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 جدال بر سر دستمزد ها

 
ششن ماه هشتاد ويفروردچهارم                                                                                            فواد شمس    

                                   

                                                  ل مارکسکار           ١زد را تعيين می کندمبارزه آشتی ناپذير ميان سرمايه دار و کارگر م

                                          

 به بحث داغ در بين مجامع و محافل کارگری  تبديلآستانه ی سال نوساله دربحث تعيين سطح حداقل دستمزد هر

 تبديل به   اين مسئله٨٦ هزار تومان ماهيانه برای سال ١٨٣قل دستمزد به مبلغ امسال نيز با تعيين حدا .می شود

اين جا موضوع آن است .يک امر مهم برای فعالين کارگری به طور خاص و طبقه کارگر به طور عام شده است

  که آيا اين حداقل دستمزد کفاف حداقل زندگی معمول را برای کارگران می دهد؟ 

 برای کسی که نيروی حداقل معيشت را که کفاف بود   اين دستمزد  پرداخت  مبنای سيک کال اقتصاد سياسی در

  . به مثابه ی کاال در بازار کار می فروشد بدهد کارش

که با زندگی   پايين تر، مزدی است  معمولی مزد "  : اين مسئله را آدام اسميت با صراحت کامل بيان کرده است

 سرمايه داری هم واره سعی دارد سطح دستمزد ها را در پايين ٢."اشدانسانی عادی يعنی حيات حيوانی منطبق ب

به صورت حيوانی  ترين سطح ممکن آن يعنی تنها تامين کننده نياز ها اوليه برای زنده ماندن کارگر آن هم 

خويش بيفزايد  سرمايه و بر خود بکند  زمينه سود  ی تواند را م مازاد آن  دارد چون  نگاه !  نه انسانکنرکا

   ٣"کار انباشته است:" يه که همانسرما

يعنی صاحبان سرمايه بيشتر می پسندند که سطح . حاضر نيز وضع در کليت امر به همين منوال استدر شرايط 

خود باشد و چه  برای همين چه سرمايه داری در دوران رونق . دستمزد ها را در پايين ترين سطح آن نگاه دارند

رعايت می کند و در اين جا اين تنها مبارزه بی امان کارگران است که آنان را دوران رکود اين اصل واحد را در

  ! مجبور می سازد که اندکی سطح دستمزد ها را باال تر ببرند نه چيز ديگری

 هزار تومان تامين کننده پايين ترين سطح زندگی ١٨٣به طور قطع . وضع در جامعه ما البته فالکت بارتر است

فرد عادی که در جامعه ما زندگی می آن چنان واضح است که هرکارگر نخواهد بود اين امرمعمولی برای طبقه 

  . کند برای فهم آن نياز به هيچ دليلی به غير از واقعيت سخت و سرد زندگی مادی و اجتماعی ندارد

 سياسی کالسيک ها موجود چيست؟ اقتصاداساس معيارن ترين سطح دستمزد برکه اين پايي بايد ديدطرف ديگراز

را برای  سطح دستمزد آن است که معاش کارگرپايين ترين و ضروری ترين "  :می دهد اين گونه جواب  به ما 

است که برای نگه داری يک خانواده و بقای نسل  آن اندازه   تا  اين سطح. می کند، تامين نمايد که کار دوره ای 

  ۴" کارگران ضروری می نمايد

 هزار تومان در ماه برای نگه داری يک خانواده کارگری و حتی بقای نسل آن ١٨٣ اين جاست که آيا سوال دقيقَا

کته را هم توجه در ضمن بايد اين ن. در جامعه ی ما کفاف می دهد؟ در حالت کلی به طور قطع جواب منفی است



 کوشش انسان های مترقی و آزادی خواه و به همت و٢١ يک زندگی عادی انسانی در قرن هایکرد که استاندارد

 به مراتب ١٩ و ١٨برابری طلب و مبارزات بی امان دو سده اخير طبقه کارگر در سرتاسر جهان نسبت به قرن 

 است نه سر  البته اين رشد مديون مبارزات بی امان و آشتی ناپذير طبقه کارگر بوده. رشد چشم گيری کرده است

 پايين ترين نظر گرفتن اين تغيير کيفی در سطح زندگی بشرینتيجه می بايست با دردر! عقل آمدن سرمايه داری

  . نظر گرفتسطح دستمزد را هم در

 فرزندان،  خوراک، پوشاک، مسکن، تحصيل خرج .  دارد  ماه يک مخارج فراوانی در کارگری  خانواده  يک 

 تومان کفاف خرج  هزار١٨٣آيا . سوال واضح و شفاف است...  شهری، تفريحات و ، حمل و نقل درونبهداشت

رايگان شوخی   به فلک می کشد، بهداشت جامعه ای که اجاره بهای مسکن سرکارگری را درمعمول يک خانوار

  کارگران دوشسنگينی برنقل شهری بارحمل وج کردن دارد،به پول خرتمامی مقاطع نيازتلخی است، تحصيل در

  می دهد؟ ...فتنی برای کارگران شده است ول به افسانه ای دست نياتحميل می کند، تفريح و مسافرت تبدي

ل دستمزد شويم که تعيين اين حداقجامعه مان متوجه ميگذرا به زندگی روزمره طبقه کارگربا يک نگاه سطحی و 

 اقتصاد دانان سياسی ی بوده است که کار ازدهشتناک تر به مراتب  امری  حتی  اه م تومان در هزار ١٨٣يعنی 

چون برای تامين حداقل معيشت که عامل زنده . آن را تئوريزه کرده اند١٩وحشی قرن لجام گسيخته و بورژوازی

ماندن کارگران در دوره ای که کار می کنند و بقای نسل آنان نيز کفاف نمی دهد و اين امر، تعرضی وحشيانه به 

  .معيشت ابتدايی طبقه کارگر است

نتيجه ناگزير برای کارگران، " ان کفاف حداقل معيشت طبقه کارگر را نمی دهد و اين سطح دستمزد به هيچ عنو

  ۵" کار بيش از حد، مرگ زودرس، تنزل تا سطح ماشين و نوکر مطيع سرمايه شدن است

 به مراتب کم تر کار می کنند و يا در   شيفت کار کند، زنان طبقه کارگر با مزدی٣ تا ٢ است وربمجکارگر 

کارگری تنها ک خانوارکل يشوند و راه کودکان خردسال شان مشغول مي بردگی خانگی به همخانه هايشان به

نوع آن هم از٢١قرن واقعيت سرمايه داری متاخراين است . شوندبه جان کندن ميزنده ماندن مجبوربرای بقا و

   !اش وطنی

 خويش را به  خواست های   تواندکند نمی زيست می اين فالکت در کارگری که  طبقه   َاچنين شرايطی قطعدر

ظ در چنين شرايط دهشتناکی طبقه کارگر حتی نمی تواند برای حف. صورت تعرضی به سرمايه داری تحميل کند

خفتی تن می دهد، مزد کمتر از اين حداقل  به هرنشدن اش مقاومت کند وبدترهمين شرايط موجود و جلوگيری از

ل به رويا های خامی می  برايش تبديمزايابه سر کار می رود، بيمه و ديگررا می پذيرد، با قرار داد های موقت 

 که برای  رسدميبه نظر. شدن شرايط جامعه بشود که خواهان تغيير بنيادين و بهتر حال چه برسد به آن...شوند و

که  يدن به جامعه ایبرای رس. انسانی ابتدا جای پای خويش را مستحکم کنيمافق های بلند ودن به آرمان ها ورسي

  مزدی ملغا شده باشد بايد ابتدا سطح دستمزد ها را به باالترين سطح ممکن که برای يک زندگی مرفه و آن کاردر

مقاومت کنند و برای کارگران نياز دارند که مبارزه وبرای اين امر.  الزم است برسانيمانسانی که برای کارگران

اتحاد ميان سرمايه داران :" ارند چون طرف مقابل يعنی سرمايه دار متحد استمبارزه و مقاومت نياز به اتحاد د

 ۶"اتحاد کارگران ممنوع است و عواقب دردناکی برای آنان دارد} در حالی که { امری است متداول و کار آمد 



به وسيله ی آن دست دارند و دولت و ابزار های سرکوب را هم درکنار اين اتحاد طبقاتی سرمايه داران، آنان در

 اخراج، کار،های شديد از قبيل تعليق ازبا برخوردچند وقت اخيررا درب دردناک اتحاد ممنوع طبقه کارگرعواق

مسالمت  تظاهرات های يتی، سرکوب اعتصاب ها، تحصن ها وآنان به نهاد های امناحضارشتم فعالين،ضرب و

اما . کارگر چشانده اند به طبقه   ... کردن کارگران معترض و و زندانی و دادگاهی آميز آنان، بازداشت فعالين 

  .کارگران با وجود تمام اين معضالت هم چنان به مقاومت می پردازند

توان حول آن کارگران را با يک ديگر متحد ساخت رين و پايه ای ترين مباحثی که ميمهم ترسد يکی ازميبه نظر

  . تمامی کارگران است و عامل وحدت بخش آنانمشترک  د مسئله  مز چون.  است  سطح دستمزد ها همين تعيين

مقاومت مشترک  را بر محور انديشه  کارخانه، آن ها  در برابر صاحبان  نفع مشترک شان  مسئله مزد، يعنی " 

  ٧." يعنی اتحاد، متفق می سازد

 و کارگر مزد را تعيين می ارمبارزه آشتی ناپذير ميان سرمايه د: " ابتدای مقاله نيز نقل شد که درطورچون همان

بردن اين سطح دستمزد ها نياز دارند که به مبارزه با سرمايه داران بپردازند البته در کارگران برای باالترو" کند

است و لزوما روش های  مبارزاتی در پيش روی طبقه کارگرکانتکسرزه تاکتيک های مختلفی به فراخوراين مبا

تحليل نهايی بين می داند که در ندارد و  به آن نيز توهم  اما نسبت. ا نيز نفی نمی سازدر... چانه زنی و مذاکره و

  . کار و سرمايه آشتی وجود ندارد

وافق  دستمزد مناسب تو بر سر يک حداقل از طرف ديگر وقتی درصد بزرگی از طبقه کارگر با هم متحد باشند 

رقابت های کاذب به پشتوانه متفرق بودن کارگران واری را نمی تواند وضع فالکت بسرمايه دارکرده باشند ديگر

  . بين آنان و لشگر ذخيره بی کاران به طبقه کارگر تحميل کند

  شکل تعرض به نظام فالکت بار و خارج شده  تدافعی  حالت  از طبقه کارگر مبارزات  است که  يط اين شرا در

ساختن يک جهان انسانی گام های مزدی وراستای افق لغو کاردر  به خود خواهد گرفت وارید سرمايه

  .مستحکمی بر خواهد داشت

  فواد شمس

  وبالگ کارگر

  کارگر  توسط ١٨:٨  ساعت١٣٨۵ بيست و نهم اسفند سه شنبهنوشته شده در 
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