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 مبارزه طبقاتی و حداقل مزد

 پوررضا کریم

 

 مزددستنشست شوراي عالی کار براي تعیین حداقل 

 26به علت شیوع ویروس کرونا با تأخیر در  جلسات شوراي عالی کار، به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران  
فروردین  20در روز چهارشنبه اسفند هم به نتیجه نهایی نرسید.  29چند جلسه تا برگزاري اسفند برگزار شد و پس از 

افراد زیر تشکیل شده  از لسهشرکت کنندگان در این ج 1اعالم گردید.  %21 "حداقل دستمزد کارگران"میزان افزایش 
، سه نماینده 2اقتصاد) و وزیر جارت، معدن و توزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر صنعتنماینده دولت ( 3: است

ق ماده طب  .(به انتخاب کارفرمایان) ) و سه نماینده کارفرماییکشور شوراهاي اسالمی کارکانون عالی (از طرف  کارگري
اعالمی  يو سبد معیشت خانوادهاعالمی از طرف بانک مرکزي ، دستمزد بر اساس دو معیار نرخ تورم قانون کار  41

با تصمیم دولت از ارائه آمار تورم خودداري کرده  97بانک مرکزي از آذر ماه  .تعیین گرددباید توسط مراجع رسمی 
به قوه قضائیه جهت اي در نامه 99فروردین  19ي مرکز آمار ایران گذاشته بود تا اینکه در است و اعالم آن را بر عهده

و این در حالی است که در مذاکرات مزد در  درصد اعالم نمود 2/41را  98تعیین نرخ مهریه جدید رقم تورم در سال 
گرفت. سبد معیشت درصدي اعالم شده توسط مرکز آمار ایران مورد استناد قرار می 8/34شوراي عالی کار،  تورم 

 . 3اعالم گردیدتومان  000/940/4شوراي عالی کار  نیز توسط  99در سال نفري  3,3خانواده 

 شامل دستمزد تر از یکسال در واحد اقتصادي)(با سابقه کمدریافتی کارگر مجردتومان مجموع  000/335/2مبلغ 
تومان سال قبل  000/806/1این مبلغ دریافتی نسبت به مبلغ  مزایایی چون بن کارگري و ... است. ي حداقل به عالوه

که به تومان افزایش یافت  000/835/1به ن اتوم 000/517/1افزایش داشته است در حالیکه حداقل دستمزد از  % 29
 حداقل دستمزد که بخشی از دریافتی ماهانه است به دالیل زیر است:افزایش . اهمیت است %21معناي رشد 

 گردد.کاري، حق مأموریت و ... بر مبناي آن حساب میکاري ، شبمبالغ عیدي، سنوات، اضافه -1
 داشته باشند از مبلغ پایه سنوات محروم هستند. هسابق سال 1تر از کارگرانی که در واحد اقتصادي کم -2
ا هکه مزایاي حق مسکن و ... براي آن صورتیگیرد دراین مبلغ براي حداقل حقوق بازنشستگان معیار قرار می -3

 شود.اي دیگر تعیین میبه گونه
 گیرد.هاي آتی قرار میي تعیین مزد در سالپایه ،حداقل دستمزد -4

                                                           
مسکن ، حق ریال 000/750/1پایه سنوات:،ریال  000/000/4بن ماهیانه:، ریال 270/354/18حداقل دستمزد:ت: به شرح زیر اس براي ماه سی روزه  مزد تصویب شده -1

 / ریال 30،338درصد به اضافه روزانه  15: مزد افزایش سایر سطوح، ریال 000/000/1ماهانه:
 ریال 270/354/23ه، بدون کسر بیم تر از یکسال در یک واحد تولیديي کمبا سابقه ، دریافتی یک کارگر مجرد99در سال هاي تصویب شدهبا توجه به رقم ،سبر این اسا
 .خواهد بود

 ) 26/01/1399( "وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعیمصوب بخشنامه ابالغ مزد "
وزیران که یک نفر از آنان از اعضاي شواري عالی صنایع خواهد دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادي به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات "  -2

قانون کار به عنوان عضو شورا درجلسات حضور دارند. (قانون کار جمهوري اسالمی ایران  167هاي اخیر تحت عنوان این بند از ماده وزراي اقتصاد و صنعت در سال  ".بود
 )29/08/1369مصوب 

، الزم به ذکر است که این رقم با توافق نمایندگان شوراي عالی کار که از /https://www.mehrnews.com/news/4862863   06/12/1398سایت مهر:   -3
ما براي تعیین نرخ سبد معیشت  "گوید:می 97در سال  نماینده کارفرمایان نیز تشکیل شده به تصویب رسیده است. احمدرضا معینی نماینده کارگري شوراي عالی کار

 . https://www.ilna.news/fa/tiny/news-671832"کنیمترین کاالهاي موجود در بازار را انتخاب میترین و طبیعتا، ارزانکیفیتخانوارهاي کارگري، بی
)11/07/1397( 

https://www.mehrnews.com/news/4862863/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-671832
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نفري مصوب شوراي عالی  3,3آن با رقم سبد معیشت خانواده  را نیز در نظر بگیریم، تفاوت  اگر حداقل دریافتی
مزد از نرخ تورم است. این ارقام تنها از این جهت ذکر شد که دولت ي هرسالهکار، مشهود و ناشی از عقب افتادن 

کردن معیشت  فشرده بلکه بر اساس ،یشت خانوادهرقم تورم و سبد مع نه بر اساس داري ایران  دستمزد راسرمایه
ي نیروي کار به مقدار الزم براي استثمار توسط کند. بقاء فیزیکی جمعیت فروشندهتعیین میکارگران تا حد امکان 

 د. کنکارگران در برابر تهاجم سرمایه، این حد امکان را مشخص میي یافتهسازمانتر از آن میزان مقاومت سرمایه و مهم

هاي گذشته به مانند سال ،کنندقل مزد را دریافت میها حدادرصد آن 80نفر که  402هزار و  942 میلیون و 13
هایشان بیشتر شده است و به عبارتی دیگر مطابق دوزند تا ببینند چقدر شکاف میان مزد و هزینهاین نشست چشم می

 ه است.شان کاهش یافتمزد واقعیچه میزان هرسال علی رغم افزایش مزد اسمی، 

ز ا نمایندگان کارگري حاضر در این جلسه  کنند؟ نمایندگان این نشست سه جانبه، چه چیزي را نمایندگی می
نتخاب ا، به عنوان یکی از سه تشکل کارگري در نظر گرفته شده در قانون کار، ف کانون عالی شوراهاي اسالمی کارطر
شوراي اسالمی کار در واحدهاي تولیدي بستري است که این نمایندگان کارگري از طریق آن به شوراي  . شوندمی

 يندهیک کارگاه و نماین شوراي اسالمی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنا"یابند. یمعالی کار راه 
 يعالوه بر حضور نماینده  4".، تشکیل می شوددائمنفر شاغل  35ي داراي بیش از ) که در واحدهاکارفرما (مدیریت

تواند صالحدید می قانون کار در شورا در صورت 138مقام والیت فقیه نیز مطابق ماده  يدار در شورا، نمایندهسرمایه
دار واحد تولیدي و فراتر از آن حکومت شرکت کند که به معناي کنترل کامل این تشکل کارگري از طرف سرمایه

توسط هیئت تشخیص  صالحیت کارگران براي عضویت در شورا چنینهم. ایران استدار سرمایه يسیاسی طبقه
است و نماینده کارکنان واحد،  مرتبطاي که به واحد تولیدي خانه، نماینده وزارت کار، نماینده وزارتنفر 3متشکل از 

وظایف این تشکل، پیگیري مطالبات رفاهی . 5سازدشده را هر چه بیشتر میشود که کنترل یادتشخیص داده می
. به عبارت دیگر به وجود آوردن تعیین شده استهمکاري با نمایندگان کارفرما  در چارچوبکارگران واحد مربوطه 

  6امور. منظور پیشرفت سریعدار به فضاي سازش میان کارگر و سرمایه
در فضاي  57پس از انقالب کند. جایگاه آن به ما کمک می ي آن نیز براي فهمدر کنار ساختار این تشکل، گذشته

هاي اسالمی کار به عنوان بخشی شورا ، در جهت منافع طبقاتی خودمتاثر از تالش کارگران براي متشکل شدن  عمومی
سحابی  اهللاعزت ي انباشت سرمایه نقش ایفا کرد.کنندهداريِ احیاسرمایه دولتاز طرف  طبقه کارگراز سیاست سرکوب 

 :کندگونه توصیف میاي این فضا را ایندر مصاحبه

                                                           
  https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/shoraaslami/marahalسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -4
 معیارهاي تایید صالخیت عبارتند از: -5
اعتقاد و التزام به اسالم و والیت فقیه و  ./سال سابقه دارند 2هایی که کمتر از به استثناء کارگاه، حداقل سابقه کار، یک سال در همان واحد م/سال تما 22سن حداقل  "

./  تابعیت ایران./ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن /.هاي غیر قانونیعدم گرایش به احزاب و گروه ./هاي مذهبی التزام به قانون اساسی کافی استقانون اساسی (براي اقلیت
تن سابقه محکومیت کیفري که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شعدم وابستگی به رژیم سابق و ندا./  برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخالقی

 (همان) "د.شده باش
 ز:عبارتند اوظایف و اختیارات شوراي اسالمی کار  -6

 .ایجاد روحیه همکاري بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور -1
 .همکاري با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه هاي فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی  -2
 .اال بردن آگاهی کارکنان در زمینه هاي اقتصادي ، فنی و حرفه اي و نظایر آنب -3
 .نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه  -4
 .همکاري با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد -5
  .بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی هاي واحد و پیگیري موارد  -6
 . فاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحدتالش در جهت گسترش امکانات ر -7
 (همان). بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی هاي واحد و ارایه اطالعات به مدیر یا هیات مدیره -8

https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/tashakolkargari/shoraaslami/marahal
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 گرفتند و به عنوان تهدیدزاده تعیین شده بود به زور می... دست و پاي مدیر کارخانه را که از طرف آقاي قلی"
ن حقوق کارگراگرفتند که مثال پانصد تومان به آوردند و از او اجازه میبردند، سپس میاو را باالي کوره ذوب فلز می

هاي صنعتی مثل شهر صنعتی البرز در هایی که در شهركها به خصوص کارخانهاضافه شود. این روش در اکثر کارخانه
یا شهر صنعتی کاوه در ساوه بودند هم کم و بیش وجود داشت. اگر هم یک کارخانه یک قزوین یا شهر صنعتی کرج 

 گرفتند. در واقع نوعیدیگر منطقه حتی با زور هم شده بود آن امتیاز را می هايداد تمام کارخانهامتیاز به کارگران می
  7"مسابقه امتیاز گرفتن بود آن هم فقط با زور و از طریق تسلط شوراهاي کارگري بر مدیریت کارخانه.

 جنبش طبقه کارگر داشت که به انحرافدر چنین فضایی دولت جمهوري اسالمی از ابتدا سعی در مقابله با 
 .این مقابله بود يشیوه ،هاي کارگريتشکل سرکوبو همراه با آن  مشابهشعارهایی  ياز طریق ارائهکشیدن شعارها 

خواستند که دولت جمهوري نمی": گویدسحابی در چنین شرایطی در مورد مواضع روحانیون از جمله بهشتی می
ها از این بیم چپ مارکسیستی عقب باشند، آن کرد از نیروهاياسالمی به لحاظ مواضع و دیدگاهی که مطرح می

شوراهاي   8."داري یا اردوگاه امپریالیستی و کاپیتالیستی به جمهوري اسالمی زده شودداشتند که اتهاماتی چون سرمایه
 اب همراه مشابهبه ظاهر ي شعارهایی فوق، ارائه يدوگانه يشیوه به عنوان تجسماسالمی کار نیز در چنین بستري 

  سرکوب، تشکیل شدند.

تشکل خانه کارگر نیز در شرایط  .خانه کارگر سالیان زیادي بر شوراهاي اسالمی کار تسلط نسبی داشته است
ین رضا محجوب، حستوسط تیمی متشکل از علی ،مذکوري دوگانه شیوههمسانی مانند تشکیل شوراي اسالمی کار با 

ي حامی جناحی از جمهوري اسالمی بوده است که بعدها جبههاین تشکل همواره  کمالی و علی ربیعی تسخیر شد.
تا  5هاي ي این جریان در مجلس شوراي اسالمی در دورهرضا محجوب به عنوان نمایندهعلی اصالح طلبان نامیده شد.

به مجلس راه یافت. در  "دولت تدبیر و امید"حضور داشت و در دوره دهم همراه با لیست امید به عنوان حامیان  10
ارائه شعارهایی در دفاع  زمان با همداري ایران است که جناحی از دولت سرمایه "ي کارگريشاخه"واقع خانه کارگر 

 جمهوري اسالمیاي که این جناح از حاکمیت از حق تشکل، رفاه، آزادي و عدالت، بر سر مسائل کالن اقتصادي سیاسی
ارائه این شعارها توأم با شرکت در ائتالف سیاسی با دولت روحانی و در واقع جناحی از . برد، توافق داردپیش می

کشان بوده است، نه تنها تضعیف معیشت زحمتها و سازيخصوصی آغازگرهاي پس از جنگ حاکمیت که از سال
اري دبراي هر جریان سیاسی مدافع نظم مسلط سرمایه "ي کارگريشاخه"عجیب نیست بلکه نشان از ضرورت وجود 

داري را درون گفتمان هاي سرمایهمطالبات و اعتراضات کارگران آسیب دیده از سیاست "ي کارگريشاخه"وجود  دارد.
هاي سیاسی رسد جناحکند. هر بار که مبارزه طبقاتی به سطحی باالتر میدارانه هضم میجریان سیاسی سرمایه

هاي به همین دلیل خانه کارگر و تشکل .اندازندخود را فعال تر از پیش به کار می "ي کارگريشاخه"داران هسرمای
گونه اعتراض ها اینسازيخصوصی ي اجراياي به نحوهها در قطعنامهسازيمتأثر از آن پس از اعتراض به خصوصی

  کردند:

 که حالی در است آن به خصوصی بخش ورود براي اقتصادي مناسب بستر ایجاد سازي،خصوصی مقدمه"
 واگذاري است. نشده فراهم انقالب از بعد هايدهه طول در کشور در محور خصوصی اقتصاد یک پارامترهاي از یک هیچ

                                                           
 .18و15، ص1385اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی، به کوشش بهمن احمدي امویی، نشر گام نو، -7
 همان.-8
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 از مصرا ما لذا است نداشته دنبال به را کارگران سرگردانی و شدن بیکار اموال، حراج جز هدفی عمومی هايدارایی
  9".کنند متوقف کنونی شکل به را هاواگذاري روند که خواهیممی دولت و مجلس

 کارگري اعتراضات هضم در بیشتر چه هر جریان این ایران، سیاست عمومی فضاي تغییر و 96 ماه دي از پس
 تشکیل براي را جدیدي امکان توانست "عدالتخواه جنبش" درحالیکه ماند ناکام خود مطلوب هايچارچوب درون

 از قبل فضاي اصولگراي و طلباصالح يدوگانه از فراتر ایران داريسرمایه دولت هايچارچوب درون سیاسی جریان
 گاننمایند برخی حمایت همچون را هاییموفقیت مجلس انتخابات در شکست رغمعلی توانست و کند عرضه 96 ماه دي

  10نماید. کسب اراك هپکو شرکت کارگري

 محدود مستقر سیاسی چارچوب درون داريسرمایه سیاسی هايجریان به "کارگري يشاخه" وجود ضرورت
 انکارگر مبارزه که بستري در نیز حکومت از خارج در دارانهسرمایه تولید مدافع سیاسی هايجریان بلکه شود،نمی
 اییهویژگی به توجه با اینکه براي اول، هستند؛ ايشاخه چنین وجود نیازمند گیرد،می اوج معیشتی وضعیت علیه
 و بینندمی پذیرامکان کارگران همراهی با را خود 11نظر مد سیاسی دگرگونی فرصت اباعتص ابزار و زیاد کمیت چون
 بر نیمبت نظام کل که کنندمی جلوگیري سطحی به طبقاتی مبارزه ارتقاء از اعتراضات این روي بر رلکنت با دوم،

 کیلتش با ضرورتی چنین به سیاسی هايجریان ،هادوره برخی در .بکشد چالش به را نوعش هر از اراندسرمایه استثمار
 برند.می پیش به مشخصی نهاد از خارج را رویکرد این زمانی در یا و پوشانندمی عمل يجامه 12نهادهایی و هارسانه

 به که است بشر حقوق و شورا مستضعفان، تشکل، حق عدالت، آزادي، چون هاییواژه حجاب زدن کنار با کارگران
 نظم ربیشت يسلطه پی در نهایت در سیاسی جریانات این که یابندمی در و برندمی پی هاآن پشت طبقاتی منافع

 که سازي خصوصی مورد در جریانات این تحلیل و مواضع کارگران که است الزم نمونه براي نه. یا هستند داريسرمایه
 منتقد و سرمایه مدافع سیاسی هايجریان نمایند. ارزیابی مشخص طور به را است کارگران اعتراضی موارد از یکی

-منديقانون تمام خالصه و تقاضا و عرضه اساس بر مزد تعیین سازي،خصوصی بر ايریشه نقد هیچکدام مستقر، دولت
 ودشمی خالصه افرادي  فساد و  نبودن روز به ،کفایت عدم بر نقدشان تنها و ندارند داريسرمایه تولید چارچوب هاي

   13دارند. عهده بر را اقتصاد مدیریت که

 ایهسرم نظم این بازتولید و حفظ براي مستقر، دولت از خارج چه و درون چه سرمایه نظم مدافع سیاسی جریانات
 به کنند.می نمایندگی را جامعه کل منافع گویی که کنند پنهان جمالتی پشت را خویش طبقاتی منافع که دارند نیاز

 و انکارگر نمایندگان میان طرفبی داوري عنوان به نیز کار عالی شوراي نشست در دولت نماینده سه ترتیب همین
 اريبسی در دولت بودن کارفرما بر عالوه دارند. را هاآن میان سازش نوعی ایجاد در سعی که شوندمی معرفی کارفرمایان

 زود خیلی خصوصی مالی یا تولیدي واحدهاي در نزدیکانشان یا و وزرا خود بودن سهیم بزرگ، تولیدي واحدهاي از
 رمایهس سود از منتفع غیر و دارسرمایه غیر فردي وجود که است این مهم ينکته  کند.می افشا را ظاهري طرفیبی این

                                                           
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838057، 98آبان  29،  کار قانون تصویب سالروز مناسبت به کارگران گردهمایی قطعنامهبند دوم  -9

10- https://www.bultannews.com/fa/news/651262  03/10/1398سایت بولتن نیوز 
 داري غربهاي سرمایهدارانه همسو با دولتریزي دولت سرمایهدگرگونی در قالب رژیم چنج یا استحاله جمهوري اسالمی براي پایه 11
 1388جنبش سبز در اعتراضات بعد از انتخابات سال هایی براي پیوند جنبش کارگري با براي نمونه تشکیل نهادها و رسانه  -12
سازي شد. در اینجا نقل قولی از صادق شهبازي نامزد انتخاب مجلس یازدهم از طرف جنبش عدالتخواه، آورده اي به رویکرد خانه کارگر به خصوصیدر سطور باال اشاره-13
سازي کارآیی ها باید در روند خصوصیهاي دیگر زده شود؟ در کارخانهها و شرکتچوب حراج به کارخانهآیا قرار است براي اینکه دولت درآمدي به دست بیاورد  "شود:می

سازي درست نیستیم، گفت: کما اینکه می بینیم در بحث شرکت مپنا این وي با بیان اینکه ما مخالف خصوصی .ایجاد شود نه اینکه همه کارگران را به معترض تبدیل کند
عی از گزارش تجم "رد.ها با نظارت و شفافیت صورت بگیسازيهاي رانتی باید کشیده شود و ادامه خصوصیسازيصورت گرفته است.ترمز این خصوصیروند به درستی 

 https://www.alef.ir/news/3971012108، 12/10/1397ها،سازي در اعتراض به واگذاريدانشجویان و مردم در مقابل سازمان خصوصی

 

http://www.workerhouse.ir/subject.aspx?id=10013
https://www.bultannews.com/fa/news/651262
https://www.alef.ir/news/3971012108
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 دولت یذات نقش این زیرا باشد دارسرمایه و کارگر میان طرفیبی ادعاي صحت بر دلیلی توانستنمی نیز  دولت درون
 نقش باشد. دارسرمایه يطبقه کل منافع برآیند ينماینده طرفبی ظاهري رغمعلی که است دارانهسرمایه نظم در

 کرد: خالصه اینگونه توانمی را داريسرمایه دولت

 براي الزم بستر تا کندمی هزینه عمومی درآمد منبع از نیستند سودزا که صنعتی هايشاخه از برخی در دولت -
  خام. مواد برخی تأمین یا سازيراه زمینه در هزینه نمونه براي شود. مهیا دیگر هايشاخه در گذاريسرمایه

 داريسرمایه دولت مانند داريسرمایه هايدولت اکنون هم بهداشت. و آموزش مانند عمومی خدمات يکننده ارائه -
 این کاهش یا و شدن گسترده د.نکنمی عمل زمینه این در رایگان خدمات ارائه کاهش جهت در بیشتر چه هر ایران

 از جلوگیري براي دولت صورتی چنین در که خود، زندگی شرایط بهبود براي ارگرک يطبقه يمبارزه به  اول ،خدمات
 و مهارت حداقل برخورداري شرط به دوم و دهدمی گسترش را خدمات این دارانهسرمایه نظم شدن کشیده چالش به

 این در هاییحداقل وجود عدم صورت در  دارد. بستگی سرمایه توسط شدن استثمار براي نیاز مورد کار نیروي سالمت
 اردسرمایه مورد دو هر در گرداند.می ناممکن نیز را دارانهسرمایه تولید که شودمی ايفروپاشی دچار جامعه کل زمینه

 نماید.می فراهم را داريسرمایه بازتولید و حفظ براي الزم شرایط

 هارسانه همچون ایدئولوژیک ابزارهاي طریق از دارانهسرمایه نظم دادن جلوه مشروع و طبیعی -

 موجود. مناسبات حفظ براي پلیسی و امنیتی ابزار يدارنده-

 امع شرایط تأمین و دارانهسرمایه روابط حفظ گذاري،سرمایه تسهیل در دولت نقش تمامشان که باال موارد کنار رد-
 ،کارگران استثمار طریق از و کندمی عمل دارسرمایه نقش در دولت ، تولیدي هايشاخه برخی در است، گذاريسرمایه
 یا و است دارسرمایه خود یا دولت ها،نقش این تمام در  پردازد.می سرمایه انباشت به و کرده استخراج اضافی ارزش
 شود. گرفته نظر در فراطبقاتی نهادي چون دتواننمی و دارانسرمایه حامی

 محدود کار عالی شوراي نشست در دولت نمایندگان  به جامعه، کل منافع قالب در طبقاتی منافع نمایاندن
 این در يبیشتر موفقیت روحانی دولت مقابل در اتفاقا و کنندمی عمل گونههمین نیز کارفرمایی نماینده سه شود.نمی

 هم و کارگران هم گویی که کنندمی ایجاد کارگران برخی میان در را مشترکی همدردي احساس و برخوردارند زمینه
-تولید" ،رایج اصطالح به یا و شوندمی متضرر اسالمی جمهوري دولت صحیح مدیریت عدم و کفایتیبی از دارانسرمایه

 کنندمی فلط که هستند صنعتی دارانسرمایه کنندگان تولید این از منظور که "شوندمی واقع مظلوم ایران در کنندگان
 زایشاف اساس از هاستسال کارفرمایان سندیکاي کنند.می ایجاد اشتغال و کرده گذاريسرمایه صنعت در را پولشان و

 تعیین خواهان و کنندمی نقد را دولت توسط "دستوري" صورت به هم آن و معیشت سبد و تورم اساس بر دستمزد
 منافع جهت در هم را نقد همین هاآن 14باشند. موفق جهانی رقابت در بتوانند تا هستند بازار قوانین اساس بر دستمزد
 عدم موجب را این از بیش ددستمز امسال نشست در کارفرمایی نماینده سه طوریکه به کنندمی اعالم کارگران
 کردند. اعالم بیشتر بیکاري و گذاريسرمایه

                                                           
ي معیـوب افـزایش تـورم همچنـان تـداوم نخواهـد       اگر پـا بـه پـاي افـزایش تـورم، حـداقل دسـتمزد کـارگران مشـمول قـانون کـار نیـز افـزایش یابـد، چرخـه                "-14

هـاي  ن شـود و مسـؤلیت تـأمین اجتمـاعی نیـروي کـار را سـازمان       یافت؟ به عالوه، آیـا قیمـت نیـروي کـار نیـز نبایـد هماننـد سـایر عوامـل اقتصـادي در بـازار تعیـی            
ي هـا را، در عرصـه  هـا نخواهـد شـد و ایـن بنگـاه     تأمین اجتماعی بر عهده بگیرند؟ و آیا افـزایش دسـتوري حـداقل دسـتمزد سـبب گرانـی محصـوالت تولیـدي بنگـاه         

ــه ورشکســتگی نخواهــد  هــاي نفــسرقابــت ــازار جهــانی، ب ــر ب ــگی ــداوم ای ــه بیکــاري بیشــتر نیــروي کــار نخواهــد انجامیــد؟  کشــاند؟ و ت ــد ب ــام  "ن فراین ســایت پی
 .1385آبان   http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article39&lang=faکارفرمایان، 

http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article39&lang=fa
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 رفت.گ پی توانمی نیز کوچک کارگاه یک در منفرد دارسرمایه تا را همگانی منافع قالب در طبقاتی منافع  بیان
 بیان "همه منافع" قالب در گرمطالبه و معترض کارگران به اشمدیران یا خودش زبان از دارسرمایه منافع که جایی

 پرداخت حتی و کار شرایط بهبود بیشتر، مزد يمطالبه هنگام است، کرده تجربه کارگري هر که همانطور شود.می
 و اعتصابات در اکنون تا 19 قرن  از که هاییگفته آوردمی زبان به را سخنانی چنین کارگاه مدیر مزدي، معوقات

 گلوله اب اعتراضات به اینکه از پیش البته است شدهمی گفته معترضین به نمعاد و هاکارخانه در کارگري اعتراضات
 :دهند پاسخ

 و صرفدنمی گذاريسرمایه او براي دیگر رفاهی، امکانات بهبود یا مزد افزایش براي بیاوریم فشار دارسرمایه به ما اگر -
 بگیرد. رونق کار تا کنیم صبر فعال که است خودمان نفع به پس کند.می گذاريسرمایه تجارت در را پولش

 را ام وضعیت تواندمی هم دارسرمایه کند، کم را مالیات دولت اگر گیرد،می مالیات دارسرمایه از زیادي مقادیر دولت -
 یزوار را حقوقمان موقع به تواندمی که همین کرده درست دارسرمایه براي دولت که وضعیتی این در و بخشد. بهبود
  کنیم. تشکر او از باید کند

 اب دارند قصد که گفت کار) عالی شوراي رئیس و کار (وزیر شریعتمداري محمد که این با فروردین 20 جلسه در
 شد. اعالم دستمزد میزان گیري رأي با و کارگري نمایندگان توافق عدم با اما کنند تصویب را مزد حداقل میزان اجماع

 بدون دارانسرمایه کنند، شرکت جلسات این در نیز کارگران واقعی نمایندگان اگر حتی کار، عالی شوراي ترکیب این با
 "ارگريک هايشاخه" گرایی،جانبه سه پیش از بیش رسوایی کنند.می تصویب را خودشان نظر مورد دستمزد مانعی هیچ

 و مبهم مفاهیم با اعتراضات این میان در واداشت. اعتراض به ،مزد حداقل يمصوبه علیه را سرمایه گوناگون هايجناح
  .دارد ضرورت مزد مفهوم و داريسرمایه کارِ و ساز ابهامِ بی شناخت کننده،گمراه

 داريسرمایه مانظ در مزد

لی ي شغي مصاحبهشرکت در جلسهفرآیند جست وجوي کار و در نتیجه  ، تمام کارگران چندین باردر طول زندگی    
ایگاه ج دری کارکردن فرد را یتوانا دار،سرمایهي نماینده، مسئول جلسه به عنوان ايدر چنین جلسهاند. را تجربه کرده

نظر  موردبراي شغل فرد  يانگیزه یسواالتطرح با  و  کندارزیابی میشغلی مورد نظر از طریق آزمون شفاهی و عملی 
زنی بر سر میزان مزد در صورت تأیید شدن، دو طرف به چانه .سنجدسازگاري فرد را با محیط کار میچنین هم و

 اردسرمایهي کند و نمایندهي خود مبلغی باالتر از حداقل مزد را طلب میپردازند و کارگر بر اساس مهارت و تجربهمی
در بیشتر موارد به علت وجود  15دیک حداقل مزد باشد.کند که دستمزد توافقی هر چه بیشتر نزنیز تمام تالشش را می

در  اشییتواناشود و امیدوار است که با اثبات کردن تر از آنچه مد نظرش است راضی میبیکاري گسترده، کارگر به کم
کارگر با توجه به مهارتش به  ،پس از عقد قرارداددریافت کند.  "ايمزد عادالنه" هاي بعدي موقع تمدید قراردادسال

رد گیي زمانی مشخصی در اختیار کارخانه قرار میدر محدوده راننده کار یا، وسطعنوان جوشکار، تراشکار، نقشه کش
که  آیا قیمتیکند. را دریافت می "مزد توافقی"شود و در پایان ماه اي منضبط و مداوم به کار مشغول میو طبق برنامه

 چه ساز و شود؟زنی فردي با توجه به مهارت و تجربه تعیین میشود، تنها بر اساس قدرت چانهق میبر روي آن تواف
 شود؟وجود دارد؟ در این جلسه چه چیزي مبادله می "مزد عادالنه"آیا چیزي به عنوان  کند؟کاري در اینجا عمل می

                                                           
اند و دربسیاري از واحدها کنند.  بسیاري از واحدها از شمول قانون کار خارجتولیدي است که حداقل قوانین کار را رعایت میالبته این تصویري آرمانی از واحدهاي  -15

 شود.نیز قانون رعایت نمی
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ود ش، به ندرت چیزي یافت میدر هر لحظه اطرافمانجریان دارد. با نگریستن به  در زندگی روزمره ي کاالهامبادله
فع نیاز با پول خریداري شده کسب نشده باشد. اطرافمان پر از کاالهایی است که براي ر ي پولیکه از طریق مبادله

کاالهایی که براي در همین لحظه در اطرافمان است.  لباسی که به تن داریم و هرچه کاغذ و خودکار تا است. از 
و در نهایت در یک مغازه  هاي گوناگون ترکیب شده ها و مکانتولیدشان کار افراد گوناگون در چندین مرحله در زمان

ي کنندهین تعی بنیان ین کاالها تأثیر گذارند، اماقیمت ا تعیین هاي زیادي درلفهخریداري شده است. مؤ یبراساس قیمت
ج تخراکارِ اس هاي مغازه است؛ي قرار گرفتن در قفسهها از ابتدا تا لحظهآن کار انجام شده بر رويمقدار  ، هااین قیمت

نوع  ترتیب و . هابندي و حمل و نقل آنسازي، بستهزیبا هم پیوستن،به ، تغییر شکل و مواد خام از طبیعت، فرآوري
راي ب هاآنچه به عنوان عامل مشترك مستتر در کاال .آن کاالست هر کاال با کاربرد مشخص، مختص تولید کار براي

هاي مشخصی که براي تولید لباس فارغ از نوع آن است. نوع کار ،هاانجام شده بر روي آن کار شود،می سنجیدهمبادله 
است. همخصوص لباس  .دوزندگی و.. ،بافندگی پارچه رنگرزي، ریسی،شود، شامل کاشت و برداشت پنبه، نخانجام می

ماند که تنها صرف جدا کنیم، کاري میاست از کار اگر نوع کار را که براي تولید کاالي مشخص با کاربرد مشخص 
ها در چه مسیري در نیروي فکري و عضالنی است که با آموزش ابتدایی قابل انجام است. این که دست زمانِهم کردنِ

ها فرمان دهد در اینجا کنار گذاشته اي به آند و مغز طبق چه نقشههوا به حرکت آیند، پاها چه مقدار نیرو وارد کنن
 . شودمی

  یرندگرا دربرمیفارغ از نوع آن  ،ساده کار انسانیِ، همانند چارچوبی اطرافمان کاربردهاي گوناگونِکاالهاي با  کالبد    
یر ثد دیگري روي تغییر قیمت کاالها تارقابت، عرضه و تقاضا، انحصار و عوامل زیا سازند.ثروت اجتماعی را می و مجموع

د ي مشخصی براي تولیسازد، مقدار کاري است که به طور میانگین در جامعهگذارند اما آنچه بنیان قیمت کاال را میمی
 براي تولید یک لباس الزم است ارزشِکل کاري که . شودگفته می "ارزش" ،آن الزم است. به چنین بنیانی براي قیمت

گیري ارزش کاال، ساعت کار الزم براي تولید آن است و از این طریق تفاوت ارزش کند. واحد اندازهآن را تعیین می
کار الزم براي تولید کاال در مراحل زمانی و مکانی  گردد.کاالیی مانند لباس با کاغذي که در دستمان است مشخص می

ه یا ، مواد اولیماشین آالت واندازي ابزار در هر مرحله تولید کننده با راه .گیردسط افراد گوناگون انجام میمتفاوت و تو
 این مراحل درآید. استفادهي آماده کند تا به شکل محصولِنیمه ساخته را دستخوش دگرگونی در خواص یا ظاهر می

ي قبلی آن را به و در هر مرحله کارخانه انجام شود کارخانهدر چندین تواند درون یک کارخانه و یا گوناگون می
ي فوالد مبارکه، کارخانهبراي نمونه،  ي بعدي آن را به عنوان مواد اولیه خریداري کند.اي بفروشد تا کارخانهواسطه

عرضه بازار آهن  بهفروشد و هم ي بزرگ میهاهم به طور مستقیم به کارخانه کند کهی فوالدي تولید مییهاورق
 از آن استفاده هاي فوالدي را تهیه و به عنوان مواد اولیه براي تولید قطعاتها ورقها از طریق واسطهتا کارگاه کندمی

 مجموع مقادیر ارزشی زیر است:شود ارزشِ کاالیی که در هر کارخانه تولید می کنند.

. مانند ورق فوالدي که از کارخانه فوالد شودارخانه وارد میاي که با خریداري به کساختهارزش مواد خام و نیمه -
مطابق ارزش آن و به عبارتی مقدار کار الزم براي تولید آن خریداري شده است. ارزش مقداري از این ورق که براي 

 شود.  تولید قطعه الزم است به ارزش کاال منتقل می

کارخانه که در فرآیند تولید یک کاال در اثر استهالك به کاال بخشی از ارزش ابزار و ماشین آالت و کل تجهیزات  -
اي نیاز به برشِ شکل خاصی از ورق فوالدي است. به این منظور نیاز به . براي نمونه براي تولید قطعهشودمنتقل می

شان ه ارزشبدستگاه پرس و یک قالب برش با متعلقات است. دستگاه پرس و قالب از تولید کنندگان گوناگون با توجه 
راي (ب در طول عمر خوددستگاه پرس  کنیم کهفرض میشود. هاست خریداري میکه بر اساس کار الزم براي تولید آن
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تومان  000/000/50ي اگر دستگاه پرسی با هزینهد. شوقطعه استفاده می 000/000/1تولید  براي سال) 10مثال 
ارزش دستگاه به عبارتی دیگر،  تومان خواهد بود. 50ه به هر قطعه ارزش منتقل شده از دستگا خریداري کرده باشیم،

د که در اثر استهالك به قطعات منتقل کنارزشی را تعیین می ،قطعات تولیدشده در طول عمر آنتقسیم بر تعداد 
  شود.می

از تقسیم مقدار ساعت کار روزانه به تعداد قطعات  دهد،که کارگر براي تولید یک قطعه انجام می یمقدار کار الزم -
تگاه دهد، دسشود. کارگر در این واحد تولیدي ورق را بر روي بستر دستگاه پرس قرار میتولید شده در روز محاسبه می

نظارت کند و در حین انجام کار بر صحیح انجام شدن برش کند و در مواقع ضروري آن را متوقف میندازي میارا راه
 دهد تا براي حمل ونقل آماده شود.هاي مشخصی قرار میکند و قطعات تولید شده را در بستهمی

کاري است که به لحاظ زمانی در گذشته و به لحاظ مکانی خارج از کارخانه مذکور ارزش دو بخش اول حاصلِ      
شان توسط صاحب کارخانه که ارزشدارند ي مورد بحث در چارچوب مادي کاالهایی وجود انجام شده است و در لحظه

شود که در این لحظه در این کارخانه جاري که ارزش بخش سوم توسط کاري ایجاد میدر حالیپرداخت شده است 
 است.

ي هها مالک هیچ وسیلرا ندارند. آن هاکارگران کسانی هستند که امکان خرید مواد اولیه و ابزار الزم براي تولید کاال
 .دف کننهاي خود را برطرنیستند که بتوانند با در آمیختن کارشان با آن و فروش کاالهاي تولید شده نیازمنديتولیدي 

روش آن که با فاست  کارگرانتنها دارایی قابل فروش ، زمان نیروي بدنی و فکريی صرف همیي تواناانیروي کار به معن
رزش ا ،کاالي نیروي کار دار به عنوان خریدارِسرمایه کنند.تأمین میدریافت مزد کاالهاي مورد نیازشان را در نتیجه و 

زنده  ضمینتزتولید نیروي کار به معناي تولید یا با . پردازدآن را مانند دیگر کاالها براساس کار الزم براي تولید آن می
و سالم ماندن فرد کارگر به عنوان صاحب نیروي کار است تا فردا نیز همچون امروز توانایی کارکردن داشته باشد . براي 

همچون خوراك، پوشاك  گري کارجسم و روان کارگر به عنوان چارچوبِ حافظ نیروي کار،  تأمین نیازهاي اولیه يبقا
زش براساس ار ،نوان بنیانی براي تعیین قیمت نیروي کار و یا همان مزدارزش نیروي کار به عکن ضروري است. مس و

جسمانی کارگر است  حداقل این نیازها محدود به بقاي نماید. رفعرا  ي معاششود که این نیازهاکاالهایی تعیین می
تعریفی منعطف دارد به  ،هاستآني کاالهاي رفع کنندهکه ارزش نیروي کار نمایانگر ارزش  "اينیازهاي اولیه"اما  

هوایی، فرهنگی و به طورکلی بستري بستگی دارد  آن به شرایط آب و مقدار ،هاي مختلفها و مکانکه در زمانطوري
 شود. که نیروي کار تحت آن به کاال تبدیل می

ه د کنندگان نکه تولی ايبه گونه ،کنندگان از وسایل تولید بودلزم جدایی تولیدتتبدیل شدن نیروي کار به کاال مس    
توانستند مانند گذشته نیازهاي خود را با کار خود به طور مستقیم برآورده کنند و نه مالک کاالي تولیدي خود می

ي کار فروشندگان نیرو گیريشکلآغاز این جدایی و ي نقطه باشند که بتوانند با فروش آن معاششان را تأمین کنند.
 ،وسیهرسپس امپریالیسم انگلیس و بیشتر نفوذ  آغازدر این دوران با  (دوره قاجار) است. در ایران، قرن نوزدهم میالدي

درصد جمعیت ایران را  55که  بیش از . پیش از آن کشاورزان روستایی شددستخوش دگرگونی ي ایران بستهاقتصاد 
سهم ارباب نیازهاي خود را نیز برطرف  با اعطاي مالیات به دولت و دادنرعیتی -تحت نظام ارباب، 16دادندتشکیل می

این  دراز زوال فئودالیسم تثبیت شده بود. پس  کشورهاي اروپاییداري صنعتی در .  پیش از این سرمایهکردندمی
بر کشورهایی مانند ایران به منظور دستیابی به منابع و مواد خام  تالش براي ایجاد سلطهسیاست این کشورها مقطع 
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سلطه بر کشورهایی که هنوز مناسبات یعنی ؛ اري براي فروش کاالهاي مصرفی بودین دستیابی به بازچنارزان و هم
با نفوذ سیاسی در دربار و گرفتن امتیازهاي اقتصادي  هاي روسیه و انگلیسدولت ها شکل نگرفته بود.داري در آنسرمایه

تجار ایرانی با گشایش  زمانو هم کاالیی در ایران شدندهاي تولید آغازگر ایجاد نطفه ،و شروع به واردات کاالهاي خود
واردات کاال از روسیه و انگلیس و کسب ثروت از در ها با مشارکت . آنگشتنداي برخوردار بازار داخلی از جایگاه ویژه

هاي مزروعی به عنوان . فروش زمینکردند هاي مزروعی خوانین و دولتاین طریق، پول خود را صرف خرید زمین
ها به طبقه مالکین جدیدي با خرید آن تجار همچون کاالیی قابل فروش کرده بود و منبعی براي درآمد دولت، زمین را 

ي خام و برنج که امکان صادر شدن . مالکین جدید کشت محصوالتی مانند پنبهنبودند خوانینکه از تبدیل شدند 
 کردند. داشتند را جایگزین محصوالت گذشته

هقانان شدت استثمار دي رقابت جهانی، وارد شدن مولفهبا حفظ مناسبات بندگی گذشته،  همزمان بابه این ترتیب 
به  .هاي مشترك دهقانان را تصرف نمودندگذشته نیز، زمین در این شرایط بسیاري از مالکین بود. شدهبیش از پیش 

  فقازمنطقه قهاي ایران و یا کردند و یا به شهرهمین دلیل بسیاري از دهقانان از روستایی به روستایی دیگر کوچ می
دادند که بعدها به علت کارگران مهاجر ایرانی تشکیل می را درصد کارگران باکو 20نمودند. در آن زمان میمهاجرت 

 نوین طبقه کارگر در ایران داشتند.گیري جنبش شکل آشنایی با جنبش سوسیالیستی نقش پررنگی در

 فروش نیروي کار از طریق به سوي گذران زندگی که بودند اولین بخش از جمعیتی کشاورزان جداشده از زمین، 
 زمان بود، با اصالحات ارضی در زمانداري  همهاي تولید سرمایههگیري نطف. این فرآیند که با شروع شکلکشیده شدند

راي ب افزون از روستا به شهررسید که مهاجرت روز رعیتی-نظام اربابي زوال ي تعیین کنندهمحمدرضا شاه به نقطه
ي نیروي کار در شکل کاال، امتداد نسل کارگران به عنوان بازتولید هر روزهاز طریق  .یافتن کارِ مزدي را در پی داشت

ه خرد و اقشار میانی و تبدیلشان ببراي تولیدکنندگان  عرصه گاهبهشدن گاهچنین تنگفروشندگان نیروي کار و هم
تر گسترده یافته و ،امتدادداري ي تولید سرمایهتثبیت شیوه نیروي کار، فرآیند کاالسازي نیروي کار پس از يفروشنده

 گردد.می

ورانی که تحت خارجی و پیشهوران ورشکست شده در اثر واردات کاالهاي ي دوم قرن نوزدهم، پیشهدر نیمه
ر را ي جدید کارگو در واقع طبقهفروشندگان نیروي کار  ازیگري بخش د ،وابستگی کامل تجار ایرانی قرار گرفتند

ه خارج چنین صدور بابتدا با تسلط بر فروش کاالها و هم چون قالیبافی، تجارهموري در صنایع پیشه دادند.تشکیل می
و سپس با تأمین مواد خام و ابزار الزم براي قالیبافی کنترل خود را بر این شاخه  تسلط یافتندبر این صنعت از کشور 

گر جدید براي ي کارطبقه. که کاال از ابتداي فرآیند تولید دیگر متعلق به تولیدکنندگانش نبودافزایش دادند تا جایی
هاي خریداري داران خارجی، کارخانهسرمایه هاي تأسیس شده توسطفروش نیروي کار خود به سوي کار در کارخانه

 17.تحت کنترل تجار ایرانی رفتند شده توسط تجار ایرانی و صنایع دستیِ

با یک آگهی استخدام، خیل فروشندگان نیروي کار از طرف  ،افزون کاالي نیروي کاربا در دسترس بودن روز
براي مدت  ،و توافق بر روي میزان دستمزد ماهانه مصاحبهي جلسه دار پس ازشوند. سرمایهدار فراخوانده میسرمایه

ا رکند و طبق قرارداد حق استفاده از نیروي کار نیروي کار فرد کارگر را خریداري میمشخصی مثال یک سال کاالي 
دار کاالیی سرمایه دارد.آالت ي مشخص در کنار ماشینتحت نقشه و برنامهو  مدت  در ساعات مشخصی از روزآن در 
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 کاربرد کاال را تاتواند از آن استفاده کند کند و مانند هر کاالي دیگري میرا خریده است و ارزش آن را پرداخت می
دار شود و کاربرد این کار کردن براي سرمایهکار کردن کارگر محقق می بامتحقق سازد. استفاده از کاالي نیروي کار 

ه کار ت ارزشی کتفاوشود. میف کردنش ارزش تولید الي نیروي کار کاالیی است که با مصرباشد. کاتولید ارزش می
رزش اضافی است که نصیب ا کند منشأه عنوان دستمزد پراخت میدار بآفریند با ارزش نیروي کار که سرمایهمی

 .شودمی دارسرمایه

احد و یکارزش کل کاالهایی که در مجموع نیاز است به فرآیند تشکیل ارزش در کاالها نگاهی دوباره داشته باشیم. 
 شود برابر است با: یک ماه تولید می ي زمانی مشخص مثالًدر یک بازهتولیدي 

 شودي نهایی منتقل میهامقدار ارزش مواد خام که به طور کامل به کاال -1

 شود.منتقل می هاکاال هالك آنها بهیسات که به میزان استستأآالت، ابزار و دار ارزشی از ماشینمق -2

 اي که در تولید دچارشگیرد و پس از دگرگونیدار با خرید این اقالم و پرداخت ارزششان، آنها را به کار میسرمایه
ارزششان را  استهالك در مورد ابزار و ماشین آالت، ر شکل یا خواص در مورد مواد خام و نیمه ساخته ویغی، تشوندمی

بخشی از سرمایه که صرف خرید این  ماند.کنند اما در این فرآیند مقدار ارزششان ثابت باقی میبه کاال منتقل می
 شود سرمایه ثابت نام دارد.کاالها می

گردد. در یک کارگاه  مستتر میشود و در کاالارزش نوینی که در اثر کار کارگران در این یک ماه ایجاد می -3
ساعت براي تولید این محصوالت در  180*100کند، به مقدار ساعت کار می 180صد نفره که ماهانه هر نفر 

بخشی از این ارزش  کند.گیرد را تعیین میکه در کاال قرار میشود که ارزش نوینی کار صرف مییک ماه 
است که با کسر از ارزش نوین کل، ارزش اضافی ماهانه به دست ي کل کارگران نوین معادل دستمزد ماهانه

  .آیدمی
اري کشود که از مقدار ارزش نیروي، ارزشی نصیبش میکارگریعنی کارکردن  نیروي کار دار با استفاده از سرمایه

خت یا همان پردا اي که صرف خرید نیروي کاررمایهس .اش را صرف خرید آن کرده بود بیشتر است که بخشی از سرمایه
. با به کار انداختن کاالي نیروي کار،  ارزشی متفاوت از ارزش پرداخت گویندي متغیر میشود را سرمایهدستمزد می

دار در قالب مزد پرداخت که توسط سرمایه نسبت به ارزش نیروي کار ،شود که میزان این تغییراش حاصل میشده
آن  به ارزش اضافی) ( یعنی نسبت آن ارزشی که معادلی برایش پرداخت نشده دهد، نرخ استثمار را نشان میشودمی

داران بخشی از ارزش اضافی تصاحب شده را سرمایه است. (ارزش نیروي کار) اش پرداخت شدهبخش که معادل ارزشی
ی از آن را کنند و بخشي خود میهمچون درآمد صرف رفع نیازهاي اولیه و همچنین نیازهاي لوکس و فخرفروشانه

 ي استخراج ارزش اضافیکار جدید، عرصهگذاري خود. آنها با خرید وسایل تولید و نیرويي سرمایهگسترش حیطهصرف 
  دهند.خود را گسترش می

زند و را  کنار می "آوردپول، پول می"رازآمیز بودن نقابِ فهم ساز و کار  استخراج ارزش اضافی و انباشت آن 
داران ایهها منبع سود سرمبراساس این افسانه کند.داران را افشا میاقتصاد عامیانه مبنی بر منبع ثروت سرمایههاي افسانه

توانستند تمام  پول خود را صرف کنند زیرا در غیر این صورت میگذاري میپاداشی است که بابت ریسک در سرمایه
گذاري در صنعت براي کارگران شغل ، با سرمایهریسکگویند که عالوه بر این تجمل و مصرف کنند. براین اساس می

که در واقعیت کارگران عالوه بر ارزش اند؛ در حالیایجاد کرده و تأمین معاشِ کارگران را با این کارآفرینی متحقق کرده
فارغ از این که  کنند.ولید میارزش نیروي کار خود را نیز پیش از آنکه مزدشان پرداخت شود، خودشان بازت ،اضافی

ورت صدار ایران در قرن نوزدهم جدایی پدران طبقه کارگر از وسایل تولیدشان با زور و اجبار توسط پدران طبقه سرمایه
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داران را نیز رسوا ي ثروت حاصل از کارِ خود سرمایهي مشخص افسانهسرمایه در یک دوره انباشتبررسی ، گرفت
گذشت چند سال از دار حاصل کار خودش بوده است، پس از دارِ کارخانهبا فرض اینکه پول اولیه سرمایه سازد.می

متوسط و  دار، پول اولیه با مصرف یک سرمایهیابندهگسترشي انباشت سرمایه از طریق تبدیل ارزش اضافی به سرمایه
ي او در شکل پول و کاال باقی مانده ي گسترش یافتهاش به طور کامل از کف او رفته است و آنچه از سرمایهخانواده

  است، حاصل کار کارگران است که او در ازایش معادلی را نپرداخته است. 

 يکارگر کارل مارکس براي آشکار ساختن راز شیوه يچه اندیشمند بزرگ طبقهوار آنهدف از بازگویی خالصه
ي  ههیک بدیاست، نه دامن زدن به یک بحث اقتصادي بلکه یادآوري  داري و گسترش سرمایه انجام دادهتولید سرمایه

 بینیم، حاصلمی مباشرانشانداران و ي قلیلی از سرمایهچه از ثروت اجتماعی تحت مالکیت عدههر آن ؛است پوشیده
  18کار کارگران است.

 ارد و د جریاني طبقاتی در سطوح اقتصادي، سیاسی و فرهنگی تاریخ مبارزه ي استخدام کارگر،جلسهدر پشت
نش، دار و معاونیي دو نفر و یا حتی گروهی از افراد در یک واحد تولیدي در مقابل سرمایهتقلیل تعیین مزد به مذاکره

روي کاال شدن نی ي آغازِنقطهدار از همان سرمایه يکارگر با طبقه يزمینه است. ستیز طبقهنادیده گرفتن این پیش
ئتالفی علیه اارچوب ز در مراحل ابتدایی پنهان و در چشکل گرفت. این ستی ایران ي دوم قرن نوزدهمِکار در نیمه

ه انقالب مشروط ها و جریانات سیاسی در پیروزيي تولید گذشته جریان داشت که نمود آن را در همسویی گروهشیوه
انقالبی که پس از تشکیل مجلس جایی نه براي انتخاب  ؛توان دیدخانه و مجلس شورا میبراي ایجاد قانون، عدالت

ران ادکه در این محرومیت باز هم سرمایهي مهم آنهاي کار و زحمت نداشت. نکتهکردن و نه انتخاب شدن براي توده
مایندگان سیاسی نارچوب ائتالفی که ي حیات آن چاي بود براي ادامههمتوسط و خرد سهیم بودند و این زمین

دار را برداري از اعتراضات کارگري براي تشکیل دولتی که هرچه بیشتر منافع کل طبقه سرمایهران را به بهرهادسرمایه
 داشت.نمایندگی کند وامی

شوراي "که از تشکیل  طبقاتی کارگر براي تشکیل صف مستقل ياما در این اثنا تاریخ پر است از تالش طبقه
هاي کارگري را پس از برکناري رضا شاه که اتحادیه 19شود.آغاز می 1300دي  9در  "هاي کارگريمرکزي اتحادیه

هاي کارگري از به هم پیوستن اتحادیه "شوراي متحده کارگران و زحمتکشان" 1323توقیف کرده بود، در اوایل سال 
توانستند تصویب قانون کاري  1325نمود تا اینکه در اردیبهشت هاي کارگري زیادي را رهبري تشکیل شد و اعتصاب

تشکیل صف مستقل طبقه کارگر به معناي عدم  20هاي حداقلی خود را به دولت قوام تحمیل کنند.مطابق خواسته
با مفاهیم،  سیاسی-هاي اقتصاديسیاسی طبقات دیگر است یعنی پیگیري خواسته–هاي اجتماعی وابستگی به جنبش

ایش هي کارگر به عنوان تنها عامل دگرگونی نظام استثمار به همراه تمام آفتها و سبک کاري که متعلق به طبقهارزش
اي هچارچوب ونبه وضع موجود در نسبت است. استقالل طبقاتی به معناي عدم هضم شدن نیروي اعتراضی کارگران

رج  و داخل دولت مستقر خواستارند. تالش براي داري در خاهاي رقیب سیاسی نظام سرمایهاي که جناحدگرگونی
شوراهاي تشکیل  با 57در انقالب  ،هاي شوراي متحده کارگرانتشکیل صف مستقل طبقاتی پس از فراز و نشیب

                                                           
این کارگران هستند  ،ي حیات اجتماعیکنیم براي ادامهطور که مشاهده میهمان یابد.هایی از این دست کاهش میپوشیدگی این موضوع با شیوع کرونا و بحران 18 -

 چنان در محیط کار حضور داشته باشند.که باید هم
 اعطاء مزدهایی که در فضاي پس از انقالب مشروطه و پیروزي انقالب اکتبر در روسیه در جهت تالش براي بهبود شرایط کار همچون بهداشت محیط کار، اتحادیه -19

اي هتشویق کارگران پراکنده به اتحاد و سازمان دادن اتحادیه "ها باید بهروزهاي تعطیل، محدودیت ساعت کار و ... تشکیل شده بودند. از خدمات شوراي مرکزي اتحادیه
اره اش "ي حقیقتها در روزنامههاي اتحادیهلیت و خواستههاي عضو، کمک به پیشبرد اعتصابات و مطالبات کارگري، انعکاس فعاجدید، هماهنگ نمودن فعالیت اتحادیه

ي تعطیلی اول ماه مه و برگزاري مراسم روزجهانی کارگر از دیگر اقدامات شوراي هاي سوادآموزي، ایجاد کتابخانه، برگزاري تئاتر و پیگیري خواستهکرد. تشکیل کالس
 هاي کارگري را توقیف کرد.ي اتحادیهرضاخان به کمک فرماندهان نظامی همه 1302تان .  سرانجام در تابس"171شوق یک خیز بلند، ص"مرکزي بود. 

م پرداخت حقوق در این قانون جدید، تعیین حداقل دستمزد براساس قیمت محلی مواد غذایی، منع کار کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به هشت ساعت، لزو"-20
یران ا "ها به داشتن سازمان و تشکیالت و مذاکره با کارفرمایان وعده داده شده بود.نه از جمله روز کارگر، و اجازه یافتن اتحادیهبراي روزهاي جمعه و شش روز تعطیل ساال

 .435بین دو انقالب، ص
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فول و ا ي کارگر در سطح جهانیجنبش سیاسی طبقه شکستپس از پیدا کرد. در فضاي ادامه ها کارگري در کارخانه
تالش براي ، دارانه همراه شدهاي فکري محصور در نظم سرمایهکه با تسلط چارچوب سطح مبارزه طبقاتی در ایران

 80 يدر دههچون سندیکاي شرکت واحد و سندیکاي شرکت نیشکر هفت تپه همکارگري هاي مستقل ایجاد تشکل
  .هاي اولیه براي احیاي چنین تالشی داشتگام نشان از

 مزد و اتحاد طبقاتی

اي دارد نهحد کمی کند، تغییر میي متفاوت ها و جغرافیاکه در زمانعنوان مفهومی منعطف به ارزش نیروي کار 
 ،کوشد هرچه بیشتر بر اساس این حداقلدار میسرمایه يطبقهنماید و  تضمینبقاي فیزیکی فرد کارگر را که باید 

د و کننمقاومت میکمینه کارگران در برابر این فشرده شدن مزد و تقلیل آن به سطح  .نیروي کار را خریداري کند
 بنابراین توازن قوا درها متفاوت است. یابی آني طبقاتی و میزان سازمانمیزان موفقیتشان بسته به سطح مبارزه

  کند.از آن است را معین میي  ستیز براي بهبود شرایط کار که دستمزد هم جزیی ي طبقاتی است که نتیجهمبارزه

یابی طبقه کارگر و درنتیجه تهاجم هر چه ها مانع از سازماني آنبه وسیلهدار سرمایه يطبقهسازو کارهایی که 
طبیعی و عقالنی جلوه کردن روابط میان کار و  ،اول توان برشمرد.دسته می چهارشود را در بیشتر به معیشت آنان می

وع و در نتیجه تثبیت هر ن داريسرمایه. گسترش مناسبات تولید داران استي سرمایهترین عامل در سلطهسرمایه قوي
را در  داريبر اساس خرید و فروش، تصور تغییر بنیادین مناسبات سرمایهو اي براساس سود و منفعت شخصی رابطه
از زور و تهدید براي  ،داران در ابتداي جداسازي وسایل تولید از تولیدکنندگانسازد. سرمایهکارگران دشوار میذهن 

کردند اما به استفاده میاي کارخانه و مطابق معیارهاي تولیدجدید  عادت دادن کارگران براي کار کردن در مناسبات
داران با سرمایه را همچون امري طبیعی درونی کردند و سرمایهمناسبات میان کار و  ،هاتدریج کارگران در طی سال

ي کارگران به کار در کارخانه و در خدمت سود سرمایه، کارگران را با میل تر شدهرچه فشردهزنجیر کردن معیشت ه
 با توافقکند و ي استخدام شرکت میشود و کارگر آزادانه در جلسهخود استثمار نمودند. در ظاهر زنجیري دیده نمی

 و کندکند، مزد دریافت میکاري که می اي است که گویی کارگر در ازايپذیرد و در ظاهر به گونهدستمزدي را می
براي دهقان مشخص و واضح بود که  رعیتی،  -نظام اربابدر  21گیرد.آفریند به او تعلق میتمام ارزشی که کارش می

د یعنی شاین کار به لحاظ زمانی و مکانی تفکیک می بسیاري مواردر د از محصول کارش متعلق به ارباب است وبخشی 
بخش اعظم از روزهاي هفته در زمین ارباب مشغول به کار بود و بخش دیگر را در زمین خود به کشت محصول 

تفکیک کاري که ارزش معادل ارزش نیروي کار(به عنوان بنیان دستمزد)  ، نیروي کار با مزد يدر مبادله پرداخت.می
شود. زنجیر نامرئی که کارگر را با میل خود و طبق قرارداد ناپدید میخالق ارزش اضافی  کار اضافیِ کند بارا بازتولید می

ر سازد. اگارخانه نیز او را رها نمیدارد، پس از فراغت از کار و خروج از کقانونی به کارکردن منظم از صبح تا شب وا می
در حد بقاي خود و خانواده مجبور به داشتن نیروي کار یعنی تأمین شدن معاش  تر بودن مزد از ارزشاو به خاطر پایین

اي متعلق به خود را دارد اما رسد در خانه کنار خانواده زندگی،  هر چند به نظر می22نباشد کاريو یا اضافه شغل دوم 
 اقع از دید سرمایه، تغذیه و آرامش او چیزي جز بازتولید نیروي کار براي مصرف کردن آن در روزهاي آتی نیست. در و

                                                           
در  رسانند. وقتی فرديصور کذب یاري میمزد ساعتی یا اضافه کاري بیش از هرچیز به تأیید این ت شکلِ اوست. "ارزش کارِ"شود چه به کارگر پرداخت میگویی آن -21

هاي کارش است. یا شود که دریافتیِ او مطابق ارزش ساعتتومان، تصور می 40000ساعت کار  4کند و در روز بعد با تومان دریافت می 20000ساعت کار  2یک روز با 
چنین تغییرات دستمزد به عنوان قیمت افزوده شده است. هم کار اضافی بر مزد روزانهشود که با فروش دو ساعت تر است تصور میدرصد بیش 40وقتی مزد اضافه کاري 

ي ارزش ایهکند که دستمزد نه بر پنیروي کار نسبت به ارزش نیروي کار، و همچنین تفاوت مزد کارگران ماهر نسبت به کارگران ساده نیز به تثبیت تصور کذبی کمک می
 شود. تعیین می "ارارزش ک"نیروي کار بلکه براساس 

درصد بیشترِ ساعات  40کاري هستند تا با دریافت تر بودن مزد از ارزش نیروي کار، کارگران براي تأمین معاش اولیه خود مجبور به اضافهدر ایران به علت پایین -22
دار ایهتواند فرسودگی بیشتر نیروي کار را جبران کند. سرماین ساعات نمی کاري نسبت به ساعات متعارف بتوانند معاش حداقلی را تأمین کنند. افزایش بیشتر مزد دراضافه

 کند.کند و از این طریق ارزش اضافی بیشتري را استخراج میبه این وسیله ساعات کار را از حد متعارف بیشتر می
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ود، اما شداري دشوار میي تولید سرمایهوراي شیوه يي تولید، تصور شیوهگفتهبراساس سازوکار پیشدوم، گرچه      
متمرکز شدنِ ي کارگر همراه با کار شدید و محرومیت براي خود و خانواده در مقابل هرچه بیشتر شدن زندگی هرروزه

که  سازدمیي وضعیت موجودجایگاه خود در  را ناراضی و خشمگین از  ي قلیل، اوثروت اجتماعی در دست عده
و پردازانی در خدمت خود ایدئولوژيبرخوردار از دار طبقه سرمایهشود. چنان در نظرش غیر طبیعی تصور نمیهم
 داري را مشروع نماییکه روابط سرمایهاست هایی ها و گفتمانبراي گسترش ایدئولوژي چنین ابزار هاي مخصوصهم

ابند اما یها تغییر میهاي زمانی مختلف این گفتمانکند تا این نارضایتی را خنثی یا کانالیزه نماید. در دوره و توجیه
وابسته  یريِگا با رنگ و لعاب متفاوت با تاریخِ شکلهاین گفتمان داري نیست.جز تثبیت مناسبات سرمایه کارکردشان

یی فردگراترویج ها آنچه مشترك است داري به خدمت سرمایه درآمدند. در میان آني تولید سرمایهیا مستقل از شیوه
مدرن براي خدمت به خداي سرمایه هرچه بیشتر ، مذاهب کارگر يهاي سیاسی طبقهشکست جنبشدر پی ِاست. 

پردازند. در دوران ماقبل با گسترش این خرافه که سرنوشت هر فرد در دست خود اوست میها سعی در تحمیق توده
ها را از کنش جمعی براي تقدیر آن به در دست موجودي ماورایی بود و اعتقادفرد ها  سرنوشت سرمایه در ذهن توده

دهد. تصویر هاي خود این وظیفه را انجام میزهواین مذهب فردگرایی است که با آم اکنون داشت.حذر میتغییر بر 
 ي فرد است، روحه خواستهچموقعیت زندگی افراد بر اساس، خالقیت، استعداد و تالش فردي و امکان رسیدن به هر آن

ند، دار چشمداران ه رسیدن به زندگی سرمایهداري است. اقشار میانی که بشترك غالب محصوالت فرهنگی سرمایهم
ر کارگ د.نداندولت، فساد و رانت میو نرسیدن به چنین جایگاهی را ناشی از ناکارآمدي  هایندحامل اصلی این ایده

 آمیزبستري رقابت، در هاي فکرياین چارچوب يزمان تحت سیطرهو هم ناراضی و خشمگین از وضعیت زندگی خود
 متعدد ايهگرفتن وامسعادتمند شدن با  ي کارگر برايپردازد. قشر فوقانی طبقهبه اعتراض فردي می کارگرانبا دیگر 

 .هستندانداختن کار شخصی براي خود رویاي راهتحقق و یا خود در صدد بهبود وضعیت در چند شیفت و کارکردن 

خطر هاي معوقه و یا ناشی از حقوقشان معیشت هر روزه با تحت فشار قرار گرفتنسوم، هنگامی که کارگران 
هایی که در هفت تپه و فوالد و هپکو و آذراب انجام شد، پی سازيخصوصیدوران پس از اند مانند بیکارسازي مواجه

. در اینجاست زنندتوانند خود را نجات دهند و به اعتراضی جمعی دست میبرند که با تالش و اعتراض فردي نمیمی
ذب ت آمده از کبدس حافظ سرمایه براي جلوگیري از متشکل شدن کارگران و تثبیت این آگاهیِ به عنوان که دولت 
 راهی جز سرکوب از طریق دستگیري، تهدید و تطمیع کارگران ندارد.هاي دو سازوکار پیشین، بودن مدعا

بر آن ها جناح چپی را به وجود آورده و یا از داري همیشه در این بحرانسرکوب، نظام سرمایهچهارم، همپا با 
 . در همیناز اختالل برهاندروند انباشت سرمایه را  ونموده  هدایتبتواند اعتراضات را از این طریق  شود تامسلط می

از این منظر قابل بررسی است. جنبشی که بر عدم اجراي  "جنبش عدالتخواه" تکویني اخیر، اعتراضات اقتصادي دهه
نند تواند حتی مامنطق سرمایه می ،برد. فراتر از اینکند اما اصل آن را زیر سوال نمیسازي تأکید میسب خصوصیمنا

دفاع از  حاويِ با گفتمان اسالمیِ ،کارگر يو تغییر کل ساختار سیاسی همپا با سرکوب طبقه 57پس از انقالب 
 انعطافاري دانباشت را نه تنها احیا بلکه گسترش دهد. به بیان دیگر سازوکار سرمایه ،مستضعفین و مبارزه با استکبار

. هر منجر به دوام و گسترش آن شده استکه  برخوردار استها زیادي براي هضم اعتراضات کارگري و عبور از بحران
در سطوح مختلف  و کارگران کنندمیمانع ایجاد کارگر  يیابیِ طبقهدر مسیر سازمان  زمانفوق هم سازوکارِچهار 
 کنند.ها دست و پنجه نرم میبا آن طبقاتی آگاهیِ

سطوح مختلف ، در دار به هستی خود در محیط کار و زندگیکارگران روزانه در برابر تهاجم سرمایه، در مقابل
قوانین که معیشتشان را به تن دادن به ندارند چیزي جز زنجیرهایی  ،ها در این ستیز هر روزهآند. نکنمقاومت می

که منجر به تولید بینند میها هر روزه کار مداوم خود را آن .اندمتصل کرده حتی پس از اتمام کار کارخانه  آهنین
. تمرکز سرمایه در شکل وسایل تولید و انداز این کاالها محروم شود و در مقابل خودشان کاالهاي مورد نیاز جامعه می

ه بسرنوشتی کارگران را هاي بزرگ و کار جمعی کارگران براي تولید محصوالت اجتماعی، همنیروي کار در کارخانه
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داران و اقشار میانی در راستاي کشف سازوکار استثمار است و برخالف سرمایهکارگران منافع . بخشدتدریج وضوح می
کنندگان ارزش اضافی و در تولیدها به علت قرارگیري در جایگاه دارانه در بحرانها در مواقع اختالل تولید سرمایهآن

ا را هر همناسباتی که آن کنندگان زنجیرِچنین تولیدي کارگر و همدار و طبقهسرمایه ينتیجه تولید کنندگان طبقه
ند و امکان یابمی امکان آگاهی از جایگاه خود را به عنوان تنها تولیدکنندگان ثروت اجتماعی کشد،چه بیشتر به بند می

را تنها به صورت کاري جمعی ممکن مقابله و مقاومت در برابر تهاجم سرمایه به هستی خود در کارخانه و خارج از آن 
  بینند.می

در وراي کارگر در مبارزه طبقاتی که يهاي طبقهو امکان داري سرمایهي طبقهسلطه هايسازوکار توجه بهبا 
شت سو تهاجم هرچه بیشتر بر معییکاز  نیاز به ارزیابی توازن قوا در وضعیت فعلی است.جلسات تعیین مزد جریان دارد، 

سازي و حقوق معوقه اعتراضات خصوصی ،96ماه دیدگان از نظم اقتصادي موجود شورش ديزحمتکشان و آسیب
 کشان را هدف قرار داده بود، گران شدن بنزین که مستقیم معیشت زحمت97د اهواز و هفت تپه در سال فوالکارگران 
 و داري را به تشویش انداختمناسبات سرمایه يفریبندهظاهر چون طوفانی  را به وجود آوردند که 98آبان  اعتراضات

داران ، مانند بسته با منافع سرمایههاي هماز دیگرسو مفاهیم و کلیشه ي سیاست عمومی را دگرگون کرد.عرصه
. براي اندي بی حد و حصري در جهان و به خصوص در ایران کسب کردهنخبه ساالري سلطه فردگرایی، کارآمدي و 

کننده به مطالبات حتی با وجود طوفان اعتراضی اشارهي بی حد و حصر منطق سرمایه در وضعیت، اي از سلطهنشانه
از اقتصاددانان اصولگرا در مورد مزد نظري افکنیم. سیاح امیر ينوشتهکشان و کارگران کافی است به معیشتی زحمت

ه چنین براي معلولین را توصیبه تعیین کنندگان حداقل دستمزد  کاهش مزد حداقل براي مناطق دورافتاده و هم سیاح
تومان را پیشنهاد  000/200/1ایجاد اشتغال و هم رونق تولید گردد و براي این کار رقم کرد تا هم به نفع کارگران براي 
توان یافت که مزد را براساس تر واحد اقتصادي را میاکنون نیز در شهرهاي کوچک کمنمود. این درحالی است که هم

لکه ب واقعیت  یابد (که احتمال کمی دارد)تواند مینه از آن جهت که  وار این گفتهبیان نمونه 23حداقل مصوب بپردازد.
رگر کايطبقهواقعی واکنش  ازوان بازگو کرد بی آنکه وحشتی تاش از آن روست که چگونه چنین وقاحتی را میاهمیت

که در قانون کار به منظور سازش  ايگانههاي کارگري سهدهد که حتی تشکلاي رخ میداشته باشد و این در زمینه
  24دهد.ي کارگران شاغل را در خود جاي میاست، ده درصد از بدنه بینی شدهطبقاتی و کمک به بهبود تولید پیش

گره زدن شعارهاي اعتراضات معیشتی به نوعی همراهی  دارانهي منطق سیاست سرمایههاي دیگر سلطهاز نشانه
ان در کشزندگی زحمتتفاوتی به کارگران را به بیی است که یي شعارهامنطقه به وسیلههاي آمریکا در با سیاست

ما همینجاست دروغ میگن دشمن "چون شعارهایی همیا  وکنند دعوت می سطین و سوریه و عراق و افغانستانفل
شود در ر داده میکشان ایران ساهمیت انگاشتن دشمنی امپریالیسم آمریکا با زحمتکه در جهت کم "آمریکاست

کشان ایران، آمریکا علیه زحمت کنونیتحریم  ومرداد  28کودتاي  چون اجرايهمهاي تاریخی عالوه بر جنایتحالیکه 
المللی سرمایه پیش از هر چیز حافظ نظم تولیدي مبتنی بر استثمار هاي بینامپریالیسم آمریکا به عنوان سردمدار نهاد

 کارگران در سطح جهان است.

ي برندهبه عنوان ژاندارم منطقه پیششمسی  50و  40ي ي ایران با آمریکا را که در دهه، رابطه57انقالب 
ت سرمایه درون مرزهاي ایران هاي امنیتی آمریکا بود، دستخوش دگرگونی کرد. در شرایط قطع رابطه، انباشسیاست

ون حکومت هاي سیاسی درناحو گسترش یافت. در دوران پس از انقالب و پس از فروپاشی بلوك شرق، همواره ج احیا
ي که که ااند. برآمدن زمینهیابنده در میدان دو رویکرد همسویی و تقابل با غرب در نوسان بودهبا اسامی و مواضع تغییر

به لحاظ اقتصادي و نظامی اختالف توان هرچه  و روسیه چون چینداري رقیب آمریکا همهاي سرمایهدر آن دولت
اري د، جناح سیاسی سرمایهندشدهاي غربی هر چه بیشتر شکننده میهاي دولتیافتند و در مقابل ائتالفتري میکم

                                                           
 https://fararu.com/fa/news/434389 ،08/01/1399طرح کاهش حداقل دستمزد کارگران، ماجرا از چه قرار است؟، سایت فرارو، -23
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821135، 20/07/1398،"درصد کارگران بدون تشکل هستند 90به ترمیم دستمزد امیدي نداریم/ "-24
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ید داي را ممکن میو نفوذ منطقه تر افزایش قدرت نظامیي رویکرد تقابل با غرب است هرچه بیشایران که نماینده
ي سوریه دولت ایران در جبههاي متحدین منطقههاي پیروزي داري ایران خواهد بود.عروج قدرت سرمایه سازکه زمینه

 ي. در مقابل دولت آمریکا براي مقابله، به اقداماتی نظیر تخصیص بودجهشودمیاي متحقق و یمن در چنین زمینه
ا هسازي شرایطی همچون لیبی و سوریه، افزایش تحریمبراي زمینهاز کشور  سیاسی خارجهرچه بیشتر براي نیروهاي 

رور و عملیات نظامی ت "تغییر رژیم"ها به عامالن پیشبرد سیاست کشان جهت تبدیل آني زحمتبراي فشار به توده
اران دبخش بیشتري از سرمایه هاي معیشتیسرنوشت لیبی و سوریه در کنار هراس از شورشقاسم سلیمانی دست زد. 

تحاد انباشت کشاند. این ا ياي همگام با توسعهمنطقهگسترش نفوذ را و بخشی از اقشار میانی را به دفاع از استراتژي 
توان مشاهده کرد. جناح سیاسی هوادار همسویی را در سازماندهی جمعیت میلیونی تشییع جنازه قاسم سلیمانی می

وط هواپیماي مسافربري در اثر شلیک موشک سپاه، در اعتراضات دي ي زمانی کمی، بعد از سقبا غرب نیز در فاصله
اگون هاي گوني جناحدارانهي سیاست سرمایهسلطه هاينشانهمرور آرایی خیابانی کرد. در برابر جناح مقابل صف 98ماه 

کارگر در  ي هاي کار و زحمت و به چشم آمدن غیاب سیاست مستقل طبقهداري داخلی و خارجی بر تودهسرمایه
ابی یکند. عدم سازماني آغازین عمل سیاسی رهنمون میوضعیت موجود، کارگران پیشرو را به نقطهي وقایع در سلسله
 ي کارگر منشأ این غیاب است.طبقه

هاي کار، موجب نبود بیان و ادبیات ترین سطح آن یعنی در حوزهايي کارگر در پایهیابی طبقهعدم سازمان
گران به صورت افراد جدا از هم در یک واحد تولیدي، نارضایتی خود را از وضعیت با بیان رکا شود.طبقاتی  میمشترك 

ا بروز ط کار، حتی بدر نبود تشکل مستقل کارگري در محی کنند وي خود نیست ابراز میو عملی که متعلق به طبقه
 از این روست کنند.و مفاهیم مختص به آن عمل نمی اي تاریخییک طبقه با وظیفه اعتراض جمعی، به عنوان اعضاي

مستقل کارگري باید در دستور کار کارگران پیشرو قرار گیرد. تشکلی که با  سازي بستر الزم براي رشد تشکلکه آماده
 در قالبن اداري سرمایهبرابر تهاجم هر روزهدار و صبورانه، در بستر فعالیتی ادامهغلبه بر رقابت میان کارگران در 

گرفتن امنیت جانی کارگران با زیر پا گذاشتن قوانین تأمین ایمنی ها، فشرده کردن معیشت کارگران، نادیدهبیکارسازي
چنین تشکلی براي  بزند.ي جمعی، دست به مقاومت از هر نوع رابطهداران سرمایهو بهداشت در محیط کار، جلوگیري 

ن چنیهم نیاز دارد. در سراسر جهان و ایرانتاریخی مقاومت طبقه کارگر ي تجربهبه شناخت ابر تهاجم،  در برمقاومت 
 شناخت به ،داريهاي سرمایهافزایی سرمایه و گفتمانراز ارزش افشايو  ي سرمایهمختل کردن ساز و کارِ سلطهبراي 

ها دي. این نیازمننیازمند استقراردارد  "مارکسیسم"طبقه که در سطح عالی آن  يتئوریک مبارزهتاریخی دستاوردهاي 
تشکل پوشد. ي عمل میآید و جامهتنها در عمل جمعی کارگران در قالب تشکل کارگري در محیط کار به وجود می

عی و ي واق، با تجربهطبقاتیآگاهی میراث ي کارگران و پیوند به ي کار، با قرارگیري در جریان مبارزهکارگري در حوزه
بدیل تو  کارگر يهاي تاریخی مبارزه طبقهشدن آموزه هایشان از کلیشهو پیروزي هابارزه طبقاتی، با شکستي مزنده

و  هاي موجود به احیاجلوگیري کرده و بر اساس امکانداران هاي همسو با منافع سرمایهشدن به کارگزار دگرگونی
 د. نرسانیاري می اتیایجاد سیاست مستقل طبق

است؟  براي  "صنفی"ي هاي مستقل کارگري در محیط کار به معنی مبارزهسازي براي ایجاد تشکلآیا زمینه
در  است. ي هم شغلوران و کسبهدسته از پیشه ،ر گروهصنف به معناي هتشریح شود.  "صنفی"پاسخ باید مفهوم 

، کارگر يطبقه دارند. در مفهوم افرادي نیست که شغل کارگري از ايي کارگر به معنی مجموعهمفهوم طبقه ،مقابل
ار شود. براي نمونه، یک فرد جوشکد که با شغل تعریف نمینکني کار و سرمایه، جایگاهی را اشغال میدر رابطه کارگران

ها و دریافت مزد، گذران زندگی کند. مزد او نشانگر ارزش ها از کارخانهاي باشد و با انجام سفارشتواند مالک مغازهمی
ه ي کارگر نیست. جوشکاري ککند و در نتیجه جزئی از طبقهنیروي کار او نیست و او با کارش ارزش اضافی خلق نمی

شود زیرا مزد گیرد، کارگر محسوب میکند و مزد ماهانه میرنامه در بخش مونتاژ قطعات کار میدر کارخانه مطابق ب
رزش دار اشود و در نتیجه براي سرمایهمعادلی برایش پرداخت نمیاو نشانگر ارزش نیروي کارِ اوست و بخشی از کار او 

داري که فرآیند کار به تابعیت کامل سرمایه در نیامده ي تولید سرمایهشیوه پیدایش در ابتداي کند.اضافی خلق می
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هاي و بدین ترتیب کارگران ماهر در اتحادیه ندکرداي خاص نقش پررنگی را ایفا میهاي ویژه در پیشهبود، مهارت
کرد. تالش براي حفظ جایگاه ویژه و مقابله با ها اعطا میاي بودند که مهارتشان به آنصنفی در پی حفظ شرایط ویژه
ي زسادارانه هر دم به یکساني سرمایهداد که تکامل شیوههاي خود، در بستري رخ مینفوذ کارگران ناماهر در اتحادیه

اي در چنین زمینه 25شد.ي تقسیم کار و کمرنگ شدن نقش مهارت با ورود ماشین آالت منجر میکارها به وسیله
  .ندکردها سازماندهی میهاي صنعتی به وجود آمدند که کارگران را فارغ از مهارتشان در کارخانهاتحادیه

وابسته به حکومت مانند شوراهاي اسالمی کار هاي درون تشکل ،مشهودترین رویکرد صنفی به مسائل کارگري
ا نقش هکنند. این تشکلوجود دارد که بر غیر سیاسی بودن و پیگیري مطالبات کارگري در ساختار موجود تأکید می

د که ناشی کننمناسبات مبتنی بر استثماري را پنهان می ي کارگر به عنوان تنها عامل دگرگونی اجتماعیِتاریخی طبقه
جیري نِ زنبه تزیی ها در صورت یافتن اقبال در میان کارگران، تنهاي کار و سرمایه است. آنگاه کارگران در رابطهاز جای

یناتی تنها براي بخشی از کارگران که آن هم در تزیپردازند که معیشت کارگران را به کار مزدي متصل کرده است؛ می
 .مواقع بحران به راحتی توسط سرمایه حذف خواهد شد

هاي گروهي مبارزهارز کارگران را هم يدارد اما مبارزهکه کارگران را از سیاست بر حذر نمی گردی یگاهدید
-میو کل ستمدیدگان در برابر نظم موجود هاي قومی، مذهبی و جنسی چون زنان، دانشجویان، اقلیتاجتماعی هم

بلکه اعضاي یک صنف که شغل کارگري دارند در نظر ي اجتماعی چون اعضاي یک طبقهانگارد، کارگران را نه هم
لکه طبقاتی کارگران است ب يخوانند اما نه سیاستی که برخاسته از مبارزهها کارگران را به سیاست فرا میآن گیرد.می

در ا را هاعتراضات این گروه است و "زندگی بهتر"هاي روشنفکران براي که برخاسته از آموزه "سوسیایستی"سیاست 
شامل  که "ي انقالبنیروهاي چندگانه" به یچنین دیدگاه ،کند. در نتیجهزیر چتر خود علیه وضعیت موجود متحد می

 هاي اجتماعیدر کنار اعتراضات گروه طوفان اعتراضات معیشتی، این دیدگاه است باور دارد. "هاي اجتماعیجنبش"
هاي سیاسی مدافع تولید هاي جناحهضم شدنِ این اعتراضات در کانال امکان  و بیندرا نمودي از انقالب اجتماعی می

که در نبود صف  دهد)می این مسئلههاي خطرناکی به ي امپریالیسم آمریکا در وضعیت سویه(مداخلهدارانه سرمایه
در  رگرانو مبتنی بر آن متشکل شدن کاند کپنهان میي سیاست رخ داده است را ي کارگر در عرصهمستقل طبقه

اي هسراسري کارگران و پیوند با گروه در مقابل به ایجاد تشکل کند وتر از وضعیت ارزیابی میي کار را عقبحوزه
 کند.اجتماعی ناراضی توصیه می

اي اعالم بیانیههاي کارگري در ، برخی افراد و تشکل99، پس از تصویب حداقل مزد سال ايدر چنین زمینه
میلیون تومان مورد اعتراض همه کارگران  9باید با خواست حداقل حقوق  99تصویب حداقل دستمزد سال  "کردند:

قرار گیرد. همچنین با اقدام به اعتصاب عمومی خواهان تعطیلی مراکز کارگري تا پایان بحران ناشی از کرونا گردیده و 
مزد توسط کارگران نیاز به تشکل سراسري دارد که تعیین حداقل  26"یم.یا ناچار به پرداخت کامل حقوق نمادولت ر

هاي مستقل طبقاتی بدون وجود مفاهیم، ادبیات و ارزشي کار معنایی ندارد. هاي حوزهخود بدون بستر وجود تشکل
گیرد، تشکل سراسري کارگران، تشکلی براي اي ترین شکل خود در اتحاد کارگران در محیط کار شکل میکه در پایه

هاي هر چه باالتر، آن هم در بستري که کارگران توان رادیکالیسم خود را با رقمپس می ارگر نخواهد بود.ي کطبقه
ي چند ماهه ها نیز حقوق معوقهترین امکان مداخله در تضمین امنیت جانی خود در محیط کار ندارند و در کارخانهکم

                                                           
به سمت ساده شدن و همسان شدن با کار انسانی فارغ طور که یک کار گرایش رود بلکه همینکامل از بین میبه طور این به این معنی نیست که کار پیچیده و ماهر  -25

ي اهاي گذشته شاید کار پیچیدهشوند که هنوز در اوایل این سیر هستند. مثال کار با کامپیوتر در دههرود، کارهاي نوینی ایجاد میاز کیفیت آن  که خالق ارزش است می
براي  طور کهدهد هماناي از آن را انجام میمینه، کار با آن به مراحل مختلف تقسیم شده و هر کسی گوشهطور تقسیم کار در این زبود که با پیشرفت کامپیوتر و همین

ها در یک ایستگاه و یا داد ولی امروز هر کدام از آنسازي و ... انجام میفرآیند ساخت قطعات مکانیکی در گذشته استادکار تمام کارها را از ماشینکاري، جوشکاري، قالب
 شود.هاي جدا از هم انجام میدر کارخانه حتی

(انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکاي نقاشان البرز، گروهی از خبازان مریوان، گروهی از فعالین بیانیه تشکلها و گروه هاي فعالین کارگري -26
 اینترنتی، انتشار  22/01/99، 99در مورد افزایش دستمزد سال  کارگري سنندج)
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اي هکه  سیاستاست هایی پیش گفته از جانب تشکل دیدگاهدارند، مطرح کرد. این مطرح کردن به معناي امتداد 
یف اي در بستري تعري کارگري بلکه براساس اعالم موضع رسانهدارِ در ارتباط با بدنهخود را نه براساس کارجمعیِ ادامه

ر ی اگفعلی حت ي کارگر در آن آشکار است. با توجه به توازن قواي طبقاتیکنند که غیاب سیاست مستقل طبقهمی
کارگر به راحتی با افزایش دستوري يیابی طبقهمصوبه مزد لغو شود و حداقل حقوق افزایش یابد، به علت عدم سازمان

 شود.تورم خنثی می

 يي کارگر و وجود مداخلهکه در نبود راهبرد کالن طبقهایستد دیگر میبه ظاهر در مقابل دیدگاه فوق،  دیدگاهی 
به معناي حفظ منافع ویژه و در سطح جزئی از یک گروه  "صنفی"ي کارگران ایران را زهامپریالیستی در وضعیت، مبار

هاي ناراضی اجتماعی تفاهم دارد. با این تفاوت ي گروهارزي مبارزات کارگران با مبارزههمانگارد. این دیدگاه نیز در می
هاي مستقل کارگري را نهی و براي ایجاد تشکلاشتراك و همسویی براي نابودي نظم مستقر، مبارزه در اثرِ این که ا

-اتحادیه. خوردي حکومتی پیوند میهاي وابستهاي که به دیدگاه تشکلکند. توصیهمبارزه درون ساختاري را توصیه می
ه تر توسعه یافتاي که در اثر استخراج ارزش اضافی کارگران کشورهاي کمهاي کارگري در غرب به علت امتیازات ویژه

وانند تي امپریالیسم، میهاي تجاوزکارانهداران غربی، بدست آوردند در پیوند با سکوت در مقابل سیاستسط سرمایهتو
ي کارگري در هفت تپه و که مبارزهي خود نامیده شوند. در حالیبه معناي تالش براي حفظ موقعیت ویژه "صنفی"

 تبدیل مقاومت است که پیش از هرچیز از . ایندهدقرار می زندگی را هدفي حفظ شرایط اولیه مقاومتی برايفوالد 
و در صورت حرکت به سوي متشکل  کندجلوگیري میهاي سرمایه جانی همچون پیچ و مهرهبه جسمِ بی شدن کارگران

ساز هنتواند زمیي کار، میي سرمایه با ایجاد سندیکا در حوزهکردنِ آگاهی بدست آمده از اختالل در سازوکارهاي سلطه
دارانه و هاي  سرمایهي کارگر براي مقابله با  دخالتي طبقهها و سبک کار ویژهآفرینش و احیاي مفاهیم، ارزش

ح براي کارگران وضو سازي است که وظایف تاریخی طبقهدرکشاکش این زمینه د.شوها امپریالیستی در این اعتراض
نند کي کارگر را از درون مبارزه طبقاتی پنهان میسیاست مستقل طبقهي هر سه دیدگاه امکان آفرینش و احیا یابد.می

گیرند. مبارزه کارگران در هاي اجتماعی ناراضی را نادیده میگروهمبارزات تفاوت کیفی مبارزه کارگران با  چنینو هم
سباتی که منا؛ یل شده استکه تحت آن نیروي کارشان به کاال تبد دکنآگاهانه و ناآگاهانه به مناسباتی اشاره میسطح 

 . کننددار مبادله میها داراییشان را با سرمایهاین تن ه و به طور برابرآزادان که کارگران تحت آن به ظاهر

ا بر هاي متفاوتی رکنند، گامه به واحد تولیدي که در آن کار مییابی با توجکارگران براي حرکت به سوي سازمان
سازي و حقوق معوقه اعتراض کردند، احیا و ایجاد هاي اخیر به خصوصیبزرگی که در سالهاي کارخانهدارند. در می

که در واحدهاي تولیدي که بستر الزم دار است. در حالیي سرمایهکارگر در ستیزش با طبقهيسندیکا  راهگشاي طبقه
ي برآمده از محیط کار و ایجاد ههاي کوچک حول مطالبات روزمربراي  ایجاد چنین تشکلی وجود ندارد، ایجاد جمع

  ي طبقاتی است.ي روحیه و انگیزه،  احیاکنندهپس از پایان کارارتباط در هر فرصتی، از زمان استراحت گرفته تا 
 

هاي کاذبِ آفرینند که از در غلتیدن در شکوهکوشندگان در چنین مسیر دشواري، شکوهی را می
 .داردمانبر حذر می ي کارگرطبقهناشی از  نبردهاي جاري و  آتی میان دشمنان 
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