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پیش از شروع مطلب، الزم است به این نکته اشاره کنم که جدال کار و سرمایه، تالش کارگران برای دستیابی به 

دستمزد جامعه ای دیگر، زمینه ھای گسترده ای را شامل می شود، این نوشته فقط به یک زمینه مشخص یعنی مسئله 

کارگران در ایران کنونی می پردازد. از ھمین رو، برای فشردگی مطلب، از اشاره به سایر زمینه ھای بسیار مھم 

  این نبرد، در این مطلب خودداری شده است.

***  

زد حد اقل دستم تعییندر ارتباط با در تاریخ مبارزات کارگران ایران چند سالی است که ماه اسفند به ماه پر ھیاھویی 

کند بر  می تعییننھادی که حداقل دستمزد را عالی کار  شورایامروز ماھیت . برای سال پیش رو تبدیل شده است

متشکل از در حقیقت به تقلید از نھادھای سه جانبه غربی که عالی کار  شورای، ھیج ایرانی آگاھی پوشیده نیست

باشند تشکیل شده  نمایندگان دولت به عنوان اعضای بی طرف می، نمایندگان کارفرمایان و بعضًا نمایندگان اتحادیه ھا

وزیر کار به از متشکل است  این شورااندازیم.  بیعالی کار  ی شورا ھی به ترکیب اعضای، اما بد نیست نگااست

یان سه نماینده از طرف کارفرما اد وزیر کار و تصویب ھیئت وزیران،عنوان رئیس شورا و دو نماینده دیگر به پیشنھ

تا معمای پیچیده ای نیست  . به عنوان نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراھای اسالمی کارو سه نماینده 

کارفرمایان کشورند، شوراھای اسالمی کا ر و خانه کارگر بزرگترین از دریابیم که دولت و سپاه پاسداران که خود 

گران و زحمت کشان از این روشن است که کار) اند. بنا بر این ای ساخت دولت (بخوان کارفرمایانھم که نھاد ھ

. تنھا دید معجزه ای نخواھند ) که ھمگی اعضایش به نوعی نمایندگان کارفرمایان ھستندعالی کار شورای(امامزاده 

 حداقل معیشت یک خانوار. بر اساس ماھانه حد اقل دستمزد  تعیین به نام ھنر تاکنونی این شورا انداختن تیله ای است 

متاسفانه بخشی از سندیکا ھا و نھادھای مستتقل کارگری و یا کارگران مبارز وپیشرو ھم به این دام افتاده و با اعالم 



به بحثی دامن میزنند که از اساس  ھار نفرهدرخواست دستمزدھای چھار و پنج میلیونی برای تامین یک خانواده چ

  است.نادرست 

ق دستمزدھای امسال خودش درس آموز بود که موضوع به ھمین سادگی با "چانه زنی" حل نمی شود، تجربه تواف

درصدی موافقت می شود، دو ھفته بعد، ھمان دولت  29نخست بعد از باال و پایین کردن تعیین دستمزد، با افزایش 

تومان  4200تومان به  3800از درصد در مقابل دالر کاھش می ھد و  11کارفرمایان ارزش واقعی ریال را رسما 

درصد (با درنظر گرفتن نوسان  35تا  22می رساند. نرخ واقعی ریال نیز در بازار صرافان در مقابل دالر حدود 

قیمت دالر در بازار صرافان) کاھش می یابد. یعنی ھنوز افزایش حقوق واریز نشده، ریال ارزشش بیش از این 

نک مرکزی جمھوری اسالمی کاھش یافته و با تورم جھشی، ھر چه بایستی افزایش حقوق توسط سیاست گذاری با

  شکاف درآمد کارگران را کاھش دھد، به ھیج و پوچ تبدیل کرد. 

دستمزد ھیچ معجزه ای  تعیینآشکار است که بپذیریم از نھادھای دست ساز کارفرمایان یا دولت در چانه  زنی برای 

ارد و ما می دانیم که چانه به نفع کارگران رخ نخواھد داد چرا که این چانه زنی اساسًا یک طرف قدرتمند بیشتر ند

و امروز یعنی فروش نیروی کار،  دستمزدتوان گفت  میساده  یبیان باگیرد.  صورت میاقل میان دو طرف زنی حد

رغم ممنوعیت در بسیاری  دانیم  علی شود، می می  تعیینبازار عرضه و تقاضا  ارزش نیروی کار بمثابه یک کاال در

ھای خود سعی در انحصاری کردن آن کاالھا می برای باال نگاه داشتن قیمت کاال از کشورھا امروزه سرمایه داران

ر از طریق ایجاد نیروی کا ت آوردن قدرت چانه زنی سعی در انحصاری کردنکنند در مقابل کارگران نیز برای بدس

گردد  ران که در اصل به قبل ازانقالب صنعتی بر میتاریخ مبارزات کارگھای کارگری کرده اند.  سندیکاھا و اتحادیه

یا به عبارت ، یا ھمان نیروی کارده انجام ش کار فروشو  از سرمایه،جدال میان  سود حاصله حال ھمواره در 

 .شود میبه عنوان دستمزد یاد  فروش نیروی کاراز  که امروز استرمایه بوده س ن کار ودیگردر جدال میا

چھل ساعت درھفته و مبارزه  برای  درخواست پائین آوردن ساعات کارتا ھشت ساعت در روز و یا به عبارت دیگر

 قبالً گردد چرا که  باز می، از فروش کار انجام شده، مستقیمًا به جدال میان سود حاصلهدست آوردن آن ھم ه ب

، گردیده محاسبه و پرداخت میھفتگی  و یاروزانه کار  که بیشتربراساس کاربراساس ساعت  محاسبه دستمزدھا نه

ت فروش یک ساعت کار کمتر و ھر چه ساعات مقی بود بیشترھفته یک روز یا بنا بر این ھرچه ساعات کار در یک 

. مبارزه تر می رفته استیا ھمان دستمزد باالانجام  شده میزان دریافتی از فروش کار  هشد پائین تر آورده میکار 

ه بری دیگری ھم در حقیقت برای ، اتحادیه ھا و یا ھرتشکل کارگتشکالت کارگری درغالب سندیکا ھا برای ایجاد

 مزایای بیشتردست آوردن ه بدر نتیجه و دست آوردن قدرت چانه زنی بیشتر از طریق انحصاری کردن نیروی کار 

چرا که به گواھی تاریخ مبارزات کارگری ھیچ امتیازی را که کارگران  بوده استجدال دائمی کار و سرمایه  در این

تاکنون به دست آورده اند نه تنھا ازطرف کارفرمایان وسرمایه داران به آنھا اعطا نشده  است بلکه در ھر شرایطی 

کرده اند که کارگران در دست آورده ای ه ب تقادربوده اند سعی در باز پس گیری امتیازاسرمایه داران که 

بنا براین ایجاد تشکالت کارگری مستقل و سراسری شدن این  دست آورده اند.ه اثرمبارزات جمعی و تشکالت خود ب

شاید در اینجا این سوال پیش آید که ارتباط این ، دست آوردن حقوق حقه کارگران است ه تشکالت تنھا ضامن ب

قل حدا تعیینحد اقل دستمزد ماھانه بر اساس حداقل معیشت یک خانوار و  تعیینساده و روشن با  بسیارموضوع 

اندازیم  ؟ اگر نگاھی به مبارزات کارگران جھت ایجاد تشکالت سراسری بیدستمزد بر اساس ساعت کار چیست

ت و به خصوص تشکالت تشکال کارگران به متوجه می شویم که ابتدائی ترین و قوی ترین انگیزه برای پیوستن

را خواسته خود دانسته و بتواند  ھر کارگری آن. مطالباتی که گانی استھم، شفاف و طرح مطالباتی ساده سراسری

مزد بر اساس ساعت کار این  تعیینیای درخواست بیابد. یکی از مزا دیگر کارگرانخود را حول آن خواسته در کنار 

است که کم سواد ترین و ناآگاه ترین کارگران ھم به راحتی قادرند در صورتی که چند ساعتی در ھفته یا ماه کار 

دستمزد ماھانه براساس معیشت یک خانوار  تعییناضافی انجام داده اند دست مزد خود را محاسبه کنند. از طرفی 

باشند خود را  بخش زیادی از کارگران که مجرد و بدون ھمسر و فرزند می و ستسراسری نی خواسته ای ھمگانی و

طرح ھر درخواستی به ویژه ، کارگرانسراسری  درکشورھای فاقد تشکالت هروزام در این خواسته  سھیم نمی بینند



کالت به خصوص بدون گره زدن این خواسته ھا با خواست ایجاد تش ،به شکل پراکندهھای سراسری  درخواست

رابطه میان تشکالت کارگری و مطالبات برحق . باید توجه داشت که آب در ھاون نیست کوبیدنراسری چیزی جزس

کارگران رابطه ای است دینامیک این بدان معنی است که اگر بی وجود تشکالت سراسری مبارزه برای درخواست 

، به ھمان میزان ھم عدم وجود مطالبات ضروری سراسری و طرح ری بی معنا و بی فایده خواھد بودھرمطالبه سراس

   . نی و بی فایده خواھد بودبی معکامل و جامع آن در شرایط مناسب توسط پیشروان مبارز و مورد وثوقق کارگران 

دست آوردند ه ستند بتوانصنعتی پیشرفته دربیشتر کشور ھای ارگران در طول مبارزات  خود یکی از مزایائی که ک

که این کشورھا  تقریبًا درھمهباشد، بدین معنی که امروز  میدستمزد براساس ساعات  کار انجام شده  تعیینمیزان  

 برپایه دستمزد یک ساعت کار حتی حقوق ماھیانه نیز تشکالت سراسری کارگری نسبتًا قدرتمندی ھم برخوردارند از

 گردد محاسبه و پرداخت میھم تمزد براساس حقوق ماھیانه . اساسًا حتی درکشورھائی که دساستوار است 

 مزد را ازحقوق ماھیانه محاسبه نمایندت ساعت دس نرخ یککارفرمایان مجبورند برای پرداخت ساعات کار اضافی 

از آنجا که این نوشتار در حقیقت  .گونه محاسبات ھمواره به زیان کارگران و به سود کارفرمایان است این که معموالً 

میزان دستمزد که کاری  تعیین بنا براین ،دستمزد بر اساس ساعت کار تعیینگشایش بحثی است در رابطه با 

ھمانگونه که م زیرا که مسئله اصلی قبل از راه اندازی طرح میزان دستمزد ول میکنرا به بعد موککارشناسانه است 

دست ه مطالباتی است که بتوان بر اساس آن قدرت چانه زنی برای میزان دستمزد را بدر باال اشاره کردم طرح 

دست آوریم ه آوریم  چرا که بدون ایجاد قدرت چانه زنی ھر چه قدر ھم که میزان دستمزد را واقعی و کارشناسانه ب

ح خواست دستمزد بر اساس . پس چرا که اول ماه مه را با طردست آوریمه عالی کار ب را با شورای نمی توانیم آن

ساعت کار گره نزنیم و سعی در ایجاد تشکالت قدرتمندی برای انحصار نیروی کار و از این طریق قدرت چانه زنی 

  دست آوردن دستمزدی عادالنه نکنیم.ه برای ب

  فرخ قھرمانی 

    2018بیست و نھم آپریل 

  


