد حداقل ماھيان

تعداد متوسط 

اعضای خانوار 

  ُيا بعد متوسط) نفر(

 خانوار

۴.٠۵ ٣.٩۵ ٣.٨۶ ٣.٧۶ ٣ ٣.٧٠.۵٣ ٣.۴۶ ٣.۴٣ ٧.۴۴ ٣.٣٣ ٣.٣٨ 

نسبت مزد حداقل به 

ھزينۀ متوسط زندگی 

يک خانوار شھری 

 طُبا بعد متوس

٢٢.۶% ٢ %٢٢.٩ %٢١.٧۴.٢ %٨۵.٢١ %٢٢.٨ %٧.۶% ٢٠.۵% ٢ %٢٢.٢۴.٢ %٢۴.٨% 

نسبت مزد حداقل به 

ھزينۀ متوسط زندگی 

يک خانوار شھری 

٢١ %٢٢.٨.۴% ٢٣ %٢٢.٠.۴% ٢۵.٢٠ %١٩.١ %١٩ %١٨.٧ %٢٠.٠ %٧.۵% ٢٠.۶% 
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 ه نفر۴

  

 مورد مزد ُدر مورد ھزينۀ خانوار و بعد خانوار و داده ھای وزارت کار در داده ھای بانک مرکزی: منبع(

  )حداقل

  

برای  خانوار شھری و تعداد متوسط اعضای خانوار شھری را  از آنجا که ارقام رسمی در مورد ھزينۀ زندگی متوسط

بی گمان نسبت مزد حداقل . شده اند  تنظيم و محاسبه١٣٩٥ در دست نداريم داده ھای جدول تنھا تا آخر سال ١٣٩٦سال 

سال   درصد و در مورد٢٢تا   ٢٠نيز رقمی در حدود  ١٣٩٦به ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شھری در سال 

يک کارگر در نظام سرمايه داری  آری مزد حداقل .نيز با احتمال بسيار زياد رقمی در ھمين حدود خواھد بود ١٣٩٧

   .زندگی متوسط يک خانوار شھری را نمی دھد ايران و در حکومت جمھوری اسالمی حتی کفاف يک ھفته

حداقل در ايران در حدود مزد  .تسپائين ترين مزدھای حداقل ساعتی در جھان ا مزد حداقل ساعتی در ايران يکی از

کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری، يعنی مزد کارگر ساده با  اين مبلغ نه تنھا با مزد حداقل در. ر در ساعت استلايک د

می کند، قابل مقايسه نيست بلکه از مزد  در ساعت نوسان دالر  ٢٠ تا حدود ٨که بين  کمترين مھارت در آن کشورھا

 در دالر ٢(، شيلی ) در ساعتدالر ١⁄ ٥٧(، بلغارستان )در ساعت دالر ١⁄ ٥٣(حداقل در کشورھائی مانند برزيل 

 ،) در ساعتدالر ٣بيش از (، ترکيه ) در ساعتدالر ٢⁄ ٦٢(، مجارستان ) در ساعتدالر ٢⁄ ٢٥(، رومانی )ساعت

  .کمتر است بسيار و غيره ھم) اعت در سدالر ٤٦⁄٤(يونان 

طبق اين فرمول افزايش اسمی . از مزد حداقل ھم فرمولی ارائه کرده است شورای عالی کار در مورد مزدھای باالتر

کارگری که در   طبق اين فرمول،ًمثال. اعالم شده کمتر خواھد بود% ١٩.٨افزايش اسمی مزد حداقل که  مزدھا حتی از

مزد او به حدود يک ميليون و ھفت صد  ١٣٩٧يک و نيم ميليون تومان در ماه داشته، در سال  مزدی معادل ١٣٩٦سال 

 درصد ٨.١٦ خواھد رسيد که بيانگر افزايشی اسمی به ميزان) تومان ١٧٥٢٥٦٤يا دقيقا به (و پنجاه و دو ھزارتومان 

  . درصد١٩.٨ است و نه

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

 به عالوۀ حداقلی از نيازھای آموزشی، فرھنگی و ءبقا منظور از خط فقر نسبی درآمدی است که نيازھای. (است نسبی

ت که ن چنين مزدی اسييتع عملکرد شورای عالی کارنقش و   ).ميانگين جامعه است تأمين کند غيره را که البته کمتر از

مزدی که برای تأمين ھزينۀ زندگی يک ھفتۀ يک . ماندن و کارکردن نمی رسد حتی به نصف مبلغ الزم برای زنده

.  در جھان استدر حالی که نرخ سود سرمايه در ايران يکی از باالترين نرخ ھای سود ھم کافی نيست خانوار شھری

مبارزۀ طبقاتی کارگران است و تا زمانی که  ای مھمبدين سان مبارزه برای افزايش مزد ھمچنان يکی از عرصه ھ

   .ھمچنان يک عرصۀ مبارزۀ کارگران باقی خواھد ماند ِسرمايه داری و نظام کارمزدی باقی است

ر وضعيت اين ييبه تنھائی برای تغ ر اجتماعی طبقۀ کارگ- اقتصادی اما مبارزه برای افزايش مزد و به طور کلی مبارزۀ

 برای رھائی از استثمار و ستم سرمايه داری بايد عالوه بر مبارزه درعرصه ھای اقتصادی رگرانکا. طبقه کافی نيست

ر جامعه بايد سياست ييبرای تغ زيرا. سياسی و فرھنگی نيز بپردازند و رفاھی به مبارزه در عرصه ھای   اجتماعی-

خانواده ھايشان به تنھائی کارگران و . عه باشدد جامر در جھت منافع اکثريت افزاريير يابد و اين تغييتغ حاکم بر جامعه

اما ھيج سھم و . ثروت اجتماعی را توليد می کنند  %٨٠جمعيت کشور را تشکيل می دھند و بيش از  % ٦٠بيش از 

به ھمين علت است که استثمارگران و دولت حامی آنھا يعنی رژيم ضد کارگری . ندارند نقشی در سياست حاکم بر جامعه
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و ديگر زحمتکشان و  راتيک جمھوری اسالمی به خود اجازه می دھند ھرگونه ستم و سرکوبی بر کارگرانضد دموک و

  . بکشانندافراد جامعه روا دارد و جامعه را به تباھی% ٩٩به طور کلی بر 

يانيۀ  که در ب١٣٩٧ ميليون تومان در ماه برای سال ٥ ه بر مبارزه برای مزد حداقل معادلبدين سان کارگران عالو

کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت ھفت تپه و   سنديکای١٣٩٦ ]دلو[ بھمن١٥مشترک 

دھند، بلکه بايد به  بازنشستگان و نيز بيانيه ھای تعداد زيادی از ديگر فعاالن کارگری اعالم گشته ادامه گروه اتحاد

تمام بيکاران و جويندگان کار، تأمين خواست ھای  اری بهمبارزه برای پرداخت مزدھای عقب افتاده، پرداخت حقوق بيک

ملی و قومی در محيط کار و جامعه و برابری مزد زنان با مردان برای کار  بازنشستگان، رفع تبعيض جنسی، دينی،

  . بپردازنديکسان

 برای آزادی و بيان، تظاھرات، اعتراض و اعتصاب، پشتيبانی از مبارزات زنان مبارزه برای تشکل و تحزب، آزادی

برای برابری  برابر با مردان در تمام زمينه ھا، مبارزه برای جدائی دين از دولت و آموزش عمومی، مبارزه حقوق

با سياست سرکوب رژيم در عرصه ھای  ن سرنوشت خود، مبارزهييحقوق ھمۀ ملت ھای ساکن ايران و حق آنھا در تع

در يک کالم طبقۀ . جامعه اھميت حياتی دارند و جايگاه طبقۀ کارگر دربرای پيشبرد مبارزات   داخلی و خارجی و غيره

آورد بلکه بايد سياست مستقل خود و حزب سياسی مستقل و انقالبی خود را  کارگر نه تنھا بايد به مبارزۀ سياسی روی

ھرگونه ستم و  ی وِمبارزات اين طبقه و ھمۀ زحمتکشان را تا برانداختن سرمايه داری، نظام کارمزد داشته باشد تا

  .داستثمار به پيش بر

   ١٣٩٦ ]حوت[د اسفن٢٨

                                                                                           ايران کارگران انقالبی متحد

 

  


