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  ٢٠١۶ نومبر ٠٢

 راه حل پرداخت مزدھای عقب افتادۀ کارگران
 کارفرمايان و شمار زياد و روزافزونی از! تندخود با مشکالت زيادی مواجه ھسران ايران برای دريافت مزد کار کارگ

 بخش ھای خصوصی و دولتی از پرداخت به موقع مزد آنان طفره می روند و چندين ماه آن را به عقب سرمايه داران 

 تنھا پشتوانۀ امرار معاش اکثريت بزرگ کارگران، مزد حداقل رسمی بخور و نمير ھشتصد و دوازده ھزار. می اندازند

نه . کنند ولی کارفرمايان در پايان ھر ماه از تعھدشان برای پرداخت ھمين مزد حداقل نيز شانه خالی می. ستتومانی ا

از کار، شرايط عمومی غير تنھا مزد کارگران را پرداخت نمی کنند، بلکه با تھديد و ترساندن کارگران از اخراج 

به استخوان شان رسيده و در چنگال مشکالت مالی گرفتارند، اما کارگرانی که کارد . ی را به آنان تحميل می کنندانساني

 و از تأمين حداقل ھزينۀ زندگی، خوراک، پوشاک، بھداشت و تحصيل فرزندان شان  در پرداخت اجارۀ خانه درمانده اند

ماعی کشور کارفرمايان را تحمل کنند؟ اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتی می توانند شانه باال انداختن ناتوان اند، تا ک

آنھا .  پرداخت مزد کار انجام شدۀ کارگران را ھم نمی دھندۀچنان است که اين استثمارگران زورگو ديگر حتی وعد

کارگرانی را که مزد خود را طلب می کنند اخراج و از آنان به دادگاه شکايت می برند و اين دادگاه ھا ھم کارگران را 

 قضائيه و دولت در سرکوب طبقۀ کارگر متحد ھم ھستند و ھمچون ۀ، قوليسوپ. به شالق و زندان محکوم می کنند

اگر کارگران به . ارگان ھای سياسی و نظامی سرمايه داری به تسلط حاکميت سرمايه داران جامۀ عمل می پوشانند

شما برھم : يندسرنوشتی که کارفرمايان، سرمايه داران و دولت برايشان رقم زده اند اعتراض کنند، در پاسخ آنان می گو

 تان، امنيت سرمايه را به ۀزنندۀ امنيت اجتماع ھستيد و اعتراضات شما برای گرفتن مزدتان و تھيۀ نان برای خانواد

 ميليونی برای مديران و آقازاده ھاست، دزدی ھا و اختالس ھای صداما حقوق ھای صد ميليونی و دو. خطر می اندازد

زندگی راحت، خانه ھای مجلل، عيش و نوش . کومتی و وزيران و پاسداران استچند ھزار ميلياردی برای وابستگان ح

ًو صفای زندگی برای سرمايه داران، بوروکرات ھا، روحانيان و وابستگان حکومتی و طبعا برای خانواده ھايشان نيز 

. حق سرمايه داران استانباشته شدن سرمايه ھای کالن و نجومی که از استثمار دسترنج کارگران به دست می آيد . است

زيرا می داند که مقدار مزدش . نه، طبقۀ کارگر اين نظم اجتماعی را نمی پذيرد! اين يعنی نظم عمومی و امنيت اجتماعی

طبقۀ کارگر آفرينندۀ بخش اعظم فراورده ھای مادی است، حجم . برای برآوردن ھزينه ھای حداقلی زندگيش کافی نيست

 تريليون تومان می شود، اما ١۶۵٢ کار کارگر حاصل می شود در سال طبق آمار بالغ بر توليد ناخالص داخلی که از

ی ئورشکسته شدن آنھا مرثيه سرا سرمايه داران و !!سرمايه داران، فرصت طلبان و نوکران بورژوازی از مظلوميت

ريافت مزدشان مورد سرزنش و کارگران را برای د" ِناشکيبايی"، "بندگان خدا"می کنند و با حقانيت بخشيدن به اين 
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خالف واقعيات آماری مبنی بر انباشته شدن سرمايه و رشد سرمايه گذاری در رشته ھای . سزاوار سرکوب می دانند

مختلف صنعتی و به چنگ آوردن سودھای بسيار کالن از سوی بورژوازی تجاری و مالی، سيه روزی و خانه خرابیِ  

 فقر ۀپرداخت نشدن مزد کارگران روند مستمند شدن و به ورط. زحمتکشان می شودروز افزون نصيب کارگران و 

  . يدن کارگران را افزايش داده استتفروغل

ر کردن سرمايه  به عقب انداختن مزد کارگران، طليعۀ يک جنبش مطالباتی برای مجبونسبتاعتراض طبقۀ کارگر

برای پرتوان کردن . قع آن را در دستور مبارزه قرار می دھدمزدھای معوقه و ھمچنين پرداخت به موداران به پرداخت 

ول وضع نابسامان ؤو کارآتر ساختن اين اعتراضات بايد مبارزه با کارفرمايان با مبارزه با دولت، که نمايندۀ آنھا و مس

ور مشخص طبقۀ به ط.  يابدءبايد مبارزۀ اقتصادی به يک مبارزه سياسی ارتقا. کارگران و کل جامعه است، ترکيب شود

 خود بداند و سمت مبارزه ۀول تسويه حساب مطالبات عقب افتادؤکارگر بايد نه تنھا سرمايه داران بلکه دولت را نيز مس

در ھمين راستا، کارگران آگاه و پيشرو به طبقۀ . بايد به سوی نمايندۀ سياسی طبقۀ سرمايه دار يعنی دولت ھدايت شود

آنان می گويند طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود بايد دولت را . ن مبارزه ارائه می دھندکارگر راه حلی برای پيشبرد اي

بايد يک صندوق : اين راه حل چنين است. موظف سازد با تقبل بدھی سرمايه داران، مزدھای معوق کارگران را بپردازد

 اين صندوق باشد و  کارگران از محلۀدولتی تأسيس شود که دولت موظف به پرداخت فوری مزدھای عقب افتاد

 يعنی دولت بايد موظف .سرمايه داران بدھی ھای خود را از بابت اين مزدھای به تعويق افتاده به اين صندوق بپردازند

شود مزد کارگران را، در صورتی که ھر کارفرمائی از پرداخت مزد کارگران خودداری کند يا به داليل مالی قادر به 

کامل به کارگران بپردازد و آن مقدار از مزد پرداخت نشده از سوی کارفرما بدھی او به پرداخت مزدھا نباشد، به طور 

زيرا دولت که نمايندۀ سياسی طبقۀ سرمايه دار است نبايد از تعھد پرداخت کار انجام شدۀ کارگران شانه . دولت باشد

  .خالی کند

طبقۀ . نظام سرمايه داری است معضالت خود داری از مؤلفه ھا و بحران ھا و نقصان ھای اقتصادی نظام سرمايه 

کارفرمايان صدھا برابر بيش از بدھی مزدھای معوقه از سوی . کارگر نبايد تاوان حرص و آز سرمايه داران را بپردازد

مھم تر از آن . دولت وام ھای کالن دريافت می کنند، يا با اخذ رانت ھای سرسام آور ھزينه ھای خود را جبران می کنند

.  درصد در حال بھره کشی از نيروی کار کارگران ايران ھستند۴٢٠ايه داران به طور متوسط با استثماری معادل سرم

طبقۀ . وليتی است که بايد طبقۀ سرمايه دار و دستگاه سياسی حاکم  برعھده گيردؤتأمين و پرداخت مزدھای معوقه، مس

د، بلکه بايد برای افزايش و تثبيت مزد حداقل براساس ھزينۀ يک کارگر نه تنھا بايد برای مزدھای عقب افتاده مبارزه کن

خانوادۀ چھارنفرۀ شھری، متناسب با افزايش تورم و رشد بارآوری کار، بر پايۀ مزد سه و نيم ميليون تومان در ماه 

  .   مبارزه نمايد٩۵برای سال 

اين طبقه به ضد سرمايه داران و دولت آنھا و   وضعيت خود، ھمان مبارزۀ طبقاتی عمل طبقۀ کارگر برای تغيير بنيادی

 اجتماعی، – اقتصادی ۀاين مبارزه در سه عرص. يک طبقات استثمارگر استژديگر نھادھای سياسی، حقوقی و ايدئولو

 فرھنگی صورت می گيرد و تنھا در صورتی که اين سه مبارزه با ھدف واحد يعنی برانداختن نظام –سياسی و نظری 

 کارگر مبارزۀ طبقۀ.  کارمزدی، محو استثمار و طبقات به طور کلی، انجام شود می تواند به نتيجه برسدسرمايه داری و

مبارزۀ طبقاتی کارگران ايران ھم الزم است . مبارزات طبقاتی پرولتاريای جھانی مستثنی نيستايران از اين قانون کلی 

  . در ھمين سه عرصه صورت گيرد و به پيش برده شود
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