آن ما
آن تو ،حداقل مزد از ِ
حداکثر سود از ِ
یادداشتی کوتاه درباره حداقل دستمزد
ماده  - 41شورای عالی کار همه ساله موظف است ،میزان ح داقل م زد ک ارگران را ب رای نق اط مختل ف
کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید:
 -1حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای ران اعالم
میشود.
 -2حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیه ای ک ار مح ول ش ده را م ورد
توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی ی ک خ انواده ،ک ه تع داد متوس ط آن توس ط مراج ع رس می
اعالم میشود را تأمین نماید.
تبصره  -کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ ک ارگری کم تر از
حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایندو در صورت تخل ف ض امن تأدی ه مابهالتف اوت م زد پ رداخت
شده و حداقل مزد جدید میباشد.
ً
م اده  - 42ح داقل م زد موض وع م اده  41این ق انون منحص را بای د ب ه ص ورت نق دی پ رداخت ش ود.
پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که
اضافه بر حداقل مزد است.
ماده  - 43کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی ،اس تحقاق دری افت م زد را
دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها درروزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها اس ت .مبل غ پرداخ تی در
هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده  - 44چنانچه کارگر به کارفرمای خود م دیون باش د در قب ال این دی ون وی ،تنه ا میتوان د م ازاد ب ر
حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشتنماید .در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر
بیشتر باشد.
* مادههای قانون کار ایران مصوب سال 1369

حداقل دستمزد در جهان
در سال  1831در ش هر لی ون فرانس ه ،ک ارگران ص نعت ابریش م دس ت ب ه اعتص اب زدن د .یکی از مطالباتش ان تع یین ح داقل
دستمزدی بود که بتوانند با آن زندگی کنند .اعتصاب آنها با این که سه سال بع د دوب اره تک رار ش د ،بینتیج ه مان د .ام ا ای دهی
حداقل دستمزد باقی ماند تا اینکه در سال  1894کارگران بخش حمل و نقل کاالها در نیوزلند اعتصابی را علیه شرایط بد ک ار و
دستمزدهای پایین شکل دادند .در واکنش به این اعتصاب ،دولت قانونی وضع کرد که به موجب آن در  31آگوس ت س ال 1894
اولین سیستم حداقل مزد به اجرا درآمد ،البته در این قانون عالوه بر تعیین حداقل مزد هرگونه اعتصاب یا بستن کارخان ه توس ط
کارگران نیز ممنوع شده بود.

کارخانهه ای الرنس در ماساچوس ت آمریک ا ،در اوای ل ق رن بیس تم نزدی ک ب ه ی ک چه ارم پارچهه ای پش می آمریک ا را تولی د
میکردند .اما این حجم انبوه تولیدات به هزینهی کار سنگین زنان و کودکانی بود ک ه بیش از نیمی از ک ارگران این کارخانهه ا را
تشکیل میدادند .پرداختی به کارگران بسیار پایین بود و شرایط کار بسیار سخت .الرنس بیشترین ن رخ م رگ و م یر در آمریک ا را
داشت .در  1912بعد از آنکه یک پسر بچهی  14ساله در فرایند کار یک پ ای خ ود را از دس ت داد ک ارگران دس ت ب ه اعتص اب
زدند .پلیس وارد ماجرا شد و در جریان سرکوب اعتص اب ،س ه ک ارگر کش ته ش دند .ن تیجهی این اعتص اب اولین ق انون ح داقل
دستمزد در آمریکا بود ،هرچند که تنها به دستمزد زنان و کودکان محدود میشد.
حداقل دستمزد برای جهانشمول شدن راهی سخت و طوالنی طی کرد .تا اوایل قرن بیس تم هن وز ح داقل م زد ن ه ب رای تم ام
کارگران بلکه به اقشار محدودی مانند زنان کارگر یا اعضای اتحادیههای کارگری اختصاص داده میشد.
بیشمار اعتصابات کارگری و مبارزات طوالنی برای حداقل مزد در جهان ،باعث شده است که ام روزه بیش تر کش ورهای جه ان
قوانین کم و بیش مشابهی برای حداقل دستمزد کارگران داشته باشند .قوانینی که دولتها به ناچ ار ب ا گس ترش ت وان مب ارزاتی
کارگران مجبور به وضع آن شدهاند .تصویب این قوانین ب رای دولته ا ،این فای ده را داش ت ک ه وض عیت بهرهکش ی از ک ارگران
ادامه داشته باشد ،چرا که در صورت تامین نکردن حداقلهای زندگی کارگران ،بیم آن میرفت که اعتصابات کارگری منج ر ب ه
درهم شکستن کل نظام بهرهکشی شود.
اما چرا دولتها باید نگران از بین رفتن نظام بهرهکشی باشند؟ پاسخ ساده است .برای سرمایهداران و کارفرمایان مرگ و زن دگی
کارگران تفاوتی ندارد ،کارگر برای آنها ابزاری است ک ه تولی د میکن د .اگ ر ب ه علت ض عف جس مانی ق ادر ب ه ش رکت در تولی د
نباشد ،بالفاصله با شخص دیگری جایگزین میشود و تولید -آنچه برای کارفرما اهمیت دارد -ادامه پیدا میکند .اما اگ ر وض ع
زن دگی ک ارگران چن ان س خت ش ود ک ه س ر ب ه ش ورش و نافرم انی بگذارن د و فراین د تولی د را در ک ل کش ور مخت ل کنن د ،این
س رمایهداری اس ت ک ه چ رخاش ب رای همیش ه از ح رکت میایس تد .پس دولت مداخل ه میکن د ت ا راه اس تثمار و بهرهکش ی در
بلندمدت هم برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه باز باشد.
با وجود شباهتهایی بین قوانین دس تمزد در کش ورهای مختل ف ،تفاوته ایی ن یز وج ود دارد .این تفاوته ا ب ه علت تف اوت در
سابقهی مبارزات و قدرت اتحادیههای کارگری کشورها به وج ود آم ده اس ت .ه ر ج ا ک ه مب ارزات پیگ یرانهتر و ط والنیتر ب وده
است ،قدرت اتحادیههای کارگری بیشتر ،توان چانهزنی کارگران باالتر و در نتیجه رفاه بهتری برای کارگران فراهم ش ده اس ت.
تدقیق در قوانین تعیین حداقل دستمزد ما را ب ه س ه دس تهی عم ده از کش ورها ه دایت میکن د :کش ورهایی ک ه دولت در آنه ا
حداقل دستمزد را تعیین میکند ،کشورهایی که سازوکارهای دیگری جز دخیل شدن دولت برای تع یین ح داقل دس تمزد دارن د
(ب ه ط ور مث ال در س وئد این م یزان توس ط چانهزنیه ای بین کارفرمای ان و اتحادیهه ای ص نفی ک ارگران تع یین میگ ردد) و
کشورهایی که هنوز فاقد این حداقل تعیین شده هستند (مانند کشور امارات).
در بیشتر کشورها این دولت است که حداقل دستمزد را تعیین میکند .ه ر چن د معم وال این ک ار را ب ه تنه ایی انج ام نمیده د و
عمدتا از صاحبان سرمایه برای این امر مشاوره میگیرد .در برخی کشورها این تصمیم در یک نشست سه جانب ه نه ایی میش ود.

در بعض ی دیگ ر از کش ورها ک ه مب ارزات ط والنی ک ارگران منج ر ب ه ق درت گ رفتن اتحادیهه ای ص نفی ک ارگران ش ده اس ت،
اتحادیههای کارگری نقش تعیینکنندهای بر تصمیم دولت در تع یین این م یزان دارن د .دس تهی دیگ ر از کش ورها ب ا اس تفاده از
سازوکارهای شاخصبندی و به مدد اجزای مختلف این حداقل را تعیین میکنند .این اجزا میتواند نرخ تورم و ی ا ش اخص قیمت
مصرفکننده یا شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی باشد که به طور اتوماتیک حداقل دستمزد را تعیین میکند.
در برخی کشورها حداقل دستمزد برای همه یکسان نیس ت و ب ا معیاره ا و متغیره ایی متف اوت خواه د ب ود .این متغیره ا بخش
کاری مربوطه ،سن ،سابقه کار و غیره هستند .البته کشورهایی هم مانند پرتغ ال و اس پانیا هس تند ک ه در آنه ا ح داقل دس تمزد
برای همه یکسان است.
برای نمونه ،معیارهای تاثیرگذار بر تعیین حداقل دستمزد در مورد سن به نحوی منعقد شدهاند که کارگران ج وان س قف ح داقل
دستمزد را دریافت نکرده بلکه درص دی-بس ته ب ه س ن ش ان -از ح داقل دس تمزد را دری افت میکنن د .ب رای مث ال در اس ترالیا
کارگران زیر  ۱۶سال  ٪۳۶٫۸از حداقل دستمزد مصوب ،کارگران  ۱۶ساله  ۱۷ ،٪۴۷٫۳س الهها  ۱۸ ،٪۵۷٫۸س الهها ،٪۶۸٫۳
 ۱۹سالهها  ٪۸۲٫۵و کارگران  ۲۰ساله  ٪۹۷٫۷در سال  ۲۰۱۸دریافت کردهاند.
تمزد وی ژهای ب رای آن دس ته از ک ارگرانی وج ود دارد ک ه در دورهی آموزش ی و ی ا ک ارآموزی
در ب رخی کش ورها ح داقل دس ِ
بهسرمیبرند .برای مثال در ایرلند حداقل دستمزد کارگران جوانی که در دورهی آموزشی یا ک ارآموزی هس تند در دوره اول ٪۷۵
حداقل دستمزد ،در دورهی دوم  ٪۸۰و در دورهی آخر  ٪۹۰حداقل دستمزد تعیین شده است .در لوکزامبورگ و مالتا نرخ حداقل
دستمزد بنا بر مهارت و تجربهی کارگر افزایش مییابد.
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بخش کاری نیز استثناهایی وجود دارد .به طور مثال ،در آمریکا ردهبندیهای متفاوتی برای ک ارگران وج ود
همین طور در مورد ِ
دارد که بر آن اساس شامل پاداشه ای مع اف از مالی ات میش وند .در ژاپن ن یز تس هیالتی ب رای ک ارگران س اده وج ود دارد .در
نیوزلند و آلمان کارفرمایان حق غذا و مسکن را به ویژه برای کارگران فصلی بخش کشاورزی عالوه ب ر ح داقل دس تمزد در نظ ر
میگیرند.
حداقل دستمزد در ایران
در ایران هم مانند سایر کشورها ،حداقل دستمزد نه به خواست و ارادهی دولتها که با مبارزه کارگران تصویب و اج رایی ش د .در
سال  1302قوانین محدودی در مورد برخی کارخانجات مانند قالیبافی کرمان و نساجی اصفهان در پی وضعیت سخت ک اری و
دستمزدهای پایین با اعتصاب کارگران مصوب شده بودند .اما اندکی بعد در حدود سالهای  1320تا  1325با گسترش ص نایعی
مانند نساجی و نفت ،اعتصابات کارگری نیز افزایش یافت .افزایش قیمتها و ساعات کار در کن ار م زد پ ایین از دالی ل نارض ایتی
کارگران این صنایع بود .افزایش اعتصابات منجر شد ب ه این ک ه در س ال  1325اولین ق انون ک ار ای ران تص ویب ش ود ک ه در آن
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حداقل دستمزد بر اساس قیمت محلی مواد غذایی وعده داده شده بود .اما شرکت نفت انگلیس که از صاحبان اص لی س رمایهی
صنعت نفت ایران بود ،با این قانون مخالفت کرد .مخالفت این شرکت باعث شد طرح و تصویب مجدد قانون کار دوازده س ال ب ه
تاخیر افتاده و سرانجام در سال  1337تصویب و به اجرا درآید.
امروز در ایران ،طبق قانون کار مصوب سال  ،1369کمیتهی مزد شورای عالی کار وظیفهی هم اهنگی تع یین ح داقل دس تمزد
ک ارگران را عه دهدار اس ت .اولین و مهمت رین وظیفهی کمیت ه م زد مش خصکردن س بد معیش ت خانواره ای ک ارگری اس ت.
اعضایی که در کمیتهی دستمزد حضور دارند میبایست درآمد و هزینههای خانوار کارگری را در سال ج اری بررس ی و در اس فند
ماه هر سال نسبت به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام کنند.
در جلسات کمیتهی مزد شورای عالی کار ،نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت با استناد به گزارشهای مرکز آمار از نرخ تورم
و هزینهی سبد معیش ت ماهیان ه ک ارگران ب ه تع یین ح داقل دس تمزد اق دام میکنن د .تع داد نف رات خانواره ای ک ارگری جهت
محاسبات مزدی طبق آخرین بررسیهای سازمان ملی آمار  ۳٫۳نفر است و اعضای شورای عالی کار درآم د ماهان ه ک ارگران را
نسبت به مخارج یک خانواده ی  ۳٫۳نفری بررسی میکنند.
پس از تشکیل جلسات کارشناسی کمیتهی مزد و توافق شرکای اجتماعی ،گزارش و پیشنهادات کمیته به ش ورای ع الی ک ار ب ه
عنوان تنها مرجع تعیین دستمزد کارکنان مشمول قانون کار ،ارجاع داده میشود .در این شورا ک ه ب ه ریاس ت وزی ر تع اون ،ک ار و
رفاه اجتماعی باید تشکیل شود ،اعضای کارگری ،کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانهزنی
میکنند تا در نهایت بر سر درصد م یزان اف زایش دس تمزد تواف ق کنن د 2.هرچن د ک ه «اعض ای ک ارگری» بای د نماین دهی واقعی
کارگران باشند ،اما با تصویب ممنوعیت فع الیت اتحادیهه ای ک ارگری در س ال  1361و ممن وعیت تظ اهرات ک ارگری در س ال
ً
 1372در پی اعتراضات چهاردانگه تهران و مشهد ،عمال امکان شکلگیری هیچ نهاد مستقلی برای ک ارگران وج ود ن دارد و ب ه
تبع آن کارگران سازوکار مستقلی برای انتخاب نمایندهی خود برای حضور در جلسات حداقل دستمزد ندارن د .کلمهی «اعض ای
کارگری» تنها عبارت تزئین شدهای است که به تصمیمات دولت و صاحبان سرمایه مشروعیت میبخشد.

کمیتهی مزد چگونه سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین میکند؟
با مراجعه به سایت بانک مرکزی ،سایت آمار و ی ک جس تجوی اینترن تی میت وان ب ه مط الب مرب وط ب ه تع یین ح داقل دس تمزد
دسترسی پیدا کرد .بر اساس تعریفهای موجود شاخص به ای کااله ا و خ دمات مص رفی (در ای ران) 3معی ار س نجش تغی یرات
 2روال تعیین دستمزد کارگران چگونه است؟ ،مشرق نیوز ۳ ،بهمن 1397
 CPI3یا شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران در سال  ۱۳۱۵تهی9ه ش9د و در  ۱۳۳۸م9ورد تجدی9د نظ9ر اساس9ی ق9رار گ9رفت .تجدی9د
نظرهای بعدی به علت تغییرات چشمگیر در الگوی مصرفی خانوارها و تحوالت اجتماعی و اقتص99ادی ب99ه ت99رتیب در س99ال ه99ای ،۱۳۵۳ ،۱۳۴۸
 ۱3۹۰ ،۱۳۸۳ ،۱۳۷۶ ،۱۳۶۹ ،۱۳۶۱و آخرین آن در سال  ۱۳۹۵صورت گرفت.

قیمت کاالها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد .این ش اخص ب ه عن وان وس یلهای ب رای
اندازهگیری سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها یکی از به ترین معیاره ای س نجش تغی یر ق درت خری د
پول داخل کشور به شمار میرود .بنابراین شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی شاخص ی اس ت ک ه می انگین وزنی 4قیمته ای
اقالم از پیش
اقالم و خدمات سبد معیشت همچون حمل و نقل ،غذا و خدمات پزش کی را بررس ی میکن د .این بررس ی ب ر س بد ِ
تعیین شده و اندازهگیری تغییر قیمتهای آنان و میانگین این تغییرات صورت میپذیرد .کاربرد این ش اخص ب رای تع دیل م زد و
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حقوق در قراردادهای دوجانبه و همچنین به عنوان مهمترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فراوان دارد.

نحوه ی محاسبه ی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به این ترتیب اس ت :اول ،مراجع ه مس تقیم ب ه خانواره ای نمون ه و
ثبت ریز اقالم هزینه آنها و تعمیم آن به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق ش هری کش ور؛ و دوم ،تع یین
6

اقالم (کاالها و خدمات) مورد استفاده خانوارها و ضرایب اهمیت این اقالم در یک سال پایه.

در توضیح این که چه نوع اقالمی ش امل ش اخص میش وند در من ابعی ک ه اش اره ک ردیم ش رایطی مانن د ض ریب اهمیت ک اال ی ا
خدمت ،امکان جمع آوری قیمتهای دقیق ،پیشبینی روند مصرف کاالها یا خدمات و اهمیت اقتصادی و طول زمانی ک ه ی ک
کاال در طی سال در بازار یافت میشود ذکر شده است.
حال که دانستیم شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی چیست باید بدانیم سبد معیشت از جمله م واردی اس ت ک ه ب ا اس تفاده از
این شاخص مورد سنجش قرار میگیرد .منظور از سبد معیشت مجم وعهای از کااله ا وخ دمات ض روری ی ک خ انوار اس ت .ب ر
اساس طبقهبندی مصرف فردی بر حسب  ۳۸۶قلم کاال و خدمت مشمول بررسی به  ۱۲گروه اصلی ب ا ض رایب اهمیت متف اوت
تقسیم شده است.

 4شاخص وزنی محاسبه ای است که درجات مختلف اهمیت را بر اعداد یک گروه لحاظ مینماید.
 5سایت بانک مرکزی
6

نکته : 1از بین کاالها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها به مصرف 9می رسانند  ،تعداد  385قلم کاال و خدمت ،شامل  294قلم ک99اال و

 91قلم خدمت (در تجدیدنظر سال  )1390با توجه به اهمیت آنها انتخاب شدهاند .اهمیت هر یک از این کاالها و خدمات نسبت متوس99ط هزین99ه
آن قلم به متوسط کل هزینه خانوار میباشد .نکته  : 2هزینههایی نظیرمالیاتهایی ک99ه ب99ه قیمته99ای خ99رده فروش99ی وابس99ته نیس99تند ،داراییه99ای
سرمایهای و سرمایهگذاری و هزینههای ناشی از فعالیتهای غیرقانونی ،جهت محاسبه این شاخص ج99زو هزینهه99ا محس99وب نمیش99وند .هرس99اله
برآوردی از ضرایب اهمیت کاالها و خدمات مشمول شاخص محاسبه میشود و چنان که نتیجهگیری شود که ضرایب اهمیت اقالم شاخص باسال
پایه تفاوت معنیداری دارد ،تجدیدنظر در ضرایب اهمیت انجام می گیرد .بانک مرکزی  ،در س99الهای ،1369 9،1361 9،1353 9،1348 9،1338
 ،1383 ،1376و سال  1390در این شاخص تجدیدنظر کرده است.

نام گروه

ضریب اهمیت

 -۱خوراکیها و آشامیدنیها

۵۱٫۲۵

 -۲دخانیات

۳۷٫۰

 -۳پوشاک و کفش

۶۲٫۴

 -۴مسکن آب برق گاز و سایر سوختها

۰۵٫۳۷

 -۵اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۳۳٫۴

 -۶بهداشت و درمان

۸۳٫۷

 -۷حمل و نقل

۹۰٫۸

 -۸ارتباطات

۳۰٫۲

 -۹تفریح و امور فرهنگی

۰۷٫۲

 -۱۰تحصیل

۰۳٫۲

 -۱۱رستوران و هتل

۸۲٫۱

 -۱۲کاالها و خدمات متفرقه

۱۷٫۳

هریک از گروه های اصلی هزینه نیز به زیرگروههایی تقسیم میشوند که هری ک از زیرگروهه ا ب ه تنه ایی ش امل چن دین ک اال ی ا
خدمت با خصوصیات مشابه براس اس طبقهبن دی مص رف ف ردی ب ر حس ب ه دف میباش ند .ب ه ط ور مث ال گ روه خوراکیه ا و
آشامیدنیها شامل گروههای مختلفی از کاالهاست که عمدهترین آن ها به شرح ذیل است:
زیرگروه

ضریب اهمیت

 -۱غالت و نان

۴۳٫۴

 -۲گوشت

۳۱٫۵

 -۳لبنیات و تخم پرندگان

۹۶٫۲

 -۴میوههای تازه

۶۴٫۴

 -۵سبزیهای تازه

۶۵٫۲

کااله ای مش مول ش اخص از  ۱۰۴قلم ک االی گ روه خوراکیه ا و آش امیدنیها و  ۲۸۲قلم ک االی غ یرخوراکی و خ دمت
تشکیلمیشود.
حداقل دستمزد کارگران ،با توجه به نرخ تورم و به صورت مشخص و آمرانه و بدون در نظر گرفتن ویژگیه ای جس می ،روحی و
نوع کار محول شده باید به حدی باشد تا هزینههای یک خانوار را تأمین کند که آن را ب ه س بد معیش ت تعب یر میک نیم .براس اس
این قانون ،بین سطح حقوق و دستمزد پرداخ تی ب ه ک ارگران و هزینهه ای زن دگی و س طح ت ورم س االنه بای د رابطهای مس تقیم

برقرار باشد .به عبارتی باید تورم را بر مخارج محاسبه نم وده و ب ر م داخل جم ع کنن د ت ا ق انون  ۴۱و ه ر دو تبص ره آن ب ه خ وبی
اجرایی گردد .دستمزد باید به گونهای محاسبه شود که از این ویژگیها برخ وردار باش د :ب رای ام رار مع اش ک افی باش د و بتوان د
نیازهای اولیه کارکنان به خوراک ،مسکن و ایمنی را برآورده سازد ،ایجاد انگیزه نماید و منصفانه و عادالنه باشد.
برای رسیدن به یک اجماع بر روی سبد معیشت نیاز بود منبعی معرفی گردد تا نیازهای غذایی روزانه برای خانوارها تعیین گ ردد
که مورد تائید هر سه شریک شورای عالی کار باشد .لذا با کمک گرفتن از انستیتو تغذی ه دانش گاه ته ران ج دول ذی ل ک ه هم ان
سرانه نیاز به مواد غذایی است تدوین شد.

ً
طبعا باید با درنظرگرفتن جدول فوق ،هرساله قیمت کاالها مطابق برنامه پنجم توسعه از مراکز قابل استناد و اس تدالل همچ ون
7
مرکز آمار ،بانک مرکزی ،سازمان میادین تره بار و سامانه  ۱۲۴استحصال و بهروزرسانی گردد.
هرچند امروز این جدول برای تعداد زیادی از کارگران بیشتر شبیه شوخی است ،چرا که قیمت اقالمی مانند گوشت قرمز ،برنج و
میوهها باعث شده است این اقالم از سبد خوراکی کارگران حذف شوند و در مورد باقی اقالم مانند گوش ت س فید و روغن نب اتی و
شکر کمبود در بازار و عدم دسترسی همگان به این اقالم به قیمت دولتیشان ،آنها را حذف نموده است.
حداقل دستمزد در واقعیت

 7در  ۵جلسه ی شورای عالی کار چه گذشت؟ ،خبرگزاری ایلنا 14 ،اردیبهشت ۱۳۹۹

تا اینجا به اجمال نح وهی محاس بهی ح داقل دس تمزد و تع یین اقالم س بد معیش ت را م رور ک ردیم .در ادام ه ب ه این موض وع
میپردازیم که این محاسبات در واقعیت به چه شکل بروز پیدا میکنند .اگر از مورد اخیر که بخش غذایی سبد معیشت بود شروع
کنیم خوب است نگاهی به جدول مصوب سرانهی غذایی برای سال  ۱۳۹۹بیاندازیم:

همانگونه که از جدول فوق نیز پیداست ،سهم اقالم خوراکی سبد معیشت برای سال  ۱۳۹۹یک میلیون و پانصد و بیست و
هشت هزار و نهصد و چهل و سه تومان تعیین شده است .طبق جدول زیر و با در نظر گرفتن افزایش حق مسکن پس از تیرماه
 ۱۳۹۹به سیصد هزار تومان ،مجموع دریافتی خانوادهی کارگری بدون سابقه کار و با یک فرزند به حدود دو میلیون و هفتصد
هزار تومان رسید.
شرح حداقل دستمزد سال 1399
حداقل دستمزد
بن کارگری
حق مسکن
حق اوالد (برای هر فرزند)
پایه سنوات (مشروط به داشتن یکسال سابقه کار)

دستمزد پایه (ماهانه) به ریال
18٬354٬270
6٬000٬000
4٬500٬000
2٬655٬492
1٬400٬000

آنچه از کسر هزینهی اقالم خوراکی از حداقل حقوق باقی میماند ،مقدار یک میلیون و دویست هزار تومان است که میبایس ت
هزینهی تمامی اقالم غیرخوراکی و خدمات مورد نیاز یک خانواده را پوشش ده د .این ش امل اج اره به ای مس کن ،هزینهه ای
حمل و نقل ،هزینههای فزایندهی آموزش ،هزینههای انرژی شامل آب ،ب رق و گ از ،ه زینهی م واد بهداش تی و اقالم دارویی و
خدمات پزشکی خارج از تعرفهها و پوشش بیمهی تامین اجتماعی است.
جدول زیر نیز حداقل حقوق برای سال  ۱۴۰۰به اضافهی دیگر اج زای حق وق را نش ان میده د .ح داقل حق وق س ال  ۱۴۰۰ب ا
افزایش  ۳۹درصدی به  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان برای خانوار  ۳٫۳نفری رسید.

شرح حداقل دستمزد سال 1400
حداقل دستمزد
بن کارگری
حق مسکن
حق اوالد (برای هر فرزند)
پایه سنوات (مشروط به داشتن یکسال سابقه کار)

دستمزد پایه (ماهانه) به ریال
26٬554٬925
4٬000٬000
1٬000٬000
1٬835٬427
999٬990

افزایش به ظاهر زیاد حداقل دس تمزدها در س ال  1400در ح الی اس ت ک ه این اف زایش ،انفع الی و ح تی عقبت ر از ن رخ ت ورم
اعالمشدهی رسمی است .برای درک این موضوع نیاز چندانی به محاسبه نیست ،خالی شدن جیب کارگران در ح الی ک ه هن وز
نیمی از ماه نگذشته است ،نشان از ناکافی بودن دستمزدی دارد که نزدیک به چهل درصد افزایش پیدا کرده است! ب رای غ الب
حداقل بگیران که بالواسطه با عواقب تورم دست و پنجه نرم میکنند در بهترین حالت دستمزد مصوب سال جدید ب ا ن رخ ت ورم
سال پیش همخوان است و نه قیمتهای افزایشی که عموما از همان ابتدای سال خود را در اقالم مختلف از خ وراکی گرفت ه ت ا
حمل و نقل نشان میدهند .این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بهیاد داشته باشیم نرخ تورم در ایران برخالف نرخ ت ورم
جهانی رقم قابل توجهی است و به همان نسبت (مثال نرخ تورم  ۳۸٫۹درصد برای سال  )۱۴۰۰میتواند زندگی حداقلبگیران را
تحت تاثیر قرار دهد.
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود .افزایش ساالنهی حداقل دستمزدها اگر متناسب با تورم سال آینده نیز باشد همچن ان تع داد
زیادی از کارگران را شامل نمیشود .مشاغل غیررسمی مانند مشاغل خانگی ،کارگران غیررسمی و روزکار حتی در شمول قانون
کار نیز قرار نمیگیرند که از این حداقل دستمزد برخوردار شوند.
کارگران رسمی که بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید مشغول کار هستند ،کارگرانی که در کارخانهه ای کوچ ک ی ا ش هرهای
کوچک کار میکنند همگی به صالحدید کارفرما مزد دریافت میکنند و چون ناچار به کار کردن هستند ،به تم ایالت کارفرم ا تن
میدهند .کارفرماها با بهترین ابزارهای حقوقی تمام راهوچاه فرار کردن از زیر بار همین قانون نیمبند کار را بلدند و ب ا حیلهه ایی
مثل در اختیار قرار ندادن قرارداد و فیش حقوقی ،امضای جعلی گ رفتن از ک ارگران مب نی ب ر پ رداخت دس تمزدی ک ه در واق ع
پرداخت نمیشود ،ثبت نکردن اضافه کار در دفترها و ماشینهای ساعتزنی ،پرداخت نک ردن عی دی و س نوات بیش از پیش از
کار کارگران بهرهکشی میکنند.
با رنج دستمزدهای ناکافی چه باید کرد؟
برای برخورداری از همین حداقلهای مصوب قانونی ،آگاهی به ق وانین ک ار ض رورت دارد .گ ام بع دی متمرک ز ش دن و اتح اد
کارگران حول مطالبات مشترک و اساسی در یک بنگاه مشخص است .تش کلهای مس تقل ک ارگران در محی ط ک ار در ش رایط
کنونی توان پیگیری مسائل کارگران را به شیوهی درست خواهند داشت .تنها از این طریق است که مبارزه برای به دس ت آوردن
و اجرایی شدن همان حداقلهای مصوب و قانونی و بهبود حداقلی سطح معیشت زحمتکشان میسر خواه د ب ود .همین راه ب ه
آگاه متشکل در حوزهها آماده خواهند بود که ب ه س مت
باالبردن آگاهی کارگران منجر خواهد شد .در گام بعدی ،همین
کارگران ِ
ِ

روشن مبارزهی طبقاتی را به سمت قلهه ای مرتفعت ر
تغییر قوانین به نفع بهبود شرایطشان پیش روند و مسیر پر فراز و نشیب اما
ِ
بپیمایند.
مبارزه بین نیروهای کار و سرمایه از بدو پیدایش سرمایه وجود داشته و عجیب نیست که اولین نبرد ک ارگران علی ه س رمایهداران
در سدههای  ۱۴و  ،۱۵در ایتالیا ،یعنی در کشوری بروز میکند که مناسبات تولید سرمایهداری در آنجا زودت ر از ه ر ج ای دیگ ر
شکل گرفته بود.
بس یاری از ق وانین موج ود در زمینهی ک ار و تع یین ح داقل دس تمزد در جه ان و ای ران نتیج ه و حاص ل مب ارزات ط والنی و
خستگیناپذیر کارگران در طی قرنها بوده است؛ مبارزات آگاهانهی طبقاتی منسجم و غیرمنفرد .هر کدام از بندها و تبصرههای
قانون کار در جای جای جهان و ایران را که از تعهدات کارفرما در مقاب ل ک ارگر س خن می گوی د میبایس ت آینهی این مب ارزات
خستگی ناپذیر کارگران دانست.
آنچه در مورد حداقل دستمزد و نحوهی تعیین آن گذشت ،امری بدیهی و طبیعی نیست و نمیبایست طبیعی انگاشته ش ود .ه ر
کارگر مزدبگیر میبایست به این حقیقت آگاه شود که ِپس هر کدام از این قوانین تالش برای حفظ منافع طبقهی سرمایهدار و در
عین حال سرکوب و استثمار هر چه بیشتر و پایین نگه داشتن سطح زندگی وی تا حد امکان نهفته است .آگاهی به این امر به م ا
دروغین منتشر شده در مورد فداکاری س رمایهداران ص نعتی ک ه ب ر روی
امکان میدهد به تسخیر تحلیلها و آمارها و خبرهای
ِ
سرمایهی خود ریسک میکنند تا برای عدهای فرصت کار فراهم شود،در نیاییم .آگاهی طبقاتی است که به م ا فرص ت میده د
دریابیم حداقل دستمزد نه به سبد معیشت و نه به نرخ تورم وابسته نیست و از همین روست که روز به روز در حال تحلی ل رفتن و
ً
ک وچکتر ش دن اس ت .ک وچکتر میش ود ت ا ب ه جیب کس انی س رازیر ش ود ک ه مس تقیما از ارزش اض افی خل ق ش ده توس ط
زحمتکشان سود میبرند و از تمامی امکانات موجود و حمایتهای دولتی و پلیسی خود بهره میگیرند تا بقای خ ود و نظم فعلی
را تضمین کنند .نظمی که با آگاهی کارگران در هم خواهد شکست!

