
 حداقل دستمزد؛ از توهم دولت مردان تا واقعیت زندگی شهروندان

پدرام باقری  

 حداقل دستمزد بر اساس چه سازوکاری تعیین می شود؟ آیا این نرخ حاصل محاسباتی دقیق و
 برآمده از متن زندگی روزمره کارگران است یا صرفا با توجه به یک سری دیدارها و

چانه زنی های بدون استناد به واقعیت جامعه، رقم نهایی تعیین می شود؟

 هرسال با فرارسیدن زمستان، زمزمه ها درباره ی تعیین حداقل دستمزد در رسانه ها باال می گیرد و تا پایان

 سال که شورای عالی کار، نرخ نهایی دستمزدها را تصویب کند، کش و قوس چندماهه  میان اعضای شورای

 عالی کار )نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگران و دولت( و استرس در میان کارگران و بازنشستگان ادامه

.پیدا می کند

 هرچند در سال های اخیر نرخ حداقل دستمزد بدون تایید نمایندگان کارگران هم مصوب شده اما روال قانونی

بدیهی است در این میان نمایندگان. این چنین است که نرخ پیشنهادی با موافقت همه اعضا مصوب شود  

 کارگران در پی افزایش این نرخ هستند و نمایندگان کارفرمایان در پی کاهش آن و دولت که قاعدتا باید

هرچند دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ نمی تواند بی طرف باشد و آشکارا. میانجی میان این دو باشد  

.از پایین بودن نرخ حداقل دستمزد نفع می برد

 اما پرسش مهم برای افکار عمومی این جاست که حداقل دستمزد بر اساس چه سازوکاری تعیین می شود؟ آیا

 این نرخ حاصل محاسباتی دقیق و برآمده از متن زندگی روزمره کارگران است یا صرفا با توجه به یک

سری دیدارها و چانه زنی های بدون استناد به واقعیت جامعه، رقم نهایی تعیین می شود؟

 چند هفته پیش معاون وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی در برنامه ای تلویزیونی با اعتماد به نفس به

  میلیون۵ هزار تومان و برای شهر تهران حداکثر ۵۰۰ میلیون و ۴مخاطبان گفت که خط فقر در ایران 

برای. سخنی که باعث تعجب مجری برنامه هم شد اما از اطمینان معاون وزیر چیزی کم نشد! تومان است  

تنها کافی است در ایران زندگی کنیم تا. بی پایه بودن سخنان داریوش ابوحمزه، احتیاجی به محاسبه نیست  

فارغ از بی پایه بودن رقم مورد ادعا، ما تقریبا هیچ اطالعی از. متوجه شویم خط فقر بسیار بیش از این هاست  

یعنی نمی دانیم رقم پیشنهادی نمایندگان. روند رسیدن به این رقم  از سوی دولت یا شورای عالی کار نداریم  

کارگران چگونه به دست آمده و برعکس، کارفرمایان بر اساس کدام معیار در پی کاهش این نرخ هستند؟



 در این مقاله با بهره گرفتن از آرای مارکس درباره ی ارزش کاال و ارزش نیروی کار و با استناد به سبد

 غذایی مطلوِب وزارت بهداشت تالش می کنیم روشی ُمدون برای محاسبه حداقل دستمزد به کار گیریم و

، یک خانواده ی چهارنفره به چند میلیون تومان احتیاج دارد تا از پس۱۴۰۰نشان خواهیم داد که در زمستان   

.حداقل های زندگی برآیند

 کارل مارکس، فیلسوف آلمانی، مهم ترین کتاب خود، کاپیتال را با این واکاوی این مسئله آغاز می کند که

 بن مایه ی ارزش چیست و چطور می شود به میزان ارزش یک کاال پی برد؟ و در مقام پاسخ مدعی می شود

به بیان ساده یعنی یک خانه آن قدری ارزش. که بُن مایه ی ارزش، کار انسانی الزم برای تولید یک کاالست  

 دارد که کار صرف ساختنش شده باشد و ارزش آن از آن جایی بیشتر از ارزِش یک دوچرخه است که زمان

یا از آن جا که کار انسانی یکسانی. بیشتری، یعنی کار انسانی بیشتری برای ساختن آن صرف شده است  

 برای پرورش یک کیلوگرم لوبیا و تولید یک متر پارچه صرف شده است، ما می توانیم آن  ها را معاوضه

یعنی فارغ از کیفیت و ویژگی متفاوت، ارزش مبادله ای یکسانی دارند. کنیم .

 مارکس در فصل پنجم کاپیتال، به آن جا می رسد که ماهیت نیروی کار را بشناسد و روشی برای تعیین حداقل

مارکس مدعی می شود که نیروی کار در جامعه ی سرمایه داری،. دستمزد در نظام سرمایه داری مشخص کند  

 خود یک کاالست که توسط سرمایه دار خریده می شود و از آن جایی که هر کاالیی ارزشی مطابق با کار

می نویسد[ به مثابه  یک کاال]انسانی الزم برای تولیدش دارد، درباره ی ارزش نیروی کار  :

« همانند هر کاالی دیگر بر اساس زمان کار الزم برای تولید و بنابراین، بازتولید این[ نیروی کار]این کاال   

.انسان برای حفظ و نگه داری خود نیازمند مقدار معینی وسایل معاش است. کاالی ویژه تعیین می شود  

 بنابراین، زمان کار الزم برای تولید نیروی کار، همان مدت زمانی است که برای تولید این وسایل معاش

 ضروری است؛ به بیان دیگر، ارزش نیروی کار همان ارزش وسایل معاشی است که برای حفظ و نگه داری

«.مالک آن ضروری است

:و در ادامه در پاراگرافی حداقل دستمزد را این چنین تعریف می کند

 کف یا کمینه ارزش نیروی کار را ارزش کاالهایی تعیین می کنند که روزانه باید در اختیار حامل نیروی»

به بیان دیگر، این حد. کار، یعنی انسان گذاشته شود تا وی بتواند فرآیند زندگی خود را تجدید حیات بخشند  

«.را ارزش وسایل معاشی تعیین می کند که برای بقای فیزیکی اجتناب ناپذیرند

  در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  »   اقتصاد سیاسی خاورمیانه  «  بررسی   :همچنین بخوانید
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حتی کسانی که هیچ گاه به سراغ. تعریف مارکس علی رغم پیچیدگی ظاهری، بسیار سر راست و مستقیم است  

 مارکس نرفته اند، بر اساس شهود روزمره متوجه خواهند شد که میان دستمزدی که می گیرند و کاالهایی که

یعنی هر. برای گذران روزانه زندگی خود و خانواده شان خریداری می کنند باید نسبتی معقول برقرار باشد  

 انسان باید بتواند با حقوقش به اندازه ی کافی مواد غذایی و پوشاک و… مصرف کند تا زنده بماند و فردا بر

.سر کار حاضر شود

 حال پرسش بعدی این جاست که این نسبت معقول کجاست؟ چه میزان از مواد غذایی برای گذران یک زندگی

 سالم نیاز است؟ هرچند علم نیز می تواند تحت تاثیر ایدئولوژِی حاکم بی طرف نباشد، اما با این حال در این

.مورد مشخص سندی راه گشا در اختیار داریم

 

  « عنوان تحقیقی است که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه از » سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی  

 مرکزهای زیرشاخه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته و اطالعات کاملی از نیاز هر

.انسان، اعم از زن یا مرد، کودک، نوجوان یا بزرگسال و سالمند را به انواع مواد غذایی تدوین کرده است

ساله را۱۵ و ۲۰ساله و دو فرزند ۴۰ساله، مادر ۵۰نفره که شامل یک پدر ۴ما در ادامه یک خانواده   

.فرض گرفته ایم و بر اساس نیاز هر کدام به مصرف روزانه مواد غذایی، جدول پایین را نوشته ایم

)لینک دانلود نسخه کامل تحقیق وزارت بهداشت(

http://phc.umsu.ac.ir/uploads/sabad_matloob.pdf

۱جدول

۱۵دختر  ۲۰پسر  ۵۰پدر  ۴۰مادر  جمع خانواده
نان گرم ۲۷۰ گرم ۳۴۰ گرم ۳۴۰ گرم ۲۱۰ گرم ۱۱۶۰

برنج ۶۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۷۵ ۳۷۵
ماکارونی ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۲۰ ۱۴۰

حبوبات ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۸۰
سیب زمینی ۷۰ ۹۰ ۹۰ ۴۰ ۲۹۰

سبزی ۴۰۰ ۳۰۰ ۳۳۰ ۳۰۰ ۱۳۳۰
میوه ۲۸۰ ۳۲۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۱۱۶۰

گوشت قرمز ۵۰ ۳۸ ۳۵ ۵۰ ۱۷۳
گوشت سفید ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۷۰ ۲۶۲



تخم مرغ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۵۰ ۱۵۵
لبنیات ۵۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۵۰۰ ۱۷۰۰
روغن ۳۵ ۴۵ ۴۰ ۲۵ ۱۴۵

قند و شکر ۳۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۱۵۰
 

 در گام بعدی با توجه به مقدار مواد غذایی، هزینه خرید آن ها برای یک ماه را محاسبه کرده ایم و به رقم فوق

نفره با استناد به سند وزارت بهداشت باید فقط برای مواد۴این مبلغی است که یک خانواده ی . رسیده ایم  

.غذایی خود هزینه کنند تا انرژی کافی برای حیات داشته باشند و دچار سوتغذیه نشوند

۲جدول شماره 

مقدار غذای خانواده در ماه هزینه ماهیانه
نان کیلوگرم ۳۴.۱۸ تومان ۱۳۰۵۰۰

برنج کیلوگرم ۱۱.۲۵ تومان ۳۳۷۵۰۰
ماکارونی کیلوگرم ۴.۲ تومان ۸۴۰۰۰

حبوبات کیلوگرم ۲.۴ تومان ۱۲۰۰۰۰
سیب زمینی کیلوگرم ۸.۷ تومان ۱۳۰۵۰۰

سبزی کیلوگرم ۳۹.۹ تومان ۵۰۰۰۰۰
میوه کیلوگرم ۳۴.۸ تومان ۸۷۰۰۰۰

گوشت قرمز کیلوگرم ۵.۲ تومان ۹۳۶۰۰۰
گوشت سفید کیلوگرم ۷.۸ تومان ۲۷۳۰۰۰

تخم مرغ کیلوگرم ۴.۶۵ تومان ۱۲۰۰۰۰
لبنیات کیلوگرم ۵۱ تومان ۱۳۰۰۰۰۰
روغن کیلوگرم ۴.۳۵ تومان ۷۰۰۰۰

قند و شکر کیلوگرم ۴.۵ تومان ۹۰۰۰۰
 

اول این که ما برای هر مورد، ارزان ترین و کم کیفیت ترین مواد. توجه به چند نکته در این جا ضروری است  

هندی مرسوم در بازار۱۱۲۱مثال برای برنج، نه از برنج ایرانی بلکه از برنج . غذایی را انتخاب کرده ایم  

میوه ارزان تر۳برای لبنیات ارزان ترین و ساده ترین برندها و برای میوه، فقط میانگین . استفاده کرده ایم  

را فرض گرفته ایم( پرتقال، سیب و نارنگی) .

 و نکته ی دوم این که تحقیق وزارت بهداشت مواد را صرفا بر اساس ارزش غذایی آن ها دسته بندی کرده

به عنوان مثال همه ی ما. یعنی هدف تامین انرژی زیستی بوده نه توجه به سبک زندگی ایرانی. است  

 ایرانی ها روزانه چند نوبت چای مصرف می کنیم اما این تحقیق چای را به عنوان اقالم غذایی به حساب



هرچند اگر ما این موارد را اضافه می کردیم رقم نهایی واقعی تر می بود، اما برای. نیاورده است  

.بی طرفانه بودن این یادداشت، ترجیح دادیم بی هیچ تغییری به تحقیق وزارت بهداشت استناد کنیم

  هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت۲۸۶ میلیون و ۳چند هفته پیش اعضای شورای عالی کار با رقم 

رقمی به وضوح کمتر از مجموع هزینه ماهیانه یک خانواده. کارگران در بخش مواد غذایی موافقت کردند  

هرچند از جدول های منتشر شده وزارت کار و تعداد آیتم های موجود در آن می توان فهمید که. نفره است۴  

 جزیی ترین اقالم مصرفی از جمله دخانیات و هزینه تعمیر مسکن و… هم در آن وجود دارد، اما مشخص

.نیست این آیتم ها با چه نرخی محاسبه می شوند که به این رقم پایین می رسد

   درصد قیمت خانه را پوشش می دهد  ۲۶  وام فقط   :همچنین بخوانید

میلیون تومانی که به دست آوردیم در حالی است که هنوز هزینه ی آب، برق، تلفن، گاز،۵تا همین جا هم این   

 اینترنت، مواد آرایشی و بهداشتی، هزینه رهن و اجاره مسکن، مصرف کاالهای فرهنگی و آموزشی،

.پوشاک و رفت و آمد به آن اضافه نشده است

 هرچند محاسبه ی این موارد مستعد خطای بسیار است، چرا که برای طبقات مختلف اجتماعی و مناطق

 جغرافیایی گوناگون در ایران، یکسان نیست؛ اما با این حال اگر یک خانواده مقیم در پایتخت را در نظر

.بگیریم می توانیم جدول پایین را به ذهن بیاوریم

 با توجه به آخرین گزارش سایت دیوار درباره ی هزینه اجاره مسکن در محله های مختلف تهران می توانیم

میلیون تومان۷متری در محله های سطح پایین تهران باید حداقل ماهیانه ۸۰دریابیم، برای اجاره یک مسکن   

.هزینه کنیم

۳جدول

نام محله منطقه شهرداری
 متوسط اجاره یک متر

مربع

 متوسط اجاره یک آپارتمان

 متری۸۰مسکونی 
افسریه ۱۵ ۱۰۸۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰۰

جی ۹ ۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰۰
مهرآباد جنوبی ۹ ۱۰۲۰۰۰ ۸۱۶۰۰۰۰

بریانک ۱۰ ۹۸۰۰۰ ۷۸۴۰۰۰۰
نواب ۱۰ ۹۵۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰

شهرک کیان شهر ۱۵ ۹۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰
فالح ۱۷ ۸۷۰۰۰ ۶۹۶۰۰۰۰
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:و اگر برای بقیه هزینه ها جدول پیش رو را تنظیم کنیم

۴جدول

سرانه برای هر فرد
۴مصرف ماهانه یک خانواده   

نفره
هزینه

آب لیتر روزانه ۱۸۰ لیتر ماهانه ۲۱۶۰۰  تومان۱۱۰۰۰نزدیک به 

برق
 کیلو وات بر ساعت ۱۰۵۸

ماهانه
کیلو وات بر ساعت ۴۲۳۲

۱۸۰۰۰۰نزدیک به   

تومان
بنزین لیتر روزانه ۱ لیتر ۱۲۰ تومان ۳۶۰۰۰۰

درمان ماهانه ۱۸۶۰۰۰ –
۷۴۴۰۰۰نزدیک به   

تومان
 

• ماه)تعرفه قیمت اداره برق برحسب زیستن در مناطق گرمسیر یا غیرگرمسیر و برحسب فصل سال   

متفاوت است، بنابراین عدد به دست آمده میانگینی از حالت های متفاوت است( های گرم یا سرد .

•  تعرفه قیمت اداره آی و فاضالب به ازای هر متر مکعب آب برای مشترک های پرمصرف و کم

بنابراین عدد به دست آمده، میانگین قیمت هر متر مکعب آب را فرض گرفته. مصرف متفاوت است  

.است

 

میلیون تومان در ماه می رسیم۱۴به رقم دردناک اما نه چندان دور از انتظار  .

نفره ساکن پایتخت، اگر هیچ بیماری خاصی نداشته باشند، فرزندان شان به دانشگاه۴این یعنی یک خانواده ی   

 آزاد یا مدرسه غیرانتفاعی نروند، در طول ماه سینما و تئاتر نروند، جشن تولد دعوت نشوند و هیچ گونه

میلیون تومان درآمد داشته باشند۱۴فست فودی مصرف نکنند، باید حداقل  .

 پر واضح است که فاصله ی زیادی میان رقم پیشنهادی شورای عالی کار در ماه  آینده و رقم به دست آمده در

.این یادداشت وجود دارد

 نکته ی تلخ تر ماجرا آن جاست که حداقل دستمزد پرداخت شده از طرف دولت نه تنها هیچ سنخیتی با سند

یعنی آشکارا شهروندان ایرانی. غذایی وزارت بهداشت ندارد، بلکه حتی از تورم سال اخیر هم جا می ماند  

به عنوان نمونه در حالی که تورم سبد معیشت در سال جاری. را نسبت به سال گذشته فقیرتر می کند  

اگر قرار باشد.  درصدی می کند۱۵ تا ۱۰درصد اعالم شده است، دولت صحبت از افزایش دستمزد ۶۸  



 دولت به روند خودش هم پایبند باشد، یعنی افزایش همگام حداقل دستمزد و نرخ تورم، حداقل دستمزد سال

میلیون تومان به۷.۳، ۱۴۰۱به بیان دیگر اگر دولت در فروردین. میلیون تومان باشد۷.۳ باید حدود ۱۴۰۱  

متاسفانه با نگاه.  را خواهد داشت۱۴۰۰هر نیروی کار پرداخت کند، فرد همان کیفیت زندگی فروردین  

 انداختم به بودجه سال پیش رو می دانیم که دولت مبلغ کمتری پرداخت خواهد کرد، جدای از عقب ماندگی های

.سال های پیش که همچنان برای رسیدن به حداقل دستمزد واقعی پابرجاست

میلیون تومانی که۵میلیون تومانی که ما به دست آوردیم و احتماال ۱۴این فاصله   ی تقریبا سه برابری میان   

 شورای عالی کار مصوب خواهد کرد برای خانواده های ایرانی به قیمت کاهش هزینه های ضروری،

 درماندگی روزافزون برای گذران حیات روزمره و احتماال در سال های پیش رو فقر مضاعف و سوتغذیه

آینده ای که با این سرعت سقوط چندان دور از انتظار نیست. است .
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