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 Political  سياسی

  
  سھراب شباھنگ

  ٢٠١۶ می ٢۴

  

  درمان دھی يا درماندگی؟

٢ 

  نوشتۀ محمد رضا شالگونی» يادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد«نقدی بر 

  

  :به ادامۀ گذشته

 به عنوان ارزش نيروی کاراد اقتصاد سياسی مدرن، که کار آن تحليل توليد سرمايه داری است، درک بنابراين، بني

از اين رو به . که در عمل در ھر حالت خاصی چنين است ، چنان)داده شده(چيزی است تثبيت شده يا کميتی مفروض 

ِ ھرچند ھنوز سرشت خود ارزش را آنھا. زيوکرات ھا را تشکيل می دھد نقطۀ مرکزی تئوری فمزد حداقلدرستی، 
 کنند زيرا اين ارزش در قيمت وسايل معيشت ضروری تعيين را ارزش نيروی کارتشخيص نداده بودند اما توانستند 

 درک ،که در بارۀ سرشت ارزش در نتيجه بی آن. يعنی در مجموعه ای از ارزش ھای مصرفی معين تظاھر می يابد

. زش نيروی کار را به عنوان کميتی معين تا آنجا که برای تحقيق شان الزم بود بفھمندروشنی داشته باشند توانستند ار

 تعيين  توسط طبيعت ًناپذير تصور کردند که از نظر آنان کامالتغيير را کميتی مزد حداقلافزون براين اگر به غلط  اين 

 رو چوسانات، اما اين اشتباه به ھيشده است و نه با واسطۀ مرحلۀ تکامل تاريخی، که خود کميتی است دستخوش ن

 نمی دھد زيرا اختالف بين ارزش نيروی کار و ارزشی که  نيروی کار به تغييردرستی انتزاعی استنتاجات آنھا را 

  ».که ارزش نيروی کار بزرگ يا کوچک فرض شده باشد بستگی ندارد  به اينًوجود می آورد اصال

که در » مورال«رکس اين بود که روشن شود درک او از اصطالح عنصر منظور از اين نقل قول ھای طوالنی از ما

  . چيست، به کار بردهمورال را به عنوان معادل اخالقیترجمه شده و شالگونی ھم واژۀ » اخالقی«فارسی به 

 ارزش نيروی تعيينمنظور مارکس از عنصر مورال در  نقل قول ھائی که از مارکس کرديم ھمگی نشان می دھند که 

ی فزيکمارکس خاطرنشان می کند که اين عنصر غير . ی کارگران استفزيکی و يا نيازھای غير فزيکار عنصر غير ک

.  بستگی دارد،به عوامل تاريخی و اجتماعی، به درجۀ پيشرفت اجتماعی و به شرايطی که کارگر در آن پرورش يافته

، توازن  را به وجود می آورد، پيکار طبقاتی کارگران" اخالقی- تاريخی "عنصر چيزی که اين «: اما شالگونی می گويد

 عنصر عامل ايجاد ادعای شالگونی در مورد ».نيرو ميان کارگران و سرمايه داران و نھادی شدن نتايج اين پيکارھاست
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.  ارزش نيروی کار، نادرست استتعيين در یفزيکعنصر غير يا به عبارت روشن تر عامل ايجاد »  اخالقی-تاريخی «

و يا به » عنصر تاريخی و مورال« کارگران به بخشی از اين دست يابیيکار طبقاتی کارگران البته می  تواند به پ

اما مبارزۀ طبقاتی موجد عنصر مورال يا ی کارگران منجر شود، فزيکعبارت ساده تر به بخشی از خواست ھای غير 

 نيروی کار عبارت است از تعيينی در فزيکغير عامل موجد عنصر .  ارزش نيروی کار نيستتعيينی در فزيکغير 

 نياز او به مطالعه، تئاتر، موسيقی و ھنر به طور کلی، راديو، تلويزيون، اينترنت، ً به اين عنصر يعنی مثالنياز کارگر

که چه قضاوتی نسبت  فارغ از اين(به برگزاری جشن، به مسافرت و تفريح، به ورزش به زيارت و ديگر مراسم دينی 

، به ارتباطات )مراودات اجتماعی(، به ديدار از دوستان و خويشاوندان و مھمانی رفتن و مھمانی دادن ) آنھا داريمبه

ی ھای خود ئ، به شرکت در فعاليت ھای اجتماعی، فرھنگی و سياسی، به ھمبستگی و ھمکاری با ھم طبقه ...)ن وولفيت(

  .ھزينه داردرفع ھمۀ اين نيازھا . در سطح جھانی و غيره و غيره

ھمچنين به اين خاطر که در محيط اجتماعی او يا در ! چون کارگر آدم است اما چرا اين نيازھا مطرح می شوند؟ 

محيطی که پرورش يافته امکاناتی برای رفع آنھا وجود دارند و کسان ديگری از آنھا بھره برداری می کنند و نيز به اين 

خواه در اثر ( نھادينه شده باشند طور تاريخی ممکن است برخی از اينھا به خاطر که در جامعه ای که زندگی می کند

روشن است که با رشد مبارزات طبقۀ ). مبارزات تاريخی طبقۀ کارگر و يا علل اجتماعی، سياسی و تاريخی ديگر

يزھای اجتناب ی برجستگی بيشتری پيدا می کنند و جزء چفزيکی نيازھای غير فزيککارگر و با ارضای نسبی نيازھای 

اگر شالگونی می . ی را ھم بپوشاندفزيکناپذير زندگی می شوند و مزد کارگر بايد ھزينۀ اين چيزھای ضروری غير 

 ناشی از پيکار طبقاتی کارگران نيست  ھميشه وًالزاما ھم ھست پس تاريخیپذيرد که عنصر مورال مورد نظر او، 

بی ترديد بخش مھمی از اين نيازھا محصول جامعۀ مدرن ! اشته استچون طبقۀ کارگر ھمواره در طول تاريخ وجود ند

ھمچنين بخشی از آنھا در اثر . اند و طبقۀ کارگر با مبارزات خود به برخی از آنھا دست يافته است يا می تواند دست يابد

 ھر حال بايد توجه داشت که اما در. مبارزات طبقۀ کارگر در جامعه تثبيت يا نھادينه شده اند يا می توانند نھادينه شوند

نياز است که موجب مبارزه می شود و نه مبارزه موجب نياز، ولی در تحليل شالگونی جای اسب و گاری عوض شده 

 فکرش را ًحتی اگر بپذيريم که آگاھی کارگران در اثر مبارزه باال می رود و به ضرورت برخی چيزھا که قبال! است

 مطالعه يا داشتن وقت فراعت بيشتر برای شرکت در فعاليت اجتماعی يا ًمثال (نمی کردند برايشان مطرح می شود

، اما به طور کلی و عام نمی توان گفت که )ی ھای خود در جوامع ديگر و غيرهئآگاھی از دستاوردھای ھم طبقه 

، روی کار نيستی نيفزيککه چيزی جز نيازھای غير ، » اخالقی-عنصر تاريخی «پيکارھای طبقاتی پرولتاريا موجد 

 احساس نياز نکنند برای ً تنھا کارگران را با اھميت آنھا آشنا می کند و کارگران تا واقعاۀزيرا آگاھی و مبارز. شده اند

را روشن نمی کند و آن را »  اخالقی-عنصر تاريخی «شالگونی معنی اصطالح . خواستی به مبارزه روی نمی آورند

از اين رو جای شگفتی نيست که . پرودونی به تصوير می کشد» تۀ نگھبان اجتماعیفرش«در ھاله ای از ابھام ھمچون 

در ديدگاه شالگونی مبارزۀ طبقاتی نياز را به وجود :  ماترياليستی مارکس می گيردًنتيجه ای ايده آليستی از گفتۀ کامال

  .می آورد و نه نياز مبارزۀ طبقاتی را

د به طور کلی و از جمله مزد حداقل نقش دارد و اين نقش می تواند بسيار  مزتعيينروشن است که مبارزۀ طبقاتی در 

. اما مسايل را نبايد با ھم قاطی کرد. مھم باشد که به مبارزه جوئی کارگران و درجۀ آگاھی و تشکل آنھا بستگی دارد

 بودن نيروی کار بررسی  مزد حرف می زنيم و اين روند را براساس قانون ارزش و کاالتعيينھنگامی که دربارۀ روند 

. ی تشکيل شده بررسی کنيمفزيکو غير ) جسمانی(ی فزيکمی کنيم نخست بايد ارزش نيروی کار را که از دو عنصر 

که (ی از ديد مارکس به درجۀ پيشرفت و تکامل اجتماعی فزيکی و عناصر مورال يا غير فزيکتعداد و دامنۀ عناصر 
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فتن نتايج اين مبارزه خود از مھم ترين شاخص ھای پيشرفت و تکامل اجتماعی به البته مبارزۀ طبقۀ کارگر و ماديت يا

ی و ھم فزيکھم عناصر . و شرايطی که کارگران در آن پرورش يافته اند بستگی دارند) ويژه در دنيای معاصر است

ه و تقاضای نيروی ھمان گونه که عوامل ديگر مانند عرض.  ارزش نيروی کار نقش دارندتعيينی در فزيکعناصر غير 

 مزد کارگران در کويت يا عربستان سعودی يا قطر بيشتر از مزد کارگران در ھند يا ًمثال. ند اکار در اين زمينه مؤثر

اين بدان معنی نيست که کارگران کويت يا عربستان سعودی يا قطر آگاه تر، متشکل تر يا مبارزتر از . ايران است

 می کند، البته عومل اقتصادی و ءر اين مورد عرضه و تقاضا نقش بسيار مھم تری ايفاد! کارگران ھند يا ايران ھستند

سياسی ديگری نيز نقش دارند اما چيزی که با اطمينان می توان گفت اين است که علت اختالف مزد مذکور، اختالف در 

ند يا ايران از سوی ديگر  و کارگران ھ مبارزه جوئی يا متشکل بودن کارگران عربستان، کويت و قطر از يک سو

  . نيست

  .پس از بررسی اقتصادی مزد به بحث مبارزۀ کارگران برای افزايش مزد می رسيم

 در جامعۀ سرمايه داری، مسلح شوند، يعنی -  و از جمله مزد حداقل –کارگران ھنگامی که به شناخت علمی از مزد 

د استثمار کار توسط سرمايه برای آنھا روشن گردد، ھنگامی که نقش مزد در روابط توليد سرمايه داری و در رون

 و تغيير کنندۀ مبارزۀ طبقاتی در تعيينھنگامی که پيوند اين روابط را با طبقات اجتماعی درک کنند، ھنگامی که به نقش 

جتناب تکامل جامعه آگاه شوند و با اين آگاھی قوانين تکامل جامعۀ سرمايه داری را ارزيابی کنند، ھنگامی که به ا

روش ناپذيری عينی فروپاشی نظام سرمايه داری که امکان نفی انقالبی آن را فراھم می کند پی ببرند، ھنگامی که به 

 انقالبی و ضرورت آن که تسخير قدرت سياسی به دست خود، برای خود و برای تمام زحمتکشان جامعه است اين نفی

ِثمار و الغای کار مزدی و پی ريزی جامعه ای فارغ از استثمار واقف گردند، ھنگامی که به امکان و ضرورت نفی است
و طبقات بر ويرانه ھای سرمايه داری آگاه شوند در آن صورت در ھر مبارزه ای، از جمله در مبارزه برای افزايش 

  .  با نيرو، عزم، پيگيری و قدرت اخالقی چند برابر حالت عادی وارد ميدان خواھند شد؛مزد

ت نظريۀ مارکسی مزد در جامعۀ سرمايه داری ھمچنان به کارگران می آموزد تا نه تنھا گفتمان ھای شناخت و کاربس

ضد کارگری حکومت و سرمايه داران و کارگزاران آنھا  را بشناسند و طرد کنند بلکه به ماھيت بورژوائی و 

دگاه ھای ريکاردو، السال، سرافا و غيره استثمارگرانۀ تئوری ھای زيرکانه تر اما به ھمان اندازه ضد کارگری مانند دي

  ) ٢. ( پی ببرند،که در اشکال قديمی و يا جديد خود اذھان کارگران را بمباران می کنند

ی فزيکاز مبارزه با شرايطی که حتی مزد حداقل : مبارزۀ کارگران برای افزايش مزد دامنه ای بسيار وسيع دارد

ی فزيکی و غير فزيکود تا مبارزه برای ارضای نيازھای روز افزون پرداخت نمی شود يا به زحمت پرداخت می ش

نجام به نفی نظام ارا در بر می گيرد و سر) با احتساب اين نيازھا(کارگران و نيز فراتر رفتن مزد از ارزش نيروی کار 

ه طبقۀ کارگر در ِالبته نفی نظام کار مزدی تنھا از طريق مبارزۀ اقتصادی صورت نمی گيرد بلک. ِکارمزدی می رسد

مبارزۀ طبقاتی ھمه جانبه، پيگير، سخت و طوالنی در عرصه ھای اقتصادی، سياسی و نظری با درکی روشن از 

اجتناب ناپذيری نابودی شيوۀ توليد سرمايه داری و نظام طبقاتی به طور کلی و امکان و ضرورت پی ريزی جامعه ای 

رزيابی دقيق صف بندی ھای طبقاتی و توازن نيروھا در سطح داخلی و فارغ از استثمار و طبقات و نيز با شناخت و ا

  . بين المللی است که می تواند به اين ھدف نزديک شود

ی مزد و نيز مبارزۀ طبقاتی مطرح فزيکی و غير فزيکی که در باال در مورد مزد حداقل، عناصر بحث ھای نظرياز 

 مسألۀ روز کارگران ايران ھم ھست، مبارزه برای افزايش مزد يک نتيجۀ عملی مھم که.  گرفتنتيجۀ عملیشد بايد 

برای رفع . ی کارگران را برآورده کندفزيکی و ھم نيازھای غير فزيکاين مزد حداقل بايد ھم نيازھای . حداقل است
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فر فرض می  ن٣ ⁄٥که اندازۀ متوسط آن را(يک خانوار کارگری ) يعنی زنده ماندن و توانائی ادامۀ کار (یفزيکنيازھای 

نيازھای (ی فزيکحال اگر حداقل نيازھای غير ). خط فقر مطلق( ميليون تومان در ماه نياز است ٢⁄٢ تا ٢به حداقل ) کنيم

:  ميليون تومان در ماه نياز است٥⁄٣را نيز در نظر بگيريم دست کم به ) فرھنگی، ارتباط و اجتماعی، تفريح و غيره

روشنفکرانی مانند فريبرز رئيس دانا که از مزد . ن کارگری مطرح شده است تشکل فعاال١٣يعنی رقمی که از سوی 

ی حداقل خانوار کارگری فراتر فزيک ميليون تومان در ماه دفاع می کنند از حد خط فقر مطلق و يا نيازھای ١⁄ ٥حداقل 

  .نمی روند

ی است فزيکديم ھمان نيازھای غير  که دي– ارزش نيروی کار را تعييندر »  اخالقی- عنصر تاريخی «شالگونی ھم که 

را دخالت دھد در بارۀ ميزان اين مزد » عنصر«ً مطرح می کند و قاعدتا بايد در خواست افزايش مزد حداقل اين –

  ! آن سکوت را ترجيح می دھدتعيينحداقل يا دست کم روش 

  

  شالگونی» مسلمات«

  :شالگونی می نويسد

  : را بايد به ياد داشته باشيممسلمات زير دستمزد، قبل از اتخاذ ھر موضعی در مورد حداقل «

يعنی کسانی که در کارگاه ھا و شرکت ھای ( در ايران زير سلطۀ جمھوری اسالمی، اکثريت عظيم کارگران -  يک 

ِرسما و قانونا از شمول قانون کار تدوين شده و پذيرفته شده توسط خود رژيم حاکم خارج ) زير ده نفر کار می کنند ً ً

در بھترين حالت فقط شامل  حداقل دستمزد گرفته شود، ۀ اين است که ھر تصميمی که درباراين واقعيتمعنای . اند

 حداقل دستمزد، دفاع از آسيب پذيرترين و غير تعيين و اگر قبول کنيم که کارکرد اصلی  اقليتی از کارگران خواھد بود

کثريت عظيم کارگران کارگاه ھای کوچک جزو آسيب  و ھمچنين اگر قبول کنيم که ا ماھر ترين کارگران است

ًرسما ) ًنه عمال، بلکه( کارگر محسوب می شوند، بايد بپذيريم که در ايران اسالمی چنين مقرراتی ۀپذيرترين ھای طبق

  )ش. س. تأکيدھا از من است(» .ًو قانونا نمی تواند شامل حال اکثريت قاطع کارگران آسيب پذير بشود

) يعنی کسانی که در کارگاه ھا و شرکت ھای زير ده نفر کار می کنند(اکثريت عظيم کارگران «ونی که اين گفتۀ شالگ

ِرسما و قانونا از شمول قانون کار تدوين شده و پذيرفته شده توسط خود رژيم حاکم خارج اند ً خالف گفتۀ ! غلط است» ً

  به ھستند قانون کار ٤١ن مزد حداقل يعنی مادۀ  کارگران کارگاه ھا و شرکت ھای زير ده نفر مشمول قانوشالگونی

ادعای . که کارگاه ھای زير ده نفر از شمول برخی مواد و تبصره ھای ديگر اين قانون معاف شده باشند رغم اين

ًرسما و قانونا از شمول قانون کار تدوين «که کارگران کارگاه ھای دارای کمتر از ده کارکن  شالگونی در مورد اين ً

ناشی از بی اطالعی او يا از بی توجھی اش به روند و محتوای » ِ پذيرفته شده توسط خود رژيم حاکم خارج اندشده و

من در اينجا برای روشن شدن . معاف کردن کارگاه ھای کوچک از برخی مواد و تبصره ھای قانون کار است

  .طور مختصر توضيح می دھمموضوع، اين روند و محتوای تصميمات و عملکرد رژيم در اين باره را به 

يعنی از ھنگام تصويب قانون ١٣٦٩ از سال برخی از مواد قانون کاربحث معاف کردن کارگاه ھای کوچک از شمول 

دولت ضد کارگری خاتمی نخست کارگاه .  قانون کار اين امکان را پيش بينی کرده است١٩١کار مطرح بود و مادۀ 

برخی از مقررات قانون ل کارگاه ھای دارای کمتر از ده کارگر را از شمول ھای دارای کمتر از پنج کارگر و سپس ک

البته اين معافيت کارگاه ھای زير ده نفر ). ١٣٨١دی ج ٢٩( بيرون آورد کار و نه تمام مواد و تبصره ھای اين قانون

ی احمدی نژاد ھم اين پس از خاتمی دولت ضد کارگر. ًاز برخی مقررات قانون کار ظاھرا موقتی و برای سه سال بود
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که زحمت تشکيل  دولت ضد کارگری روحانی نيز حتی بی آن. تمديد کرد١٣٨٧ و ١٣٨٤معافيت را در سال ھای 

  . ھيأت وزيران را در اين باره به خود بدھد اين معافيت را  تمديد کرده است

شمول برخی از مقررات قانون  معافيت کارگاه ھای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از ۀنام ئينآ«من متن کامل 

را در پيوست اين نوشته می آورم و دو مادۀ اصلی آن را که به بحث باال » قانون کار) ١٩١(کار، موضوع ماده 

  :مربوط می شود در زير نقل می کنم

رخ ؤ م٧۶١٧۴ بنا به پيشنھاد شورای عالی کار، موضوع نامۀ شمارۀ ٢٩/١٠/١٣٨١رخ ؤت وزيران در جلسه مأھي«

، بازرگانی، صنايع و معادن و سازمان ئی وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارا١٠/١٣٨١/١۴

  : تصويب نمود -١٣۶٩ مصوب –قانون کار) ١٩١(ماده  مديريت و برنامه ريزی کشور و به استناد

  : می گردد تعيين به شرح زير  و معافيت کارگاه ھای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کارءموارد استثنا -١ ماده 

، )٢٨(، ماده )٢٧(، ماده )٢۶(، ماده )١٩(، ماده )١٨(، ماده )١٧(، ماده )١۶(، ماده )١٢(، ماده )١٠(تبصره ماده 

، )۶٢(، ماده )۵٨(، ماده )۵۶(، ماده )۵١(، ماده )۵٠(، ماده )۴٩(، ماده )۴٨(، ماده )٣٢(، ماده )٣١(، ماده )٢٩(ماده 

، ماده )١۴٩(، ماده )١١٠(، ماده )٨٢(، ماده )٨١(، ماده )٧٧(، ماده )٧٣(، ماده )۶۶(، ماده )۶۵(ده ، ما)۶۴(ماده 

در ارتباط با ) ١٧٣(، ماده )١۵۶(، ماده )١۵۵(، ماده )١۵۴(، ماده )١۵٣(، ماده )١۵٢(، ماده )١۵١(، ماده )١۵٠(

  .ون کار قان) ٨١(در ارتباط با ماده ) ١٧۵(و ماده ) ١۵۵(الی ) ١۵٢(مواد 

  ». می گرددتعيينمدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال  -٢ ماده

 که ليست آنھا در باال برخی مواد و تبصره ھای قانون کارکه ديده می شود کارگاه ھای کوچک زير ده نفر از  چنان

 کوچک زير ده نفر از مادۀ کارگاه ھایبه طور مشخص . نه از تمام مواد و تبصره ھای قانون کارآمده معاف شده اند و 

شالگونی، مزد » مسلمات«بنابراين خالف .  آن است معاف نيستندتعيين قانون کار که مربوط به مزد حداقل و نحوۀ ٤١

نيست ) که در کارگاه ھای دارای ده کارگر و بيشتر کار می کنند(کارگران با مزد حداقل حداقل تنھا مربوط به اقليتی از 

می کارگران با مزد حداقل است، چه در کارخانه ھا و ديگر واحدھای بزرگ و چه در واحدھای بلکه مربوط به تما

  .  قانون کارند٤١کوچک، چون اين آخری ھا ھم خالف تصور و ادعای شالگونی مشمول مادۀ 

»  روز ايرانتزھائی دربارۀ حداقل دستمزد در شرايط ام«در ) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران ئیھيأت اجرا

 :که شالگونی در پيوست مقالۀ خود آورده می گويد) ١٣٩٣ اسفند ٢١(

 و حکومت ًب به اتفاق نيروی کار رسما از پوشش ھمۀ قوانين کار کنار گذاشته شده انديدر کشوری که اکثريت قر«

ک مفھوم قانونی به عنوان ي" حداقل دستمزد"است، چگونه ممکن است " بازار سياه نيروی کار"خود مشوق اصلی 

 سازمان کارگران انقالبی ئیبدين سان ھيأت اجرا) ش. س. تکيه بر کلمات از من است(»  پيدا کند؟ئیارزش اجرا

که کارگاه ھای زير ده نفر  يعنی بدون توجه به اين. ھم مرتکب ھمان اشتباه شالگونی گرديده است) راه کارگر(ايران 

نه از ، و جزء آنھا نيست) مربوط به مزد حداقل (٤١مادۀ البته ده اند، که  مقررات قانون کار معاف شبرخیاز شمول 

 کنار از پوشش ھمه قوانين کارًب به اتفاق نيروی کار رسما ياکثريت قر«: ، می گويدشمول قانون کار به طور کلی

 را، که ناشی از يک خطا) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران ئیھيأت اجرابدين سان . »گذاشته شده اند

  !ارتقا می دھد» تز«نشناختن موضوعی است که به نقدش می پردازد، به مرتبۀ 

  

  جمعيت کارگرانی که مزد حداقل می گيرند چقدر است؟
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از انتشارات دفتر آمار و محاسبات  (١٣٩٥طبق داده ھای گزيدۀ آماری سازمان تأمين اجتماعی در پايان خرداد 

جمعيت کل بيمه شدگان اصلی اين سازمان سيزده ميليون و سيصد و بيست و ) ١٣٩٤ر اقتصادی و اجتماعی، شھريو

نفر بوده اند که نه ميليون و دويست و پنجاه و سه ھزار و شش صد ) ١٣٣٢٧٦٩٢(ھفت ھزار و شش صد و نود و دو 

 صد و شصت و ، شش)يعنی کارکنان مزدی بيمه شده(نفر آنھا را بيمه شدگان اجباری ) ٩٢٥٣٦٢٣(و بيست و سه 

نفر آنھا را کارگران ساختمانی و صد و شصت و چھار ھزار و  ) ٦٦٤٦٦٨(چھار ھزار و شش صد و شصت و ھشت 

بدين سان در آخر خرداد . نفر آنھا را کارگران بيکار تشکيل می داده اند) ١٦٤٩٦٦(نھصد و شصت و شش 

ه ميليون و ھشتاد و سه ھزار و دويست  سازمان تأمين اجتماعی به دۀجمع کل کارکنان مزدی بيمه شد١٣٩٤

بازنشستگان، از کار (در ھمين تاريخ کل جمعيت مستمری بگيران اصلی اين سازمان . نفر می رسيد) ١٠٠٨٣٢٧٧(

نفر می رسيد که اکثريت عظيم آنھا ) ٢٨٥٠٩١٠(به دو ميليون و ھشتصد و پنجاه ھزار و نھصد و ده ) افتادگان و غيره

بدين سان جمعيت کارگران و مستمری بگيران بيمه شده . نشسته يا ازکارافتاده تشکيل می دھندرا کارکنان مزدی باز

  . ميليون نفر می رسيد١٣ به حدود ١٣٩٤نزد سازمان تأمين اجتماعی در خرداد 

 در شورای عالی ٩۵مجمع عالی نمايندگان کارگران ايران و عضو کار گروه مزد «عضو طبق گفتۀ فرامرز توفيقی، 

 درصد کل مشموالن قانون کار را تشکيل می دھد ٧٠جمعيت کل کارگرانی که مزد حداقل دريافت می کنند حدود، کار

که طبق داده ھای سازمان تأمين اجتماعی جمعيت کل  از اين رو با توجه به اين). ١٣٩٤ ]دلو[ بھمن١٩مھر نيوز، (

که مزد حداقل يا کمتر دريافت می کنند رقمی در  ميليون نفر است، جمعيت کارگرانی ١٣مشموالن قانون کار حدود 

 ميليون نفر را تشکيل می ٣٠ميليون کارگر را دربر می گيرد که با اعضای خانواده ھايشان جمعيتی بيش از٩حدود 

  !  بدين سان حداقل بگيران مشمول قانون کار، خالف تصور شالگونی، جمعيت کوچکی نيستند. دھند

بطۀ ميان مزد حداقل و ديگر مزدھا رابطه ای ارگانيک و قوی است و حتی اگر جمعيت پائين تر خواھيم ديد که را

، )مانند کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری(کارگرانی که مزد حداقل می گيرند درصد کوچکی از کل طبقۀ کارگر باشد 

يش مزد حداقل نفع دارند و در در افزا) از جمله کارگرانی که مزدی باالتر از مزد حداقل دارند(بازھم کل طبقۀ کارگر 

آسيب پذير «نه به خاطر ترحم و يا به قول شالگونی به خاطر حمايت از (عمل ھم از چنين خواستی حمايت می کنند 

  ).کارگران بلکه به خاطر منافع بنيادی طبقاتی پرولتاريا که پائين تر بدان خواھم پرداخت" غير ماھر ترين"ترين و 

 مزد حداقل در ايران که ھر ساله در اواخر تعييندر روند گونی از آن غفلت کرده اين است که  که شالنکتۀ مھم ديگری

 صورت می گيرد، نه تنھا در مورد افزايش مزد حداقل، بلکه در مورد حداقل افزايش ساير مزدھا نيز ]حوت[اسفند ماه

ه نفر از برخی مقررات قانون کار را شالگونی که روند و محتوای معافيت کارگاه ھای زير د. تصميم گيری می شود

 حداقل مزد که ھر ساله در اواخر اسفند ماه انجام می شود نيز بی توجه و بی اعتنا تعيينناديده گرفته، طبيعتا به روند 

 تصميم گيری می کند، - چه مزد حداقل و چه سطوح ديگر مزد–شالگونی اين روند را که دربارۀ مزد . مانده است

او از آن مراسم و مناسک به حدی است که حتی برايش مھم » ّتبرای«تلقی می کند و ميزان » سک رژيممراسم و منا«

نيست که در آنجا چه می گذرد از اين رو نه تنھا نمی داند بلکه نمی خواھد بداند که دولت، سرمايه داران و کارگزاران 

شالگونی . رای بيش از ده ميليون کارگر می پزندچه تصميم ھائی می گيرند و چه آشی ب» شورای عالی کار«آنھا در 

 ھرچند ساختۀ رژيم جمھوری اسالمی نيست و در رژيم شاه ھم با -» شورای عالی کار«توجھی به اين واقعيت ندارد که 

 اکنون يکی از نھادھای رژيم است درست مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخيص - ترکيب کمابيش مشابھی وجود داشت 

خامنه ای، دستگاه قضائی، مجلس شورای اسالمی، شورای امنيت ملی، صدا و سيما، دستگاه نماز جمعه مصلحت، بيت 

ھمۀ اينھا برای سرکوب و تحميق مردم ساخته شده اند در ضمن ھمۀ اينھا ابزارھای حکومت اند درست . و غيره و غيره



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

و » محسوس« و دستگاه سانسور و گشت ھای ليس و دستگاه امنيتی و نظام اداریومانند سپاه پاسداران و ارتش و پ

تصميماتی که در آنھا گرفته می شود، اعمالی که مرتکب می شوند و گفتمانی که در آنھا به پيش . رژيم» نامحسوس«

مردم و به ويژه فعاالن سياسی و انقالبی . نيستند» زينتی«می رود برای ادامۀ حاکميت رژيم اسالمی سرمايه الزمند و 

بی اعتنائی به .  کنندءصميمات، اعمال و گفتمان ھا را بشناسند و اثرات آنھا را بررسی، تجزيه و تحليل و افشابايد اين ت

تصميمات و به آنچه در شورای عالی کار می گذرد درست مانند بی اعتنائی به تصميماتی است که در مجلس شورای 

ا گرفته می شود و يا بی اعتنائی به تصميمات اسالمی يا مجمع تشخيص مصلحت يا بيت خامنه ای يا صدا و سيم

 ناشی بی اعتنائی به سياستاينھا ھمه از . نھادھائی که به سوريه، لبنان، عراق، يمن و غيره نيرو و سالح می فرستند

 تنھا اين سياست ھای ارتجاعی نيست و سياست انقالبی، يعنی سياست نيروھای انقالبی، ھم که سياستالبته . می شوند

ًاما برای پيشبرد سياست انقالبی بايد سياست ھای ارتجاع را دقيقا . اينھاست وجود دارد و می تواند وجود داشته باشدضد 

که ما حتی از شنيدن نام سياست ھای ارتجاع و نام نھادھای مربوط به آنھا چندشمان می شود و حالت تھوع  اين. بشناسيم

ِکه به طور عينی و فارغ از نفرت به حقی که نسبت به رژيم و تمام نھادھای به ما دست می دھد نبايد مانع از اين گردد 
 بکوشيم دقيقا بدانيم در اين نھادھا چه می گذرد و آن را برای توده ھا توضيح دھيم با خونسردی و روشن بينیآن داريم 

ِھای طبقاتی از آن پرولتارياست که پيروزی تاريخی نھائی در نبرد و تحليل کنيم و در ضمن توجه داشته باشيم که با آن
 »!دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد«اما در ھيچ نبردی 

وزارت تعاون، کار و «درست به اين خاطر است که می گوئيم اگر مثال شالگونی زحمت انداختن نگاھی به بخشنامۀ 

 که به سادگی در رسانه ھا و –ه  آن بخشنام١  را به خود می داد در بند١٣٩٥در مورد مزد حداقل سال » رفاه اجتماعی

  : چنين می خواند–نيز در فضای مجازی قابل دسترسی است 

اعم از قرارداد دائم يا (، حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان برای  کليۀ کارگران مشمول قانون کار ١٣٩٥از اول سال «

ھمچنين از اول سال .  می گرددتعيين )دويست و ھفتاد ھزار و ھفتصد و بيست و دو لایر( لایر ٢٧٠٧٢٢مبلغ ) موقت

به نسبت آخرين )  قانون کار٣٦موضوع مادۀ ( درصد مزد ثابت يا مزد مبنا ١٤ساير سطوح مزدی نيز روزانه ١٣٩٥

  )ش. س. تأکيد بر کلمات از من است (. افزايش می يابد١٣٩٤مزد سال 

ی طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه  با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ھا-١تبصره 

دويست و ھفتاد ھزار و ھفتصد و بيست و دو ( لایر ٢٧٠٧٢٢اجتماعی و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ 

  » .کمتر شود) ١(بند ) لایر

تا کنون نظری می ١٣٥٨آری اگر شالگونی به اين بخشنامه يا به ھريک از بخشنامه ھای مربوط به مزد حداقل از سال 

 مزد حداقل در ايران نه تنھا دربارۀ مبلغ مزد کارگران حداقلی، که تعيين» مذاکرات«انداخت متوجه می شد که در روند 

در » قانونی« درصد مشموالن قانون کار را تشکيل می دھند، تصميم گرفته می شود بلکه به طور رسمی و ٧٠حدود 

در بارۀ در يک کالم : نيز اتخاذ تصميم به عمل می آيد) زدھای باالتر از حداقلم( مزدھای ديگر حداقل افزايشمورد 

، تصميم )٣( ميليون نفر را تشکيل می دھند ١١افزايش مزد اسمی ھمۀ کارگران مشمول قانون کار که جمعيتی در حدود 

و ( مزد حداقل تعيينند که رو  شالگونی از ادعای بی پايه اش مبنی بر اينممکن بوددر آن صورت . گرفته می شود

در بھترين صورت به اقليتی از «)  مزد حداقل صورت می گيردتعيينروند حداقل افزايش ديگر مزدھا که ھمزمان با 

ی راه کارگر که براساس اطالعات غلط »تزھا«، دست بردارد و در ضمن فکری ھم برای »کارگران مربوط می شود

  !تدوين شده اند بکند
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ه تنھا برای کارگرانی که مزد حداقل می گيرند اھميت حياتی دارد بلکه برای تمام کارگران مزدی  مزد حداقل نتعيين

می دانيم که .  مبنای ديگر مزدھاست–) اصطالح مارکس(» ِکار ساده« به عنوان مزد – مزد حداقل ًچون اوال. مھم است

اھر مضربی از کار ساده  يا توانی از کار يعنی کار کارگر م) کار مرکب(براساس نظريۀ ارزش مارکس، کار پيچيده 

از ) نه الزاما ھمان مضرب قبلی(مزد کارگر ماھرھم مضربی . است) يا با مھارت پايه» فاقد مھارت«کار کارگر (ساده 

زيرا توليد و باز توليد نيروی کار ماھر به وقت، کار يا ھزينۀ بيشتری . مزد کارگر ساده يا مضربی از مزد حداقل است

).  نه به ھمان نسبتًالزاما(بدين سان اگر مزد حداقل باال برود ھمۀ مزدھا باال خواھند رفت و به عکس ). ٤( دارد نياز

پس سطح مزد حداقل . يعنی رابطه ای بسيار نزديک، قوی و ارگانيک بين مزد حداقل و سطح عمومی مزدھا وجود دارد

در نتيجه می توان گفت . برای تمام کارگران اھميت باالئی داردنه تنھا برای کارگرانی که مزد حداقل می گيرند بلکه 

ھر تصميمی که درباره حداقل دستمزد گرفته شود، در «که  حتی به ھمين دليل ھم که شده ديدگاه شالگونی مبنی بر اين

بيانگر » تدر بھترين حال«اين گفتۀ شالگونی . نادرست است» بھترين حالت فقط شامل اقليتی از کارگران خواھد بود

! بينشی مکانيکی در مورد مزدھاست و ارتباط ارگانيک بين مزد حداقل و ديگر سطوح مزد در اين بينش غايب است

ًھرچند شالگونی می پذيرد که ميزان مزد حداقل روی مزد ميانگين تأثير دارد اما اين پذيرش صرفا تصديق يک 

واضح است که :  در يک سری يا دنباله از اعداد استخاصيت رياضی ساده در عمل ميانگين گيری از شماری عدد

حتی اگر ھيچ رابطۀ ارگانيکی مقدار ميانگين يک سری به مقادير اعداد سری و از جمله به کوچکترين آنھا بستگی دارد 

نی بدين سان تصديق تأثير مزد حداقل روی ميانگين مزدھا از جانب شالگونی به مع. بين  اعداد سری وجود نداشته باشد

  .نيستتصديق وجود رابطۀ ارگانيک بين مزد حداقل و ديگر سطوح مزد 
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