عدم پردارخت دستمزد به مثابه اربزارری براری مهار ارعتارضات کارگری
محمد غزنویان
کمت واحد تولیدی را در ساس ایران میتوان یافت که دستمزد کارگران خککود را در موعککد مقککرر پرداخککت کککرده
باشد و این مسئله ،یعنی نقض این بککدیهیترین و پککایهایترین توافککق میککان ککارگر و کارفرمککا ،عادیسککازی شککده
است.
هنگامیکه فاجعهی معدن یورت رخ میدهد و معدنچیان به کام مرگ میروند ،متوجه میشککویم کککه قربانیککان
پیش از مرگ به مدت هجکدهماه دسکتمزد و مطالبکات بیمهای خکود را دریکافت نکککرده بودنکد و بکه چنککد مکورد
اعتاض و تجمع آنکان و خانوادههایش ان نیکز وقعکی گذاشکته نش ده ب وده اسکت .در همی ن روزهکای اخی ر نی ز
درمییابیم که سازمان تامین اجتمعی اقدام بککه بخشککودگی جرایککم بیمهای کارفرمایککان بککه ارزش  ۴۰۰۰میلیککارد
تومان کرده و شگفت آنکه این بخشودگی شامل آن دسته از کارفرمایان مجرمی میشود که حککق بیمککه کککارگران
خود را واریز نکردهاند .به آشکارترین وجهی دولت ،جای آنکه به محاکمهی کارفرمایان متخلف و سککتاندن حککق
کارگران بپردازد با بخشش جرایم کارفرمایان ،مشوقی را جهت استمرار همین وضعیت پیش روی آنککان میگککذارد.
معتقدم عزم دولت در راستانی چنین سطحی از همهنگی و حمیت بیشککائبه از س مایهدارانن بخشخصوصککی را
میتککوان بهعنککوان بخشککی از سیاسککتهایی درک کککه هککدفی جککز مفلوکسککازنی طبقهی کککارگر ایککران ندارنککد؛
سیاستهایی در جهت تکوین اقتصاد نولیبالیستی که از طریق سککازماندهنی تککوحش علیککه مقککاومت شکککنندهی
کارگران ،و تضعی نف عاملیت آنان به مرحلهی اجرا درمیآیند .مجموعهی این اقدامات و خواستها را در نسککبت
با سقط روزافزونن اقتصادی طبقهی کارگر و سلنب امکانهای چککانهزنی فعککالین کککارگری میتککوان اقتصادسیاسککی
فلکت نامید.
در واقع شاهد شکلی از مدیریت هوشمنند خلع قدرت کارگران هستیم که با تقطیعن شوکهای اقتصککادی و روانی
در فواصل زمانی مشخص ،امکان واکنککش پیشبینککی نشککده و تککوام بککا خشککم سلبمالکیتشککدگان را بککه حککداقل
برساند .اگر در مراحل اولیهی اجککرای سیاسککتهای تعککدیل سککاختاری ،وارد سککاخت شککوکهای ناگهککانی بککه بککازار
)بهعنوان نونه شوک ارزی نیمهی دهه هفتاد( تبعاتی همچون شورشهای سککیالی تهیدسککتان شککهری را در پککی
داشت ،در این مرحله سعی خواهد شد با ضبات پی در پی ولی آرام ،از نیروی کار به طور کامل سوژهگیزدایی
شود .یکی از بنیادینترین روشهای اجرایی این برنامه ،عادیسازی از تعویق در پرداخت دستمزد است.
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عدم پرداخت دستمزد کارگر -که ماحصل فروش نیروی کار طی یک ماه است -فککی نفسککه چیککزی از وارد سککاخت
ضبهای جانکاه بر هست نی او کم ندارد .کارگری که پس از یک ماه کار بکا عکدم پرداخکت مکواجه میشکود محکق
است به بالترین میزان خشم دست زده یا دستکم خشم خود را بلفاصله از طریق ابزارهایی همچون اعتصککاب
و توق نف فرایند تولید متبلور کند .این درحالی است که شاخهی نظامی-امنیککتی حککاکمیت در تککام دوران تکککوین
اقتصاد نولیبالیستی از به گلولهبست تا تازیانه زدن کارگران معتض دریغ نکرده و حق بیچون و چرای اعتصککاب
را به مفهومی امنیتی و متادف با »برهم زدن نظم« اینهمن ساخته است .بازداشت فعالن کارگری ،مرگ برخی
از سشناسترین سازماندهندگان کارگری در کنار تلش تام قد رسانهها برای به حاشیهراندن آنها بس تهای لزم
را برای پرهزینهکردن اعتصاب مهیا ساخته است .از همینروست که برخلف گذشته ،نیروی ککار تکام تلش خکود
را به کار میبندد تا ضمن بالبردن آستانهی تحمل و بردباری ،مدت زمان هرچه بیشتی را بدون دسککتمزد سککپری
کند .بدیهیاست که وجود جمعینت بزرگی از نیروی کار مازاد و مشاهدهی سنوشککت تبککاه کککارگران اخراجککی در
پیادهروهای کلنشهرها نیز همچون آینهی عبت به صب بیشکت صککل میدهککد و او را در رعکبی همیشکگی نگککاه
میدارد.
برای ایضاح این مدعا لزم میدانککم بککه یکککی از نککادینترین اتفاقککات در حککال وقککوع ارجککاع دهککم کککه بککه طکور
مستحکمی قادر به ایضاح ارادهی توامان دولت و سمایهداران برای تبهسازی حیات و خلع سککوژهگی از کککارگران
است.
کارفرما نی شکت لبنیاتی ارژن بنا بر عادت مرسوم این ماهها ،از پرداخت دسککتمزد کککارگران خککودداری میکنککد تککا
اینکه پس از گذشت چندین ماه ،سانجام صدای اعتاض آنها بلند میشود .کارفرمای مذکور حتی در شان خککود
نیبیند که افقی برای کارگان ترسیم کرده و پرداخت معوقات آن ان را وعکده ده د .او تصکمیم میگیکرد ت ا انب ار
شکت را بارگیری کرده و کارگران را در میان کارخانهای خالی رها سازد و متواری شود .کککارگران متککوجه نقشککهی
کارفرما میشوند و -تا زمان نگارش این مت -بیش از چهار روز است که داوطلبانه و بهصورت شیفتی  ۲۴ساعته
کشیک میدهند تا مانع از خروج موجککودی انبککار شککوند .در همیککن حیککص و بیککص نیککز بککرای دریککافت کمککک و
ممنعت از چنین غارتگری عریانی از فرمانداری اهواز درخواست کمک میکنند که به ص احت گفتککه میشککود
کسی در مورد شکت ارژن مداخله نخواهد کرد .در چنین شایطی کارفرما کارگران را تهدید میکنککد کککه بهزودی
شکت را پلمپ و کل بساط تولید را از اهواز به شیراز منتقل خواهد کرد تا هر کارگری که طلبی دارد دنبککال وی
برود .او همچنین گستاخی را بهجایی میرساند که به کارگران میگوید:
هر کسی که میخواهد باند رایگان کار کند و ماهی  1۰۰یا  ۲۰۰هزار تومان به وی می دهیم.
درست همزمان با بیدفاع شدن کارگران ارژن ،کارگران نیشکر هفت تپککه در اعککتاض بککه خصوصیسککازی و عککدم
پرداخت دستمزد اقدام به بست جاده اندیمشک-اهواز کردند .در جریان این اعتاض نیز نه تنها بازوی سکوب و
نیروهای انتظامی به دفاع از مکدیران شکت پرداختکه و بکه سکمت ک ارگران گ از اش کآور ش لیک کردنکد ،بلککه

قائممقام مدیرعامل این شکت در جریان گفتگو با خبگزاری ایلنا بدون تعارف اذعان کرده بود معوقات کارگران
تنها دو ماه بوده و این امری عادی و طبیعی است و از کارگران انتظار میرود به کار روزانهشان مشغول باشند:
درهر مجموعهای عدهای راضی وعدهای ناراضیاند با این حککال دراجتمعککات دو روز گذشککته در نهکایت حککداقل
 1۰۰نفر حضور داشتهاند که ظاهرا همیشه از شایط موجود نارضی هستند.
مجموعهی فکتهای مذکور را میتوان ذیل آنچه استفنککگیککل »نئولیبالیسککم انضککباطگرا« مینامککد صککورتبندی
کرد .به اعتقاد گیل این شکل جدید از نظم از آنروست که همچون بازدارنککدهای در برابککر سککپیچی دولتهککا از
تعهداتشان در برابر الگوی نولیبالی انباشت عمل کرده و "تلش میکند از طریق وابسته سککاخت ،اهلککی کککردن،
خنثیکردن و غیرسیاسی کردن مخالفان " مبارزات واقعا موجود را تحت کنتل درآورد .به گفتهی وی:
قانونگرایی جدید شکل سیاسی/حقوقی خاص فرایندهای نولیبالی انباشت و نیز تدن بازاری است.
میتوان گفت این نظم جدید خود بر پایهی بازسازی درکی کلسکیک از نظکم ،یعنکی ن ابرابری بهمثکابهی عکدالت
قابل درک است .تلش نظم جدید برای قانونی کردن نابرابری و در مقایسی جهانی ،گسککتش دامنهی حفککاظت از
مالکیت خصوصی است .گمن میکنم با نظر به وضعیت پیشگفتهی معدن یورت میتوان به درک روشککنتری از
آنچه نابرابری بهمثابهی عدالت گفته میشود دست یافت .معدن یورت جایی است که یکککی از هککارترین اشکککال
خصوصیسازی و بهرهکشی از کارگران در آن جریان داشته است .ع دم پرداخ ت دسکتمزد ،فق دان بیمکه ،فق دان
وسایل ایمنی و تاسیسات هشدار دهنده ،فقدان تجهیزات پرشکی و حتا نبککود غککذا و محککل اسککتاحت جملهگککی
نشان از بدویترین اشکال استثمر دارد .لیکن کل ایککن سککازوکار درون تکوینیککافتهترین شکککل از انباشککت یعنککی
انباشت نولیبالی جای دارند .در واقع بر اساس استدلل اقتصاددانانن نولیبال همین شکل از مناسککبات اسککت کککه
کشور را به سمت رشد اقتصادی برده و متعاقبا واجد پتانسیلهای جذب در بازار جهککانی میکنککد .از ایککن منظککر
خصوصیسازی صنایعی کلیدی همچون صنایع وابسته ب ه مکواد خکام و معکدنی امکری ض ور و از همیکن منظکر
متقی است .شکلی از ترقی که مالکیت خصوصی بر معادن را به میزان قابل توجهی حتا از پاسخگویی در برابککر
قوانین واقعا موجود معاف کرده و عمل ارادهای از طرف نهادهای نظراتی دولتی جهکت سکشکی و بازرسکی نیکز
احساس نیشود .بارزترین نشان متقی بودن این شکل از انباشت ،خلع سککلح کامککل ککارگر و تبککدیل او بککه یککک
بردهی بیدفاع در برابر کارفرمایانی است که از حمیت قوای قانونگذار و قهریه نیز برخوردارند.
بر این اساس میتوان ادعا کرد سفر روحانی بهعنوان رئیسجمهور به معدن یورت پس از حادثه نیز تنها قسمتی
از همین پازل است .به جرات میتوان گفت حضوری نایشی از این دست ) که از قضا بککا رقابتهککای انتخابککات
ریاستجمهوری سال نود وشش نیز همزمان بود ( نه برای التیام درد کارگران و خانوادهی قربانیککان بلکککه جهککنت
دادن اطمینان خاطر به کارفرمایان قابل درک است .در این مکورد مش خص روحکانی بکه عن وان ناینکدهی دول تی
صاحبان سمایه وارد عمل میشود تا به سعت از اعتبانر در خطر قرار گرفتهی آن ان ب ه عنکوان یکک طبق ه دفکاع
کند .جایی که به شکلی نادین فریاد خشم ک ارگران نیکز از طری ق رس انههای جریکان اص لی همچ ون خشکونت

طلبی نیروی کار تفسیر و رئیسجمهور همچون مردی مظلوم بازنایی گردید .این درحالی بود که تنهککا چنککد مکاه
پیشت نیروهای انتظامی تحت امر همین رئیکس جمهکور ککارگران دو معکدن آقدره و بکافق را سکوب و روانهی
دادگاه و بازجویی کردند.
اگر آنچه پیشت تحت عنوان »نولیبالیسم انضباطگرا« از گیل نقل شد پایه در اقتصادسیاسی دارد اما جالب است
که پیر ککبوردیو نیز از قن ببل خوانشی فرهنگی نتایج مشابهی استخراج و آن را با مفهوم »استثمر منعطف« توضککیح
میدهد .به اعتقاد بوردیو گرچه این شیوهی استیل جلوههای مشابهی با سمایهداری وحشی آغککازین دارد لیکککن
کامل جدید است .به زعم او نوعی »مدیریت خردمندانهی عدم امنیت« ضمن بازتولید احساس رقابت ،مقککاومت
کارگران درهم میشکککند .فراینککدی کککه دسککتکم از طریککق انفعککال سیاسککی دسککتگاههای دولککتی در برابککر نظککام
اقتصادی ب ه همدس تی سکوبگرانه مب ادرت ورزیکده و بی ش از پیکش ب ه تس هیل فرمکانبرداری ک ارگران مکدد
میرساند.
شگفتا که درست در زمان نگارش این مت ،با یککورش نیروهککای امنیککتی و انتظککامی تعککدادی از سککازماندهندهگان
اعتاض کارگران نیشکر هفت تپککه بککه اسککارت درآمدنککد تککا تلش معنککادار دیگککری در جهککت انقیککاد همهجککانبهی
طبقهی کارگر ایران صورت گرفته باشد .خاصه آنکه کارفرمای این مجموعه پس از انجککام همهنگیهککای لزم در
جهت آرامسازی فضا و کنتل اعتاضات ،تنها یک ماه از معوقات آنان را پرداخککت کککرد و بککه شکککلی کمسککابقه از
واریز دستمزد کارگران بازداشتی خودداری ورزید.
به اعتبار نونههای فراوانی از اخبار ناظر بکر عکدم پرداخکت دسکتمزد کککارگران بککرای چنککدین مککاه ،عککدم رعککایت
ابتداییترین شایط ایمنی از سوی کارفرما و فقدان هر گونه نهاد نظارتی بر عملکرد مجرمانهی کارفرمایان و نیز
اهتمم دولت و شبکهی رسانهای وابسته بدان در جهت به محاق راندن اعتاضککات و تحریککف محتککوانی اعککتاض،
میتوان به جریان شکلی حاد از آنچه »نولیبالیسم انضباطگرا« نامیده شد اذعان کرد .جریانی کککه بککرای رسککیدن
به بالترین سطح از انباشت ،از بازتولید بدویترین اشکال اسککثتمر عادیسککازی و شکککاف روزافککزون و تباهشککدن
زیس نت میلیونها کارگر را بهمثابه نظم طبیعی همچون فلسفهی پیشفت بازتعریف میکنککد .در چنیککن ش ایطی
است که با وجود فروافتادن بیش از  1۲میلیون ایرانی زیر خط فقر و افزایش حاشیهنشینان تککا  1۸میلیککون نفککر،
خفیفترین اعتاضات کارگران نیز سکوب شده و آنچه ما تضاد طبقاتی میدانیم ،همچون نظککم واقعککی تفسککیر
میشود .از همینروست که اعتاض جدی کارگران بککه سککلطهی فرعونمآبککانهی س مایهداری و تحقیککر روزافککزون
تهیدستان ،تلش برای برهمزدن انضکبانط حکاکم و تضکعیف امنیکت قلمکداد میشکود .در واقکع همینجاسکت ککه
مفسین اقتصاد نولیبالی وارد عمل شده و نه تنها انباشککت ثککروت در سکویی و فقکر در سکوی دیگککر را طکبیعنت
اجتمع مینامند بلکه وجود آنرا لزمهی توسعه و پایهی رقابت در بازارهای جهانی تلقی میکنند .وجود همیککن
پایهی استدللی از سویی و عزم دولت به عنککوان کککارگزار سمایهدارن در جهککت تثککبیت همیکن نظککم اسککت کککه
کارفرمایان را تشویق میکند تا نه تنها از انجام ابتداییترین تعهدات خود در قبککال نیرویکککار سککباز زننککد بلکککه

کارگران معتض به وضعیت موجود را نیز با توسل به اهرم اخراج و حتا مدد گرفت از دستگاه قضایی ،مرعککوب و
توبیخ نایند .وضعیت زمانی به فلکت کامل منتهی میشود که در نظر بگیریم ،نه تنها اتحادیهه ا و تش کلهای
کارگری با سکوب حاکمیت مواجه هستند بلکه دولت خود دسکت بکه گزینکش و ابقکانی برخککی نهادهکا بهعنکوان
شوراهای کارگری میزند .بدیهی است که برخاست صدایی اعتاضی بیرون از این تنگنا ،به سککهولت ضککدامنیتی و
اغتشاشطلبانه تلقی و طرد و سکوب میشود.
در مجموع آنچه دیده میشود افقیست از روزهای تاریکتر از همیشه برای کارگران و زحمتکشان ایران که در
دوران پسابرجام و در جهت تسهیل ورود سمایهگذاران بینالللی و جلب اعتمد و دادن تضککمین امنیککتی بککدانها
به شکلی همهجانبه مورد هجمه قرار گرفتهاند .معتقدم یکی از فوریترین وظایفی که پیککش روی ماسککت ،تلش
برای آشکار کردن سویههای پویانی مستاصلسازی کارگران است .خاصه در شایط سیاسی ایران کککه رهیافتهککای
امنیتمحور به سکهی رایج تبدیل شدهاند ،و در تلشاند تا بدیهیترین حقوق کارگران از جمله حکق اعتصکاب و
اجتمع را بهمثابهی اقداماتی مخل امنیت تفسیر کنند.
باید با تام توان با دسیسههایی که حقککوق کککارگران را در امنیککت مسککتحیل میکننککد مککواجه شککد و در برابککر آن
ایستادگی کرد .هیچ فوریتی حتا جنگ ،دلیلی قانعکننده در جهت فقیرسازی ،تحقیر و سکوب نیروی کار نیسککت
و نیبایست به میانجي برجستهسازی فوقالعککادهی امنیت ملکی اعتصککابات و اعتاضککات ککارگری را بکه مثککابهی
اقداماتی ضدامنیتی جا زد.
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