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 Political  سياسی

  
  سھراب شباھنگ

  ٢٠١۶ می ٢٩

  

  درمان دھی يا درماندگی؟

٣ 

  نوشتۀ محمد رضا شالگونی» يادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد«نقدی بر 

 

  دی است و نه تنھا کارگران حداقل بگيرمزد حداقل، امر ھمۀ کارگران مز

 مشمول ھمگیشمار بسيار بزرگ کارگرانی که مزد حداقل دريافت می کنند که ) ١جدا از آنچه در باال گفته شد يعنی 

 می دھند که جمعيت ميليون نفر تشکيل  ٣٠ جمعيتی بيش از  شانۀاعضای خانواد قانون کار ھستند و با ٤١مادۀ 

وجود رابطه ای نزديک و ) ٢و ! را تشکيل نمی دھد» اقليتی از کارگران«ادعای شالگونی کوچکی نيست و خالف 

و در نتيجه ) که مزدھای باالتر از مزد حداقل مضربی از مزد حداقل اند اين(ارگانيک بين مزد حداقل و ساير مزدھا 

روند جود دارد که نشان می دھد ًاھميت مزد حداقل برای ھمۀ کارگران و نه صرفا حداقل بگيران، عنصر سومی ھم و

اين واقعيت که در روند عنصر سوم عبارت است از .  مربوط می شود مزد حداقل به طور مستقيم به ھمۀ کارگرانتعيين

  نه تنھا در - بخشنامۀ وزارت کار که در باال آوردم نشان می دھد ١ چنانکه بند– مزد حداقلتعيينمذاکرات مربوط به 

بنابراين . اقل بلکه عالوه بر آن دربارۀ ميزان افزايش ساير مزدھا ھم تصميم گيری به عمل می آيدمورد ميزان مزد حد

 حداقل دستمزد گرفته شود، ۀھر تصميمی که دربار«که  يک بار ديگر مالحظه می شود که ادعای شالگونی مبنی بر اين

  .  چشم بستن بر روی واقعيت ھاست صاف و ساده»در بھترين حالت فقط شامل اقليتی از کارگران خواھد بود

  

  !بودن آنھا» َپرت«سنجش عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر براساس ميزان 

، الزم است تصور ]مبارزه برای حداقل دستمزد[برای کارساز بودن چنين مبارزه ای [....] « شالگونی می نويسد  

 ۀًيم تا بتوانيم اوال جايگاه اين خواست را در مجموعروشنی از مفھوم، کارکرد و کاربرد حداقل دستمزد داشته باش

ًخواست ھای طبقۀ کارگر بشناسيم؛ و بنابراين، ثانيا بتوانيم ميان مبارزه برای اين خواست و مبارزه برای خواست ھای 

  ».مبرم ديگر، ارتباط برقرار کنيم
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ستمزد و مبارزه برای  خواست ھای مبرم من کوشيدم در نوشتۀ شالگونی ارتباطی ميان مبارزه برای افزايش حداقل د

مبارزه [ًمسلم است که اوال چنين مبارزه ای «: جو با جملۀ زير مواجه شدم و در اين جست. ديگر طبقۀ کارگر پيدا کنم

ی قابل توجھی را در ئًثانيا می تواند نيروی توده . از مبارزه برای حداقل دستمزد پرت تر نيست] برای تأمين اجتماعی

آن را چندبار خواندم و فھميدم که . »بخش ھای تھيدست بيدار کند و به صحنۀ مبارزۀ سازمانيافتۀ مستقل بکشاندميان 

به عبارت ديگر يا ھر دو به يک اندازه . تر نيست» َپرت«مبارزه برای تأمين اجتماعی از مبارزه برای حداقل دستمزد 

ھمچنين معياری برای سنجش عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقۀ !! پرت اند يا مبارزه برای حداقل دستمزد پرت تر است

  !کارگر براساس پرت بودن آنھا به دست آوردم

شالگونی به اين دو عرصه از مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ کارگر را به حساب » اظھار لطف«ممکن است اين 

بگذاريم و يا با لبخندی از ) عصبانيت او چيستالبته در اين صورت معلوم نيست که علت (ُاشتباه لپی و يا عصبانيت او 

 ميان مبارزه برای افزايش مزد و مبارزه برای تأمين اجتماعی را نمی توان تقابل مصنوعیاما ايجاد . روی آن بگذريم

  !در کرد» زير سبيلی«

د ناشيانه ای است قرار دادن مبارزه برای تأمين اجتماعی در مقابل مبارزه برای افزايش مزد از سوی شالگونی، شگر

  . که ھدف آن حمله کردن به مبارزه برای افزايش مزد و تقليل اين مبارزه است

واقعيت اين است که ھيچ مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگر از يوغ سرمايه و نظام طبقاتی می رزمد نه مبارزه برای 

طرح .  اين دو مبارزه را در مقابل ھم قرار می دھدتأمين اجتماعی را نفی می کند و نه مبارزه برای افزايش مزد را و نه

چنين تقابلی ھمان قدر حکيمانه است که طرح تقابل، ترجيح و يا رقابت بين چشم راست و چشم چپ يا ترجيح پای چپ 

ھيچ مبارز انقالبی پرولتری نه مبارزه برای آزادی ھای سياسی و اجتماعی و حق تشکل و ! بر پای راست در راه رفتن

ب، نه مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام عرصه ھای حقوقی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی، نه مبارزه برای تحز

آموزش رايگان در تمام سطوح، نه مبارزه برای منع کار کودکان، نه مبارزه برای حق اعتصاب و کوتاه کردن ساعات 

ی ھای رژيم، نه مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی کار روزانه، نه اعتراض و تظاھرات و گردھمائی به ضد ستمکار

و عقيدتی، نه مبارزه برای لغو اعدام و شکنجه، نه مبارزه برای جدائی دين از دولت، نه مبارزه با شووينيسم و نظامی 

تمام ملل گری، نه مبارزه با امپرياليسم و جنگ ھای تجاوزگرانه و توسعه طلبانه، نه مبارزه برای تأمين برابری حقوقی 

 سرنوشت خود، نه مبارزۀ سياسی، نظری و فرھنگی با بورژوازی و ارتجاع دينی و سنتی، نه تعيينو حق ملت ھا در 

برای يک مبارز انقالبی طبقۀ . ترويج و تبليغ سوسياليسم و کمونيسم و غيره و غيره را با يکديگر ناسازگار نمی داند

يک . نداديگر  ندارند، و نه تنھا رقيب ھم نيستند بلکه ھمه مکمل و مقوم يکديگر منافاتی کارگر اينھا ھيچ کدام با يک

ھيچ مبارزی که برای آزادی طبقۀ کارگراز يوغ ! نمی داند» َپرت«مبارز انقالبی طبقۀ کارگر ھيچ کدام از اينھا را 

بارزۀ طبقۀ کارگر برای آزاد م. سرمايه و نظام طبقاتی می رزمد ھيچ يک از موارد باال را به خاطر ديگری فدا نمی کند

سازی خود و تمام بشريت از سرمايه داری و نظام طبقاتی، کل واحد و ھمه جانبه ای است، که ھمۀ آنچه را در باال 

ن ھای بسيار و ويژگی ھای متنوع و در ُبرشمرديم و بسی چيزھای ديگر را دربر می گيرد، امر کنکرتی است با تعي

ھرگونه تقليل گرائی در مورد اين يا آن خواست به کل مبارزۀ طبقۀ . برخوردار استعين کثرت از وحدت ارگانيک 

  .کارگر لطمه می زند

مبارزۀ اقتصادی، مبارزۀ سياسی و مبارزۀ نظری و از :  انگلس از سه عرصۀ بزرگ مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

سه حوزۀ بزرگ مبارزۀ طبقۀ کارگر اين سه عرصه يا . ضرورت ھماھنگی و ھمگامی آنھا با يکديگر سخن می گويد

. اينجا تنھا به يک نکته اشاره می کنم. َشکل ھای سازمانی خاص خود را دارند که در اينجا مجال بحث آن اشکال نيست
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سنديکا، حزب، شورا، کميتۀ کارخانه و محل کار و (سازمان ھائی که طبقۀ کارگر در طول تاريخ به وجود آورده 

مبارزات . ھمگی برای پيشبرد مبارزۀ طبقاتی بوده اند)  ريزی اقتصادی و اجتماعی و غيرهسازمان سراسری برنامه

اقتصادی و اجتماعی پرولتاريا و از جمله مبارزه برای افزايش مزد يا مقاومت در برابر کاھش آن به ايجاد اتحاديه ھای 

رگران و متحد کردن نيروھايشان به ضد اتحاديه ھا وسيله ای برای حذف رقابت در بين خود کا. کارگری منجر شدند

البته مبارزۀ اتحاديه ھای کارگری به مبارزه برای افزايش مزد و يا به طور کلی به مبارزۀ . سرمايه داران بودند

اما . اقتصادی خالصه نمی شود و اتحاديه ھا می توانند و بايد در مبارزات اجتماعی و سياسی پرولتاريا ھم شرکت کنند

اينجا اين است که اھميت مبارزه برای مزد را به عنوان يکی از نخستين  و يکی از کارآ ترين مبارزاتی که ھدف من در 

تشکلی که پس از ايجاد، نه تنھا مبارزه برای افزايش مزد را به . زمينه را برای ايجاد تشکل فراھم می کنند يادآوری کنم

بلکه می تواند به عرصه ھای ديگر مبارزۀ پرولتاريا نيز ياری شکل سازمان يافته تر و متحدانه تر به پيش می برد، 

  :، فصل آخر، اعتصابات و تشکل ھای کارگری، می نويسد»فقر فلسفه«مارکس در . برساند

رقابت باعث تفرقۀ منافع . صنعت بزرگ، توده ای از مردم را که يکديگر را نمی شناسند در يک جا گردھم می آورد«

ظ مزدھا، اين منفعت مشترکی که در مقابل کارفرما دارند، آنان را به گرد فکر مشترک مقاومت، اما حف. آنھا می گردد

بدين سان تشکل ھمواره ھدفی دوگانه دارد، متوقف کردن رقابت در ميان کارگران تا بتوانند . ، متحد می کندتشکليعنی 

ًمقاومت، صرفا حفظ مزدھا بود، به مرور که  اگر ھدف نخستين . رقابت عمومی خود با سرمايه داران را به پيش برند

وحدت می کنند تشکل ھای کارگری که نخست جدا از ھم بودند به ] کارگران[سرمايه داران به نوبۀ خود برای سرکوب 

صورت گروھی سازمان می يابند و در مقابل سرمايه ای که ھمواره متحد می گردد، حفظ تشکل اھميت بيشتری از حفظ 

که کارگران بخش قابل توجھی از مزد خود را   اين امر آن قدر حقيقت دارد که اقتصاددانان انگليس از اين.مزد می يابد

ً از ديد اين اقتصاددانان اتحاديه ھا صرفا برای مزد تأسيس به نفع اتحاديه ھا صرف می کنند شگفت زده می شوند زيرا

 تمام عناصر الزم برای نبردی در آينده گرد ھم می آيند و - که يک جنگ داخلی واقعی است–در اين مبارزه . می گردند

  ».ھنگامی که اتحاديه به اين نقطه برسد خصلت سياسی می يابد. تکامل پيدا می کنند

 برای بھبود وضع اقتصادی کارگران بلکه برای تشکل يابی کارگران اھميت ًفزايش مزد نه صرفاآری مبارزه برای ا 

حياتی دارد؛ و اين يکی از ويژگی ھای مھم اين مبارزه است که عرصه ھای ديگر مبارزۀ اقتصادی يا ندارند يا در حد 

ً ونی به آن توجھی ندارد و اگر داشت احتماالاين يک جنبۀ مھم مبارزه برای مزد است که شالگ. مبارزه برای مزد ندارند

  .ملقب نمی کرد» پرت«به اين آسانی جنبش برای مزد حداقل و به طور کلی مبارزه برای مزد را به لقب 

ِيکی از زمينه ھای ھميشگی مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا در جامعۀ سرمايه داری و تا زمانی که کارمزدی وجود دارد 
ھمان گونه که مبارزه برای بھبود شرايط کار، کاھش ساعات کار، مبارزه با (مزد است مبارزه برای افزايش 

بيکارسازی، مبارزه برای بيمۀ بيکاری، بيمۀ درمان و انواع ديگر بيمه ھای اجتماعی، حق تشکل، حق دخالت در 

سی کمونيست و چپ ايران خالف گفتۀ شالگونی بيشتر سازمان ھای سيا). سازماندھی کار و زندگی خود و غيره و غيره

و نيز تشکل ھای کارگری مستقل و مبارز، مسألۀ مزد را ھيچ گاه از ديگر خواست ھا و مسايلی که در باال آمد جدا 

  .نکرده اند ھمچنان که کوشيده اند اين مبارزه را برای تشکل يابی کارگران نيز به کار گيرند

 برخورد واکنشی نداشته ًای سياسی کمونيست و چپ ايران صرفا افزون برآن خالف ادعای شالگونی، غالب سازمان ھ

منظور افشاگری . البته افشاگری يکی از وظايف اصلی مبارزان انقالبی است. اند و يا به افشاگری رژيم بسنده نکرده اند

ً مثال. مردهاز نوع آنچه شالگونی برش» مسلمات«براساس واقعيت ھای انکار ناپذير و مستند است و نه از نوع برخی 

 بايد نه تنھا مزد حداقل بلکه تمام مزدھا ١٣٩٥ سال گذشته برای سال ]حوت[طبق تصميم شورای عالی کار در اسفند
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 کرد و نشان داد که حتی اگر اين تصميم به طور کامل و ء را نقد و افشااين تصميمبايد .  درصد افزايش يابند١٤دست کم 

مزد حداقل حدود يک چھارم خط فقر در کشور خواھد بود و مزد ميانگين ھم از  شود باز ءبدون تقلب و کلک ھم اجرا

 تاکنون ھمه ساله حداقل رسمی مزد به تناسب ١٣٥٨بايد نشان داد که اگر از سال . نصف خط فقر تجاوز نخواھد کرد

 اين وضع از يک سو  نشان دادنپس از. تورم افزايش می يافت بازھم مزد حداقل بسيار کمتر از خط فقر مطلق می بود

از سوی » قانونی«و » حالل«و نشان دادن ابعاد نجومی درآمد و ثروت سرمايه داران و زمينداران در اثر استثمار 

ديگر است که بايد به دزدی ھا، فساد دولتی و غير دولتی، انواع کلک ھای دولت و سرمايه داران، محروم کردن ھا، 

ن بايد ارتباط فساد دولتی و فساد در سطح جامعه و دزدی و فريبکاری و تبعيض ھمچني. تبعيض ھا و غيره نيز پرداخت

و غيره را با نظام طبقاتی و روابط توليدی حاکم و نيز با روبنای سياسی و حقوقی مسلط بر جامعه، برای پرولتاريا و 

ۀ تحقير به آن نگريست يا ی افشاگری در اين حوزۀ خاص و نبايد با ديدااين است معن. ديگر زحمتکشان آشکار ساخت

  .بدان کم بھا داد

 ٤١ مادۀ ٢، يا با تکيه بر بند »اجرای بدون تنازل قانون کار« فاجعه آميز است و با به حد کافی و باالتر از کافیوضع 

ادۀ رژيم، که شالگونی نيم نگاه مالطفت آميزی به م» اجرای بدون تنازل قانون اساسی«  آن، ھمچنان که با ١به جای بند 

 آن انداخته، ھمچنان فاجعه آميز خواھد ماند و اگر مقاومت وسيع و مستمر و ھمه جانبه از سوی کارگران و ديگر ٢٩

که قانون مزد حداقل  ما نيازی نداريم با ادعاھائی از قبيل اين.  بدتر ھم خواھد شد،توده ھای زحمتکش صورت نگيرد

شوری به آشی که ) که ديديم ادعائی نادرست است که چنان(ی شود تنھا شامل بخش کوچکی از کارگران حداقل بگير م

ً سالح واقعا. ماھيج نفعی در اغراق و يا انعکاس ناقص و يا نادرست اوضاع نداريم. فزائيماش را خان ھم فھميده نمک بي

  .کارآمد ما، و بايد گفت تنھا سالح ما، حقيقت است و تنھا بايد به اين سالح بچسبيم

  

  ت اجرائی حداقل دستمزد و تنبيه قانونی در صورت نقض آنضرورت ضمان

 ھمراه ئی آن با ضمانت اجراتعيينمفھوم حداقل دستمزد در صورتی ارزش کاربردی دارد که «: شالگونی می نويسد

 که باشد؛ يعنی نقض آن از طرف کارفرما، تنبيه قانونی به دنبال داشته باشد و گرنه به پديده ای تزيئنی تبديل می شود

کارکرد اصلی آن پوشاندن واقعيت تلخ بھره کشی ھای خشن از نيروی کار خواھد بود؛ چيزی که دولت ھای سرمايه 

  ».داری برای حفظ ظاھر از آن استفاده می کنند

شالگونی در عبارات باال و دنبالۀ آن و در چند جای ديگر مقاله اش از ضرورت وجود ضمانت اجرائی و قوانين و 

مزد حداقل را نقض کنند به صورت کلی و عام سخن ) يا موافقت نامۀ(ای تنبيه قانونی کارفرمايانی که قانون مقرراتی بر

يعنی بگويد آيا چنين : خواننده انتظار دارد که او پس از اين حکم کلی به وضع ايران در اين زمينه بپردازد. می گويد

که چه   می شود يا نه؟ يا اينءد يا نه؟ اگر ھست آيا اجرامقررات الزام آوری در سيستم حقوق کار ايران وجود دار

معايبی دارد و غيره و اگر نيست با صراحت و به طور مستند بگويد که چنين تدبيرھای قانونی الزام آوری در سيستم 

ر آن  سطر پس از جمالتی که نقل کردم قلم فرسائی می کند و د٤٠اما شالگونی نزديک . حقوق کار ايران وجود ندارد

که آيا در سيستم قوانين مربوط به کار ايران تنبيه   از ھمه چيز و ھمه جا حرف می زند غير از ايران و اينًتقريبا

  ! متخلفان از قانون حداقل مزد پيش بينی شده است يا نه

 قانون مربوط به  دربارۀ وجود يا عدم قوانين تنبيھی برای متخلفان در اجراینخواسته يا نتوانستهاز آنجا که شالگونی 

  :اظھار نظر کند ما اين کار را به جای او انجام می دھيم)  قانون کار است٤١که ھمان مادۀ (حداقل مزد 
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 اين قانون مربوط به جرائم و مجازات ھای ١٨٦ تا ١٧١ قانون کار رژيم جھوری اسالمی شامل مواد فصل يازدھم

 اين قانون را ١٧٤ آن و سپس مادۀ ١ قانون کار و تبصرۀ ٤١ مادۀ ءما در زير ابتدا. مربوط به مقررات قانون کار است

  . تخلف ورزند را دربر دارد٤١اين آخری اقدامات تنبيھی در مورد کارفرمايانی که از مادۀ . نقل می کنيم

  شورای عالی کار ھمه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلـف کـشور و يـا– ٤١ماده «

 حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف - ١:  نمايدتعيينصـنايع مختلـف بـا توجـه بـه معيارھای ذيل 

که مشخصات جسمی و روحی   حداقل مزد بدون آن- ٢. شود بانک مرکـزی جمھـوری اسـالمی ايـران اعالم می

ھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد کارگران و ويژگی ھای کار محول شده را مورد توجـه قـرار د

   .متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمين نمايد

 شدۀ قانونی به ھيچ کارگری کمتـراز حـداقل تعيين کارفرمايان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات -١تبصره  

 صورت تخلف، ضامن تأديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد  جديـد پرداخت ننمايند و درۀ شـدتعيينمـزد 

  ».باشند جديد می

  : ندازيم است نگاھی بي٤١ط به اجرای مادۀ که از جمله بيانگر تخلف مربو١٧٤حال به مادۀ 

خلف حسب ، برای ھر مورد ت٤١ و تبصرۀ مادۀ ٩٥ - ٤٥ -  ٣٨ متخلفان از ھر يك از مواد مذكور در مواد - ١٧٤ماده «

 وزارت كار و امور ۀ حقوق كارگر و يا ھر دو در مھلتی كه دادگاه با كسب نظر نمايندۀديأمورد عالوه بر رفع تخلف يا ت

  . خواھد كرد، به ازای ھر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواھد شدتعييناجتماعی 

  .   برابر حداقل مزد روزانۀ يك كارگر ٥٠ تا ٢٠نفر١٠ برای تا - ١

  .  يك كارگرۀ برابر حداقل مزد روزان١٠ تا٥ نفر، ١٠ نفر نسبت به مازاد ١٠٠ای تا  بر- ٢

  » . يك كارگرۀ برابر حداقل مزد روزان٥ تا ٢ نفر، ١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠٠ برای باالتر از- ٣

 از قانون مربوط به بايد پرسيد اکنون که معلوم شد در قوانين رژيم اسالمی ايران تنبيه قانونی درصورت نقض يا تخلف

ًواقعيت اين است که قانون کار جمھوری اسالمی اساسا قانونی ! دستمزد حداقل وجود دارد آيا شالگونی راضی می شود؟

دربارۀ تنبيه متخلفان از مواد و ) ١٨٦ تا ١٧١مواد (که شامل مواد زيادی  ارتجاعی و ضد کارگری است به رغم اين

  !تبصره ھای مختلف اين قانون است

  ادامه دارد

 
 


