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 درمان دهی یا درماندگی؟

 رضا شالگونی نوشتۀ محمد« اقل دستمزدحد ۀباریادآوری چند نکته در»نقدی بر 

 ۱٥٩٣سهراب شباهنگ، اردیبهشت 

 مفهوم و کارکرد حداقل دستمزد

 آنچه ما گفته ایم... اقل دستمزد نیستیم کارگری ها( مخالف مبارزه برای حدراه ما )» شالگونی در آغاز مقاله اش می نویسد:

و باید بگوئیم و از گفتن اش خسته نشویم، این است که برای کارساز بودن چنین مبارزه ای، الزم است تصور روشنی از 

خواست های طبقه  ۀ یایگاه این خواست را در مومو داشته باشیم تا بتوانیم اوالا  اقل دستمزدمفهوم، کارکرد و کاربرد حد

، ثانیاا بتوانیم میان مبارزه برای این خواست و مبارزه برای خواست های مبرم دیگر، ارتباط برقرار یناکارگر بشناسیم؛ و بنابر

 )تکیه بر کلمات از من است. س. ش.(« کنیم.

حداقل مزد سخن می گوید اما به بیان معنی لغوی آن بسنده می کند: از  مفهومروشن از  یشالگونی از ضرورت داشتن درک

ف لغوی این تعری«. ید سقوط کندکِف کمترین دستمزد است که دستمزد هیچ کسی پائین تر از آن نبا»حداقل دستمزد  اونظر 

، واژۀ «هیچ کس»بر ندارد )در ضمن می بایست به یای ایتما ی آن در –بارۀ مفهوم اقتصادی حداقل دستمزد، چیزی در

طبقات و الیه های دیگر ایتما ی،  درآمد که مزد دریافت می کند وبه کار برده می شد، چون تنها کارگر است « یهیچ کارگر»

ایتما ی مزد حداقل را بررسی خواهم کرد و در اینوا به  –به حساب نمی آید(. من در ادامۀ این بحث مفهوم اقتصادی  مزد

ز آسیب پذیرترین و به اقل دستمزد، دفاع اکارکرد حد»کارکرد حداقل دستمزد از نظر شالگونی می پردازم. او می نویسد: 

 «. اصطالح "غیر ماهر" ترین کارگران است

تعریف شالگونی از مزد حداقل و کارکرد آن اقتباس از تعاریف مزد حداقل سازمان بین المللی کار در این موارد است. تعریف 

 این سازمان از مزد حداقل چنین است:

مزد حداقل  بارت است از حداقل مبلغی که به کارگری برای انوام کاری یا ارائۀ خدمتی در دورۀ زمانی معینی پرداخت »

می شود خواه این کار بر مبنای زمان محاسبه شود یا محصول؛ مبلغی که در هیچ قرارداد فردی یا یمعی قابل کاهش نیست و 

تنظیم گردد که حداقل نیازهای کارگر و خانوادۀ او را با تویه به شرایط توسط قانون تضمین می شود و می تواند طوری 

، 4Bبخش   III، گزارش مزد حداقل: مکانیسم تعیین مزد، کاربرد و نظارت)منبع: « اقتصادی و ایتما ی ملی بپوشاند.

کار دقیق تر و یامع تر از (. دیده می شود که تعریف سازمان بین المللی ٢٧٧١، ژنو، ٩٧ایالس  کنفرانس بین المللی کار،

ا ایتما ی مزد حداقل را در –تعریف شالگونی است، اما این تعریف هم مفهوم اقتصادی  ت تعریفی حقوقی اس بر ندارد و صرفا

اساس آنچه در یامعه یاری است امری مفروض و بدیهی می داند. اما هم پژوهشگر ایتما ی و هم کنشگر که مزد را بر

 را روشن و نقد کنند و نه اینکه آن را دربست بپذیرند.« امرمفروض و بدیهی»انقالبی باید این 

کارگران و ارتباط دادن آن با تعیین مزد حداقل در نوشتۀ شالگونی ملهم از گفتمان سازمان « تریندفاع از آسیب پذیر»همچنین 

چنین  ٧٩، ص ١١٢٢ازمان بین المللی کار، از انتشارات س« سیستم مزد حداقل»بین المللی کار در این زمینه است. در کتاب 
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]سازمان بین المللی کار[، تعیین مزد حداقل از طریق توافق های دسته یمعی  را مواز  ٢٣٢ مقاوله نامۀ»]...[ می  خوانیم: 

م کارگران اتمایل برای پوشش دادن تممی داند به شرط اینکه چنین توافق هائی به لحاظ قانونی الزام آور باشند. روند گفتگو و 

 ()تأکید از من است. س. ش« ر دارد.در قلب ]در مرکز[ مکانیسم تعیین مزد قرا آسیب پذیر

 «تصوری روشن از مفهوم حداقل دستمزد»است و برای داشتن  مزد، قبل از هرچیز، «حداقل دستمزد»باید تویه داشت که 

داشته باشیم. مزد بهای نیروی کار یا توانائی کار است که به گرد ارزش  مزدنخست الزم است تصوری روشن از خوِد مفهوم 

ا یامعۀ سرمایه داری کاالست و بنابر نیروی کار نوسان دارد. نیروی کار در  الزم برای این ارزش آن توسط زمان کار ایتما ا

ت و فکری ای که در روند تولید محصوالتولید )و باز تولید( آن تعیین می شود. نیروی کار  بارت است از توانائی های بدنی 

براین نه تنها هزینۀ خوراک و مسکن و پوشاک و درمان برای بازتولید نیروی کار باید خدمات مختلف به کار می روند. بناو 

به حساب آیند بلکه هزینۀ آموزش یک رشته مهارت ها )از مهارت های پایه گرفته تا مهارت های باال و پیچیده( یزء هزینه 

های انواع یا دریات گوناگون نیروی کارند و مزد باید این هزینه ها را نیز بپوشاند. البته  الوه بر این هزینه ها، کارگران 

اخالقی، فرهنگی،  اطفی، ارتباطی و ایتما ی و غیره( دارند که آنها نیز باید  -فیزیکی )معنوی  یک رشته نیازهای غیر

بارۀ هزینۀ بازتولید نیروی کار می گوئیم خواهم کرد. تویه شود که آنچه در بیشتر باز ارضا شوند. پایین تر این موضوع را

توصیف برخی  ناصر تشکیل دهندۀ ارزش نیروی کار است و بیان خواست سطح مزد یا مزد حداقلی که در یک مقطع خاص 

 خواهم پرداخت.   می توان و باید مطرح کرد نیست. به این موضوع که ینبۀ  ملی دارد در ادامۀ نوشته

ولید خود تاست )که البته هزینۀ تولید و باز مزد کارگر سادهمزد حداقل، مزد کارگر با ابتدائی ترین مهارت ها )مهارت پایه( یا 

، «کارگراندفاع از آسیب پذیرترین »این مهارت پایه بر حسب زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است(.  باراتی از نوع 

ا به  ماکه شالگونی هم آنها را به کار می برد و غیره « پوشش دادن تمام کارگران آسیب پذیر» اظی لف ازای مادی ندارند، صرفا

هایی هستند که از یانب سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان های بورژوائی در سطح یهانی یا ملی به کار می روند و از 

ریا کارانه نسبت به کارگران و  وام فریبی بورژوائی آکنده اند. واقعیت « ترحم و تفقد»باالئی از برخورد از باال و غلظت 

 استخدام او از« دخل»این است که بنگاه های سرمایه داری هیچ کارگری را که قابلیت استثمار شدن نداشته باشد )یعنی 

 ساده نیست هرچند اینان بیشتر و زودتر ازمختص کارگران  آسیب پذیری کارگرانبیشتر نباشد( نگاه نمی دارند. « خریش»

دیگر کارگران در معرض بیکاری و فقر شدید و لطمات بحران ها و غیره قرار دارند. این آسیب پذیری تا هنگامی که تداوم 

استثمار را به خطر نیاندازد برای بورژوازی و حکومت های آن اهمیتی ندارد، همان گونه که آسیب پذیری صدها میلیون 

 رگر بیکار در سراسر یهان برای آنها مهم نیست.کا

تعیین و پذیرش یک حداقل برای مزد، یعنی حدی که مزد از آن نباید کمتر باشد چند  لت دارد. یکی  بارت است از این 

ار مواقعیت که پایین تر رفتن مزد از حد مزد فیزیکی یا مزد بخور و نمیر برای تداوم نیروی کار و در نتیوه تداوم استث

خطرناک است و دولت های بورژوا و سازمان های بورژوائی بین المللی که وظیفۀ حفاظت از منافع  ام بورژوازی را دارند 

چنین تدابیری را برای تداوم کل نظام سرمایه داری به  مل در می آورند و حتی گاه  ناصر بورژوای منفرد را که ممکن 

مکین نکند به ر ایت مقررات معینی وادار می سازند )الزام آور بودن مقررات مربوط است منافع  ام طبقه را نفهمد یا بدان ت

به مزد حاقل(. حتی گاه برخی دولت ها، به منظور مصالح و منافع درازمدت  ام نظام سرمایه داری از سوی سازمان های 

خوانده می شوند.  لت دوم و مهم تر، مبارزات خود کارگران المللی کار، به ر ایت مقررات فرایهانی، مثال سازمان بین 

است که برای ادامۀ زندگی و رفع نیازهای مبرم خود به شکل های مختلف با کارفرمایان و دولت ها مبارزه می کنند.  لت 

ان به تکاپو می دیگر تأثیر وامل بین المللی است: همان گونه که سرمایه داران به دنبال نیروی کار ارزان در سراسر یه



3 
 

پردازند، بخش روزافزونی از کارگران هم برای  رضۀ نیروی کارشان به یاهائی که قیمت باالتری برای این کاال پرداخته 

می شود مهایرت می کنند که البته این امر نتایج متضاد دارد اما می تواند روی مزد حداقل در کشورهای مهایر فرست اثر 

ۀ نیروی کار(.  امل مهم دیگر در این مراودات  بارت است از انتقال توارب و دستاوردها و بگذارد )به خاطر کاهش  رض

طرز زندگی و فرهنگ کارگران کشورهای گوناگون به یکدیگر. خالصه اینکه هیچ  امل انسان دوستانه، حمایتی بی غرضانه 

 و دفاع از آسیب پذیران در تعیین مزد حداقل ویود ندارد.

چیزی که در مورد پذیرش و تکرار تعاریف سازمان بین المللی کار از سوی شالگونی می توان گفت این  حداقلبدین سان 

 پذیرفته است. غیر منقدانهاست که این تعاریف را به صورتی 

 نقش عنصر فیزیکی و عنصر غیر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار

باید در تعیین مزد حداقل هم مورد تویه ن مزد اشاره می کند که در تعیی نکتۀ مهم و درستیشالگونی در ادامۀ بحث خود به 

 اما به برخی نتایج نادرست و نامربوط با مقدماتی که بیان می کند می رسد. او می نویسد: قرار گیرد

یه ااقل دستمزد با مفهوم تشکل مستقل طبقه کارگر پیوند ضروری و ارگانیک دارد؛ زیرا متعهد کردن سرممفهوم  حد»]...[ 

داران و دولت سرمایه داری به ایرای مقررات تصویب شده، فقط در بطن پیکارهای طبقاتی کارگران و فشار دانمی آنان 

 ،روی کار، مورد تأکید قرار می دهددر اینواست که باید به اهمیت مفهومی که مارکس در بررسی ارزش نیامکان پذیر است. 

اول کاپیتال( یاد آوری می کند که نیروی کار هرچند در سرمایه داری به کاال تبدیل تویه داشته باشیم. او )در فصل ششم یلد 

اخالقی" در  -می شود، ولی با همه کاالهای دیگر فرق دارد و یکی از دالئل مهم این تفاوت را وارد شدن " نصر تاریخی 

خالقی" را به ویود می آورد، پیکار طبقاتی ا -چیزی که این  نصر "تاریخی . روند ایتما ی تعیین ارزش نیروی کار می داند

. به  بارت دیگر، در یامعه ای که کارگران، توازن نیرو میان کارگران و سرمایه داران و نهادی شدن نتایج این پیکارهاست

رزشی اکارگران سنت های مبارزاتی یا افتاده و محکمی داشته باشند و سازمانیافته تر  مل کنند و توانسته باشند در نظام 

ت از )تکیه بر یمال .«اخالقی" به نفع آنها  مل خواهد کرد -، مسلماا " نصر تاریخی به نفع خود تغییراتی ایواد کنند یامعه

 (من است. س. ش

در تعیین ارزش نیروی کار یعنی مزد، چنانکه گفته شد، نه تنها  ناصر فیزیکی )یسمانی( مانند خوراک، پوشاک، مسکن، 

ان، هزینۀ رفت و آمد کارگر به محل کار و غیره که برای تولید و بازتولید )ادامۀ نسل( نیروی کار الزمند درمو سوخت، دارو 

هم در تعیین ارزش نیروی کار وارد می شود. شالگونی  لت به « تاریخی و اخالقی»به حساب می آیند بلکه یک  نصر 

این احکام را به مارکس او کارگران می داند. از آنوا که را مبارزۀ طبقاتی «  نصر تاریخی و اخالقی»ویود آورندۀ این 

نسبت داده  من در اینوا  ین یملۀ مارکس که شالگونی بدان اریاع داده و یمالت دیگری در این باره را از او می آورم تا 

مفهوم  نصر تاریخی و اخالقی ای که مارکس از آن در تعیین ارزش نیروی کار یا مزد سخن می گوید روشن شود و معلوم 

 کس چه چیزی آن  نصر را به ویود می آورد و در ارتباط با این  نصر چه برخوردی باید داشت.از نظر مارکه گردد 

 مارکس در فصل ششم یلد اول سرمایه )که شالگونی بدان اریاع داده( می نویسد: 



4 
 

می شود.  ه تعیینارزش نیروی کار، مانند هر کاالی دیگر، با زمان کار الزم برای تولید و در نتیوه باز تولید این کاالی ویژ»

نیروی کار تا آنوا که ارزش دارد بیانگر چیزی یز مقدار معینی از کار متوسط ایتما ی که در آن توسم یافته نیست. نیروی 

   «کار تنها به صورت ظرفیت یا توان یک فرد زنده ویود دارد. در نتیوه، تولید آن مفروض بر ویود ]زنده بودن[ اوست.

تداوم این نیروی کار در طول زمان را خاطرنشان می کند طوری که پس از مرگ یا از کار  از این رو مارکس ضرورت

افتادگی کارگر یانشینی برای او ویود داشته باشد. بدین سان مزد باید به اندازه ای باشد که نه تنها نیروی کار کارگر را برای 

ینها که ا ان )تولید مثل و ادامۀ نسل کارگر( را نیز بپوشاند.انوام کار تأمین کند بلکه هزینۀ بازتولید این نیرو در طول زم

 برشمردیم نیازهای فیزیکی )یسمانی( یا  نصر فیزیکی نیروی کارند. مارکس می نویسد: 

وسایل معیشت کارگر باید برای نگهداری او در وضعیت  ادی اش به  نوان فرد کارکن کافی باشند. نیازهای طبیعی او »

پوشاک، سوخت و مسکن بر حسب شرایط اقلیمی و دیگر شرایط کشور او تغییر می کنند. از سوی دیگر، تعداد مانند خوراک، 

محصول تکامل تاریخی اند و از این رو تا حد  و دامنۀ نیازهای به اصطالح ضروری کارگر و نیز شیوۀ ارضای آنها، خود  

و دریۀ آسایشی بستگی دارند که تحت آن طبقۀ کارگران  زیادی به دریۀ تمدن یک کشور و به طور اخص به شرایط،  ادات

 moralاین در تمایز با دیگر کاالها، در تعیین ارزش نیروی کار یک  نصر تاریخی و اخالقی )بنابرآزاد پرورش یافته اند. 

رای کارگر،  مال همه در کشوری معین و در دوره ای معین مقدار متوسط وسایل معیشت الزم ب . با اینمورال( وارد می شود

 (است. س. ش )تکیه کلمات از من« شناخته شده است.

 –سرمایه از آنوا  که  بارات باال و درک درست آنها در ادامۀ بحث ما اهمیت دارند تریمۀ آنها را از متن فرانسوی یلد اول 

 در اینوا می آورم: -که مورد بازبینی خود مارکس هم قرار گرفته بود 

 وموع وسایل معیشت برای نگهداری او در حالت زندگی نرمال کافی باشند.پس باید م»]...[ 

نیازهای طبیعی مانند خوراک، پوشاک، سوخت ]گرما[، مسکن و غیره بر حسب ویژگی های اقلیمی و فیزیکی یک کشور 

و از  اریخی استتغییر می کنند. از سوی دیگر حتی تعداد به اصطالح نیازهای طبیعی و نیز شیوۀ ارضای آنها محصولی ت

این رو تا حد زیادی به دریۀ تمدنی که یوامع بدان رسیده اند بستگی دارد. خاستگاه های ]منشأ[ طبقۀ کارگر در هر کشور، 

محیط ]شرایط[ تاریخی ای که در آن پرورش یافته، باالترین تأثیر را به مدتی طوالنی بر  ادات، مطالبات و در نتیوه بر 

گذارند. بنابراین نیروی کار از نقطه نظر ارزش حاوی ]حامل[  نصری اخالقی )مورال( و تاریخی نیازهای زندگی اش می 

 نیز ن اندازۀ الزم وسایل معیشتاست؛ امری که آن را از دیگر کاالها متمایز می کند. اما برای یک کشور و در دوره ای معی  

، ص ٢٧٩١، یلد اول، تریمۀ فرانسوی، انتشارات پروگرس، مسکو، سرمایه)مارکس، « چیزی داده شده ]مفروض[ است.

٢٩١-٢٩٣ ) 

می بینیم که مارکس از یک رشته نیازهای فیزیکی )یسمانی( که برای تولید و بازتولید نیروی کار الزم هستند حرف می زند 

ا تاریخی اند و از این رو ت محصول تکامل») نصر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار( که تعداد و چگونگی ارضای آنها 

حد زیادی به دریۀ تمدن یک کشور و به طور اخص به شرایط،  ادات و دریۀ آسایشی بستگی دارند که تحت آن طبقۀ 

در تعیین ارزش نیروی کار را به دریۀ تمدن «  نصر تاریخی و اخالقی»بدین سان مارکس «. کارگران آزاد پرورش یافته اند

و آن را محصول تکامل تاریخی، خاستگاه های طبقۀ کارگر و شرایطی که تحت آن پرورش یافته  یک کشور مربوط می کند

مربوط می کند. همچنین از  ادات و مطالباتی که شرایط تاریخی و ایتما ی در طول زمان آنها را به نیازهای زندگی کارگران 



5 
 

یزی نمی گوید. پایین تر خواهیم دید که مارکس در تبیین تبدیل کرده اند سخن می گوید. مارکس در اینوا از مبارزۀ طبقاتی چ

ا   در  بارات این  نصر تاریخی و ایتما ی از  وامل غیر فیزیکی یا مورال در تعیین ارزش نیروی کار نام می برد. ضمنا

 (٢)تریمۀ دقیقی نیست و تمام باِر معنی این اصطالح را منتقل نمی کند « اخالقی»به « مورال»فوق تریمۀ واژۀ 

روشن تر شود به یمالت دیگری از مارکس تویه می کنیم. در  بارات زیر « مورال»برای اینکه منظور مارکس از  نصر 

کارگران )یعنی از نیازهای غیر فیزیکی( حرف می زند « نیازهای فکری و ایتما ی»از  ابه روشنی می بینیم که او صریح

که در واقع بخشی از همان  نصر مورال در تعیین مزد و یا در تعیین حد روزانۀ کار )سا ات کار روزانه( را تشکیل می 

محدودیت های طوالنی کردن سا ات کار » سرمایهدهند که رابطۀ کامال مستقیمی با مزد دارد. مارکس در فصل دهم یلد اول 

 بارۀ  وامل مانعِ طوالنی کردن هرچه بیشتر سا ات کار روزانه )که خواست سرمایه داران است( می نویسد:در« روزانه

ا »  فیزیکی، با محدودیت های اخالقی )مورال(  طوالنی کردن روزانۀ کار ]زمان کار روزانه[  الوه بر محدودیت های صرفا

برای ارضای نیازهای فکری و ایتما ی خود به زمان نیاز دارد که دامنه و تعداد این نیازها را ی شود. کارگر موایه م

این تغییرات روزانۀ کار بین کرانه های ]مرزهای[ فیزیکی و ایتما ی . بنابروضعیت  مومی پیشرفت ایتما ی تعیین می کند

نی کردن روز کار، سرشت بسیار کشداری دارند و امکان باالترین دوی این شرایط محدود کنندۀ طوال نوسان می کند. هر

 ( )تکیه کلمات از من است. س. ش« د.دامنۀ مانوور را می دهن

 می نویسد: « مبارزه برای روزانۀ کار نرمال»مارکس در همان فصل دهم در قسمت 

مصرف کند  ،که به طور روزانه می خرد ،روزانۀ کار چیست؟ طول زمانی که طی آن سرمایه می تواند نیروی کاری را»

چه اندازه می توان زمان کار روزانه را فراتر از زمان کار الزم برای بازتولید نیروی کار طوالنی تر کرد؟  چقدر است؟ تا

سا ت است منهای چند سا ت استراحت که بدون آن نیروی کار  ١٢دیدیم که پاسخ سرمایه چنین است: زمان کار روزانه 

این بدیهی است که کارگر در کل زندگی اش چیزی نیست یز نیروی ت گرفته شود سرباز می زند. بنابراز اینکه به خدممطلقا 

ود. گستری سرمایه شکار و از این رو تمام وقتی که در اختیار دارد به طور طبیعی و قانونی زمان کار است که باید وقف خود  

ایتما ی و مراودات ایتما ی، یوالن آزاد فعالیت های بدنی و فکری و  زمان برای آموزش، تکامل فکری، انوام وظایف

)آن هم در کشوری که ]به دالیل مذهبی[ مخالف کار در روز یکشنبه است(، همۀ اینها برای  حتی استراحت در روز یکشنبه

 برای ارزش اضافی، سرمایه حرف مفت به حساب می آیند! سرمایه در شهوت کور و لگام ناپذیرش، در گرسنگی گرگ وارش

نه تنها محدودیت های اخالقی )مورال( بلکه حتی مرز فیزیکی حداکثر ]طوالنی کردن زمان کار[ را در می نوردد ]پایمال 

 (ش)تکیه کلمات از من است. س. « می کند[.

اشاره  شوند ( نیز مارکس به دو  نصری که در تعیین ارزش نیروی کار وارد می٢٩٧١« )مزد، بها و سود»در بخش آخر 

 «.فیزیکی و دیگری تاریخی یا  ایتما ی ارزش نیروی کار با دو  نصر تعیین می شود یکی صرفاا »می کند: 

صر  ن»را به کار می برد. در واقع هر معنائی برای « تاریخی یا ایتما ی»در یملۀ باال می بینیم که مارکس تنها اصطالح 

 ویود دارد.« ما یایت»قایل باشیم در واژۀ « اخالقی یا مورال

مزد بارۀ فیزیوکرات ها می گوید که آنها با مطالعۀ ، در١فصل « تئوری های ارزش اضافی»مارکس همچنین در یلد اول 

و   ولدکار متوانستند به ارزش نیروی کار و تفاوت آن با ارزشی که این نیرو به ویود می آورد پی ببرند و به منشأ  حداقل 
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)هرچند از نظر آنان تنها کار کشاورزی کار مولد به حساب می آمد و درک روشنی از مفهوم ارزش اضافی نزدیک شوند 

 strictارزش نداشتند.( مارکس در همان حال خاطر نشان می کند که مزد حداقل از نظر فیزیوکرات ها، مزد مطلقا الزم 

nécessaire   زد را در تعیین م  نصر ایتما ی و تاریخیبرای زنده ماندن بود و توسط نیازهای طبیعی تعیین می شد و آنها

  حداقل نادیده می گرفتند.  ین گفته های مارکس چنین است:

لق به عهمچون کاالئی که مت نیروی کارچنانکه دیدیم، بنیاد تکامل تولید سرمایه داری به طور کلی  بارت است از اینکه »

کارگران است با شرایط  کاری روبرو می گردد که در کاالهائی به شکل سرمایه نگهداری می شوند و مستقل از کارگران 

نیروی کار، به  نوان یک کاال، دارای اهمیت حیاتی است. این ارزش برابر است با زمان کار الزم  ارزشویود دارند. تعیین 

ازتولید نیروی کار الزم اند، یا قیمت وسایل معیشت الزم برای زندگی کارگر به  نوان برای تولید وسایل معیشتی که برای ب

 –ظاهر می شود  می آوردنیروی کار و ارزشی که نیروی کار به ویود  ارزشکارگر. تنها بر این پایه است که  تفاوت بین 

ود ندارد که ارزش مصرف آن و در نتیوه تفاوتی که در مورد هیچ کاالی دیگری ویود ندارد، زیرا هیچ کاالی دیگری وی

 آن یا ارزش مبادله ای را که از آن ناشی می شود افزایش دهد. ارزش مبادلۀمصرف آن بتواند 

زی به  نوان چی ارزش نیروی کاربراین، بنیاد اقتصاد سیاسی مدرن، که کار آن تحلیل تولید سرمایه داری است، درک بنا

د مزاست تثبیت شده یا کمیتی مفروض )داده شده(، چنانکه در  مل در هر حالت خاصی چنین است. از این رو به درستی، 

نقطۀ مرکزی تئوری فیزیوکرات ها را تشکیل می دهد. آنها هرچند هنوز سرشِت خود ارزش را تشخیص نداده بودند  حداقل

تعیین کنند زیرا این ارزش در قیمت وسایل معیشت ضروری یعنی در مومو ه ای از را  ارزش نیروی کاراما توانستند 

ارزش های مصرفی معین تظاهر می یابد. در نتیوه بی آنکه در بارۀ سرشت ارزش درک روشنی داشته باشند توانستند ارزش 

را  زد حداقلماگر به غلط  این زون براین افنیروی کار را به  نوان کمیتی معین تا آنوا که برای تحقیق شان الزم بود بفهمند. 

کمیتی تغییرناپذیر تصور کردند که از نظر آنان کامال  توسط طبیعت تعیین شده است و نه با واسطۀ مرحلۀ تکامل تاریخی، 

یرا زاین اشتباه به هیج رو درستی انتزا ی استنتایات آنها را تغییر نمی دهد اما ، اتکه خود کمیتی است دستخوش نوسان

اختالف بین ارزش نیروی کار و ارزشی که  نیروی کار به ویود می آورد اصال به اینکه ارزش نیروی کار بزرگ یا کوچک 

 «فرض شده باشد بستگی ندارد.

فارسی که در « مورال»منظور از این نقل قول های طوالنی از مارکس این بود که روشن شود درک او از اصطالح  نصر 

 به کار برده چیست. مورالرا به  نوان معادل  اخالقیمه شده و شالگونی هم واژۀ تری« اخالقی»به 

منظور مارکس از  نصر مورال در تعیین ارزش نیروی کار نقل قول هائی که از مارکس کردیم همگی نشان می دهند که  

ه ین  نصر غیر فیزیکی ب. مارکس خاطرنشان می کند که ا نصر غیر فیزیکی و یا نیازهای غیر فیزیکی کارگران است

 وامل تاریخی و ایتما ی، به دریۀ پیشرفت ایتما ی و به شرایطی که کارگر در آن پرورش یافته بستگی دارد. اما شالگونی 

ران ، توازن نیرو میان کارگاخالقی" را به ویود می آورد، پیکار طبقاتی کارگران - نصر "تاریخی چیزی که این »می گوید: 

یا « اخالقی -تاریخی » نصر   امل ایواداد ای شالگونی در مورد  .«ن و نهادی شدن نتایج این پیکارهاستو سرمایه دارا

در تعیین ارزش نیروی کار، نادرست است. پیکار طبقاتی کارگران البته   نصر غیر فیزیکیبه  بارت روشن تر  امل ایواد 

و یا به  بارت ساده تر به بخشی از خواست «  نصر تاریخی و مورال»کارگران به بخشی از این  دست یابیمی  تواند به 

اما مبارزۀ طبقاتی موید  نصر مورال یا غیر فیزیکی در تعیین ارزش نیروی کار های غیر فیزیکی کارگران منور شود، 

به  به این  نصر یعنی مثال نیاز او از کارگرنی.  امل موید  نصر غیر فیزیکی در تعیین نیروی کار  بارت است از نیست
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به ورزش  ،برگزاری یشن، به مسافرت و تفریح مطالعه، تئاتر، موسیقی و هنر به طور کلی، رادیو، تلویزیون، اینترنت، به

همانی و مزیارت و دیگر مراسم دینی )فارغ از اینکه چه قضاوتی نسبت به آنها داریم(، به دیدار از دوستان و خویشاوندان به 

رفتن و مهمانی دادن )مراودات ایتما ی(، به ارتباطات )تلفن و...(، به شرکت در فعالیت های ایتما ی، فرهنگی و سیاسی، 

 د.ه. رفع همۀ این نیازها هزینه داربه همبستگی و همکاری با هم طبقه ای های خود در سطح یهانی و غیره و غیر

! همچنین به این خاطر که در محیط ایتما ی او یا در محیطی که ن کارگر آدم استچواما چرا این نیازها مطرح می شوند؟  

پرورش یافته امکاناتی برای رفع آنها ویود دارند و کسان دیگری از آنها بهره برداری می کنند و نیز به این خاطر که در 

ه باشند )خواه در اثر مبارزات تاریخی طبقۀ نهادینه شد طور تاریخییامعه ای که زندگی می کند ممکن است برخی از اینها به 

کارگر و یا  لل ایتما ی، سیاسی و تاریخی دیگر(. روشن است که با رشد مبارزات طبقۀ کارگر و با ارضای نسبی نیازهای 

فیزیکی نیازهای غیر فیزیکی بریستگی بیشتری پیدا می کنند و یزء چیزهای ایتناب ناپذیر زندگی می شوند و مزد کارگر 

 اریخیتباید هزینۀ این چیزهای ضروری غیر فیزیکی را هم بپوشاند. اگر شالگونی می پذیرد که  نصر مورال مورد نظر او، 

ناشی از پیکار طبقاتی کارگران نیست چون طبقۀ کارگر همواره در طول تاریخ ویود نداشته  همیشه و الزاماهم هست پس 

ل یامعۀ مدرن اند و طبقۀ کارگر با مبارزات خود به برخی از آنها دست است! بی تردید بخش مهمی از این نیازها محصو

ی از آنها در اثر مبارزات طبقۀ کارگر در یامعه تثبیت یا نهادینه شده اند یا می شخیا می تواند دست یابد. همچنین ب یافته است

رزه می شود و نه مبارزه مویب نیاز، ولی اما در هر حال باید تویه داشت که نیاز است که مویب مباتوانند نهادینه شوند. 

! حتی اگر بپذیریم که آگاهی کارگران در اثر مبارزه باال می رود و به در تحلیل شالگونی یای اسب و گاری  وض شده است

فکرش را نمی کردند برایشان مطرح می شود )مثال مطالعه یا داشتن وقت فرا ت بیشتر برای  قبالضرورت برخی چیزها که 

ت در فعالیت ایتما ی یا آگاهی از دستاوردهای هم طبقه ای های خود در یوامع دیگر و غیره(، اما به طور کلی و  ام شرک

وی که چیزی یز نیازهای غیر فیزیکی نیر، «اخالقی - نصر تاریخی »نمی توان گفت که پیکارهای طبقاتی پرولتاریا موید 

کارگران را با اهمیت آنها آشنا می کند و کارگران تا واقعا احساس نیاز نکنند  ، شده اند. زیرا آگاهی و مبارزه تنهاکار نیست

را روشن نمی کند و آن را « اخالقی - نصر تاریخی »برای خواستی به مبارزه روی نمی آورند. شالگونی معنی اصطالح 

ین رو یای شگفتی نیست که نتیوه پرودونی به تصویر می کشد. از ا« فرشتۀ نگهبان ایتما ی»در هاله ای از ابهام همچون 

نه  مبارزۀ طبقاتی نیاز را به ویود می آورد ودر دیدگاه شالگونی ای ایده آلیستی از گفتۀ کامال ماتریالیستی مارکس می گیرد: 

 .نیاز مبارزۀ طبقاتی را

نقش می تواند بسیار مهم روشن است که مبارزۀ طبقاتی در تعیین مزد به طور کلی و از یمله مزد حداقل نقش دارد و این 

ید با هم قاطی کرد. هنگامی که باشد که به مبارزه یوئی کارگران و دریۀ آگاهی و تشکل آنها بستگی دارد. اما مسایل را نبا

اساس قانون ارزش و کاال بودن نیروی کار بررسی می کنیم نخست زد حرف می زنیم و این روند را بربارۀ روند تعیین مدر

وی کار را که از دو  نصر فیزیکی )یسمانی( و غیر فیزیکی تشکیل شده بررسی کنیم. تعداد و دامنۀ  ناصر باید ارزش نیر

فیزیکی از دید مارکس به دریۀ پیشرفت و تکامل ایتما ی )که البته مبارزۀ طبقۀ کارگر و  فیزیکی و  ناصر مورال یا غیر

ی پیشرفت و تکامل ایتما ی به ویژه در دنیای معاصر است( و مادیت یافتن نتایج این مبارزه خود از مهم ترین شاخص ها

 هم  ناصر غیر فیزیکی در تعیین ارزش شرایطی که کارگران در آن پرورش یافته اند بستگی دارند. هم  ناصر فیزیکی و

ران مثال مزد کارگنیروی کار نقش دارند. همان گونه که  وامل دیگر مانند  رضه و تقاضای نیروی کار در این زمینه مؤثرند. 

در کویت یا  ربستان سعودی یا قطر بیشتر از مزد کارگران در هند یا ایران است. این بدان معنی نیست که کارگران کویت 

یا  ربستان سعودی یا قطر آگاه تر، متشکل تر یا مبارزتر از کارگران هند یا ایران هستند! در این مورد  رضه و تقاضا نقش 
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ا می کند، البته  ومل اقتصادی و سیاسی دیگری نیز نقش دارند اما چیزی که با اطمینان می توان گفت این بسیار مهم تری ایف

است که  لت اختالف مزد مذکور، اختالف در مبارزه یوئی یا متشکل بودن کارگران  ربستان، کویت و قطر از یک سو، و 

 کارگران هند یا ایران از سوی دیگر نیست. 

 صادی مزد به بحث مبارزۀ کارگران برای افزایش مزد می رسیم.پس از بررسی اقت

در یامعۀ سرمایه داری، مسلح شوند، یعنی هنگامی  -و از یمله مزد حداقل  –کارگران هنگامی که به شناخت  لمی از مزد 

هنگامی که پیوند  که نقش مزد در روابط تولید سرمایه داری و در روند استثمار کار توسط سرمایه برای آنها روشن گردد،

وند مبارزۀ طبقاتی در تغییر و تکامل یامعه آگاه شتعیین کنندۀ ک کنند، هنگامی که به نقش ین روابط را با طبقات ایتما ی درا

و با این آگاهی قوانین تکامل یامعۀ سرمایه داری را ارزیابی کنند، هنگامی که به ایتناب ناپذیری  ینی فروپاشی نظام سرمایه 

یر رت آن که تسخانقالبی و ضرو روش این نفیداری که امکان نفی انقالبی آن را فراهم می کند پی ببرند، هنگامی که به 

قدرت سیاسی به دست خود، برای خود و برای تمام زحمتکشان یامعه است واقف گردند، هنگامی که به امکان و ضرورت 

نفی استثمار و الغای کاِر مزدی و پی ریزی یامعه ای فارغ از استثمار و طبقات بر ویرانه های سرمایه داری آگاه شوند در 

یمله در مبارزه برای افزایش مزد با نیرو،  زم، پیگیری و قدرت اخالقی ای چند برابر  آن صورت در هر مبارزه ای، از

 حالت  ادی وارد میدان خواهند شد. 

شناخت و کاربست نظریۀ مارکسی مزد در یامعۀ سرمایه داری همچنان به کارگران می آموزد تا نه تنها گفتمان های ضد 

ن آنها  را بشناسند و طرد کنند بلکه به ماهیت بورژوائی و استثمارگرانۀ تئوری کارگری حکومت و سرمایه داران و کارگزارا

های زیرکانه تر اما به همان اندازه ضد کارگری مانند دیدگاه های ریکاردو، السال، سرافا و غیره که در اشکال قدیمی و یا 

 ( ١یدید خود اذهان کارگران را بمباران می کنند پی ببرند. )

از مبارزه با شرایطی که حتی مزد حداقل فیزیکی پرداخت دارد: بسیار وسیع دامنه ای ان برای افزایش مزد مبارزۀ کارگر

نمی شود یا به زحمت پرداخت می شود تا مبارزه برای ارضای نیازهای روز افزون فیزیکی و غیر فیزیکی کارگران و نیز 

( را در بر می گیرد و سرنوام به نفی نظام کاِرمزدی می رسد. فراتر رفتن مزد از ارزش نیروی کار )با احتساب این نیازها

مزدی تنها از طریق مبارزۀ اقتصادی صورت نمی گیرد بلکه طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی همه یانبه،  البته نفی نظام کارِ 

لید شیوۀ توودی نابپیگیر، سخت و طوالنی در  رصه های اقتصادی، سیاسی و نظری با درکی روشن از ایتناب ناپذیری 

سرمایه داری و نظام طبقاتی به طور کلی و امکان و ضرورت پی ریزی یامعه ای فارغ از استثمار و طبقات و نیز با شناخت 

و ارزیابی دقیق صف بندی های طبقاتی و توازن نیروها در سطح داخلی و بین المللی است که می تواند به این هدف نزدیک 

 شود. 

ارزۀ طبقاتی مطرح شد بای که در باال در مورد مزد حداقل،  ناصر فیزیکی و غیر فیزیکی مزد و نیز م بحث های نظریاز 

گرفت. یک نتیوۀ  ملی مهم که مسألۀ روز کارگران ایران هم هست، مبارزه برای افزایش مزد حداقل است.  نتیوۀ  ملیباید 

 ینیازهای فیزیکیزیکی کارگران را برآورده کند. برای رفع ف این مزد حداقل باید هم نیازهای فیزیکی و هم نیازهای غیر

تا  ١نفر فرض می کنیم( به حداقل  ٣⁄ ١)یعنی زنده ماندن و توانائی ادامۀ کار( یک خانوار کارگری )که اندازۀ متوسط آن را

فرهنگی، ارتباط و  اقل نیازهای غیر فیزیکی )نیازهایز است )خط فقر مطلق(. حال اگر حدمیلیون تومان در ماه نیا ١⁄١

 ٢٣میلیون تومان در ماه نیاز است: یعنی رقمی که از سوی  ١⁄٣ایتما ی، تفریح و غیره( را نیز در نظر بگیریم دست کم به 
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میلیون تومان در ماه  ٢ ⁄١تشکل فعاالن کارگری مطرح شده است. روشنفکرانی مانند فریبرز رئیس دانا که از مزد حداقل 

 دفاع می کنند از حد خط فقر مطلق و یا نیازهای فیزیکی حداقل خانوار کارگری فراتر نمی روند.

 –که دیدیم همان نیازهای غیر فیزیکی است  –در تعیین ارزش نیروی کار را « اخالقی - نصر تاریخی »شالگونی هم که 

ا  را دخالت دهد در بارۀ میزان این مزد حداقل یا دست «  نصر»مزد حداقل این باید در خواست افزایش  مطرح می کند و قا دتا

 کم روش تعیین آن سکوت را ترییح می دهد!

 شالگونی« مسلمات»

 شالگونی می نویسد:

 داشته باشیم: را باید به یاد مسلمات زیر، بل از اتخاذ هر موضعی در مورد حداقل دستمزدق» 

یعنی کسانی که در کارگاه ها و شرکت های زیر ده ی اسالمی، اکثریت  ظیم کارگران )یمهور ۀدر ایران زیر سلط -یک  

ا از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خوِد رژیم حاکم خارج اند. معنای  ا و قانونا ین انفر کار می کنند( رسما

بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد در اقل دستمزد گرفته شود، این است که هر تصمیمی که درباره حد واقعیت

، و ترین و غیر ماهر ترین کارگران استول کنیم که کارکرد اصلی تعیین حداقل دستمزد، دفاع از آسیب پذیر. و اگر قببود

همچنین اگر قبول کنیم که اکثریت  ظیم کارگران کارگاه های کوچک یزو آسیب پذیرترین های طبقه کارگر محسوب می 

ا نمی تواند شامل حال اکثریت قاطع ن اسالمی چنین مقرراتی )نه  مالا شودند، باید بپذیریم که در ایرا ا و قانونا ، بلکه( رسما

 (تأکیدها از من است. س. ش)« کارگران آسیب پذیر بشود.

ند( رسماا نفر کار می کنیعنی کسانی که در کارگاه ها و شرکت های زیر ده اکثریت  ظیم کارگران )»این گفتۀ شالگونی که 

ا از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خوِد رژیم حاکم خارج اند  ونیبرخالف گفتۀ شالگ! غلط است« و قانونا

کارگاه به رغم اینکه   هستندقانون کار  ٢٢کارگران کارگاه ها و شرکت های زیر ده نفر مشمول قانون مزد حداقل یعنی مادۀ 

از شمول برخی مواد و تبصره های دیگر این قانون معاف شده باشند. اد ای شالگونی در مورد اینکه نفر  های زیر ده

ا و قانوناا از شمول قانون کار تدوین شده و پذیرفته شده توسط خوِد »کارگران کارگاه های دارای کمتر از ده کارکن  رسما

تویهی اش به روند و محتوای معاف کردن کارگاه های کوچک از از بی یا ناشی از بی اطال ی او « رژیم حاکم خارج اند

. من در اینوا برای روشن شدن موضوع، این روند و محتوای تصمیمات و  ملکرد برخی مواد و تبصره های قانون کار است

 رژیم در این باره را به طور مختصر توضیح می دهم.

یعنی از هنگام تصویب قانون کار ٢٣٧٧از سال  د قانون کاربرخی از موابحث معاف کردن کارگاه های کوچک از شمول 

قانون کار این امکان را پیش بینی کرده است. دولت ضد کارگری خاتمی نخست کارگاه های دارای  ٢٧٢مطرح بود و مادۀ 

 نه تمام برخی از مقررات قانون کار وکمتر از پنج کارگر و سپس کل کارگاه های دارای کمتر از ده کارگر را از شمول 

(. البته این معافیت کارگاه های زیر ده نفر از برخی مقررات ٢٣٩٢دی  ١٧بیرون آورد ) مواد و تبصره های این قانون

موقتی و برای سه سال بود. پس از خاتمی دولت ضد کارگری احمدی نژاد هم این معافیت را در سال های  قانون کار ظاهراا 

در این باره به را گری روحانی نیز حتی بی آنکه زحمت تشکیل هیأت وزیران کار تمدید کرد. دولت ضد٢٣٩٩و  ٢٣٩٢

 خود بدهد این معافیت را  تمدید کرده است. 

نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، آیین »من متن کامل 

در پیوست این نوشته می آورم و دو مادۀ اصلی آن را که به بحث باال مربوط می شود را « قانون کار( ٢٧٢موضوع ماده )

 در زیر نقل می کنم:

http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/
http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/
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مورخ  ٩۷٢٩۷ ۀشمار ۀ، موضوع نامبنا به پیشنهاد شورای  الی کار ١٧/٢١/٢٣٩٢هیات وزیران در یلسه مورخ »

، صنایع و معادن و سازمان مدیریت امور اقتصادی و دارایی، بازرگانیوزارتخانه های کار و امور ایتما ی،  ٢١/٢٣٩٢/٢۷

 تصویب نمود : -٢٣۷٧مصوب  –قانون کار( ٢٧٢ماده ) و برنامه ریزی کشور و به استناد

 موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد : -۱ ماده 

، ماده (١٩، ماده )(١٩، ماده )(١۷، ماده )(٢٧، ماده )(٢٩، ماده )(٢٩، ماده )(٢۷، ماده )(٢١، ماده )(٢١تبصره ماده )

، ماده (۷١، ماده )(۰٩، ماده )(۰۷، ماده )(۰٢، ماده )(۰١ده )، ما(۷٧، ماده )(۷٩، ماده )(٣١، ماده )(٣٢، ماده )(١٧)

، ماده (٢۰١، ماده )(٢۷٧، ماده )(٢٢١، ماده )(٩١، ماده )(٩٢، ماده )(٩٩، ماده )(٩٣، ماده )(۷۷، ماده )(۷۰، ماده )(۷۷)

الی ( ٢۰١ارتباط با مواد )در ( ٢٩٣، ماده )(٢۰۷ماده ) ،(٢۰۰، ماده )(٢۰۷، ماده )(٢۰٣، ماده )(٢۰١، ماده )(٢۰٢)

 قانون کار .( ٩٢در ارتباط با ماده )( ٢٩۰و ماده )( ٢۰۰)

 «مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد. -۲ ماده

که لیست آنها در باال آمده معاف  برخی مواد و تبصره های قانون کارچنانکه دیده می شود کارگاه های کوچک زیر ده نفر از 

قانون کار  ٢٢کارگاه های کوچک زیر ده نفر از مادۀ . به طور مشخص نه از تمام مواد و تبصره های قانون کارشده اند و 

ط شالگونی، مزد حداقل تنها مربو« مسلمات»این برخالف . بنابرکه مربوط به مزد حداقل و نحوۀ تعیین آن است معاف نیستند

کارگران با مزد حداقل )که در کارگاه های دارای ده کارگر و بیشتر کار می کنند( نیست بلکه مربوط به تمامی لیتی از به اق

های کوچک، چون این آخری ها هم کارگران با مزد حداقل است، چه در کارخانه ها و دیگر واحدهای بزرگ و چه در واحد

 قانون کارند.  ٢٢خالف تصور و اد ای شالگونی مشمول مادۀ بر

 ١٢«  )بارۀ حداقل دستمزد در شرایط امروز ایرانتزهائی در»در  ت ایرایی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(أهی

 ( که شالگونی در پیوست مقالۀ خود آورده می گوید:٢٣٧٣اسفند 

ا از پوشش هم» ود و حکومت خ قوانین کار کنار گذاشته شده اند ۀدر کشوری که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار رسما

مشوق اصلی "بازار سیاه نیروی کار" است، چگونه ممکن است "حداقل دستمزد" به  نوان یک مفهوم قانونی ارزش ایرایی 

م ه ت ایرایی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(أهی( بدین سان ش)تکیه بر کلمات از من است. س. « پیدا کند؟

قانون  مقررات برخیمرتکب همان اشتباه شالگونی گردیده است. یعنی بدون تویه به اینکه کارگاه های زیر ده نفر از شمول 

می ، نه از شمول قانون کار به طور کلیو ، )مربوط به مزد حداقل( یزء آنها نیست ٢٢مادۀ البته که  ،کار معاف شده اند

ایرایی  تأهیبدین سان «. کنار گذاشته شده اند از پوشش همه قوانین کاراکثریت قریب به اتفاق نیروی کار رسماا »گوید: 

یک خطا را، که ناشی از نشناختن موضو ی است که به نقدش می پردازد، به  سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(

 !ارتقا می دهد« تز»مرتبۀ 

 

 د حداقل می گیرند چقدر است؟جمعیت کارگرانی که مز

)از انتشارات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و  ٢٣٧١طبق داده های گزیدۀ آماری سازمان تأمین ایتما ی در پایان خرداد 

( یمعیت کل بیمه شدگان اصلی این سازمان سیزده میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و شش ٢٣٧٢ایتما ی، شهریور 

( ٧١١٣٧١٣سه هزار و شش صد و بیست و سه ) بوده اند که نه میلیون و دویست و پنواه و ( نفر٢٣٣١٩٧٧١صد و نود و دو )

شش صد و شصت و ه(، شش صد و شصت و چهار هزار و نفر آنها را بیمه شدگان ایباری )یعنی کارکنان مزدی بیمه شد

( نفر ٢٧٢٧٧٧ر و نهصد و شصت و شش )( نفر آنها را کارگران ساختمانی و صد و شصت و چهار هزا ٧٧٢٧٧٩هشت )

http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/
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یمع کل کارکنان مزدی بیمه شده سازمان تأمین ٢٣٧٢آنها را کارگران بیکار تشکیل می داده اند. بدین سان در آخر خرداد 

( نفر می رسید. در همین تاریخ کل یمعیت مستمری ٢١١٩٣١٩٩ایتما ی به ده میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست )

ین سازمان )بازنشستگان، از کار افتادگان و غیره( به دو میلیون و هشتصد و پنواه هزار و نهصد و ده بگیران اصلی ا

می رسید که اکثریت  ظیم آنها را کارکنان مزدی بازنشسته یا ازکارافتاده تشکیل می دهند. بدین سان  ( نفر١٩١١٧٢١)

میلیون نفر می  ٢٣به حدود  ٢٣٧٢یتما ی در خرداد یمعیت کارگران و مستمری بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین ا

 رسید.

، در شورای  الی کار ٧۰گروه مزد  مومع  الی نمایندگان کارگران ایران و  ضو کار» ضو طبق گفتۀ فرامرز توفیقی، 

درصد کل مشموالن قانون کار را تشکیل می دهد )مهر نیوز،  ٩١یمعیت کل کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند حدود

(. از این رو با تویه به اینکه طبق داده های سازمان تأمین ایتما ی یمعیت کل مشموالن قانون کار حدود ٢٣٧٢بهمن  ٢٧

بر می گر را درمیلیون کار٧میلیون نفر است، یمعیت کارگرانی که مزد حداقل یا کمتر دریافت می کنند رقمی در حدود  ٢٣

میلیون نفر را تشکیل می دهند. بدین سان حداقل بگیران مشمول  ٣١گیرد که با ا ضای خانواده هایشان یمعیتی بیش از

 قانون کار، برخالف تصور شالگونی، یمعیت کوچکی نیستند!  

و حتی اگر یمعیت کارگرانی  پائین تر خواهیم دید که رابطۀ میان مزد حداقل و دیگر مزدها رابطه ای ارگانیک و قوی است

که مزد حداقل می گیرند درصد کوچکی از کل طبقۀ کارگر باشد )مانند کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری(، بازهم کل طبقۀ 

کارگر )از یمله کارگرانی که مزدی باالتر از مزد حداقل دارند( در افزایش مزد حداقل نفع دارند و در  مل هم از چنین 

آسیب پذیر ترین و "غیر ماهر ترین" »کنند )نه به خاطر ترحم و یا به قول شالگونی به خاطر حمایت از  خواستی حمایت می

 کارگران بلکه به خاطر منافع بنیادی طبقاتی پرولتاریا که پائین تر بدان خواهم پرداخت(.

ایران که هر ساله در اواخر اسفند  در روند تعیین مزد حداقل درکه شالگونی از آن غفلت کرده این است که  نکتۀ مهم دیگری

ماه صورت می گیرد، نه تنها در مورد افزایش مزد حداقل، بلکه در مورد حداقل افزایش سایر مزدها نیز تصمیم گیری می 

ده نفر از برخی مقررات قانون کار را نادیده گرفته، طبیعتا به  . شالگونی که روند و محتوای معافیت کارگاه های زیرشود

تویه و بی ا تنا مانده است. شالگونی این روند ماه انوام می شود نیز بی  تعیین حداقل مزد که هر ساله در اواخر اسفندروند 

تلقی می کند و « مراسم و مناسک رژیم»تصمیم گیری می کند،  -چه مزد حداقل و چه سطوح دیگر مزد –بارۀ مزد را که در

ای»میزان  حدی است که حتی برایش مهم نیست که در آنوا چه می گذرد از این رو نه تنها  او از آن مراسم و مناسک به« تبر 

چه تصمیم هائی می گیرند « شورای  الی کار»نمی داند بلکه نمی خواهد بداند که دولت، سرمایه داران و کارگزاران آنها در 

چند هر -« شورای  الی کار»ندارد که  کارگر می پزند. شالگونی تویهی به این واقعیت بیش از ده میلیونو چه آشی برای 

اکنون یکی از نهادهای رژیم  -ساختۀ رژیم یمهوری اسالمی نیست و در رژیم شاه هم با ترکیب کمابیش مشابهی ویود داشت 

است درست مانند مولس خبرگان، مومع تشخیص مصلحت، بیت خامنه ای، دستگاه قضائی، مولس شورای اسالمی، شورای 

و سیما، دستگاه نماز یمعه و غیره و غیره. همۀ اینها برای سرکوب و تحمیق مردم ساخته شده اند در ضمن  امنیت ملی، صدا

همۀ اینها ابزارهای حکومت اند درست مانند سپاه پاسداران و ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی و نظام اداری و دستگاه سانسور 

در آنها گرفته می شود، ا مالی که مرتکب می شوند و گفتمانی  رژیم. تصمیماتی که« نامحسوس»و « محسوس»و گشت های 

نیستند. مردم و به ویژه فعاالن سیاسی « زینتی»که در آنها به پیش می رود برای ادامۀ حاکمیت رژیم اسالمی سرمایه الزمند و 

تنائی ه و تحلیل و افشا کنند. بی ا و انقالبی باید این تصمیمات، ا مال و گفتمان ها را بشناسند و اثرات آنها را بررسی، توزی

به تصمیمات و به آنچه در شورای  الی کار می گذرد درست مانند بی ا تنائی به تصمیماتی است که در مولس شورای 

اسالمی یا مومع تشخیص مصلحت یا بیت خامنه ای یا صدا و سیما گرفته می شود و یا بی ا تنائی به تصمیمات نهادهائی که 
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 سیاسته ناشی می شوند. البت بی ا تنائی به سیاستاینها همه از بنان،  راق، یمن و غیره نیرو و سالح می فرستند. به سوریه، ل

ارد و می دکه ضد اینهاست ویود هم ، یعنی سیاست نیروهای انقالبی، نیست و سیاست انقالبی سیاست های ارتوا ی این تنها

ا تواند ویود داشته باشد. اما برای پیشبرد سیاست انقالبی  نیدن نام بشناسیم. اینکه ما حتی از ش باید سیاست های ارتواع را دقیقا

ان می شود و حالت تهوع به ما دست می دهد نباید مانع از این گردد سیاست های ارتواع و نام نهادهای مربوط به آنها چندشم

یم دقیقا بکوش با خونسردی و روشن بینیو فارغ از نفرِت به حقی که نسبت به رژیم و تمام نهادهای آن داریم  که به طور  ینی

بدانیم در این نهادها چه می گذرد و آن را برای توده ها توضیح دهیم و تحلیل کنیم و در ضمن تویه داشته باشیم که با آنکه 

 «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد!»ِن پرولتاریاست اما در هیچ نبردی پیروزی تاریخی نهائی در نبردهای طبقاتی از آ

وزارت تعاون، کار و رفاه »مثال شالگونی زحمت انداختن نگاهی به بخشنامۀ  درست به این خاطر است که می گوئیم اگر

که به سادگی در رسانه ها و نیز در  –آن بخشنامه  ٢ را به خود می داد در بند ٢٣٧١در مورد مزد حداقل سال « ایتما ی

 چنین می خواند: –فضای موازی قابل دسترسی است 

، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای  کلیۀ کارگران مشمول قانون کار )ا م از قرارداد دائم یا موقت( ٢٣٧١از اول سال »

سایر ٢٣٧١همچنین از اول سال یین می گردد. لایر )دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو لایر( تع ١٩١٩١١مبلغ 

 ٢٣٧٢قانون کار( به نسبت آخرین مزد سال  ٣٧درصد مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع مادۀ  ٢٢سطوح مزدی نیز روزانه 

 ()تأکید بر کلمات از من است. س. ش افزایش می یابد.

بقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه با ا مال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های ط -٢تبصره 

لایر )دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو لایر( بند  ١٩١٩١١ایتما ی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 

 « ( کمتر شود.٢)

کنون نظری می انداخت  تا٢٣١٩آری اگر شالگونی به این بخشنامه یا به هریک از بخشنامه های مربوط به مزد حداقل از سال 

 ٩١بارۀ مبلغ مزد کارگران حداقلی، که حدود د حداقل در ایران نه تنها درتعیین مز« مذاکرات»متویه می شد که در روند 

حداقل در مورد « قانونی»درصد مشموالن قانون کار را تشکیل می دهند، تصمیم گرفته می شود بلکه به طور رسمی و 

در بارۀ افزایش مزد اسمی مزدهای دیگر )مزدهای باالتر از حداقل( نیز اتخاذ تصمیم به  مل می آید: در یک کالم  افزایش

. در آن (، تصمیم گرفته می شود٣میلیون نفر را تشکیل می دهند ) ٢٢همۀ کارگران مشمول قانون کار که یمعیتی در حدود 

مزدها  یگردنی بر اینکه روند تعیین مزد حداقل )و روندد حداقل افزایش شالگونی از اد ای بی پایه اش مب ممکن بودصورت 

دارد ، دست بر«در بهترین صورت به اقلیتی از کارگران مربوط می شود»که همزمان با تعیین مزد حداقل صورت می گیرد( 

 اساس اطال ات غلط تدوین شده اند بکند!که بر ی راه کارگر«تزها»ر ضمن فکری هم برای و د

یین مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل می گیرند اهمیت حیاتی دارد بلکه برای تمام کارگران مزدی مهم است. تع

اساس نظریۀ ای دیگر مزدهاست. می دانیم که برمبن –)اصطالح مارکس( « کاِر ساده»به  نوان مزد  –چون اوال مزد حداقل 

فاقد »نی کار کارگر ماهر مضربی از کار ساده  یا توانی از کار ساده )کار کارگر ارزش مارکس، کار پیچیده )کار مرکب( یع

یا با مهارت پایه( است. مزد کارگر ماهرهم مضربی )نه الزاما همان مضرب قبلی( از مزد کارگر ساده یا مضربی « مهارت

(. بدین سان اگر مزد ٢نۀ بیشتری نیاز دارد )از مزد حداقل است. زیرا تولید و باز تولید نیروی کار ماهر به وقت، کار یا هزی

حداقل باال برود همۀ مزدها باال خواهند رفت و به  کس )الزاما نه به همان نسبت(. یعنی رابطه ای بسیار نزدیک، قوی و 
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ی ارگانیک بین مزد حداقل و سطح  مومی مزدها ویود دارد. پس سطح مزد حداقل نه تنها برای کارگرانی که مزد حداقل م

گیرند بلکه برای تمام کارگران اهمیت باالئی دارد. در نتیوه می توان گفت حتی به همین دلیل هم که شده دیدگاه شالگونی مبنی 

 «اقل دستمزد گرفته شود، در بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد بودباره حدتصمیمی که درهر »بر اینکه 

بیانگر بینشی مکانیکی در مورد مزدهاست و ارتباط ارگانیک بین مزد « در بهترین حالت»نادرست است. این گفتۀ شالگونی 

حداقل و دیگر سطوح مزد در این بینش غایب است! هرچند شالگونی می پذیرد که میزان مزد حداقل روی مزد میانگین تأثیر 

ا  ی از شماری  دد در یک سری یا دنباله تصدیق یک خاصیت ریاضی ساده در  مل میانگین گیر دارد اما این پذیرش صرفا

تی حاز ا داد است: واضح است که مقدار میانگین یک سری به مقادیر ا داد سری و از یمله به کوچکترین آنها بستگی دارد 

 . بدین سان تصدیق تأثیر مزد حداقل روی میانگین مزدها از یانباگر هیچ رابطۀ ارگانیکی بین  ا داد سری ویود نداشته باشد

 .نیستشالگونی به معنی تصدیق ویود رابطۀ ارگانیک بین مزد حداقل و دیگر سطوح مزد 

 مزد حداقل، امر همۀ کارگران مزدی است و نه تنها کارگران حداقل بگیر

 ٢٢مشمول مادۀ  همگی( شمار بسیار بزرگ کارگرانی که مزد حداقل دریافت می کنند که ٢یدا از آنچه در باال گفته شد یعنی 

کوچکی نیست و می دهند که یمعیت  میلیون نفر تشکیل  ٣١یمعیتی بیش از  ا ضای خانواده شانقانون کار هستند و با 

د حداقل ( ویود رابطه ای نزدیک و ارگانیک بین مز١را تشکیل نمی دهد! و « اقلیتی از کارگران»خالف اد ای شالگونی بر

اقل مضربی از مزد حداقل اند( و در نتیوه اهمیت مزد حداقل برای همۀ های باالتر از مزد حدو سایر مزدها )اینکه مزد

ا  روند تعیین مزد حداقل به طور مستقیم به حداقل بگیران،  نصر سومی هم ویود دارد که نشان می دهد  کارگران و نه صرفا

 –به تعیین مزد حداقل این واقعیت که در روند مذاکرات مربوط.  نصر سوم  بارت است از مربوط می شود همۀ کارگران

ن مزد حداقل بلکه  الوه بر آن نه تنها در مورد میزا  -بخشنامۀ وزارت کار که در باال آوردم نشان می دهد  ٢چنانکه بند

این یک بار دیگر مالحظه می شود که اد ای شالگونی بنابر .بارۀ میزان افزایش سایر مزدها هم تصمیم گیری به  مل می آیددر

 «اقل دستمزد گرفته شود، در بهترین حالت فقط شامل اقلیتی از کارگران خواهد بودهر تصمیمی که درباره حد»ه اینک مبنی بر

 است. هت اف و ساده چشم بستن بر روی واقعیص

 بودن آنها!« پَرت»اساس میزان های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر بر سنجش عرصه

، الزم است تصور روشنی ]مبارزه برای حداقل دستمزد[ چنین مبارزه ایبرای کارساز بودن ]....[  »شالگونی می نویسد  

 ۀبقط اقل دستمزد داشته باشیم تا بتوانیم اوالا یایگاه این خواست را در مومو ه خواست هایمفهوم، کارکرد و کاربرد حداز 

رقرار برای خواست های مبرم دیگر، ارتباط ب، ثانیاا بتوانیم میان مبارزه برای این خواست و مبارزه کارگر بشناسیم؛ و بنابراین

 «کنیم.

من کوشیدم در نوشتۀ شالگونی ارتباطی میان مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و مبارزه برای  خواست های مبرم دیگر 

 ی تأمین]مبارزه برامسلم است که اوالا چنین مبارزه ای »این یستوو با یملۀ زیر موایه شدم:  طبقۀ کارگر پیدا کنم. در

ا می تواند نیروی توده ای قابل تویهی را در میان بخش های  .اقل دستمزد پرت تر نیستاز مبارزه برای حدایتما ی[  ثانیا

آن را چندبار خواندم و فهمیدم که مبارزه برای تأمین «. مستقل بکشاند ۀسازمانیافت ۀمبارز ۀتهیدست بیدار کند و به صحن

دو به یک اندازه پرت اند یا مبارزه برای  تر نیست. به  بارت دیگر یا هر« َپرت»حداقل دستمزد ایتما ی از مبارزه برای 
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ا اساس پرت بودن آنههای مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر بر حداقل دستمزد پرت تر است!! همچنین معیاری برای سنوش  رصه

 به دست آوردم!

شالگونی به این دو  رصه از مبارزات اقتصادی و ایتما ی طبقۀ کارگر را به حساب اشتباه « اظهار لطف»ممکن است این 

لُپی و یا  صبانیت او )البته در این صورت معلوم نیست که  لت  صبانیت او چیست( بگذاریم و یا با لبخندی از روی آن 

« لیزیر سبی»برای افزایش مزد و مبارزه برای تأمین ایتما ی را نمی توان  میان مبارزه تقابل مصنو یبگذریم. اما ایواد 

 در کرد!

قرار دادن مبارزه برای تأمین ایتما ی در مقابل مبارزه برای افزایش مزد از سوی شالگونی، شگرد ناشیانه ای است که هدف 

 . آن حمله کردن به مبارزه برای افزایش مزد و تقلیل این مبارزه است

از یوغ سرمایه و نظام طبقاتی می رزمد نه مبارزه برای تأمین  یت این است که هیچ مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگرواقع

ایتما ی را نفی می کند و نه مبارزه برای افزایش مزد را و نه این دو مبارزه را در مقابل هم قرار می دهد. طرح چنین تقابلی 

، ترییح و یا رقابت بین چشم راست و چشم چپ یا ترییح پای چپ بر پای راست در همان قدر حکیمانه است که طرح تقابل

راه رفتن! هیچ مبارز انقالبی پرولتری نه مبارزه برای آزادی های سیاسی و ایتما ی و حق تشکل و تحزب، نه مبارزه برای 

ه برای آموزش رایگان در تمام برابری زن و مرد در تمام  رصه های حقوقی، سیاسی، ایتما ی و اقتصادی، نه مبارز

انه، نه ا تراض و سطوح، نه مبارزه برای منع کار کودکان، نه مبارزه برای حق ا تصاب و کوتاه کردن سا ات کار روز

همائی به ضد ستمکاری های رژیم، نه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و  قیدتی، نه مبارزه برای لغو تظاهرات و گرد

نگ یی گری، نه مبارزه با امپریالیسم و نه مبارزه برای یدائی دین از دولت، نه مبارزه با شووینیسم و نظاما دام و شکنوه، 

های تواوزگرانه و توسعه طلبانه، نه مبارزه برای تأمین برابری حقوقی تمام ملل و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، نه 

ع دینی و سنتی، نه ترویج و تبلیغ سوسیالیسم و کمونیسم و غیره و مبارزۀ سیاسی، نظری و فرهنگی با بورژوازی و ارتوا

و نه تنها  ،غیره را با یکدیگر ناسازگار نمی داند. برای یک مبارز انقالبی طبقۀ کارگر اینها هیچ کدام با یکدیگر منافاتی ندارند

داند! هیچ  نمی« پَرت»هیچ کدام از اینها را رقیب هم نیستند بلکه همه مکمل و مقوم یکدیگرند. یک مبارز انقالبی طبقۀ کارگر 

مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگراز یوغ سرمایه و نظام طبقاتی می رزمد هیچ یک از موارد باال را به خاطر دیگری فدا 

 یانبه ای همبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزاد سازی خود و تمام بشریت از سرمایه داری و نظام طبقاتی، کل واحد و همنمی کند. 

بر می گیرد، امر کنکرتی است با تعین های بسیار و رشمردیم و بسی چیزهای دیگر را درکه همۀ آنچه را در باال ب ،است

. هرگونه تقلیل گرائی در مورد این یا آن خواست به ویژگی های متنوع و در  ین کثرت از وحدت ارگانیک برخوردار است

 کل مبارزۀ طبقۀ کارگر لطمه می زند.

انگلس از سه  رصۀ بزرگ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا: مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ سیاسی و مبارزۀ نظری و از ضرورت  

هماهنگی و همگامی آنها با یکدیگر سخن می گوید. این سه  رصه یا سه حوزۀ بزرگ مبارزۀ طبقۀ کارگر شکل های سازمانی 

ل نیست. اینوا تنها به یک نکته اشاره می کنم. سازمان هائی که طبقۀ شکاخاص خود را دارند که در اینوا موال بحث آن اَ 

کارگر در طول تاریخ به ویود آورده )سندیکا، حزب، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و سازمان سراسری برنامه ریزی 

مله تما ی پرولتاریا و از یاقتصادی و ایتما ی و غیره( همگی برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی بوده اند. مبارزات اقتصادی و ای

مبارزه برای افزایش مزد یا مقاومت در برابر کاهش آن به ایواد اتحادیه های کارگری منور شدند. اتحادیه ها وسیله ای برای 

. البته مبارزۀ اتحادیه های کارگری ندحذف رقابت در بین خود کارگران و متحد کردن نیروهایشان به ضد سرمایه داران بود
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رزه برای افزایش مزد و یا به طور کلی به مبارزۀ اقتصادی خالصه نمی شود و اتحادیه ها می توانند و باید در مبارزات به مبا

اما هدف من در اینوا این است که اهمیت مبارزه برای مزد را به  نوان یکی از ایتما ی و سیاسی پرولتاریا هم شرکت کنند. 

 ،ز ایواد. تشکلی که پس اد یادآوری کنمنکه زمینه را برای ایواد تشکل فراهم می کن نخستین  و یکی از کارآ ترین مبارزاتی

بلکه می تواند به  رصه های  ،نه تنها مبارزه برای افزایش مزد را به شکل سازمان یافته تر و متحدانه تر به پیش می برد

 :آخر، ا تصابات و تشکل های کارگری، می نویسد، فصل «فقر فلسفه»مارکس در  دیگر مبارزۀ پرولتاریا نیز یاری برساند.

توده ای از مردم را که یکدیگر را نمی شناسند در یک یا گردهم می آورد. رقابت با ث تفرقۀ منافع آنها  ،صنعت بزرگ»

 ،شکلتمی گردد. اما حفظ مزدها، این منفعت مشترکی که در مقابل کارفرما دارند، آنان را به گرد فکر مشترک مقاومت، یعنی 

بتوانند رقابت  مومی  تامتحد می کند. بدین سان تشکل همواره هدفی دوگانه دارد، متوقف کردن رقابت در میان کارگران 

ا  ،خود با سرمایه داران را به پیش برند. اگر هدف نخستین مقاومت سرمایه داران به نوبۀ  به مرور که حفظ مزدها بود،  صرفا

سازمان که نخست یدا از هم بودند به صورت گروهی  ی کارگریمی کنند تشکل ها خود برای سرکوب ]کارگران[ وحدت

و در مقابل سرمایه ای که همواره متحد می گردد، حفظ تشکل اهمیت بیشتری از حفظ مزد می یابد. این امر آن قدر  می یابند

را به نفع اتحادیه ها صرف می کنند  حقیقت دارد که اقتصاددانان انگلیس از اینکه کارگران بخش قابل تویهی از مزد خود

ا   که یک –برای مزد تأسیس می گردند. در این مبارزه  شگفت زده می شوند زیرا از دید این اقتصاددانان اتحادیه ها صرفا

آینده گرد هم می آیند و تکامل پیدا می کنند. هنگامی که اتحادیه  ی درتمام  ناصر الزم برای نبرد -ینگ داخلی واقعی است

 «ن نقطه برسد خصلت سیاسی می یابد.ه ایب

آری مبارزه برای افزایش مزد نه صرفا برای بهبود وضع اقتصادی کارگران بلکه برای تشکل یابی کارگران اهمیت حیاتی  

و این یکی از ویژگی های مهم این مبارزه است که  رصه های دیگر مبارزۀ اقتصادی یا ندارند یا در حد مبارزه برای  ؛دارد

مزد ندارند. این یک ینبۀ مهم مبارزه برای مزد است که شالگونی به آن تویهی ندارد و اگر داشت احتماال به این آسانی ینبش 

 ملقب نمی کرد.« پرت»رای مزد را به لقب ارزه ببمبرای مزد حداقل و به طور کلی 

یکی از زمینه های همیشگی مبارزۀ اقتصادی پرولتاریا در یامعۀ سرمایه داری و تا زمانی که کاِرمزدی ویود دارد مبارزه 

سازی، مبارزه کاهش سا ات کار، مبارزه با بیکاربرای افزایش مزد است )همان گونه که مبارزه برای بهبود شرایط کار، 

رای بیمۀ بیکاری، بیمۀ درمان و انواع دیگر بیمه های ایتما ی، حق تشکل، حق دخالت در سازماندهی کار و زندگی خود ب

های سیاسی کمونیست و چپ ایران و نیز تشکل های کارگری مستقل  و غیره و غیره(. برخالف گفتۀ شالگونی بیشتر سازمان

ها و مسایلی که در باال آمد یدا نکرده اند همچنان که کوشیده اند این مبارزه و مبارز، مسألۀ مزد را هیچ گاه از دیگر خواست 

 را برای تشکل یابی کارگران نیز به کار گیرند.

های سیاسی کمونیست و چپ ایران صرفا برخورد واکنشی نداشته اند  سازمانافزون برآن برخالف اد ای شالگونی، غالب  

اساس نقالبی است. منظور افشاگری براو یا به افشاگری رژیم بسنده نکرده اند. البته افشاگری یکی از وظایف اصلی مبارزان 

شمرده. مثال طبق تصمیم از نوع آنچه شالگونی بر« مسلمات»انکار ناپذیر و مستند است و نه از نوع برخی های ت واقعی

درصد افزایش  ٢٢باید دست کم  نه تنها مزد حداقل بلکه تمام مزدها ٢٣٧١گذشته برای سال سال شورای  الی کار در اسفند 

تصمیم به طور کامل و بدون تقلب و کلک هم ایرا شود این را نقد و افشا کرد و نشان داد که حتی اگر  این تصمیمیابند. باید 

قل حدود یک چهارم خط فقر در کشور خواهد بود و مزد میانگین هم از نصف خط فقر تواوز نخواهد کرد. باید مزد حدا باز

کنون همه ساله حداقل رسمی مزد به تناسب تورم افزایش می یافت بازهم مزد حداقل بسیار تا ٢٣١٩نشان داد که اگر از سال 
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نشان دادن این وضع از یک سو و نشان دادن ابعاد نوومی درآمد و ثروت سرمایه  پس ازکمتر از خط فقر مطلق می بود. 

از سوی دیگر است که باید به دزدی ها، فساد دولتی و غیر دولتی، « قانونی»و « حالل»داران و زمینداران در اثر استثمار 

اخت. همچنین باید ارتباط فساد دولتی و انواع کلک های دولت و سرمایه داران، محروم کردن ها، تبعیض ها و غیره نیز پرد

فساد در سطح یامعه و دزدی و فریبکاری و تبعیض و غیره را با نظام طبقاتی و روابط تولیدی حاکم و نیز با روبنای سیاسی 

و حقوقی مسلط بر یامعه، برای پرولتاریا و دیگر زحمتکشان آشکار ساخت. این است معنی افشاگری در این حوزۀ خاص و 

 ید با دیدۀ تحقیر به آن نگریست یا بدان کم بها داد.نبا

به یای  ٢٢مادۀ  ١، یا با تکیه بر بند «ایرای بدون تنازل قانون کار»فایعه آمیز است و با  به حد کافی و باالتر از کافیوضع 

آن  ١٧میزی به مادۀ که شالگونی نیم نگاه مالطفت آ ،رژیم« ایرای بدون تنازل قانون اساسی» آن، همچنان که با  ٢بند 

انداخته، همچنان فایعه آمیز خواهد ماند و اگر مقاومت وسیع و مستمر و همه یانبه از سوی کارگران و دیگر توده های 

زحمتکش صورت نگیرد بدتر هم خواهد شد. ما نیازی نداریم با اد اهائی از قبیل اینکه قانون مزد حداقل تنها شامل بخش 

بگیر می شود )که چنانکه دیدیم اد ائی نادرست است( به آشی که شوری اش را خان هم فهمیده  کوچکی از کارگران حداقل

سالح واقعا کارآمد ما، و باید گفت تنها نمک بیافزائیم. ماهیج نفعی در اغراق و یا انعکاس ناقص و یا نادرست اوضاع نداریم. 

 .سالح ما، حقیقت است و تنها باید به این سالح بچسبیم

 آنضمانت اجرائی حداقل دستمزد و تنبیه قانونی در صورت نقض  ضرورت

اقل دستمزد در صورتی ارزش کاربردی دارد که تعیین آن با ضمانت ایرایی همراه باشد؛ مفهوم حد» شالگونی می نویسد:

ه کارکرد اصلی می شود کیعنی نقض آن از طرف کارفرما، تنبیه قانونی به دنبال داشته باشد و گرنه به پدیده ای تزیئنی تبدیل 

آن پوشاندن واقعیت تلخ بهره کشی های خشن از نیروی کار خواهد بود؛ چیزی که دولت های سرمایه داری برای حفظ ظاهر 

 .«از آن استفاده می کنند

 اتیشالگونی در  بارات باال و دنبالۀ آن و در چند یای دیگر مقاله اش از ضرورت ویود ضمانت ایرائی و قوانین و مقرر

برای تنبیه قانونی کارفرمایانی که قانون )یا موافقت نامۀ( مزد حداقل را نقض کنند به صورت کلی و  ام سخن می گوید. 

خواننده انتظار دارد که او پس از این حکم کلی به وضع ایران در این زمینه بپردازد: یعنی بگوید آیا چنین مقررات الزام آوری 

نه؟ یا اینکه چه معایبی دارد و غیره و اگر نیست  نه؟ اگر هست آیا ایرا می شود یا ود دارد یادر سیستم حقوق کار ایران وی

قانونی الزام آوری در سیستم حقوق کار ایران ویود ندارد. اما شالگونی  هایبا صراحت و به طور مستند بگوید که چنین تدبیر

حرف می زند غیر  و در آن تقریبا از همه چیز و همه یا سطر پس از یمالتی که نقل کردم قلم فرسائی می کند ٢١نزدیک 

 ه! ن از ایران و اینکه آیا در سیستم قوانین مربوط به کار ایران تنبیه متخلفان از قانون حداقل مزد پیش بینی شده است یا

حداقل  ای قانون مربوط بهبارۀ ویود یا  دم قوانین تنبیهی برای متخلفان در ایردر نخواسته یا نتوانستهاز آنوا که شالگونی 

 قانون کار است( اظهار نظر کند ما این کار را به یای او انوام می دهیم: ٢٢مزد )که همان مادۀ 

این قانون مربوط به یرائم و موازات های مربوط به  ٢٩٧تا  ٢٩٢قانون کار رژیم یهوری اسالمی شامل مواد  فصل یازدهم

این قانون را نقل می کنیم. این  ٢٩٢آن و سپس مادۀ  ٢قانون کار و تبصرۀ  ٢٢مقررات قانون کار است. ما در زیر ابتدا مادۀ 

 بر دارد.تخلف ورزند را در ٢٢آخری اقدامات تنبیهی در مورد کارفرمایانی که از مادۀ 
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 الی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلـف کـشور و یـا صـنایع  شورای – ٢٢ماده »

از طرف بانک مرکـزی  به درصد تورمی که تویه حداقل مزد کارگران با - ٢: بـه معیارهای ذیل تعیین نماید مختلـف بـا تویـه

مزد بدون آنکه مشخصات یسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار حداقل  - ١یمهـوری اسـالمی ایـران ا الم میشود. 

اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مرایع رسمی  محول شده را مورد تویـه قـرار دهد باید به

  .مین نمایدأشود را ت ا الم می

قانونی به هیچ کارگری کمتـراز حـداقل مـزد  ۀتعیین شدکارفرمایان موظفند که در ازای انوام کار در سا ات  -٢تبصره  

التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد یدید  به در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما تعیـین شـده یدیـد پرداخت ننمایند و

 «.میباشند

 است نگاهی بیاندازیم:  ٢٢که از جمله بیانگر تخلف مربوط به اجرای مادۀ ٢٩٢حال به مادۀ 

، برای هر مورد تخلف حسب ٢٢ ۀماد ۀو تبصر ٧١ - ٢١ - ٣٩از هر یك از مواد مذكور در مواد  نمتخلفا -٢٩٢ماده »

و امور  مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق كارگر و یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار

 خواهد شد.ذیل محكوم ، به ازای هر كارگر به ترتیب اجتماعی تعیین خواهد كرد

 یك كارگر .  ۀبرابر حداقل مزد روزان  ١١ تا ١١نفر٢١ا برای ت - 1

 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر.  ٢١تا ١ نفر، ٢١نفر نسبت به مازاد  ٢١١ برای تا - 2

  .«برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر ١تا  ١، نفر ٢١١ نفر نسبت به مازاد ٢١١برای باالتر از - 3

باید پرسید اکنون که معلوم شد در قوانین رژیم اسالمی ایران تنبیه قانونی درصورت نقض یا تخلف از قانون مربوط به دستمزد 

ا  قانونی ارتوا ی و  حداقل ویود دارد آیا شالگونی راضی می شود؟! واقعیت این است که قانون کار یمهوری اسالمی اساسا

بارۀ تنبیه متخلفان از مواد و تبصره های مختلف ( در٢٩٧تا  ٢٩٢اد زیادی )مواد ضد کارگری است به رغم اینکه شامل مو

 این قانون است!

 «معیار سنجش روشن»مزد حداقل و 

به همین دلیل در  ، نیازمند یک معیار سنوش روشن است.مؤثر حداقل دستمزدهمچنین ایرایی شدن »شالگونی می نویسد: 

 «آن، یک سا ت کار است. ۀمیزان محاسب، گرفته می شود و تا حد زیادی ایرا می شوداقل دستمزد یدی کشورهایی که حد

ود بار در مقالۀ خ باشد و این نکته را چند مزد یک سا ت کاراصرار شالگونی بر اینکه میزان محاسبۀ حداقل دستمزد باید 

اساس مزد سا تی مزد حداقل در ایران در واقع بر هم اکنوناست، زیرا  اصراری بیهوده و تحصیل حاصلتکرار کرده است، 

این  ٢٣٧١: مثال برای سال اساس یک روز کار تعیین می گرددبخشنامۀ وزارت کار مزد حداقل بر طبقپرداخت می شود. 

ر سال های لایر )دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو لایر( در روز تعیین گردیده است د ١٩١٩١١مبلغ مزد برابر 

دویست  -لایر  ١٩٣٢٩١، مزد حداقل روزانه ٢٣٧٢تعیین می شد: مثال برای سال  مزد روزانهاساس گذشته هم مزد حداقل بر

ساعات كار كارگران در شبانه »قانون کار  ١٢بود. از آنوا که طبق مادۀ  –و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج لایر 

، نماینده یا نمایندگان كارفرما با توافق كارگران»این ماده گفته می شود:  ٢در تبصرۀ « ساعت تجاوز نماید ٩از  روز نباید
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قانونی آنان می تواند ساعات كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این 

 «.ساعت تجاوز نكند ٢٢ به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از میزان تعیین كند

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از سا ات کار قانونی تعیین شده »قانون کار  ٣٧همچنین طبق مادۀ 

 «به کار اشتغال دارند به نسبت کار انوام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

لایر و در نتیوه حداقل مزد  ١٩١٩١١برابر  ٢٣٧١ال برای س روزانهبدین سان طبق تصمیم شورای  الی کار، مزد حداقل 

سا تی در ایران برابر 
١٩١٩١١

٩
هیچ تومان در سا ت )یعنی کمی کمتر از یک دالر در سا ت( می شود و  ٣٣٩٢لایر و یا   

 در این زمینه ویود ندارد.  ابهامی

مزد روزانه،  برابر ٣٢معادل روزه  ٣٢مزد کارگراِن حداقلی در ایران، ماهیانه نیست بلکه روزانه است: آنها برای ماه های 

 .برابر مزد روزانه دریافت می کنند ١٧روزه معادل  ١٧برابر مزد روزانه و برای ماه  ٣١روزه معادل  ٣١برای ماه های

 ١٢« )باره حداقل دستمزد در شرایط امروز ایرانتزهایی در»در  ایران )راه کارگر(هیئت ایرایی سازمان کارگران انقالبی 

 ( می نویسد:  ٢٣٧٣اسفند 

، بر پایه سا ت کار تعیین می شود. در حالی که یمهوری اقل دستمزد" معنای  ملی یدی داردیاهایی که "حد ۀاکنون در هم»

کارگر گره زده است؛ معیاری که به حد کافی مبهم است؛ زیرا بنا به اسالمی "حداقل دستمزد" را با مفهوم "حقوق ماهانه" 

 ؛ومترین بخش های طبقه کارگر را دربر بگیرد، یعنی یکی ازمحرت که نمی تواند کارگران پاره وقتتعریف، اوالا مفهومی اس

ا   «.، سا ات کار هفتگی را در ابهام فرو می بردحتی در مورِد کارگران تمام وقت ثانیا

نیز مانند شالگونی اطال ات غلطی در مورد مزد  هیئت ایرایی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(می شود که دیده 

یمهوری اسالمی "حداقل دستمزد" را با »خالف اد ای این هیأت، ی خواننده به ارمغان می آورد. برحداقل در ایران برا

خالف تصور این هیأت، طبق قانون کار سا ات کار هفتگی برای همچنین بر. زده استنگره  «مفهوم "حقوق ماهانه" کارگر

ت أیهاگر شالگونی و «. ابهام فرو نرفته است»سا ت در هفته است و سا ات کار هفتگی قانونی در  ٢٢تمام کارگران حداکثر 

ارت کار در مورد حداقل مزد زحمت خواندن قانون کار و بخشنامۀ وز ایرایی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(

در ایران را به خود می دادند، احتماال این اد اهای نادرست را نمی کردند و به یای آگاهگری به بدآموزی نمی افتادند. در 

ا  ضد کارگری و ارتوا ی اند(  این حالت ممکن بود به نقدی درست و استوار از قوانین و مقررات کار در ایران )که  میقا

 و نه نقدی که پاهایش می لنگد و نمی تواند خود را سر پا نگاه دارد! بپردازند 

. حال «صحبت کردن از حداقل دستمزد بی تویه به سا ت کار چیزی مانند آب به غربال کشیدن است»شالگونی می نویسد: 

اقل مزد سا تی در مورد حد سا ت است بنابراین ٩که معلوم شد مزد حداقل در ایران روزانه است و نه ماهانه و روز کار هم  

سا ت هم بر حسب مزد سا تی کار پرداخت  ٩آن کار نیمه وقت و سا ات کار کمتر از  هیچ ابهامی ویود ندارد،  الوه بر

ا  می شوند، قا دتاا  رانی باید نگ باید سوراخ های غربال شالگونی مسدود شده باشند و چیزی از آنها نریزد! همان گونه که قا دتا

تنبیهی به ضد متخلفان مزد حداقل نیز از میان رفته باشد چون هم حداقل مزد سا تی و هم  تدابیر  نشالگونی در مورد قوانی

 قانونی مربوط به تنبیه متخلفان قانون حداقل مزد در قانون کار و مقررات کار ایران پیش بینی شده اند!
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خاصی ندارد و اگر مزد حداقل برحسب سا ت، « اسرار و کرامات و معوزات»خواننده مالحظه می کند که مزد سا تی 

روز، هفته یا ماه حساب شود تغییری در وضعیت کارگران ایواد نمی کند به شرطی که سا ات کار قانونی روزانه، هفتگی و 

بازنشستگی در هر حالت   ماهانه، پرداخت مزد روزهای تعطیل، مرخصی با حقوق، اضافه کاری، مزایا و غیره و نیز برای

درست محاسبه شوند و قوا د محاسبه در قوانین و مقررات کار یا در قراردادهای دسته یمعی به صورت الزام آور مندرج 

 باشد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، مزد حداقل هم براساس سا ت و هم به صورت ماهیانه یا هفتگی ا الم می شود.

ت که چیزی از غربال نریزد اما نگرانی اصلی این است که آیا چیز قابل تویهی در غربال ویود شالگونی نگران این اس

 دارد؟!!

تکیۀ بیش از حد او به ینبه های حقوقی، صوری شالگونی « بارۀ حداقل دستمزدیادداشت هائی در»یکی از اشکاالت مهم مقالۀ 

. در باال دیدیم که مزد سا تی حداقل کارگران مزد استود این و حواشی حداقل مزد و بی تویهی یا کم تویهی به محتوا و خ

 ٢٣٧٢ایران )به شرطی که کاری پیدا کنند و مزدشان پرداخت شود( کمی کمتر از یک دالر )به نرخ آزاد( است. در سال 

 ٣١/٢١حداقل مزد سا تی در لوکزامبورگ ١١٢١دالر بود در حالی که در سال  ٩٩/١مزد حداقل سا تی در ایران حدود  

سال  52ساله و باالتر )و کمتر از این مقدار برای کارگرانی که سن آنها از  ١١دالر برای کارگران  ٩⁄٢١دالر، در انگلستان 

 ١⁄١دالر، در آمریکا برحسب ایاالت مختلف  ٢٢⁄٧دالر، در آلمان  ٧⁄ ٧١دالر، در بلژیک  ٢١ ⁄١٢کمتر است(، در فرانسه 

 ٩٧⁄٣دالر، در ترکیه  ٩٢⁄٢دالر، در کرۀ ینوبی  ٧٣⁄١دالر، در اسپانیا  ٢٣⁄٩دالر(، در ژاپن  ٧٩⁄٩دالر )متوسط  ١⁄٢١تا 

دالر  ٩١⁄٢دالر، در چین بین  ١١⁄١دالر، در موارستان  ٧٧⁄١دالر، در لهستان  ٩٢⁄٣دالر، در پرتغال  ٩٩⁄٣دالر، در یونان 

میانگین حداقل مزد سا تی در کل ١١٢١دالر بود. در سال  ١١⁄٢الر و در بلغارستان د ٧٧⁄٢دالر، در رومانی  ٧١⁄١و 

 دالر بالغ می شد.  ١٧⁄١اتحادیۀ اروپا به 

اما حتی اگر مقایسۀ بین المللی را کنار بگذاریم و اوضاع طبقۀ کارگر ایران و تحول مزدها و هزینۀ زندگی را در چند دهۀ 

م به وضعیت فایعه بار کارگران ایران )چه اکثریت آنها که مزد حداقل یا کمتر می گیرند گذشته و در حال حاضر بررسی کنی

و چه اقلیت آنها که مزدی بیش از مزد حداقل دریافت می کنند( بیشتر پی خواهیم برد. البته اینها هیچ کدام برای شالگونی 

که خوری در مبارزه برای افزایش مزد )نتایج  ملی در باید از این شناختپوشیده و ناشناخته نیست. اما شناخت کافی نیست و 

ا تعیین و تعریف معیار و مبنائی است که کارگران بتوانند آن ر ،شالگونی می گوید مخالف آن نیست( گرفت. یکی از این نتایج

فاع ی داشته و قابل دتخته یهشی در مبارزات کنونی و آیندۀ خود به کار برند. معیار و مبنائی که پایۀ  لمی و اقتصادهمچون 

ایتما ی طبقۀ کارگر، یایگاه این طبقه در ایتماع و تالش او برای  –باشد و در همان حال منعکس کنندۀ وضعیت اقتصادی 

 تثبیت گوشۀ کوچکی از حداقل حقوقش به  نوان یک انسان در یامعه باشد.

 معیار مزد حداقل چیست و چگونه می توان آن را تعیین کرد؟

همان حداقل مزد سا تی است که « معیار سنوش»یا معیار سنوش حرف می زند اما منظور او از « معیار»هم از شالگونی 

 تعیین می شود. معیاریچه پایه و  در باال بررسی کردیم. اما او نمی گوید این حداقل مزد سا تی چقدر باید باشد و یا بر

اه کرده است. معیار حداقل مزد یا معیاری که برای تعیین حداقل مزد به حداقل مزد اشتب واحدحداقل مزد را با  معیارشالگونی 

از خود حداقل مزد و یا واحد آن )مزد سا تی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و غیره( است. معیار تعیین  کار می رود چیزی غیر

 مزد یاری»، «مزد یاری ای که به تناسب تورم افزایش یابد»، «سبد هزینۀ خانوار کارگری»حداقل مزد کمیتی است مانند 
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و غیره. شالگونی به هیچ یک از این معیارهائی « ایش یابدای که به تناسب تورم و میانگین بارآوری کار یا کسری از آن افز

که برشمردیم اشاره ای نکرده است و تنها روی واحد حداقل دستمزد که از نظر او باید حداقل مزد یک سا ت کار باشد تأکید 

 در قانون کار رمزد حداقل براساس روزانه تعیین می شود و روز کا هم اکنونکرده است که دیدیم تحصیل حاصل است چون 

اساس مزد یک سا ت کار تعیین می حداقل هم اکنون در ایران برسا ت است یعنی در واقع مزد  ٩اکثر یمهوری اسالمی حد

شود. آری شالگونی در مورد واحد مزد حداقل حرف می زند ولی معیار و مبنای تعیین مزد حداقل را یا آگاهانه مسکوت 

 را با واحد مزد حداقل اشتباه کرده است.گذاشته یا معیار تعیین مزد حداقل 

« مۀلغت نا» را از« معیار»معلوم گردد معنی واژۀ « واحد سنوش»دقیقا روشن شود و تفاوت آن با « معیار»برای اینکه معنی 

 م:دهخدا در اینوا می آور

 هوسیله ای که بدان چیز دیگر را بسنوند و برابر کنند بنابراین ترازو و پیمانه معیار است زیرا ب ،اندازه و پیمانه -معیار »

قیاس، سنگی که صرافان بدان امتحان زرسنوه  ترازوی زرسنج .  ،وسیلهٔ  آن دو اشیاء سنویده و پیموده می شوند. ترازوی زر

 .«زر کنند )سنگ محک( و غیره 

است و نمی تواند خود آن چیز باشد چون در این  چیز دیگریو هم منطقی معیار سنوش هر چیز، بدین سان هم از نظر لغوی 

 می شویم. tautologyصورت دچار همان گوئی منطقی 

معیار  اساس آنبتوانند خواست افزایش مزد را بر بحث در بارۀ مزد حداقل بدون بررسی و تحلیل معیار و مبنائی که کارگران

د، بحث چندان مفیدی نخواهد بود. چنین معیار و مبنائی همواره در خواست های کارگران ویود داشته است و مبنا به پیش برن

را به  «نرخ واقعی تورم»که برخی اصطالح  –)مانند سبد هزینۀ زندگی خانوار کارگری، افزایش مزد یاری به تناسب تورم 

را که بیشتر از نرخ  مومی یا متوسط تورم است مطرح می کنند و « نرخ تورم دهک های پائین»کار می برند و برخی 

 غیره(.

ی در مورد مقدار این مزد و یا روش تعیین  شالگونی در مورد معیار تعیین مزد حداقل، سکوت می کند: نه خودش معیاری کم 

تشکل فعاالن  ٢٣نیم میلیون تومان در ماه که از سوی  آن مطرح می کند و نه نسبت به خواست مزد حداقل به میزان سه و

 کارگری مطرح شده نظر می دهد.

هزینۀ  اساسی مشاغل و تعیین حداقل دستمزد برطبقه بند»»در برنامۀ راه کارگر که سال ها پیش تنظیم و ارائه شده خواست 

ا « انوادۀ پنج نفرهمعیشت یک خ مول ین فرنظر شالگونی در مورد حداقل دستمزد اکنون هم باید هم مطرح گردیده است. قا دتا

 از چند ضعف رنج می برد:« اساس هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفرهدستمزد بر»باشد. فرمول 

این است که معیار یا استاندارد زندگی خانوادۀ پنج نفره و در نتیوه هزینۀ آن خانواده مبهم است، بنابراین میزان  ضعف نخست 

مزد درخواستی روشن نیست. بدین سان طبق این فرمول از کارگران د وت می شود برای خواست ناروشنی مبارزه کنند! 

ق و نه بر ،محلی که نه آب آشامیدنی، نه مدرسه و بیمارستان و درمانگاه یک خانوادۀ پنج نفره ممکن است در حلبی آباد یا در

آب لوله کشی و کوچۀ آسفالتی دارد زندگی کند یا در ز فرانیه، ولنوک و نیاوران در یک ویال یا آپارتمان لوکس و موهز با 

سب مناطق مذکور. منظور کدام خوراک و پوشاک و امکانات درمانی و آموزشی و تفریحی و فرهنگی و دیگر تسهیالت متنا

ی ارائه گردد،  است؟ ممکن است گفته شود منظور هیچ کدام نیست. در این صورت باید استانداردی داده شود، یعنی معیاری کم 
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ا معیاری که بر باید به شعار مبارزاتی تبدیل شود  اساس آن بتوان درک مشخص و روشنی از این خواست برنامه ای که قا دتا

 داشت.

! فرض کنیم که در سال معینی حداقل فرمول فوق در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع مویود استاین است که  دوم ضعف

دستمزد بر اساس استاندارد معینی تعیین شد. فرمول راه کارگر می گوید که در سال بعد هم همان باشد. یعنی سال بعد هم هزینۀ 

ضرورت بهبود دائمی زندگی زان تعیین شود. زیرا در این فرمول از خوراک و مسکن و دارو درمان و غیره به همان می

 اثری نیست.  کارگران

این است که در این فرمول تویه نشده که بارآوری کار از یک سو و نیازهای مادی و معنوی انسان ها از سوی ضعف سوم 

تی در کشور سرمایه داری  قب مانده ای مانند دیگر دائما در حال افزایش است. بارآوری کار کارگر دائما افزایش می یابد )ح

ایران و حتی در رژیم والیت فقیه(، نیازهای مادی و معنوی انسان ها و در نتیوه نیازهای مادی و معنوی کارگران دائما 

ان در کارگربراین و حتی در رژیم والیت فقیه(. بنا افزایش می یابد )حتی در کشور سرمایه داری  قب مانده ای مانند ایران

طول زمان بیشتر تولید می کنند )یعنی ارزش و ارزش اضافی بیشتری به ویود می آورند( و نیازهای خود و خانواده شان 

بته معیار قانع باشند که ال« هزینۀ معیشت یک خانوادۀ پنج نفره»دائما بیشتر می شود اما طبق فرمول راه کارگر باید به تأمین 

 ن تعریف نشده است!و استانداردی هم برای آ

با افزایش بارآوری کار، میزان ارزش اضافی تولید شده از سوی کارگر و در نتیوه نرخ ارزش اضافی باال می رود )چون 

طبق فرمول راه کارگر مزدهای حقیقی در بهترین حالت ثابت می مانند(. بدین سان فرمول راه کارگر برای افزایش مزد حداقل 

ائه برای مقابله با این شدت یابی نرخ استثمار ارح داده شد برای افزایش مزد به طور کلی( هیچ تدبیری )و چنانکه باالتر توضی

 نمی دهد.

و همۀ برنامه ها، منشورها، بیانیه ها، تحلیل ها و ا المیه هائی که  ضعف هائی که شمرده شد مختص به راه کارگر نیست

را مطرح می کنند کمابیش از این ضعف ها رنج می برند. من این موضوع  شعار افزایش مزد به تناسب تورم یا هزینۀ زندگی

، با ذکر بندهای مربوط به مزد حداقل ٢٣٧١فروردین ، «ینبش کارگری و مبارزه متشکل برای افزایش مزد» را در نوشتۀ 

کمونیست می نامند ردیابی در برنامه ها و اسناد احزاب و سازمان های سیاسی ایران که خود را حزب طبقۀ کارگر، چپ یا 

 کرده و بسط و توضیح داده ام.

مباحث مربوط به مزد حداقل و معیار و مبنای تعیین آن هم شامل نکات انتقادی یا سلبی اند و هم  نکات ایوابی. فشردۀ این 

 (١بحث ها را که در مقاالت مختلف تشریح  شده در زیر می آورم )

 ست.ا خواستی محافظه کارانهیعنی تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع مویود  نرختناسب خواست افزایش مزد به الف( 

اما در واقع خواستی قهقرائی است زیرا نه افزایش نیازها، به ویژه نیازهای فرهنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه رشد 

. در واقع خواست افزایش مزد به تناسب تورم تلویحا می میانگین بارآوری کار را که با ث افزایش نرخ استثمار می شود

 نیز به ییب سرمایه دار ریخته شود! تمام ثمرات رشد بارآوری کارپذیرد که  الوه بر استثمار مویود، 

ویود دارد که نه تنها افزایش مزد و سقوط قدرت خرید کارگران  های حقیقیمزد کاهش ،در ایران چنان انباشتی از تورمب( 

نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی  ادی )متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار به 
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در ضمن حتی اگر در تمام سال های سلطۀ رژیم یمهوری اسالمی مزدها به تناسب تورم  خانوار بانک مرکزی( کافی نیست.

تعیین می شد از خط فقرمطلق در این سال بسیار پایین  ٢٣٧١یب برای سال افزایش می یافتند باز مزد حداقلی که به این ترت

 تر می بود. 

به خاطر مبهم بودن این بند گرهی از کار باز نمی  ٢٢مادۀ  ١با استناد به بند « سبد هزینۀ خانوار»پ( تعیین مزد بر حسب 

ی کارگران و ویژگی های کار محول شده را حداقل مزد بدون آنکه مشخصات یسمی و روح»می گوید:  ٢٢مادۀ  ١کند. بند 

 شود اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مرایع رسمی ا الم می مورد تویـه قـرار دهد باید به

ی و استانداردیدر این بند مبهم است و تعریف روشنی ندارد. « تأمین»در واقع واژۀ «. مین نمایدأرا ت  ی اینبرا معیار کم 

این نمی تواند مبنائی برای تعیین حداقل مزد باشد. زندگی کارتن خواب یا خانواری که برق تعریف نشده است و بنابر« نتأمی»

می شود! برخی از تشکل های مستقل کارگری هنوز « تأمین»و گاز ندارد یا از آب آشامیدنی سالم بی بهره است نیز به نحوی 

توهم دارند و بدان امید بسته اند. برخی از کسانی که به  نوان نمایندۀ کارگران در شورای  الی قانون کار  ٢٢مادۀ  ١به بند 

، اندکی مزد حداقل و دیگر مزدها را از حدی که دولت ٢٢مادۀ  ١کارگران شرکت می کنند بارها کوشیده اند با توسل به بند 

یگاهی در میان کارگران به دست آورند و بتوانند برای خود امتیازاتی و کارفرمایان مواز می دانند باالتر ببرند تا بدین وسیله یا

 «ت کارفرمایان و دولت روبرو شدنددر زمینه های حرفه ای، اقتصادی و سیاسی از دولت و کارفرمایان بگیرند. اما با مقاوم

(٧) 

 اکثریت مطلق یمعیت کشور را تشکیل میکشورند و با ا ضای خانواده هایشان بزرگترین طبقۀ ایتما ی ایران کارگران ت( 

درصد یا بیشتر(.  ٩١)حدود تولید کنندۀ بخش ا ظم ثروت ایتما ی اند  درصد یا باالتر(. کارگران مزدی همچنین ٧١دهند )

هزینۀ متوسط خانوار شهری  مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. دست کماز این رو طبیعی است که 

بر این مبنا ٢٣٧١برای سال آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنا و معیاری برای مزد حداقل باشد. اگر مزد حداقل اساس بر

ن مزدی چنی برای اینکه قدرت خرید. یم رسیدخواهیا کمی بیشتر معادل سه و نیم میلیون تومان در ماه  مبلغی بهمحاسبه شود 

سال به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط  باید هر چنین مزد حداقلیحفظ شود و تا حدی افزایش نرخ استثمار مهار گردد، 

 (٩کار افزایش یاید. )

و توانی که می تواند « سطح و توان نیروهای مولد»اساس )و نه فقط بر وضعیت و ظرفیت کنونی آنث( اقتصاد ایران در 

و مزدهای  معادل سه و نیم میلیون تومان در ماهاقل ، توانائی تحمل مزد حدرغم تمام ضعف ها و مشکالتشو به  داشته باشد(

باالتر از حداقل )برای مهارت های باال و یا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و غیره( را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیج رو با ث 

خواست مزد حداقل به میزان سه و نیم میلیون تومان های  مومی نخواهد شد.  ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه

تشکل فعال کارگری ا الم شده خواستی بحق و  ٢٣از یانب  دالر است( که ٢)که تقریبا معادل مزد سا تی در حدود  در ماه

دالر است  ٢. کافی است تویه شود که مزد حداقل سا تی در یونان تقریبا در همین حدود از نظر اقتصادی قابل تحقق است

درصد کاهش یافته( و این در حالی است که یونان در بحران اقتصادی شدیدی به  ١١به میزان  ١١٢١)که البته نسبت به سال 

ام از اقتصاد ایران است ضمن آنکه کل انباشتۀ و سر می برد و توان و تنوع منابع اقتصادی )طبیعی و انسانی( آن بسیار کمتر

میلیارد  ٢٧١⁄١میلیارد دالر است و بدهی خاریی ایران تنها به  ٢٩٩یا تقریبا  میلیارد یورو و ٢١١خاریی یونان در حدود 

انان به درصد وام خاریی یونان است(. فریاد ا تراض از یانب برخی از فعاالن ایتما ی و اقتصادد ١⁄٢دالر می رسد )که 

 . مبنای  لمی نداردنیم میلیون تومان در ماه  ضد خواست مزد حداقل به میزان سه و
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خالف تبلیغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنها در درون ینبش کارگری، افزایش مزد مویب تورم نمی شود هرچند بر

 ممکن است با ث کاهش نرخ سود گردد.

نظام کاِر مزدی ادامه داشته باشد موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به  شیوۀ تولید سرمایه داری وتا ج( 

م طبقۀ پرچ .تحولی نمی گردد چنین هیچ میزانی از افزایش مزد با ثتحول نخواهد یافت و انسان هائی آزاد از ستم و استثمار 

الغای نظام کاِر »بلکه « مزد  ادالنه»گفته، نه « بها، سودمزد، »سال پیش در  ٢١١، همان گونه که مارکس بیش از کارگر

 برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می تواند تحقق یاد. است که با« مزدی

افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی چ( 

 و طبقاتر از وضعیت خود و یامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی یامعه در یهت محو استثمار طبقۀ کارگ

همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و 

. از این رو مبارزه برای ایه داری و نظام کاِر مزدی را تقویت کنددر نهایت تالش تاریخی کارگران برای برانداختن سرم

افزایش مزد، همچنان که مبارزه برای دیگر خواست های اقتصادی، ایتما ی و سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل 

 شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کاِر مزدی، تعطیل بردار نیست.

 جمع بندی کلی

رضا شالگونی را در زمینۀ مزد حداقل به تفصیل بررسی کنم. مهم ترین نکاتی که  کوشیدم دیدگاه های محمدمن در این نوشته 

 در نقد این دیدگاه ها توضیح دادم چنین اند:  

تعریف شالگونی از مفهوم مزد حداقل و کارکرد آن پذیرش دربست و غیر منقدانۀ تعریف سازمان بین المللی کار است و  - ٢

این مزد حداقل در نوشتۀ او نادیده گرفته شده اند. او همچنین تویه ندارد که مزد حداقل ایتما ی مزد و بنابر –مفهوم اقتصادی 

مطلق کارگران در همین حد یا کمتر است، بلکه در تمام یوامع سرمایه داری مبنای دیگر  نه تنها در ایران، که مزد اکثریت

شالگونی به طور است.  امر همۀ کارگرانمزدهاست. بدین سان مبارزه برای افزایش مزد حداقل و پشتیبانی از این مبارزه 

ز بقیۀ ا ،اکثریت کارگران را تشکیل می دهند راندر ای که ،مکانیکی مزد حداقل را از دیگر مزدها و کارگران حداقل بگیر را

 کارگران را از نظر دور نگاه می دارد.رگران حداقل بگیر و بقیۀ کاکارگران یدا می کند. او پیوند ارگانیک بین منافع 

ای که مارکس در تعیین ارزش نیروی کار مطرح می کند ربطی به درک «  نصر تاریخی و اخالقی»درک شالگونی از  – ١

مارکس از این مقوله ندارد. منظور مارکس از این مقوله نیازهای غیر فیزیکی طبقۀ کارگر است که به شرایط تاریخی و 

ایتما ی یامعه ای که طبقۀ کارگر در آن پرورش می یابد بستگی دارند. در حالی که شالگونی تعریفی از  نصر تاریخی و 

مبارزۀ طبقاتی قلمداد می کند. من با نقل قول های فراوان از آثار مختلف اخالقی به دست نمی دهد و آن را زاده و محصول 

فیزیکی طبقۀ کارگر است.  به طور روشن نیازهای غیر«  نصر تاریخی و اخالقی»مارکس نشان دادم که درک مارکس از 

دانسته  ۀ مبارزۀ طبقاتیدیعنی نیازهای غیر فیزیکی کارگران را محصول و زا«  نصر تاریخی و اخالقی»بدین سان شالگونی 

کنون همه تصور می کردند که نیازهای کارگران مویب مبارزه شان می شود اما شالگونی کشف کرده که مبارزۀ است. تا

 است! موید نیازطبقاتی 
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که از نظر او بدیهی هستند حرف می زند و از خواننده می خواهد که مانند او این « مسلمات»شالگونی از یک رشته  – ٣

از شمول قانون کار  به طور کلیاین است که کارگاه های زیر ده کارگر « مسلمات»را بپذیرند. یکی از این « مسلمات»

مربوط به مزد حداقل به آنها که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند این بحث های وری اسالمی کنار زده شده اند بنابریمه

تنها به اقلیتی از کارگران مربوط می گردد. من با ارائۀ اسناد مربوط به معافیت کارگاه « بهترین حالت»ربطی ندارد و در 

به هیچ ویه از  رهای زیر ده نفهای زیر ده نفر از برخی مقررات قانون کار )که در پیوست آمده( نشان داده ام که کارگاه 

قانون کار که مربوط به مزد حداقل است معاف نیستند و اظهارات شالگونی در این باره که مزد حداقل به بخش  ٢٢مادۀ 

تزهائی در »در  («هیأت ایرائی سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر »کوچکی از کارگران مربوط می شود و نظر 

ا از اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار »( مبنی بر اینکه ٢٣٧٣اسفند  ١٢« )قل در شرایط امروز ایرانبارۀ دستمزد حدا رسما

 غلط است.« کنار گذاشته شده اند پوشش همه قوانین کار

ود، ششامل اقلیتی از کارگران می « در بهترین حالت»است که روند تعیین مزد حداقل « مسل م»از آنوا که برای شالگونی  – ٢

 ، نمی داندزی که در باره اش مقاله می نویسد و اصرار بر این  دم اطالع دم اطالع دقیق و مستند از چی به  بارت دیگر به

بر هم درخالف تصور او کارگران کارگاه های زیر ده نفر را که بر -تنها در بارۀ مزد حداقل  که در روند تعیین مزد حداقل نه

حداقل نرخ افزایش اسمی مزدهای باالتر از بارۀ افزایش اسمی مزد حداقل و )یعنی در م مزدهاتمابارۀ بلکه در -می گیرد 

 ( تصمیم گیری می شود.حداقل

این است که مزد حداقل باید ضمانت ایرائی داشته باشد و  –که این بار غلط نیست  –یکی دیگر از مسلمات شالگونی  – ١

قوانینی ویود داشته باشند که کارفرمایانی را که قانون مزد حداقل یا قرارداد دسته یمعی در بارۀ مزد حداقل را که حکم قانون 

سازمان بین المللی کار ه نامۀ دارد نقض می کنند به موازات برسانند. شالگونی با ذکر این موضوع که از مقررات مقاول

 بارۀ آن سرانوام نمی گوید که آیا در قانون کار ایران چنین تدابیری هست یافصل دربارۀ مزد حداقل است و توضیحات مدر

بارۀ قانون کار در ٢٩٧تا  ٢٩٢نه؟ هرکس به قانون کار ایران نگاهی بیاندازد خواهد دید که فصل یازدهم آن یعنی مواد 

اقل پیش بینی خلفان مادۀ مربوط به مزد حدموازات هائی در مورد مت ٢٩٢کار است و به طور مشخص مادۀ متخلفان از قانون 

 رژیم او را راضی می کند؟! رکرده است. معلوم نیست تذکر شالگونی چه ضرورتی داشته و آیا ویود این مواد در قانون کا

« هیأت ایرائی»کند که مزد حداقل باید سا تی باشد. او و  شالگونی به  نوان یک چارۀ درد و شفای بیمار پیشنهاد می – ٧

بارۀ مبهم و در« "حقوق ماهانه" کارگر گره زده استیمهوری اسالمی "حداقل دستمزد" را با مفهوم »تصور می کنند که 

در مورد مزد بودن حقوق ماهیانه و کار پاره وقت و غیره داد سخن می دهند. آنها اگر نگاهی به بخشنامه های وزارت کار 

ر در قانون کار است و نه ماهانه و چون سا ات روزانۀ کا مزد حداقل در ایران روزانهحداقل انداخته بودند می دیدند که 

طبق تصمیم شورای . مثال سا تی است مزد کارگران حداقلی در ایران  مالا سا ت در روز است  ٩اکثر یمهوری اسالمی حد

لایر و در نتیوه حداقل مزد سا تی در ایران برابر  ١٩١٩١١برابر  ٢٣٧١برای سال  روزانه الی کار، مزد حداقل 
١٩١٩١١

٩
  

، که یکی از پائین ترین مزدهای حداقل تومان در سا ت )یعنی کمی کمتر از یک دالر در سا ت( می شود ٣٣٩٢لایر و یا 

هیأت »ویود ندارد. تالش شالگونی و همچنین  یچ ابهامیه بدین سان در مورد مزد حداقل سا تی در ایران در یهان است.

 شت بر درِ و م تحصیل حاصل «اقل دستمزد بر مبنای یک سا ت کار باشیمباید خواهان تعیین حد»مبنی بر اینکه « ایرائی....

 است.باز کوبیدن 
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 از]مبارزه برای تأمین ایتما ی[ مسلم است که اوالا چنین مبارزه ای »یکی دیگر از مسلمات شالگونی چنین است:  – ٩

ا می تواند نیروی توده ای قابل تویهی را در میان بخش های تهیدست بیدار کند  .اقل ستمزد پرت تر نیستمبارزه برای حد ثانیا

« پرت بودن»از گفتۀ شالگونی می توان گرفت: اول اینکه دریۀ نتیوه چند «. و به صحنه مبارزه سازمانیافته مستقل بکشاند

بارزه برای حداقل دستمزد یا برابر با دریۀ پرت بودن مبارزه برای تأمین ایتما ی است و یا از آن پرت تر است! دوم تعیین م

دادن مبارزه برای انتخاب  رصۀ مبارزه! و سوم قرار این یا آن خواست کارگری به  نوان معیاری برای «دریۀ پرت بودن»

مین ایتما ی! شالگونی وحدت ارگانیک  رصه های مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر چه حداقل دستمزد در مقابل مبارزه برای تأ

ایتما ی( یا مبارزۀ سیاسی و غیره را از نظر دور نگاه می دارد و رقابت و تقابل  -در یک حوزه )مثال مبارزۀ اقتصادی 

 تصنعی بین  رصه های مختلف مبارزه به ویود می آورد.  

شالگونی از ضرورت تشکل برای پیشبرد مبارزه برای افزایش مزد حداقل و  رصه های دیگر سخن می گوید. اما تویه  – ٩

ترین  رصه ها برای ایواد تشکل کارگری در کشورهای مختلف افزایش مزد یکی از نخستین و کارآندارد که مبارزه برای 

شکال و شالگونی به ا ز  رصه های دیگر برای پیشبرد امر تشکل نیست.یهان بوده است. این البته به هیچ رو نافی استفاده ا

در ایران )به رغم اینکه تشکیل ارزش ذخیرۀ صنعتی یا یمعیت بیکاران را یکی بهانه های مختلف مانند نرخ باالی بیکاری 

 هبی تویه به اینکخ نشینان )، ویود بازار سیاه کار، تبلیغات رژیم در حمایت از کواز قوانین مطلق سرمایه داری می داند(

و حتی  دفاع نمی کنند «لطف و کرم رژیم»حتی  وامل مزدور و دست نشاندۀ رژیم هم از مزدهای حداقل مصوب همچون 

صادقی و غیره مزدهای حداقل مصوب را بسیار  ،مانند محووبیعنی  ناصر معلوم الحالی برخی از شناخته شده ترین آنها 

ب در برخی سال ها مزد حداقلی درحدود پنواه درصد یا بیشتر از مزد حداقل مصوب پیشنهاد کرده و محوو ناکافی می دانند

 افزایش مزد را تقلیل دهد.می کوشد اهمیت مبارزه برای مستقل تشکل های کارگری ضعف ( و بود

از یانب رژیم را از یمله به این دلیل رد می  "حداقل دستمزد" با مفهوم "حداقل هزینه خانواده"شالگونی مرتبط  کردن  – ٧

ی ارائه نمی ک به دست ی روشنی برای مزد حداقلهیچ معیار کم  کنند که  ند، در مورد نمی دهد. اما خود نیز هیج معیار کم 

مان و در ه را ترییح می دهدا الم کرده اند سکوت ٢٣٧١معیار و نیز مبلغی که تشکل های فعاالن کارگری برای مزد سال 

 ند!کف می ز ٢٣٧١تشکل کارگری در مورد مزد حداقل سال  ٢٣حال برای برخی از مخالفان خواست 

را در « سازمان انقالبی کارگران ایران )راه کارگر( هیأت ایرائی»من در این نوشته یک رشته از اشکاالت شالگونی و 

هائی که ارائه دادند بررسی کردم. در اینوا تنها چیزی زمینه های نظری، شیوه و روش برخورد به مسایل کارگری و راه حل 

 که می توانم اضافه کنم این است:

 درمانند درمانند! که با این درد اگر در بند ِ

 پانوشت ها

ا moralisches در انگلیسی و فرانسوی و  moralواژۀ  (٢) به معنی اخالقی در  در آلمانی که مارکس به کار برده صرفا

)در مفهوم   الوه بر اخالقی( نیست بلکه معنی وسیع تری دارد. صفت مورال  ethical, éthique, ethischمفهوم اتیک )

 ملی یا چیزی که خیر یا شر توصیف می شود و یا کاری که انوام آن توصیه یا نهی می گردد(، به معنی مربوط به آداب و 

است. مورال در معنی غیر  غیر فیزیکیبه طور کلی به معنی رسوم و هنوارها، به مفهوم معنوی و روحی )و روحیه ای(، و 
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نیز در سده های هیودهم و نوزدهم به کار می رفته و اکنون نیز گاهی به کار  moral sciencesفیزیکی مثال در اصطالح 

اژۀ و دیگربرد اطالق می شود. یک کارمی رود که تنها شامل  لم اخالق نیست بلکه به همۀ  لوم انسانی، ایتما ی و سیاسی 

مربوط می گردد. مثال « فیزیکی ارزش زدائی غیر»ندارد و به « اخالق»در اقتصاد سیاسی است که هیج ربطی به « مورال»

ماشین یا ابزار کامال نوی به خاطر اختراع ماشین یا وسیلۀ مشابه دیگر که بازده باالتری نسبت به آن دارد، و یا به خاطر کار 

ی که با ث می گردد دیگر از آن ماشین استفاده نشود، تمام یا بخشی از ارزش خود را از دست می بست روند تولیدی خاص

 ار این نوع ارزش زدائی -از یمله در آثار مارکس  –. در اقتصاد سیاسی ناشی از فرسایش فیزیکی ماشین نیستدهد که 

است. بدین سان تریمۀ واژۀ  زدائی غیر فیزیکیارزش می نامند که به معنی  moral depreciationارزش زدائی مورال 

به اخالقی در یمالتی از مارکس که در باال نقل شده اند دقیق نیست و تمام بار این واژه را انتقال نمی دهد. شاید « مورال»

 در این مورد گویا تر باشد. غیر فیزیکیمورال به « سلبی»تریمۀ 

می نامید(، مانند بهای هر کاالی « بهای نیروی کار»و نه « بهای کار»او آن را ( ریکاردو بر آن بود که مزد کارگران )که ١)

است.. قیمت طبیعی از نظر ریکاردو مزدی است که وسایل معیشت « قیمت طبیعی»و یک « قیمت یاری»دیگر دارای یک 

 معیشت و چیزهای الزم برای حفظکارگران و ادامۀ نسل آنها را بدون افزایش یا کاهش تأمین کند. مزد طبیعی به قیمت وسایل 

 کارگر و خانواده اش بستگی دارد. 

ا « قیمت یاری کار» در بازار برحسب رابطۀ بین  رضه و تقاضا دریافت  یا مزد یاری قیمتی یا مزدی است که کارگر واقعا

به سمت مزد طبیعی می کند که می تواند از قیمت طبیعی کمتر یا بیشتر باشد. از نظر ریکاردو مزد یاری در درازمدت 

باید در حدود مزد طبیعی )وسایل معیشت الزم برای کارگر و برای حفظ نسل و  گرایش می یابد. ریکاردو معتقد بود که مزد

نه افزایش آن( حفظ شود. چون مزد باالتر با ث رفاه کارگران و افزایش یمعیت کارگری می گردد که به نویۀ خود به کاهش 

 (١، فصل اصول اقتصاد سیاسی و مالیاتمزد و یا بیکاری می انوامد. )ریکاردو، 

قانون آهنین مزدها »ۀ سرمایه داری به حداقل برای بقا یا مزد بخور و نمیر می رسد و این را عبر آن بود که مزد در یامالسال 

( نشان داد که مزد کارگران در یامعۀ سرمایه داری نقد برنامۀ گوتامارکس در نوشته های مختلف )از یمله در «. می نامید

 شد و آنچه السال می گوید نه تنها تازه نیست بلکه نادرست هم هست.می تواند از مزد بخور و نمیر بیشتر با

، مزد را شامل دو بخش می داند: نخست بخشی ٢٩٧٩ -٢٧٩٣انگلیسی  –پی یرو سرافا، اقتصاددان نئوریکاردوئی ایتالیائی 

می نامد  Subsistence Wagesیا مزد بخور و نمیر « مزد بقا»که تنها با ث حفظ و بازتولید نیروی کار می شود که آن را 

می نهد. از نظر سرافا کارگران و سرمایه  Surplus Wages«مزد اضافی»و دوم بخشی که از این حد تواوز کند که به آن نام 

« قابتر»، یعنی آن مقدار از تولید خالص که از مزد بخور و نمیر بیشتر است، با هم وارد «مازاد تولید»داران بر سر تقسیم 

 شوند. و مبارزه می

وصیفی ت« مازاد»هرچند در این نظریه تضاد بین کار و سرمایه به شکل محدودی در نظر گرفته شده اما توصیف مبارزه برای 

یک یانبه و ناقص از مبارزه بین کار و سرمایه است. سرمایه داران حتی می توانند در شرایط معینی مزدی کمتر از مزد 

 مااش نیروی کار دست پیدا کنند. زران در اثر مبارزه می توانند به مزدی باالتر از اربخور و نمیر بپردازند. به  کس کارگ

یت کارگران به  نوان طبقه موقع ،هیچ مقدار افزایش مزدبا چنین حالتی نمی تواند هدف دراز مدت کارگران باشد زیرا حتی 

ر سر نیست بلکه ب« مازاد»دست در یامعه تغییر پیدا نمی کند. د وای بین کارگر و سرمایه دار تنها بر سر تصرف ای فرو
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بلکه در تولید هم هست. کارگران نه تنها در زمینۀ شیوۀ توزیع ثروت بلکه  ،چگونگی به کار انداختن آن نه تنها در مصرف

 دارند.  بسیار  میقی با سرمایه داران تضاد در چگونگی تولید )شیوۀ تولید( و اهداف آن نیز 

ا م از مزد  –یمع کل بیمه شدگان اصلی مشمول قانون کار  ٢٣٧٢اساس داده های سازمان تأمین ایتما ی، در خرداد بر( ٣)

نفر آنها را مستمری بگیران اصلی تشکیل می  ١٩١١٧٢١نفر بوده اند که  ٢٣٣١٩٧٧١ –و حقوق بگیر و مستمری بگیر 

در حدود  ٢٣٧٢دادند. باالتر دیدیم که یمعیت کل مزد و حقوق بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین ایتما ی در خرداد سال 

 میلیون نفر بود.  ٢١

که از نظر بیمۀ ایتما ی  به  میلیون نفر است زیرا اوال در ارقام باال کارگرانی ٢١البته یمعیت طبقۀ کارگر ایران بیش از

سازمان دیگری غیر از سازمان تأمین ایتما ی وابسته اند ملحوظ نشده اند )مانند کارگران وزارتخانه ها و دیگر سازمان های 

ا  اداری دولتی. مثالا  کارگرانی که  معلمان و دیگر کارگران خدماتی در رشته های مختلف خدماتی و تولیدی  مومی(. ثانیا

ای این بر قانون کار نیستند مانند بخش مهمی از کارگران مزدی کشاورزی، یا کارگران فصلی و غیره. افزون برمشمول 

محاسبۀ یمعیت کل طبقۀ کارگر باید نه تنها کارگران شاغل بلکه کارگران بیکار و یویندگان کار را نیز در نظر گرفت. 

نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از ارقام فوق کم کرد.  همچنین باید یمعیت مدیران و کادرهای دولتی و خصوصی و

اساس داده های سال های پیش و تخمین تا حد ممکن دقیق داده هائی ر موارد باال در دست نیست اما براطال ات به روز شده د

میلیون نفر برآورد  ١⁄٢٧تا  ١⁄٢٢که اکنون در دسترس نیستند، می توان یمعیت کارگران شاغل و بیکار ایران را رقمی بین 

 کرد که با خانواده هایشان اکثریت مطلق یمعیت کشور را تشکیل می دهند.

برای مالحظۀ برخی روش های محاسبۀ یمعیت طبقۀ کارگر ایران و داده های سال های پیش، خوانندۀ  القه مند می تواند 

نوشتۀ  ٢٣٧٣شهریور و مهر ایتما ی ایران،  - ادیطبقاِت یامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصمثال به مقالۀ 

 سهراب شباهنگ ریوع کند. این مقاله در سایت آذرخش قابل دسترسی است. 

روند  ٩، بخش سوم: تولید ارزش اضافی مطلق، آخر فصل ٢( برای توضیح بیشتر در این باره ریوع کنید به سرمایه ج ٢)

کار و روند تولید ارزش اضافی. مارکس در آنوا مثالی از کار ساده، کار کارگر ریسنده، و کار پیچیده، کار کارگر یواهرساز، 

 مطرح و آنها را با هم مقایسه می کند.

، ٢٣٧٢بهمن  ،«خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ایران»( خوانندگان می توانند برای توضیحات بیشتربه مقاله های ١)

ینبش کارگری و مبارزه متشکل » ، ٢٣٧١، فروردین «نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران» 

و به نوشته های دیگری در این باره که سال های پیش نگاشته شده و در سایت آذرخش  ٢٣٧١فروردین ، «برای افزایش مزد

 قابل دسترسی اند ریوع کنند.

برای تعیین مزد حداقل در  ٧١فرامرز توفیقی،  ضو کارگروه  ٢٣٧١ز یمله در یریان تعیین مزد حداقل برای سال ( ا٧)

و تمایل دولت و کارفرمایان برای تضعیف  ٢٢ا تراض به  دم ر ایت بند دو ماده »به دلیل  شورای  الی کار، به گفتۀ خود

   ١١٢٧مارس  ١١اقتصاد آنالین –« سر باز زد تعیین مزد سال یاریوضعیت معیشتی کارگران از حضور در آخرین یلسه 

( می توان نشان داد که اگر مزدی که به تناسب تورم به روز شده به تناسب نرخ افزایش بارآوری متوسط کار نیز افزایش ٩)

همان نرخ سابق را حفظ یابد، این امر با ث می شود که نرخ ارزش اضافی )نرخ استثمار( ثابت بماند یعنی شدت استثمار 
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کند، البته به شرط آنکه کارگران در مقابل افزایش مزد با افزایش سا ات کار روزانه، حذف یا کاهش مرخصی ها، حذف یا 

کاهش مزایا و تأمینات ایتما ی، طوالنی کردن سال های کار برای بهره برداری از حقوق کامل بازنشستگی  و غیره موایه 

 نگردند.

 پیوست

  ز شمول برخی از مقررات قانون کاره معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر اآیین نام

 قانون کار( ۱٩۱موضوع ماده )

مورخ  ٩۷٢٩۷، موضوع نامه شماره بنا به پیشنهاد شورای  الی کار ١٧/٢١/٢٣٩٢هیات وزیران در یلسه مورخ 

، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت امور اقتصادی و داراییزارتخانه های کار و امور ایتما ی، و ٢١/٢٣٩٢/٢۷

 تصویب نمود : -٢٣۷٧مصوب  –قانون کار( ٢٧٢ماده ) و برنامه ریزی کشور و به استناد

 موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد : -۱ ماده 

، ( ١٩، ماده )( ١٩، ماده )( ١۷، ماده )( ٢٧، ماده )( ٢٩، ماده )( ٢٩، ماده )( ٢۷، ماده )( ٢١، ماده )( ٢١تبصره ماده )

( ۷١، ماده )( ۰٩، ماده )( ۰۷، ماده )( ۰٢، ماده )( ۰١، ماده )( ۷٧، ماده )( ۷٩، ماده )( ٣١، ماده )( ٣٢، ماده )( ١٧ماده )

، ماده ( ٢۷٧، ماده )( ٢٢١، ماده )( ٩١، ماده )( ٩٢، ماده )( ٩٩، ماده )( ٩٣، ماده )( ۷۷، ماده )( ۷۰، ماده )( ۷۷، ماده )

در ارتباط با مواد ( ٢٩٣، ماده )( ٢۰۷ماده )( ٢۰۰، ماده )( ٢۰۷، ماده )( ٢۰٣، ماده )( ٢۰١، ماده )( ٢۰٢، ماده )( ٢۰١)

 .قانون کار ( ٩٢در ارتباط با ماده )( ٢٩۰و ماده )( ٢۰۰الی )( ٢۰١)

 مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد . -۲ ماده

تشکیالت کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا  دم تمدید آیین نامه  -تبصره

 ار ا الم نمایند .و یا اصالحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای  الی ک

 روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود : -٥ ماده

در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و  -۱

 ارسال می گردد .نسخه دیگر به واحد کار و امور ایتما ی محل 

و امثال  ، فوت مالکز قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، ادغام در کارگاه دیگرهر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه ا -۲

اینها در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی باشد و کارفرمای یدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد 

 بود .

قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در  –٥

روز از ( ٢۰می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خو باز می گردد. چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از )

نوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین اریاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است س

 حقوق پرداخت نماید .

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مرایع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت  –۴

وی را در مدت مذکور پرداخت و وی  آن یزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای

را مشغول به کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر 

نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مرایع حل اختالف پیش بینی شده در 

http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/
http://www.accpress.com/news/1390/01/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c/
http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF187-%D8%AA%D8%A7203/
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روز تحت ( ٩۰تا ) ( ۷۰کار می توانند با تویه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل )قانون 

  نوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند .

کثر تا دو ماه پس از پایان خدمت در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حدا -۵

به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه 

 آخرین حقوق خواهد بود .

ع حل مرای هر گاه کارگر آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور ایتما ی رسیده است به تشخیص –۶

اختالف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به  نوان سنوات خدمت به وی 

پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون  لت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به 

یع حل اختالف پیش بینی شده در قانون کار اقامه د وی نموده و مرایع مذکور می توانند توافق نرسند کارگر حق دارد به مرا

روز تحت  نوان مزایای پایان کار ( ٩۰تا ) ( ۷۰با تویه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین )

 تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

ارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد چنانچه خاتمه قر -۷

 روز مزد به وی پرداخت نماید . ٣١کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 

سا ت و  ۷۷ر در هفته از مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این که مدت کا -۸

 سا ت تواوز ننماید .( ٢٩۷در چهار هفته متوالی از )

درصد  الوه بر مزد ( ٢١هر گاه به مویب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ) –٩

 به  نوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.

هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت  روز یمعه روز تعطیل -۱۱

 کار ، تعطیل روز یمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته به  نوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد .

سمی و تعطیل هفتگی روز کاری است و روزهای تعطیل ر( ١٢مرخصی استحقاقی ساالنه با استفاده از حق السعی ) -۱۱

 یزو مرخصی منظور نخواهد شد .

 روز کاری خواهد بود .( ١۷مرخصی استحقاقی ساالنه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ) -۱۲

 کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نماید . -۱٥

 ق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند .کلیه کارگران در موارد زیر ح -۱۴

 ازدواج دایم . -الف

 فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان . -ب

 رضا عارف محمد -معاون اول رییس جمهور                            

————————————————————————————————— 

 ، موضوع مادهز شمول برخی از مقررات قانون کاردارای کمتر از ده نفر کارگر اتمدید آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک 

 قانون کار( ۱٩۱)

وزارت کار و امور  ٢٣٩۷/٢١/٢٩مورخ  ٧٩٧۰٧بنا به پیشنهاد شماره  ٢٣٩۷/٢١/٢٩هیات وزیران در یلسه مورخ 

 تصویب نمود:-٢٣۷٧مصوب  –قانون کار یمهوری اسالمی ایران ( ٢٧٢ایتما ی و به استناد ماده )

های کوچک کمتر  موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاه ،٢٣٩٢/٢٢/٩هـ مورخ  ١٩٧١٧ت / ۰۷٣٧١تصویب نامه شماره

 از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می شود.

 پرویز داودی –معاون اول رییس جمهور   


