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  سيستم دستمزدسيستم دستمزد
  

مزد روزانه عادالنه برای کار «در يکی از مقاالت گذشته شعار احترام آفرين قديمی          

را بررسی کرديم و به اين نتيجه رسKيديم کKه در مناسKبات اجتمKاعی               ! »روزانه عادالنه 

کنKونی، مKزد روزانKKه عادالنKه بطKور اجتنKKاب ناپKذيری متKرادف بKKا ناعادالنKه تKرين نKKوع         

است که بدست کارگر ساخته می شود، زيرا بخش اعظم اين محصول          تقسيم محصولی   

به جيKب سKرمايه دار مKی ريKزد، در حاليکKه کKارگر مجبKور اسKت فقKط بKه آن مقKدار کKه                    

  .برای ادامه کار و بقای نسلش ضروری می باشد، قناعت نمايد

اين قانون اقتصاد سياسی و يKا بKه عبKارت ديگKر قKانون تشKکيالت اقتصKادی موجKود            

 به اضافه دادگKاه عKالی   -عه است که از مجموع قوانين نوشته و نانوشته انگلستان         جام

 پر قدرت تر می باشد تKا زمانيکKه جامعKه بKه دو طبقKه متخاصKم تقسKيم شKده            -انگلستان

 مالKک و زمKين، مKواد     -است يعنی از يک سو سرمايه داران که مجموعه وسايل توليKد           

آورده انKد و از سKوی ديگKر کKارگران يعنKی        خام و ماشين آالت را بKه انحصKار خKود در             

مردم زحمتکشی که از هر نوع مالکيت بر وسايل توليد محروم بوده و بKه جKز نيKروی              

کار خKود چيKزی ندارنKد، آری تKا زمانيکKه ايKن تشKکيالت اجتمKاعی وجKود دارد، قKانون                       

ران مزد قدر قدرت می ماند و هر روز زنجيرهای جديدی می سازد تا بوسيله آنها کارگ

 تبKديل  - کKه بKه انحصKار سKرمايه داران در آمKده انKد       -را به بردگان محصوالت خودشKان     

  .سازد

اتحاديه های کارگری انگلستان از تقريبًا شصت سال پيش برعليه اين قانون مبارزه 

خوب، نتيجه آن چه بوده است؟ آيا موفق شده انKد طبقKه کKارگر را از نKوکری         . می کنند 

ار خودشان، نجات بدهند؟ آيا اين موقعيت را حتی برای يک   سرمايه يعنی محصوالت ک   
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گKKروه از طبقKKه کKKارگر فKKراهم آورده انKKد کKKه توانسKKته باشKKد بKKه ايKKن وسKKيله آنهKKا را بKKه         

مرتبه ای باالتر از برده اجرتی ارتقاء داده و صاحب وسايل توليد و مواد خKام و ابKزار    

ين ترتيKب آنهKا را صKاحب محصKول      کار و ماشين آالت الزم برای حرفه شان کرده و بKا           

کار خودشان نموده باشد؟ همه ما می دانيم که اتحاديه های کارگری نه تنها اين کار را 

  .نکردند بلکه هرگز کوششی نيز در اين مورد به عمل نياورده اند

مKKا بKKه هKKيچ وجKKه نمKKی خKKواهيم ادعKKا کنKKيم کKKه چKKون اتحاديKKه هKKای کKKارگری چنKKين              

ن بKKی فايKKده اسKKت بKKرعکس، اتحاديKKه هKKای کKKارگری چKKه در     نکKKرده انKKد پKKس وجودشKKا  

 بKرای طبقKه کKارگر بKه عنKوان ضKرورتی       -انگلستان و چه در هKر کشKور صKنعتی ديگKر          

ميانگين سطح مKزد، مبلغKی اسKت     . برای مبارزه آنها بر ضدسرمايه محسوب می شوند       

کKKه بKKه اقتضKKای سKKطح زنKKدگی معمKKولی کشKKور مربوطKKه بKKرای تKKأمين مخKKارج اشKKياء          

ايKن سKطح زنKدگی مKی توانKد      . ی مورد نياز مردم زحمتکش آن کشور کافی باشد   ضرور

خKدمت بزرگKی کKه اتحاديKه هKای      . برای قشرهای مختلف کارگری، بسيار متفKاوت باشKد   

کارگری در مبارزه برای باال بردن دستمزد و تقليل ساعات کKار انجKام داده انKد عبKارت        

در ايست انKد  .  حفظ کنند و باالتر ببرند   از اين است که اينها می کوشند سطح زندگی را         

، حرفKه هKای فراوانKی وجKود دارد کKه بKه انKدازه کKار بناهKا و                   )منتهی اليه شرقی لنKدن    (

شاگرد بناها مهارت الزم دارد و به همان اندازه دشوار است مع الوصف دستمزدی که       

چرا؟ . باشدمی ) بناها و شاگرد بناها(اينها دريافت می کنند، بزحمت نصف اجرت آنها    

فقط به اين جهت که يک تشکيالت قوی، گروهی از آنها را قادر مKی سKازد کKه بتواننKد            

طح زنKKدگی  سKK- کKKه دسKKتمزدها براسKKاس آن تعيKKين مKKی شKKوند -بKKر طبKKق مKKوازين جKKاری

باالتری را مطالبه کنند، در حاليکه گروه ديگر که غيرمتشکل و ناتوان اسKت، بايKد نKه           

تنها به تجاوزات الزامی بلکه ظالمانه کارفرما نيز تن در دهد، يعنی سطح زنKدگی آنهKا         

رفته رفته تنزل می کند و به آن خو می گيرند که همواره با دسKتمزد کمتKری بKه حيKات                  

د و طبعًا دستمزدهايشان به سطحی تنزل می کند که خود آنها به عنوان خود ادامه بدهن

  .مقدار بخور و نميری به آن تن در داده اند
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بنابر اين قانون مزد به آن نحو نيست که مرزبندی خشک و منجمدی نمايد بلکKه در       

بKه  (در هKر زمKان     . چارچوب مشخصKی بKوده و بKه هيچوجKه انعطKاف ناپKذير نمKی باشKد                 

، در هر حرفه ای فضای مشخصی وجود دارد کKه  )وران کسادی بزرگ بازار استثنای د 

در آن، سKKطح دسKKتمزدها مKKی توانKKد در اثKKر نتKKايج مبKKارزه ميKKان طKKرفين متخاصKKم تغييKKر 

به هر صورت دستمزدها می تواند بوسيله چک و چانKه زدن هKا تعيKين شKوند و                  . نمايد

والنی تر و بKه نحKوی مKؤثرتر،    در اين چک و چانه زدن ها، طرفی که به تواند مدتی ط     

اسKKKتقامت نمايKKKد، شKKKانس بيشKKKتری بKKKرای آن خواهKKKد داشKKKت کKKKه بKKKيش از آنچKKKه بKKKه او          

اگKKر کKKارگران بKKه خواهنKKد بطKKور انفKKرادی بKKا سKKرمايه داران   . مKKی رسKKد، بدسKKت بيKKاورد 

ولKی اگKر تمKام    . معامله کننKد، بسKادگی مغلKوب شKده و مجبورنKد تسKليم نظKر آنهKا گردنKد             

 يک رشته، تشKکيالتی بوجKود آورنKد و بKين خKود مبلغKی جمKع آوری و ذخيKره          کارگران

کننKKد تKKا قKKادر باشKKند کKKه در صKKورت لKKزوم در مقابKKل کارفرمايKKان طاقKKت بياورنKKد و بKKاين  

وسKيله از مKوقعيتی برخKKوردار باشKند کKه بتواننKKد بKه عنKوان يKKک قKدرت بKا کارفرمايKKان         

ارگران شانس آنرا خواهند داشت که مذاکره کنند، فقط و فقط در اين صورت است که ک

الاقل آن مقدار ناچيزی را که در ترکيب اقتصادی کنKونی جامعKه، مKزد روزانKه عادالنKه           

  .برای کار روزانه عادالنه، قلمداد می شود، بدست بياورند

قانون مزد در اثر مبارزه اتحاديه ها لطمه ای نمی بيند بلکه برعکس به اين وسيله              

بKKدون مقKKاومتی کKKه بوسKKيله اتحاديKKه هKKای کKKارگری صKKورت                . اعتبKKار کسKKب مKKی کنKKد   

می گيرد، کارگر حتی آن مقداری را هKم کKه برحسKب مقKرارت سيسKتم مKزد بKه او تعلKق           

فقط وحشت از اتحاديه هKای کKارگری سKرمايه داران را    . می گيرد، دريافت نخواهد کرد  

شواهدی .  کارگران بپردازندمجبور به آن می کند که ارزش نيروی کار در بازار را، به

می خواهند؟ نگKاه کنيKد بKه دسKتمزدهائی کKه بKه اعضKای اتحاديKه هKای کKارگری بKزرگ             

پرداخت می شود و آنها را با مزدهائی که در حرفKه هKای کوچKک بKی شKمار ايسKت انKد          

  . مقايسه کنيد-فرسای فقر  يعنی آن زاغه های جان-لندن
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      Kه سيسKارگری بKای کKه هKد    باين ترتيب اتحاديKی آورنKه ای وارد نمKزد لطمKه  . تم مKالبت

ايKن خفKت   . بيشتر يا کمتر بودن مقدار مزد نيست که موجب خفت طبقه کارگر می شKود    

بKKر پايKKه ايKKن اسKKتوار اسKKت کKKه طبقKKه کKKارگر، بKKه جKKای آنکKKه در ازای کKKار خKKود، تمKKام      

 کKه  -محصول کارش را دريافت کند، مجبور است به دريافت بخشی از محصول خودش 

و از (سرمايه دار تمام محصول را تصاحب می کند .  رضايت بدهد-اميده می شودمزد ن

زيرا که او صاحب وسايل توليد می باشد و به ايKن جهKت   ) آن مزد کارگر را می پردازد    

 يعنKKی ملKک و زمKKين، مKKواد خKKام،  -تKا زمانيکKKه طبقKKه کKارگر صKKاحب تمKKام وسKايل توليKKد   

ه صKاحب تمKام محصKوالت کKار خKود نشKده            نبوده و بKه ايKن وسKيل        -ماشين آالت و غيره   

  .گونه رهائی واقعی برای طبقه کارگر وجود نخواهد داشت باشد، هيچ

  
 


