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  !طبقاتِی کارگرانۀ فصِل مشترِک مبارز
  "کيفرخواست دستمزد"چشم زدی به انتشار کتاِب 

  

  محمد قراگوزلوداکتر

  

 ناگھان يک لشکر پياده و سواره از انواع دوستان و دوستداران کارگران گرسنه ناگھان به اسفند که می شود .اول

اسفند که می شود از ليسانس ھای ! ت و برای افزايش آن بايد کاری کردياد می آورند که دستمزدھا خيلی خيلی کم اس

شان کم تر از چھار پنج وجب " مقاله" کارگر تا خيل مشتاقان مقاله نويسی که اگر ۀبيکار روزنامه نويِس ھوادار طبق

ی خيلی خيلی کم، باشد به انتشار عمومی آن رضايت نمی دھند، ناگھان به ياد می آورند که برای افزايش دستمزدھا

کرد و از طريق " آگاه"ھم بايد مقاالت افشاگرانه نوشت و ھم بايد کارگران را نسبت به دستمزد خيلی خيلی کم شان 

 خانه و نان شب را نمی ۀبه کارگران ناحالی و جيب خالی، حالی کرد که دستمزد خيلی خيلی کم کفاف کراي" مقاله"

نزديک به پنجاه و پنج ميليون خانوار ۀ ستمری بگير نھصدھزار تومانی تا ھماسفند که می شود از مِن تازه م! دھد

کارگری، ناگھان از طريق سمينارھای دانشگاھی و از مسير محاسبات آکادميک اقتصاد خوانده ھای خيلی خيلی با 

د که می شود اسفن! شويم" آگاه"سواد متوجه می شويم که دستمزدمان خيلی خيلی کم است و برای افزايش آن بايد 
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بفھمانند که دستمزدشان خيلی خيلی زير " نفھم"ميدان می شوند تا به کارگران ۀ از چپ و راست روان" ھمه با ھم"

ً  "گیھفتۀ نشريۀ خط فقر است و برای افزايش آن تا خط رفاه بايد آخرين شمار را "  لوکاچ بخوانيدکارگران لطفا

شان خيلی خيلی زياد شود  شان افزوده شود و ھم اين که دستمزد" قاتیآگاھی طب"و " فھم"ۀ بخوانند تا ھم بر انداز

شان زياد می  می شوند و نه دستمزد" آگاه"و عجيب آن که مرتب و پشت سِر ھم اسفند می شود و نه کارگران .....و

 خانه و نان و ۀده ماه ديگر اگر چه دستمزد مانند اسفند به گرد کرايۀ و عجيب تر آن که در ماه فروردين و ھم! شود

پيدا نيست تا به کارگراِن " روشنفکر"و آن استاداِن " روشنگر"آن روزنامه نگاراِن ۀ قاتق نمی رسد ولی سر و کل

 در ماه اسفند ءو اين در شرايطی است که از قضا! بی سواد حالی کنند که دستمزدشان خيلی خيلی کم استۀ مادرمرد

 ھم کم نيست مشروط به اين که اھل بيت و مادر بچه ھا ھوس آجيل و به سبب عيدی و پاداش دستمزد خيلی خيلی

حاال زيارت مشھد و ھوای چادر زدن تو پارک ھای رشت و انزلی و رامسر و از ! ميوه و رخت و پخت نو نکنند

 ۀھمه بدتر با دل پيچه و اسھال دو سه ساعت تو صف مستراِح پارک و مسجد ايستادن و گير کردن تو ترافيک جاد

قسط ۀ نبستن کمربند و سرنشين اضافه و غم و غصۀ چالوس و التماس کردن به جناب سروان برای کاھش جريم

  ..... بماند"پرايد" ۀھای عقب افتاد

پيش گفته، که حاوی و حامل نکات بسيار تلخی در متن جنبش کارگری است، " بی سر و ته" گذشته از نکاِت .دوم

يری مناسبات اجتماعی توليد سرمايه داری و شکل بندی کارمزدی و تشکيل واقعيت اين است که از زمان شکل گ

 فصل مشترک جنبش کارگری در کنار کاھش ساعات کارمبارزه برای افزايش دستمزد سود، ۀ ارزش مبادله و شاکل

ارزه سطحی ترين و شتابزده ترين برداشت از چنين مب. در تمام کشورھای سرمايه داری مرکز و پيرامون بوده است

ی آن را تا حد اکونوميسم تقليل می دھد و از منظری ديگر مبارزه برای افزايش دستمزد را تالشی رفرميستی در ا

سرمايه داری، سرمايه داری و "در چنين چارچوبی !  سرمايه جا می زند–کار " دوستانه"چارچوب حفظ مناسبات 

 کارگر مرفه برخوردار از دستمزد متناسب با نيازھای و با وجود کار مزدی ھيچ تفاوتی ميان" مزد، مزد است ديگر

پنج تا ھشت درصدی ۀ از اين منظر بھر. ناگزير و غم نان نيستۀ متعارف زندگی و کارگر گرفتار در ادبار نوال

لند اچھل درصدی از بھای کاال در سرمايه داری ھۀ نيروی کار از ارزش مبادله در سطح سرمايه داری ايران با بھر

به عبارت ديگر مزد يک ميليون تومان با مزد چھار ميليون تفاوتی ندارد و مبارزه برای افزايش .  استيک سان

ی رفرميستی، سنديکاليستی و در سطح حفظ احداقل دستمزد از يک ميليون تومان به چھار ميليون تومان مبارزه 

طبقاتی دانسته آيد کافی ۀ شتی از مبارزبرای اين که ميزان نامربوط بودن چنين بردا! مناسبات سرمايه داری است

ی برای ئست دستمزد نظريه پرداز آن فقط به يک چھارم سطح کنونی کاھش يابد تا دريابد چرا فعاالن سنديکا

  . دريافت مزد بيش تر به زندان ھای طوالنی و اعتصاب غذا تن می دھند

 مستقل از ايدئولوژی – و مدافع مناسبات آن  واقعيت اين است که سرمايه داری ايران و حکومت حافظ منافع.سوم

ً  –شبه سکوالر از نوع شاه و يا مذھبی  دموکرات " ظرفيت و تمايل و توان خالف سرمايه داری ليبرال غرب، مطلقا

ً . شدن ندارد" و ليبرال  سير تطور و انتقال طبقاتی از مناسبات دسپوتيک و فئودالی به سرمايه داری، خاستگاه اساسا

شدن دارد و نه " دموکرات"ی سامان داده است که نه توان و تحمل اطبقاتی بورژوازی ايران را به گونه و خصلت 

چندان اتفاقی نيست که اين بورژوازی به .  به حيات اجتماعی خود ادامه دھدبدون دولت اتوريتينمی تواند 

ی ادر جامعه !  يزدی–يک بازرگان شبه دموکراتۀ  فاطمی ھم تسليم نمی شود چه رسد به عشو–دموکراتيسم مصدق 

که بورژوازی ليبرالش پيش و بيش از آن که دموکرات و ضد استبداد باشد، بندنافش را با چاقوی کمونيسم ستيزی 

 از بورژوازی محافظه کارش يک تحليل - حتا از نوع سبک کار ھانتينگتونی –بريده اند، انتظار دموکراتيزاسيون 
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عالوه بر خصلت انفکاک ناپذير استبدادی، بورژوازی ايران تنھا !  قت دوبل ھم ھستحما! فاحش سياسی نيست فقط

در نتيجه ! وليت خطير نگھبانی از اردوی سرمايه را پذيرفتهؤ به ارزان سازی نيروی کار است که مسءبا اتکا

ممتازی است ۀ لفؤين مکارگر آميخته است و اۀ طبقۀ آزاديخواھانۀ مبارزه برای افزايش دستمزد در ايران با مبارز

به عبارت ديگر . ھم طبقه يی ھايش در غرب می نشاندۀ کارگر ايران را ورای مبارزۀ که مبارزات دستمزدی طبق

گی اش، به زندکارگر ايران از طريق گسترش مبارزه برای افزايش دستمزد و ارتقای استانداردھای رفاِه ۀ طبق

د تشکل مستقل و برابری زن و مرد و آزادی بيان و لغو کار کودک و ايجاۀ مطالباتی پاسخ می دھد که در برگيرند

  . اھميت مبارزه برای افزايش دستمزد در ايران برای نويسنده از چنين چارچوبی برخوردار است. نيز ھست....

ات  ارِج ارزيابی بی بديل نکات کليدی جنبش مبارزه برای افزايش دستمزد، از مزغل نويسنده در متن کلي.چھارم

سلسله مباحثی " (کيفرخواست دستمزد"کما اين که روند تحقيق و تدوين و توليد کتاب . پيش گفته دست يافتنی است

 به ياد –کتاب از يک در آمد کوتاه .  را در چنين چارچوبی می توان آب بندی کرد)پيرامون جنبش افزايش دستمزد

در اين مقدمه از ضرورت ماندن . ل تشکيل شده است و دو فص– عمر شاکریرفيق فقيدم، کارگر مبارز ۀ و خاطر

ليسی و تحديداِت امنيتی سخن گفته ام و به مفاد جھت ودر متن جنبش و تسليم نشدن به تبعيد علی رغم تھديداِت پ

را " دستمزدألۀ مارکسيسم و مس"در بخش نخست کوشيده ام در نھايت ايجاز مبانی نظری . گيری کتاب خم شده ام

نقد اقتصاد سياسی "ۀ نظری مارکس و انگلس در مسير عبور از ھگل و پرودون تا مرحلۀ  به سير مبارزتبيين کنم و

کيد بر شکاف أبر با تودر ادامه به يکی از داليل شکست انقالب اکت. وارد شوم) ١-۴٧: صص " ( و مزد، بھا، سود

به دنبال، نقد سوسيال دموکراسی . خته امگان پردانخبنرال ھا و جعميق ميان دستمزدھا از سربازان و کارگران تا 

کينز و تداوم آن در ليبراليسم ليبر و راه سوم گيدنز از مدخل چيستی و چه سانی دستمزد محل اعتنای نويسنده واقع 

لفه ھای مطروحه ؤکوتاه به منظور تعليِل تشريح مۀ بخش دوم کتاب حامل يک مقدم) ۵٠- ٩٢:صص . ( شده است

ش کرده ام با زبان ساده و موجز و به استناد فاکت و آمار به مھم ترين مباحث مزدِی جاری در اين فصل تال. است

در اين بخش با تکيه به مواضع مکتوب و مستند دو بخش . طی ده سال گذشته در متن جنبش کارگری پاسخ دھم

حظات کدخدامنشانه  که يک بخش آن تا کنون به سبب مال–شناخته شده از جناح راست و رفرميست جنبش کارگری 

 تقابل –سفانه در قيل و قال ھای پوچ ناشی از اختالفات شخصی مسکوت رھا شده أمکتوم مانده و مت" رفاقتی"و 

چھل و يک  ۀماد// نقدينه گی //  تورم –دستمزد " مباحثی مانند . برانگيزترين مسايل مزدی تجزيه و تحليل شده است

 خط –خط معاش //  ثابت ناخالص ۀسھم کار و تشکيل سرماي// د ناخالص داخلی توليد و تولي ۀھزين// قانون کار 

جمع بندی بسيار فشرده و ذکر . گان مشخص و واقعی اين خطوط نقد و بررسی شده استبا اشاره به نمايند" فقر

با توجه به " ستمزدکيفرخواست د"کيد که کتاب أمنابع و مآخذ فارسی و انگليسی در انتھای کتاب آمده است با اين ت

 ۀفقدان اثری مرجع و ساده به زبان فارسی، خشت نخست منبعی است که می تواند کارگران پيشتاز را در مواجھ

  .نظری با کارفرمايان، سرمايه داران و استادان و اقتصاد خوانده ھای مدافع سرمايه ياری رساند

  .ھران منتشر شده استاز سوی انتشارات ساتراپ در ت" کيفرخواست دستمزد"کتاب 

  محمد قراگوزلو
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