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 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

 علیرضا ثقفی

یكند. اگر در گذشته میر مییشان تغیخ معنایند واژه ها در طول تاریگویم

: توان گفتیم ینشن گرفت جان برادر كه كاركرد اكنون به روآگفتند مزد 

 . "مزد ان نگرفت جان برادر كه كار كرد"

دارد "كه در اواخر سال  یا راه حلیران آیا یدر مقاله "بحران اقتصاد 

 یحكومت فعل ین زدن هایت كانون منتشر شد نوشتم كه باال و پائیدر سا 94

اكنون . ندارد یقبل یهادولت یهابا تالش یتفاوت یحل مشكالت اقتصاد یبرا

در جنبش بحثش كه امسال بكشانم دستمزد  مسالهبحث را به  نیخواهم همیم

شتر یبحث دستمزد ببه درست یا غلط هر چند  هم چنان ادامه دارد. یكارگر

زان حداقل دستمزد یكار م یعال ین شوراآكه در  شودمطرح میاسفند ماه  در

خاطر ه رسد كه بیاما امسال به نظر م .كندین میین را تعآش یو افزا

 یبحث كم ،ن موضوعیاز مسائل و از جمله دو برخورد متفاوت با ا یاریبس

 . كشدارتر از قبل شده است

كار در بازار  یرویمت نیا قی گر مزد كاریا به زبان دیبحث دستمزد و 

م بحث مزد كار را از یاگر بخواه. همواره از مطالب قابل بحث بوده است

زان یبه م یارزش هر كاالئم كه یرسیم یم به همان حكم كلیه اغاز كنیپا

ن جا بحث دستمزد كه منتزع از ین است اما در اآموجود در  یكار اجتماع

مستقل  یاتیخود ح یبرا یدار سرمایهكار است در جامعه  یرویهمان ارزش ن

دو موضوع  یعنیكند. یده تر میچیموضوع را پ ین امر كمیگرفته است كه ا

درهم  یدار سرمایهدر جامعه  ،كاال و پول یبا حالت بت وارگ نسبتا مستقل

 . خته استیآم

 یشود و از طرفیف میبا كار اجتماعا الزم درون آن تعر یارزش كار از طرف

افته ین ارزش یبا ا یاریفاصله بس یه داریكار در جامعه سرما یرویمت نیق

وكرات ها را در نظر یزیدر دوران ف یاسیاقتصاد س یهافیاگر تعر یحت. است

را هم به  یم و ارزش اضافیكار و محاسبه قرار ده ین را مبناآم و یریبگ

 یكار از كاالها و خدمات به اندازه ا یروید سهم نیم باز هم بایورآحساب 

 ین امریاما ا. كند یاو را در سطح متعارف بازسازكار    یرویباشد كه ن

. ستین نرش ایچ وجه حاضر به پذیامروزه به ه یه داریاست كه نظام سرما

كار قائل  یروین ید برایبازتول و یحق زندگ یامروز حت یه دارینظام سرما

ها را تنها ده است كه انسانیرس یاصول انسان یست و به آن چنان فروپاشین

 یرفتار ،كار یروینها به عنوان نآداند و با یبار مصرف م كی یهمانند كاال

امروزه جه یاو را بر طرف كند. در نت یدهد كه تنها سود آنیرا انجام م

م یا تسلیانسان  یبقا یبحث بر سر تالش برا یبه نوع ،بحث ما بر سر دستمزد

 یارهاین جهت مباحث دستمزد از همان معیبه هم. است یه داریبه سلطه سرما

م و به یبگذر ن بحثیا اگر از یحت. شودیاغاز م یمورد قبول جامعه انسان
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د به گونه یدستمزد با، میبسنده كن یه داریخود سرما یقانون یار هایمع

ن كند كه او یتام یرا به صورت یك خانواده كارگری یباشد كه زندگ یا

شامل  ینیگزین جاین كند كه ایگزیافته و جایكاش را باز یرویبتواند ن

فرزندان كارگران و  ین زندگیا تامید و یكار جد یرویموزش و پرورش نآ

 شود.یانان م یانسان یازهایه نیران و كلیحقوق بگ

ن وجود آاما بحث دستمزد امسال از ان جا باالگرفت كه دو بر خورد با 

دستمزد در كنار هم  یبرا یشنهادین وانمود شد كه دو مبلغ پیداشت و چن

ون و پانصد یلیك میست تا یون و دویلیك میمبلغ  یكیقرار گرفته است. 

 ون و پانصد هزار تومان. یلیمبلغ سه م یگریهزار تومان و د

ا اساسا در شرائط یآ یشنهادین مبالغ پیا چنین سوال ان است كه آیاول 

ا یو  ران قابل پرداخت استیه دارانه حاكم در اینظم سرما یموجود برا

 یهاورین ییدر رو جه به توازن قوا و رووبا ت یاساسا در شرائط كنون

م و آنها راه یزنیخودمان را مما حرف  ا آنكهی مختلف قابل قبول است؟

 شینما با هم ندارد مگر یر هم چندان ارتباطین دو مسیروند و ایخود را م

 ؟ك تعارض و...ی

ن است كه در شرائط آ یمانوتن یولیم میك و نیاستدالل طرفداران دستمزد  

پرداخت  یبرا رانیساالر در ا سرمایهاست كه نظام  ین حداكثر توانیحاضر ا

ن نظام یرش همیذرد كه با پیگین در نظر مین چنیرا ا مساله یعن. یدارد

ن توان یش از ایم بیریرا در نظر بگ ید ناخالص ملیلوو با فرض آنكه ت

 جود ندارد و...وپرداخت 

ها و اموال غارت شده كارگران  یدزد مسالهد جدا از ین را بایالبته ا

ن یو از جمله تام یلتوردیو به اصطالح غ یلتود یو زحمتكشان در نهادها

نه ین زمیدر اورد كه خود داستان مفصل دارد )آره به حساب یو غ یاجتماع

"منتشر دارد ؟ یا راهیآ حل مشكالت اقتصادی ایراندهم به مقاله "یخواننده را ار جاع م

  (ت كانون مدافعان حقوق كارگریشده در سا

نبوده  یمانوهزار تون پانصد یلیدستمزد سه م یكارگر یاما خواست تشكل ها 

 یدرسته اگر ب. ن برداشت كرده اندآاز  یبرخ یطور كه به نادرست نآاست 

باالتر از خط فقر بوده  ینان دستمزدآشد خواست یه تشكل ها دقت میانیبه ب

ون پانصد هزار یلیسه م یمتواست و خط فقر را بر اساس اعالم كارشناسان حك

متفاوت  یكه اساسا امر مسالهن یه اجه بوبا عدم ت یبرخ. مان نوشته اندوت

را  ین مبنا فعاالن كارگریآمده اند و بر ا ،ن حداقل دستمزد استییاز تع

ست بلكه یب نین ترتیبه ا مسالهكه  یم كرده اند در حالیبه دو دسته تقس

 . است مسالهساده انگارانه با  ین بر خوردیا

ن سوال یا. قرار دهم یمورد بررس یگریرا از منظر د مسالهخواهم یمن م

در  یمانون تیولیم میم كه پرداخت حقوق سه و نیدانیمطرح است كه اگر م

ران یدر ا یدارسرمایهم كه نظام یدانیا میست و یجود مقدور نوط مایشر

 ؟میكنین را مطرح مآان بردارد پس چرا یتواند فقر را از مینم



هر ساله  یمطرح بوده و بحث یكارگر یان تشكل هاین بحث در میال كه اوا

جه ود با تیآ یاست و اگر مبلغ اعالم شده در پرانتز و به عنوان خط فقر م

بلكه گفته  ،مین نكرده اییحداقل حقوق تع زانیكه ما م ن امر استیبه هم

مبلغ  نیا حال اگر خط فقر باالتر از. د باالتر از خط فقر باشدیم بایا

ما  یپس بحث اصل. کندیر میز تغیحتما حداقل حقوق ن ،ابدیا كاهش ی هشد

دور ه شرافتمندانه و ب یك زندگی مسالهن جا نه حداقل دستمزد بلكه یدر ا

 ان بردن خط فقر در جامعه است .یاز م یعن. یاز فقر است

 اضافه دستمزد ك لایریپرداختن  یدار سرمایهكه نظام  ین شرائطیاما در هم 

سان بتوان داد"و با آكه  ،نه جان ،د "پول استویگیبه جانش بند است و م

ت ینكه همچنان جمعآكند تا یتمام توان در برابر حداقل دستمزد مقاومت م

 ویریخواهد نیكه م یمتیرا در فقر مطلق نگه دارد تا بتواند با ق یمیعظ

به  یمان را به راحتون تیولیسه م یباال یحقوق ها، نان را بخردآكار 

 . پردازد یخود م یكارمندان رسم

ون یلیدو م یباال یقوقح یلتودر ادارات د یرسم یبدار چآك ی یهم اكنون حت

ا شر یو  یر رسمیموقت و غ یكند اما در مورد قرار دادهایافت میمان دروت

 داندمیرا كه یز. شناسدیت نمین پردا خت ها را به رسمیا یخصوص یكت ها

 یدار سرمایهگر امكان سود ید ییهان حقوقیدر صورت اجبار به پرداخت چن

كه  یدر حال. ن بنگاه ها وجود نداردیا یبرا درصد( 20 یباال ینی)سود تضم

ع مانند یصنا یا برخیكالن و  یبا سود ها یمیشومانند پتر یعیصنا یبرا

لت كه وو كارمندان د ین اجتماعیمانند تام یسات اقتصادسوم یا حتینفت و 

 یمشكل ین حقوق هائیكنند پرداخت چنیافت میرا در یلتوباد اورده د یهاپول

ل به لشكر یرا تبد ن كارمندانیا، اورد و عالوه بر آن یجود نمورا به 

ستم و نظام موجود را ید سیكه با یكند .كسانیطرفدارا ن قدرت و حكومت م

 یلیران كه خیو حقوق مد ابدیحفظ كنند تا غارت ها و چپاول ها ادامه 

زند یون تومان میلیون تومان آغاز شده و سر به ده ها میلیروشن از ده م

. 

د باالتر از خط فقر باشد به چه مفهوم یكارگر با یافتیم دریگوئین كه میا

 یاست كه حت ین در حالیا ما است. اریكه خط فقر مع بدان مفهوم است ؟است

تومانی ون پا نصد هزار یلیهم حقوق دو م س مادام العمر خانه كارگریرئ

ك چهره یشان كه ی( ا95/ 12/2شب  9ون شبكه اول اخبار یزیتلو). رفته استیرا پذ

  . ك سوم خط فقر استیرفت كه حداقل حقوق یضدكارگر است پذ

دگاه اساسا ین دو دیكه ا دهیمن ادامه ید چنین جا بحث را بایدر ا 

 سرمایهرفع بحران  یرا برا یراه حل فعل یك. یستیبحث مبلغ ن. متفاوت است

در  یكی را. گرید ینده و جامعه ایآبرنامه  یك. یدهدیارائه م یدار

به نظام خواهد یم یك. یدر دستگاه ابوعطا یگرینوارد دیدستگاه شور م

د یبا ینظام فعل گویدمی دیگری ،ارائه دهدراه حل رفع بحران  یبرافعلی 

ان راه حل ینظام سودمحور را بن یك. یدیایگر بید یگون شود و نظامدگر

حفظ  یدار سرمایهد یگویم یك. یانسان محور یگر نظامید یكیو  داندمیخود 



، ان برودید از میفقر با گویدمی دیگری ،هم به كارگران بدهد یشود و كم

برای شه كن كند و یتواند فقر را رین نظام نمیا داندمین حال كه یدر ع

 . شودباید ن یگزیگر جاید ینظامرسیدن به این خواست، 

ان مخالفان و موافقان هر یكه مشود مشخص میهم  ین امر گاه از بحث هائیا

بحث  یبرخ. دشویتوجه ندارند( ارائه م مسالهك از دو رقم )كه به اصل ی

ون پانصد یلیك میشتر از یب یجواب یص مللناخا تولیدكنند كه ین مآاز 

 تولیدگر ید ید كه با استداللیگو یم یگریدهد و دیرا نم تومانهزار 

. را بپردازد تومانون پانصد هزار یلیتواند حقوق سه میم یناخالص مل

 كنند. یاستدالل م یدار سرمایهدو در درون نظام  د هریدرست دقت كن

 چه؟ یعنیم كه اساسا خط فقر یبپرداز مسالهن یم به ایائیحال ب

ران و قانون كار یا یو از جمله در قانون اساس ین رسمیقوان یدر برخ

ن كلمه چندان یرا در زمان نوشته شدن آنها ایر كلمه خط فقر )زذکبدون 

باشد كه  ید به گونه ایك كارگر بایمده است كه مزد آن یچن (دمعمول نبو

ن اداره كردن مفهوم یخانوار با تعداد معمول را اداره كند و اك ی یزندگ

مده است كه شغل )و آن یچن *یو سه قانون اساس در اصل چهل. دارد یروشن

 یازهایباشد كه ن یونه اگ  ه د بی( بایقت دستمزد و گذران زندگیا در حقی

موزش و پرورش و امكانات آدرمان و  هداشت،بخوراك، پوشاك،  مسكن، یاساس

ب یك خواست عجین یپس ا. همه را فراهم كند یل خانواده برایتشك یالزم برا

 رساال سرمایهسردمداران جامعه  یست كه برخیجهت هم ن یست و بیب نیو غر

ن را آ یاجرا یدار سرمایهاما حفظ نظام  ؛درنیپذ یرا در حرف م نآ

گر یدورند آن را به اجرا در آرا كه اگر بخواهند یز. رممكن كرده استیغ

استثمار  یكار ارزان برا یرویو ن دیایورده از كجا بآباد  یسودها

 ؟افت شودیوحشتناك از كجا 

م كه چشم انداز نظام یبرس مسالهن یم به ایخواهین جا است كه میو از ا

د یبا ینوع زندگ نظام سودمحور چه یم تا پس از دگرگونینده را روشن كنیآ

ست یران نین تنها شامل مزدبگین تامیو ا حاد جامعه باشدآدر در انتظار 

 شود.یز مین كاران و از كارافتادگان و بازنشستگان و ...یبلكه شامل ب

 رود ویفراتر م یشنهادیدو مبلغ پ مسالهن جا است كه بحث دستمزد از یا

ها محور آن  سرمایهشود كه سود یم ینده ایآشامل چشم انداز شاكله نظام 

 . ها محور ان استانسان یست بلكه زندگین

 ز خواهم پرداخت .ینده نین بحث در آیبه ا

 : قانون اساسی اصل چهل و سوم*

 یازهایت و برآوردن نیفقر و محروم شه كن كردنیجامعه و ر ین استقالل اقتصادیتام یبرا 

ران بر اساس ضوابط یا یاسالم یاقتصاد جمهور، او یبا حفظ آزادگ، ان رشدیانسان در جر

، درمان، بهداشت، پوشاك، خوراك، : مسكن یاساس یازهاین نیتام - 1شود:  یر استوار میز

ط و ین شرایمتا - 2. همه یل خانواده برایتشك یآموزش و پرورش و امكانات الزم برا

دن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در یهمه به منظور رس یامكانات كار برا

از ی، در شكل تعاون، وسائل كار ندارند یكه قادر به كار هستند ول یار همه كسانیاخت
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گر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد یا هر راه مشروع دیراه وام بدون بهره 

ن یبزرگ مطلق درآورد. ا یك كارفرمایشود و نه دولت را به صورت  یخاص منته یو گروهها

ك از یاقتصاد كشور در هر  یعموم یزیحاكم بر برنامه ر یت ضرورتهاید با رعایاقدام با

كه شكل و محتوا و  یكشور به صورت یم برنامه اقتصادیتنظ - 3رد. یمراحل رشد صورت گ

 یخودساز یبرا یفرصت و توان كافی، عالوه بر تالش شغلساعات كار چنان باشد كه هر فرد 

ش مهارت و ابتكار داشته یكشور و افزا یو شركت فعال در رهبر یو اجتماع یاسیسی، معنو

از  یرین و جلوگیمع یو عدم اجبار افراد به كار، انتخاب شغل یت آزادیرعا - 4باشد. 

گر یصار و احتكار و ربا و در و انحیمنع اضرار به غ - 5ی. گریاز كار د یبهره كش

اعم از ، ر در همه شئون مربوط به اقتصادیمنع اسراف و تبذ - 6. معامالت باطل و حرام

ت یاستفاده از علوم و فنون و ترب - 7. ع و خدماتیتوز، دیتولی، ه گذاریسرما، مصرف

از سلطه  یریجلوگ - 8شرفت اقتصاد كشور. یتوسعه و پ یاج برایافراد ماهر به نسبت احت

 یو صنعت یدامی، دات كشاورزیش تولید بر افزایتاك - 9گانه بر اقتصاد كشور. یب یاقتصاد

 یبرساند و از وابستگ یین كند و كشور را به مرحله خودكفایرا تام یعموم یازهایكه ن

 برهاند.

 

 

 


