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 Political  سياسی

  
  بھروز فرھيخته

 ٢٠١۶ می ٢۵
  

  دام غنی نژاد
  بر سر راه مبارزه برای افزايش مزد حداقل

 
  : اد را اين گونه آغاز می کند سرمقالۀ روزنامه دنيای اقتص١٣٩٥ ]ثور[ ارديبھشت١٣موسی غنی نژاد در تاريخ 

موضوع حمايت از منافع کارگران ھميشه از مباحث مھم و چالش برانگيز ميان طرفداران و مخالفان نظام بازار آزاد «

اين اقتصاددان نئوليبرال که بند نافش از بيش از يک قرن پيش جدا نشده ھنوز بر اين تصور است که اين » .بوده است

است که مقدرات شيوۀ توليد اجتماعی را تعيين و ھدايت می کند و بنابراين نتيجه می گيرد که » نظام بازار آزاد«

اگر اين اقتصاددان وجدان علمی آلوده . »اين نظام را با واژۀ سرمايه داری توصيف می کنند«مخالفان نظام بازار آزاد 

جای آن او بايد می گفت مخالفان ه ب. دبه منافع خصوصی و سياسی نمی داشت، موضوع را بدين گونه شروع نمی کر

مالکيت خصوصی وسايل توليد و مخالفان شيوۀ توليد سرمايه داری، که بر مالکيت خصوصی وسايل توليد و سيستم کار 

مزدی بنا شده است، نظام بازار را، که جزئی از شيوۀ توليد سرمايه داری است، شايستۀ اين نمی دانند که سرنوشت 

اين . جتماعی را، که بزرگترين توليدکنندۀ محصوالت اجتماعی است، دست نامرئی بازار تعيين کندبزرگترين طبقۀ ا

که امر اقتصادی است امر مھم اجتماعی نيز ھست و بدين  مخالفان بر اين اعتقاد اند که مسألۀ نظام مزدی عالوه بر اين

مايت اجتماعی بايد از طريق قانون و به ويژه از دليل بايد از توجه اساسی و حمايت اجتماعی برخوردار باشد و اين ح

در اين راستاست که حمايت از مزد حداقلی که ھزينۀ زندگی متوسط انسان شھری را . طريق قانون کار پاسداری شود

  .تأمين نمايد شعار کنونی مبارزۀ مخالفان نظام سرمايه داری و نظام بازار است

معتقدند منافع صاحبان سرمايه يا سرمايه داران با منافع کارگران در «الفان موسی غنی نژاد در ادامه می گويد اين مخ

ھر کسی . او آنچنان سخن می گويد که انگار اعتقاد به تضاد منافع سرمايه داران و کارگران يک توھم است» تضاد است

توليد و افزايش ثروت اجتماعی که مانند غنی نژاد وجدان آلودۀ علمی نداشته باشد می داند که در جامعۀ سرمايه داری، 

 توليد برای سود خصوصی صورت می گيرد و نه رفع نيازھای فردی و ًوابسته به کار کارگران مزدی است و اصوال

گاه در دست صاحبش ارزش  غنی نژاد به عنوان اقتصاددان می داند که ھر مقدار پول اگر راکد بماند ھيچ. اجتماعی

ان است که اضافه ارزش اجتماعی توليد می شود و مبارزۀ اقتصادی کارگران و سرمايه با کار کارگر. افزا نخواھد شد

کارگران می خواھند نسبت بيشتری از اين اضافه ارزش کاسته . داران بر سر تصاحب اين اضافه ارزش اجتماعی است

ش موجود اجتماعی را به عکس سرمايه داران می خواھند نه تنھا اضافه ارزه ب. شود و به مزد کارگران اضافه گردد
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طور کامل به تصاحب آورند و اين مقدار سود آنان باشد، بلکه آن شرايط اجتماعی فراھم شود که بخشی از مزد 

کارگران، يعنی بھای نيروی کارشان، از کارگران کنده شود و به اضافه ارزش تبديل گردد، به عبارت ديگر به ھمين 

  !آيا اين يک تضاد واقعی اقتصادی و اجتماعی نيست؟. فه گرددمقدار به سھم سود سرمايه داران اضا

از اين رو کارگران نيازمند حمايت از سوی سنديکاھا يا دولت «: غنی نژاد در ادامه از قول مخالفان نظام بازار می گويد

لت ھا مصداق تعيين حداقل دستمزد از سوی دو«: او نتيجه می گيرد که» .ھستند تا جلوی اجحاف به آنھا گرفته شود

واضح است استداللی که به پشتيبانی اين نوع حمايت ھا مطرح می شود براساس . بارز اين نوع حمايت ذکر می شود

 بزرگی ۀمغالط. مقدمه ای است که ذکر شد؛ يعنی کارگران با کارفرمايان يا به اصطالح سرمايه داران تضاد منافع دارند

او . از ديد غنی نژاد چيست» مغالطۀ بزرگ«حال ببينيم اين » .غفلت می شوددر اين ميان وجود دارد که اغلب از آن 

اگر بنگاه يا کارفرما سود نبرد، ديگر بنگاھی وجود نخواھد داشت که کارگر «: را چنين توضيح می دھد» مغالطه«اين 

در اينجا می بينيم که » .و استدر آن کار کند، پس منافع کارفرما نه تنھا در تضاد با منافع کارگر نيست، بلکه با آن ھمس

در . يکی شده است» به اصطالح سرمايه داران«از ديدگاه اقتصاددان بورژوای ما بنگاه با کارفرما يا به قول خود او با 

به عنوان يک واحد اقتصادی می تواند » بنگاه«حالی که بيش از يک قرن است که حتی در عمل روشن شده است 

 اجتماعی -به ويژه اگر نظام اقتصادی . ايه داران وجود داشته باشد و به حيات خود ادامه دھدمستقل از کارفرما يا سرم

 سرمايه داری نباشد استقالل بنگاه اقتصادی از صاحب خصوصی وسايل توليد، چه نام او کارفرما يا سرمايه دار ۀجامع

 صاحب خصوصی وسايل توليد قرار نخواھد  ممکن است و ثروت توليد شده در بنگاه به شکل سود در چنگًباشد، کامال

در واقع اين خود غنی نژاد است که با قاطی کردن و يکی کردن مقوالت متفاوت به نفع سرمايه داری مغالطه . گرفت

ما باالتر نشان داديم که منافع کارگران و سرمايه داران بر سر تقسيم ثروت ھای توليد شده توسط کارگران نمی . می کند

ی که غنی نژاد از آن دم می زند نه تنھا به لحاظ تقسيم ثروت توليد شده، بلکه به لحاظ ئاين ھمسو. باشد» سوھم«تواند 

موجوديت بنگاه اقتصادی دروغ محض است و تنھا با به رسميت شناختن حاکميت نظام سرمايه داری و يکی دانستن 

  .بنگاه و کارفرما و سرمايه دار حقيقت به نظر می رسد

او مانند .  مزد حداقل را تعيين می کنددولت در حمايت از کارگران ديگر غنی نژاد اين است که می گويد يک مغلطۀ

به طور رسمی و در تعيين مزد حداقل . کبکی که سرش را در برف فرو می برد آشکارترين واقعيات را ناديده می گيرد

ن در شورای عالی کار حضور دارند و به طور رسمی  نمايندگان دولت، نمايندگان کارفرما و نمايندگان کارگراحقوقی

 اما دروغ او ھنگامی .يعنی اين استاد اقتصاد به طور رسمی دروغ می گويد. ن نمی کنديتنھا دولت مزد حداقل را تعي

که دولت در ايران و ھر ) و اين توجه احتياجی به داشتن مدرک دکتری اقتصاد ندارد(آشکارتر می شود که توجه کنيم 

ور سرمايه داری ديگر حامی سرمايه دار است و در ايران عالوه بر آن، دولت خود بزرگترين کارفرما يعنی کش

بزرگترين سرمايه دار است، ھمچنين به اصطالح نمايندگان کارگر در شورای عالی کار توسط کارگران انتخاب نمی 

 تواند بفھمد، که در شورای عالی کار اين سرمايه بدين سان ھر کس می فھمد، و حتی غنی نژاد می. شوند و انتصابی اند

  .است که حرف اول و آخر را می زند

از سوی تشکل ھای مستقل ) کارگر(غنی نژاد که به قول خود طرفدار بازار آزاد است مذاکره ميان فروشندۀ نيروی کار 

 عکس کارگران هکه ب(کارفرما و نمايندگان ) و نه شوراھای اسالمی کار و مشابه آن که فرمايشی ھستند(کارگری 

برای مزد و ديگر مسايل کارگری و مذاکرات دسته جمعی در حالی که . را قبول ندارد) سازمان ھای خود را دارند

 وجود دارند و عمل می کشورھای سرمايه داری پيشرفته که معبود غنی نژاد ھستنددر تمام تشکل ھای مستقل کارگری 

  »!ِجر می زند« در بازی بازار آزاد به عبارت ديگر، او حتی. کنند
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دستمزد منصفانه ای بگيرد سود بردن يا حداقل تا آنجا که کارگر نيز «: غنی نژاد در ادامۀ افاضات خود می گويد

چيست و مقدار آن چگونه تعيين می شود؟ آيا » دستمزد منصفانه«. »سرمايه دار با منافع کارگر در تضاد نيست

است که توسط شورای عالی کار تعيين شده است؟ اين مقدار که حتی به خط فقر مطلق نمی ھمان » دستمزد منصفانه«

که از سوی برخی با مزد » دستمزد منصفانه«يا اين .  درصد کارگران شاغل در ايران است٧٠بيش از رسد شامل حال 

باشد؟ کدام يک از اينھا در چشم حداقل تعبير می شود بايد تأمين کنندۀ ھزينۀ متوسط زندگی انسان شھرنشين در ايران 

نظام بازار «را به » دستمزد منصفانه«است؟ در واقع ھيچ کدام از آنھا؛ زيرا او اين » دستمزد منصفانه«غنی نژاد 

» نظام بازار آزاد«حال بايد طبق ديدگاه غنی نژاد اثر بيش از پنج ميليون نفر انسان بيکار را در . حواله می دھد» آزاد

از » منصفانه تر«آيا به . به کارفرما و سرمايه دار خدمت می کند» منصفانه«ل در نظر داشت که تا چه حد بر مزد حداق

   می توان رسيد؟» نظام بازار آزاد« يا حتی صد ھزار تومانی در صدمزدھای دو

 خود او مشاھده غنی نژاد را در جمالت طوالنی او در زير می آوريم تا از قول» دستمزد منصفانه«ما تعريف و تعيين 

  : او می نويسد. تا چه حد رذيالنه و غير انسانی است» دستمزد منصفانه«کنيم که اين 

حال پرسش اين است که منافع منصفانه را چگونه می توان تعريف يا تعيين کرد؟ انسان ھا زياده خواھند، چه کارگر و «

سمی می تواند بر اين زياده خواھی مھار بزند و تعادل چه مکاني. چه سرمايه دار دنبال حداکثر کردن منافع خود ھستند

مطلوبی برای ھر دو طرف ايجاد کند؟ عده ای اين گونه استدالل می کنند که چون کارگر نسبت به کارفرما در موضع 

 با اين استدالل ًتعيين حداقل دستمزد معموال. ضعف است پس بايد از او در برابر زياده خواھی کارفرما حمايت کرد

توجيه می شود، اما اين تدبير واقعا کارآمد است و منافع کارگران را تضمين می کند؟ اگر حداقل دستمزد در سطحی 

ً تعيين شود که استخدام برای کارفرما صرفۀ اقتصادی نداشته باشد و به شيوه ھای توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصال

ارگران می شود؟ واقعيت اين است که اين گونه تدابير دستوری کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای نصيب ک

کارساز نيست و حداکثر به طور موقتی به نفع آن دسته از کارگرانی تمام می شود که کار دائمی و قرارداد کاری 

، در به عالوه. ی که بيکارند و منتظر ورود به بازار کار ھستندئمطمئنی دارند و نه ھمۀ کارگران و به ويژه آنھا

اين حمايت ھای ظاھری مانند . درازمدت که کار بنگاه به ورشکستگی بکشد، کارگران ھم در نھايت متضرر می شوند

حمايت . عکس مار کشيدن است؛ يعنی ممکن است عده ای گول ظاھر را بخورند، اما در واقع مشکلی را حل نمی کند

 کرد و آن فراھم آوردن شرايطی است که رونق اقتصادی واقعی از منافع کارگران را در جای ديگری بايد جست و جو

مين منافع خود ناگزير به استخدام أدر اين صورت است که کارفرمايان به خاطر ت. شکل بگيرد و توليد سودآور شود

اگر اين واقعيت مسلم و . کارگران بيشتری روی می آورند و ھمين امر موجب باالرفتن دستمزدھای واقعی می شود

را بپذيريم که در درازمدت تضاد منافعی ميان کارگر و سرمايه دار وجود ندارد و سرنوشت آنھا به ھم گره منطقی 

خورده است در اين صورت به جای رفتن دنبال سراب حمايت ھای ظاھری، می توانيم به سوی راه حل واقعی برويم که 

  » .ای رقابتی نيستچيزی جز باز کردن راه برای رونق فعاليت ھای اقتصادی در بازارھ

انسان ھا زياده خواھند، چه کارگر و چه سرمايه «دستمزد منصفانه می گويد «می بينيم که غنی نژاد در تعريف و تعيين 

چه مکانيسمی می تواند بر اين زياده خواھی مھار بزند و تعادل مطلوبی برای . دار دنبال حداکثر کردن منافع خود ھستند

» نظام بازار آزاد«او مانند ھر اقتصاددان ليبرال پاسخ را در مھار زياده خواھی کارگران در » ھر دو طرف ايجاد کند؟

او که می داند خريدار نيروی کار در بازار کار ايران با بيش از پنج ميليون بيکار طرف است که . جو می کند و جست

ند که سرمايه داران برای تعادل بحث، او را در به نان شب محتاج اند مشکلی با زياده خواھی سرمايه دار ندارد و می دا

اما اين سرمايه داران يقين دارند که با توجيھات تئوريک امثال غنی . اظھار زياده خواھی سرمايه داران خواھند بخشيد
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ر نژاد به خوبی می توان با به رسميت شناختن تعيين ميزان مزد کار ساده در بازار کار بر زياده خواھی کارگران مھا

غنی نژاد و امثال او ! ديآ زد و به کارگران ھم وعده داد که اگر بزک نميرد با ايجاد رونق اقتصادی کمبوزه با خيار می

لطف می کنند کارگران را انسان می نامند ولی اين لطف بايد از سوی کارگران با پذيرش زياده خواھی خود و تن دادن 

کارگران نبايد بپرسند که زياده خواھی از چيست به ويژه آنان . جبران شودل اين زياده خواھی با بازار کار وبه کنتر

از چيزی است که خود با رنج کار خود توليد کرده اند چيزی که در واقع تمام آن به خود » زياده خواھی«نبايد بدانند اين 

ستخدام برای کارفرما صرفۀ اگر حداقل دستمزد در سطحی تعيين شود که ا«: غنی نژاد می گويد. کارگران تعلق دارد

اقتصادی نداشته باشد و به شيوه ھای توليد سرمايه بر متوسل شود يا اصال کسب و کار خود را تعطيل کند چه فايده ای 

غنی نژاد ديگر به اين کاری ندارد که گفته است سرمايه داران و کارگران منافع ھمسو » نصيب کارگران می شود؟

شيوه ھای توليد «کارفرما، که جز سود باالتر معنی ديگری ندارد، و » صرفۀ اقتصادی«ان او در مقابل کارگر. دارند

شيوه «را قرار می دھد تا کارگران به حداقل دستمزد در سطحی رضايت دھند که سرمايه داران ايران به » سرمايه بر

 کارگر ايران اين است که گول توصيۀ غنی نژاد به عنوان اقتصاددان به طبقۀ. جلب نشوند» ھای توليد سرمايه بر

عکس مار «از مبارزه برای مزد حداقل باالتر را نخورد، زيرا اين حمايت ھا چيزی بيش از » حمايت ھای ظاھری«

پس بگذار سرمايه داران زالو صفت تا آنجا که ممکن است خون . »در واقع مشکلی را حل نمی کند«نيست و » کشيدن

  . دم برنياورندطبقۀ کارگر را بمکند و کارگران

  ١٣٩٥ ]ثور[ ارديبھشت٢٦

  

  

 

 

 

 
 


