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    د کارگر برای آن نرخ تعيين نمی کننيروی کار، کاالئی است که طبقه ی 
 

ماه هشتاد و پنجاول بهمن                                                              محمد فرجی  
  

دولت و کارفرمايان آخر هر سال بدون حضور نماينده های واقعی و منتخب کارگران طی جلساتی دستمزد کارگران 

  . به کارگران اعالم ميکنندرا تعيين کرده و آن را 

گويا کارفرمايان با پيشنهاد دولت به عنوان بزرگترين کارفرما در ايران مسئله دارند و بايد جلسه ای برای تصميم 

  ؟!گيری در اينمورد برگزار شده و بعد از چک و چانه زنی هايی  خودمانی به توافق برسند

ارگران، ميزان دستمزدها را از طريق روزنامه های کثير پس از اين جلسات  و مانور حول آن برای تحميق ک

اينکه در تعيين اين دستمزدها کارگران به عنوان فروشندگان نيروی کار کجا . االنتشار به جامعه اعالم می کنند

  ! هستند و چه کسی از آنان پرسيده است که نيروی کارتان را به چه نرخی می فروشيد، مهم نيست؟

ظاهرا دولت ميانجی است و کارگران و کار فرماها بايد بر سر اين مسئله . خيلی جالب است! دولت و کار فرما 

اما اينجا بجای نمايندگان طبقه ی کارگر،  شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر که تشکلهای بر آمده از . بحث بکنند

ال در واقع  توسط دولت و کار طی اين پروسه دستمزد کارگران هر س. دولت هستند در اين جلسات حضور دارند

فرمايان  تعيين ميشود و به اين ترتيب طبقه کارگر نميتواند نماينده های خود را از طريق تشکلهای آزادش انتخاب 

اين وضعيت تماما در خدمت کسب سود دلخواه صاحبان سرمايه و . کرده و در تعيين دستمزدها نفشی داشته باشد

  .  استاستثمار هر چه بيشتر کارگران

در اين چرخه، آخر هر سال ميزان دستمزد طبقه ی کارگر توسط کسانی به بحث گذاشته می شود که منافعشان در 

پايين بودن دستمزد ها است، شايد اگر مختصر فشاری هم که از پايين توسط کارگران وارد ميشود، نبود، همين 

  .جلسات نيز برگزار نميشد

   اما اصل مسئله چيست؟ 

ر مانند هر کاالی ديگر کاالئی است که بر طبق ادعای مدافعين مناسبات موجود، علی االصول بايد توسط نيروی کا

اما آنجا که سود صاحبان سرمايه با پرداخت دستمزد مناسب برای صاحبان . فروشندگانش برای آن نرخ تعيين شود

به واقع صاحبان نيروی کار به . ی نداردنيروی کار به خطر ميافتد، ديگر کسی به اصول مورد ادعای خود نيز کار

عنوان منشا اصلی توليد ثروت در جامعه، آنجا که زور صاحبان سرمايه می چربد و کارگران نميتوانند از حقوق 

خود دفاعی بکنند، نميتوانند و نبايد نقشی نيز در تعيين قيمت فروش نيروی کارشان داشته باشند، چرا که اساس 

ظام سرمايه داری کسب سود است و اگر قرار باشد فروشندگان نيروی کار به عنوان تولييد فعاليت انسانها در ن

کنندگان اصلی ثروت در جامعه، نقشی در تعيين دستمزدها داشته باشند طبيعی است که سود سرمايه پايين ميايد و 

  .  قض استاين با جوهر واقعی مناسبات حاکم بر فعاليت انسانها در نظام سرمايه داری در تنا



تحت چنين مناسباتی است که خط فقر نيز در جامعه سيصد هزار تومان در ماه اعالم می شود و حداقل دستمزد 

 هزارتومان پايين تر از زير خط فقر اعالم ١۵٠.  ، يکصد و پنجاه هزار تومان تعيين ميگردد٨۵کارگران در سال 

اينجاست . ه است بايد مجبور شود زير خط فقر زندگی کندطبقه ای که خالق همه ی نعمتهای موجود در جامع!! شده

که خواست حضور نماينده های تشکلهای آزاد کارگری در شورای عالی کار به  مطالبه طبقه ی کارگر تبديل شده و 

  .هر سال در قطعنامه های اول ماه مه اعالم ميشود

ان امروز برای طبقه ی کارگر يک امر هر مبارزه برای افزايش دستمزدها تا رسيدن به يک زندگی در شان انس

کسانی که ظاهرا از طرف طبقه ی کارگر در شورای عالی .  روزه است و بايد به آن هويت و تعين الزم داده شود

  . کار حضور دارند هيچگاه نخواسته اند کمترين بهبودی در زندگی کارگران ايجاد شود

ها بايستی از دل تشکلهای آزاد کارگری و از طريق مجامع عمومی نماينده های کارگران برای تعيين ميزان دستمزد

اين تشکلها در همه ی مراکز صنعتی  و کارگری انتخاب بشوند، تنها در چنين صورتی است که کارگران قادر 

  .خواهند شد در باره ميزان دستمزد خود تصميم بگيرند

ر تعيين نرخ دستمزدها، تالش کارگران برای ايجاد بنابر اين قدم اول برای ايجاد نقشی واقعی برای کارگران د

بدون چنين رويکردی در ميان . تشکلهای آزاد کارگری و برپايی مجامع عمومی در همه مراکز کارگری است

کارگران، در هميشه بر پاشنه صاحبان سرمايه خواهد چرخيد و هيچ بهبودی در شرايط زندگی کارگران ايجاد 

د جوهر فعاليت صاحبان سرمايه است و کارگران در يک موقعيت ضعيف و بدون نخواهد شد چرا که کسب سو

  .   داشتن تشکلهای متحد کننده قدرتمند، قادر نخواهند شد جلو تحميل شرايط فالکتبار بر زندگيشان را بگيرند

ستمزدها وضعيت حاضر در تعيين نرخ دستمزدها تنها  با حضور نماينده های واقعی طبقه ی کارگر در تعيين د

ميتواند تغيير بکند و اين امر زمانی محقق خواهد شد که کارگران از طريق تشکلها و مجامع عمومی خود نماينده 

از اينرو بايد از همين امروز برای تحقق چنين وضعيتی آستينها را باال زد، هر . های خود را آزادانه انتخاب بکنند

  .چند که محدوده آن در شرايط حاضر کوچک باشد
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