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  طبقات دیگراعتراضات اقتصادی  در مقابلی کارگر ی طبقهمبارزه

 

 رح چند پرسشمقدمه و ط

شان را در شکل ها  نارضایتیبرخی از آن اع اقتصادی کنونی ناراضی هستند وهای گوناگونی در جامعه از اوضگروه

گذاران سرمایهاعتراض های ریز و درشت در اصناف گوناگون و های بازاریاعتراض  دهند.تجمع و اعتصاب بروز می

چندین گذاران بورسی سرمایه ،99 دهند. در آبان ماهرا نشان می هاای از این نارضایتیهای اخیر نمونهبورسی در سال

مسئولین دولتی  یها دعوت گستردهدلیل اعتراض آن 1و سازمان بورس برگزار کردند. هایی را روبروی مجلسبار تجمع 

از بازار سرمایه عنوان شده است. سهامداران معترض در گذاری در بورس و در عین حال عدم حمایت برای سرمایه

تن به ناگاه با از بین رف ،حالیکه که در ابتدای این دعوت گسترده در مقاطعی سودهای چندین برابری را تجربه کردند

ها و وجود رانت اطالعاتی قطع عدم حمایت دولت، عدم شفافیت مالی شرکتاصل داراییشان روبرو گشتند و در این م

ای دیگر از بیان . نمونهکردندهای حقوقی را عامل به خاک سیاه نشستن سهامداران خرد بورسی عنوان برای شرکت

ارها اعتراض های اخیر است که بفروشان و ... در سالهای طالفروشان و آهنهای اقتصادی، اعتراض صنفنارضایتی

د. انای که دولت تعیین کرده بود نشان دادهی جدید پیرامون مالیات بر ارزش افزودهشدهخود را به قوانین تصویب

در اعتراض به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کردند و  99های ساکن بازار آهن شادآباد در سال بازاری

-سرمایه ،های اخیرنمونهدر درصد آن را مالیات دهند. 3قدری نیست که آن مدعی بودند که سود حاصل از فروششان

ی خود را عملی بازار طال و آهن به علت نفوذ و قدرت خود در دستگاه حاکمه در مواردی حتی توانستند خواسته داران

سازی، قوانین را در اکثر موارد به راحتی با سند مالیات بر ارزش افزوده،مواردی همچون  چنین  دربه عالوه و  9کنند

های گردن کلفتِ این اصناف در بازار خرید و فروش کاالها، نه تنها در این اوضاع اقتصادی کنونی بازاری زنند.دور می

ان شده ادشبیش از قبل بر وفق مرر اکثر موارد در اثرِ نوسان قیمت ارز و کاال روزگار روزگارشان سیاه نشده است بلکه د

ها ها بازاریگذاران کالن بازار سرمایه در بورس وضعیت همین است. با این وجود درون این گروهدر مورد سرمایه است.

 شان را از دست دادند.اند و یا داراییو سهامداران خردی هم هستند که از این خوان نعمتِ سودهای کالن نصیبی نبرده
3 

ای هگرفتن قیمت کاالهای مصرفی نسبت به دستمزد، که خود از سیاستنونی، پیشیدر سوی دیگر، اوضاع اقتصادی ک

های غربی نشأت چنین تحریم اقتصادی و فشار دولتهای اخیر و همهای متوالی در سالدولتنئولیبرالی دراز مدت 

یز پی داشته است. چه چهای گوناگون صنعت در گرفته است، نارضایتی کارگران را در نقاط گوناگون کشور و در شاخه

اید برای پاسخ به این پرسش، ب کند؟های اشاره شده متمایز مینارضایتی کارگران از اوضاع کنونی را از نارضایتی گروه

زرگی ب های صنعتیمجتمعچه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از  ح کرد. رابتدا پرسشی دیگر را مط

ی اهای کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمرهز، هپکو و آذراب تا کارگاهتپه، فوالد اهواچون هفت

 دهد؟های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند میبر سر حداقل
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 ی تمایز میان کارگرانسرچشمه

ر کارگرانِ شهرهای گوناگون د کنیم.کارگران را مرور میبخش گذشته، ابتدا تمایزهای میان دوم ِبرای پاسخ به پرسش 

 های قانونیِ مرتبطحداقلیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی بستر، کنند. در شهرهای کوچکشرایط  متفاوتی کار می

بیش از داران کنند. در این شهرها، توازن قوا میان کارگران و سرمایهبا بیمه، مرخصی و حداقل مزد را رعایت نمی

داران را به فشار هرچه بیشتر به دولت برای تغییر همین داران است و این موضوع سرمایهشهرهای بزرگ به نفع سرمایه

دهد. عالوه بر تعیین مزد ملی، از وجود چنین فشارهایی خبر می 4ایکند. طرح مزد منطقهقوانین حداقلی تشویق می

آب و هوا و  تر است.تر از حداقل قانونی به کارگران شهرهای کوچکایینی دادنِ مزد پشدهقانونی این طرح صورتِ

موقعیت جغرافیایی شهرها نیز روی شرایط کار شامل روزهای کاری و تعطیل، ساعت کار و میزان دستمزد تأثیر 

 گذارد. می

های صنعتی نیز منبعی برای ایجاد تمایز در شرایط کارگران است. شدت و سختیِ کار، شرایط ایمنی تفاوت در شاخه

برای نمونه میزانِ حوادثِ کار در  کنند. ی صنعتی تغییر میو مزایا در هر شاخهو بهداشت، قوانین انضباطی، مزد 

 ترین قوانین انضباطی را دارد.امی بستهی صنایع نظشاخهها است و بیش از سایر شاخه 5ی استخراج معادنشاخه

یز در شرایط کارگران است. در شود، منبع دیگر ایجاد تمای واحد تولیدی که با تعداد پرسنل آن سنجیده میاندازه

داران واحد تولیدی به طور مستقیم در ارتباط نیستند و ممکن است دار یا سرمایهبا سرمایهواحدهای بزرگ، کارگران 

کارخانه بدون اینکه کارگران اطالعی داشته باشند بارها تغییر کند. در سوی دیگر، کارگران در بسیاری از مالکیت 

اند و در برخی موارد کارفرما خود نیز  در فرایند کار حضور دارد که این های کوچک با کارفرما مستقیم در تماسکارگاه

سازی را در نظر بگیرید که برخی از ی بزرگ قطعهکارخانهیک گذارد. ها اثر میموضوع بر روی مناسبات میان آن

چنین وسایل ایمنی ی مادر مزدها باالتر است و همکند. در کارخانهسپاری میهای کوچک برونها را به کارگاهسفارش

ری از ادر حالیکه در کارگاه کوچک که نظارتی نیز بر آن نیست بسی دشوبندی قانونی تحویل داده میبر طبق زمان

 شود.موارد قانونی زیر پا گذاشته می

-وضعیت کارگران در واحدهای تولیدی تحت مالکیت دولتی یا خصوصی متفاوت است که این موضوع در خصوصی

 6های اخیر صورت گرفته است مشهود است.هایی که در سالسازی

ی دارمتفاوتی دارند. با پیشرفت تولید سرمایه، کارگران با توجه به مهارت و نوع کارشان شرایط درون هر کارخانه

شدن فرایندهای کار گرایش به تقسیم شدن و جدا شدن مراحلشان از همدیگر دارند. تقسیم کار منجر به ساده

ای تغییر کوچکی در کاالی در حال ای است که هر کارگر با انجام حرکات سادهی آن به گونهو تجزیهفرایندهای کار 

د انبوه هایی که تولیکند بدون اینکه اطالعی از کلیت فرایند کار داشته باشد. این نوع کار در کارخانهیساخت ایجاد م

ریل یا نوار نقاله به صورت  شده رویها کاالی نیمه ساختهشود که در آندارند، مانند تولید لوازم خانگی، مشاهده می

در  دهد.کارگر جزئی از کار را روی آن انجام می ،یستگاهرود و در هر اتیک و طبق آهنگ مشخصی به پیش میاتوما
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شود. تکرار و مداومت بر روی یک نوع کار ساده چنین فرایندهای تولیدی از کارگران ساده و بدون مهارت استفاده می

دن کار ی شدهد؛ اما برای کارگران مالل و تهدار دارد که دقت و سرعت کارگران را افزایش میاین نفع را برای سرمایه

یعت دگرگونی طب نه تنها فرایندِ دیگر فرایندِکار شود که. این موضوع باعث میدر پی داردرا  از هر نوع خالقیت و مهارت

ندی زجرآور بلکه فرای نباشدبخشد، خودِ انسان را نیز به عنوان فاعلِ آن تکامل میهای به قصد رفع نیاز انسان که توانایی

توانند به راحتی از یک خط تولید به خط تولید دیگری منتقل چنین فرایندهایی کارگران می در. گرددمی و بی معنا

اران ددر مواجهه با سرمایهکارگران ناماهر  ریج با همان سرعت و دقت قبلی محصول دیگری را تولید کنند.دگردند و به ت

دار در این موارد مانع کردن نفرات برای سرمایهتری نسبت به کارگران ماهر قرار دارند زیرا جایگزین در موضع ضعیف

 کند.تری ایجاد میکم

ها، همیشه فرایندهای کاری وجود دارند یا به وجود زمان با فرآیند تجزیه و ساده شدن فرایند کار در برخی شاخههم

ه عبارت دیگر هنوز مهارت و ها در ابتدای مسیر قرار دارد. بکار و یا تجزیه شدن فرایند کار در آنآیند که تقسیمِمی

طعات هایی که قها وجود دارد و به یکسری حرکات تکراری و از پیش تعیین شده تبدیل نشدند. در شاخهخالقیت در آن

ور سازند، ماشینکاران، قالبسازان و به طکنند و یا ابزار الزم برای تولید قطعات نوین میتعداد و سفارشی تولید میکم

نیاز دارند که مهارت الزم را داشته باشند. مهارت بدست آمده در اثر تلفیق تجربه و آموزش، ارزش  کلی کارگرانی را

کارگران ماهر در مواجهه با دهد. این کارگران خود را نشان می برد که در مزدهای باالترِها را باالتر مینیروی کار آن

ه تر است. بدارند زیرا جایگزین کردن این نفرات سخت داران جایگاه قدرتمندتری نسبت به کارگران ناماهرسرمایه

ی تمایز در شرایط کارگران، به صورت یک طیف باید نگاه کرد که یک سر آن موضوع مهارت به عنوان ایجاد کننده

ی این دو طیف قرار دارند و میانهکارگران در  بسیاری ازکارگر ماهر و سر دیگر طیف کارگر ساده یا ناماهر است و 

 گذارد.شان به دو سر طیف بر شرایطشان تأثیر میزدیکی و دورین

مانند طیف فوق، جایگاه کارگران در طیف دیگری نیز که دو سر آن کار فکری و یدی است، بر شرایط کارگران اثر 

یدی  چون حملِ بار که به نظر کامالًگذارد. طیف بودن نوع کار از این جنبه به خاطر این است که در کاری هممی

یابی و بازرسی چون عیبتواند آن را انجام دهد و در کاری همرسد نیز کارگر بدون استفاده از قوای ذهنی نمیمی

 ها نیست. رسند، کارگر بدون استفاده از قوای جسمی قادر به انجام آنها نیز که کامالً فکری به نظر میدستگاه

ی کارخانه، میزان مهارت و نوع کار در کنارِ ملیت، زبان و میزان اندازهی صنعتی، نوع مالکیت، محیط جغرافیایی، شاخه 

یگر را باید بار د دوم  بخش نخست. با مرور این تمایزها پرسش زندتحصیالت شرایط متمایزی را برای کارگران رقم می

 زند؟سرنوشت کارگران را به هم پیوند می که با تمام این تمایزها چه چیز تکرار کنیم 

 ی کارگروند کارگران در طبقهپی

شده در جامعه، از مجموع ارزش مواد خام و کمکی مصرف شده در آن، ارزش استهالکِ ارزش کل کاالهای تولید

که در قالب مزد  7ارزش نیروی کار)توانایی ذهنی و جسمیِ کار کردن(ها و همچنین آالت، تجهیزات و ساختمانماشین

 گیرد که مزدبیشتر است. ارزشِ جدید اضافه شده به کاالها از کارِ کارگران نشأت میگردد، به کارگران پرداخت می
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اند، ارزش اضافی است که مجموع داران معادلی برایش پرداخت نکردهمعادل بخشی از آن است. بخش دیگر که سرمایه

شی از مجموع سود که توسط بخ  گردد.شان توزیع میدهد که میاندارانِ یک جامعه را تشکیل میکل سود سرمایه

رود. بخشی از آن به جیب داران مالک واحد تولیدی میگردد، به جیب سرمایهکل کارگران در بخش تولید ایجاد می

داران تاجر که فرایند خرید و فروش کاالها را ی پولِ متشکل در بانک، بخشی به جیب سرمایهداران وام دهندهسرمایه

 گردد. داری پرداخت میسرمایه دولتز در شکل مالیات به کنند و بخشی نیتسهیل می

رساند و بخشی از آن را صرفِ گسترش مالک واحد تولیدی بخشی از سودش را به مصرف شخصی می دارسرمایه

. کندآالت و استخدام کارگران جدید در همان واحد تولیدی یا در جایی دیگر میی تولید خود با خرید ماشینحیطه

ه و سرمای داران، عالوه بر بازتولید و گسترشی کارِ خود و ایجاد سود برای سرمایهترتیب کارگران به واسطهبه این 

ا بازتولید داری ری کارگران نیز هستند و در این مسیر کلِ مناسبات سرمایهدهندهکننده و گسترش، بازتولیددارانسرمایه

 کنند.می

یک ر دهای مشترکی را برشمرد که کارگران را اتوان ویژگیداری میر تولید سرمایهاکنون با توجه به جایگاه کارگران د

 :دهدپیوند می ی کارگرطبقهی اجتماعی به نام طبقه

اچیزی بخش ن گردد.بزرگی از ثروت اجتماعی به شکل انبوهی از کاالها توسط کارگران تولید میبسیار بخش  -

 شودکه مالک وسایل تولید خودشان هستند.از کاالها توسط تولید کنندگان مستقل یا دهقانانی تولید می

ط داری توسی کارگر و کل مناسبات تولید سرمایهدار، طبقهی سرمایهبازتولید و گسترش سرمایه، طبقه -

 شود.کارگران انجام می

و زحمتِ ناشی از محروم بودن از ثروت اجتماعیِ حاصل از کار خودشان  هایشان، در رنجکارگران با تمام تفاوت -

ان شاند. این اشتراک خود را در خشمگینی فردی و عمومیچنین تهی گشتن فرایند کار از معنا مشترکو هم

 .دهدمیاز مناسبات مبتنی بر استثمار و زندگی حاصل از آن بروز 

 نِیافتسازمان در صورت کشاند. داران میرا به تقابل با سرمایه هاخشمگینی کارگران از وضعیت موجود، آن -

داران بر ی سرمایههای انواع ستم که در سلطهناشی از ستیزهای کل کارگران جامعه، ریشه تجربه و آگاهیِ

 گردد. ها آشکار میاست، برای آننهفته مناسبات تولید 

یاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس مناسبات تولید ی مشخص، مناسبات اقتصادی، حقوقی، سدر یک جامعه -

سبات تولیدکنندگان  منابازبه عنوان و داری سرمایهی جایگاهشان در تولید به واسطهکارگران گیرند. شکل می

ه توانند مناسبات تولید و بآگاهی طبقاتی، با دگرگون کردن خود می کسب، در صورت قرارگیری در مسیر آن

 مناسبات شکل گرفته بر اساس آن را دگرگون کنند.تبع آن تمام 

 ی کارگرطبقهصیقل زدنِ مفهومِ 

ر در مسی و سپسدارد  اشکارگر بودن به عنوان اجزاء سازنده اقتصادیِ پای در تعریفی اول در درجه ی کارگر طبقه 

هایی نمونهرِ مروبا  یابد.ارتقاء می اقتصادی -ی کل مناسبات سیاسیکنندهدگرگونتاریخیِ  جایگاهِبه ی طبقاتی مبارزه
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آنچه در  توان آشکارتر مشاهده کرد.ی کارگر را همزمان در دوسطح مذکور میی طبقهفضای کارخانه، اجزاء سازنده در

ی ثروت اجتماعی تنها محصور در چارچوب کنندهشود به این معنی نیست که کارگران تولیدکارخانه توضیح داده می

سازی و کارگران ساختماننه نام دارد. کارگران راه آهن،  کارگران حمل و نقل درون شهرِی، که کارخا مکانی هستند

کنند اما تمام مناسباتِ مشروح در چون کارخانه کار نمیمکان مسقفی هم ن کارگران کشاورزی، هر کدام درچنیهم

ر بودن تآشکاران تولید کننده و رتعداد بیشتر کارگ کارخانه به علت کند.صدق میها نیز سطرهای پایین برای آن

 است. انکارگر ن جایگاهتری برای روشن ساختمکان مناسب ،در آن مناسبات میان کار و سرمایه

شود و در ازای فروش نیروی کار که هیچ سهمی از آن نصیبشان نمیای هستندکنندگان ارزش اضافیتولید ،کارگران

ی کارگر الزم است این پرسش کنند. برای صیقل زدنِ مفهوم طبقهشان مزد دریافت میداراییخود به عنوان تنها 

 اند؟کارگر بگیرانمزدمطرح شود که آیا تمام 

در  را روشن کرد که کارکنان مستقلیقبل از ورود به کارخانه برای پاسخ به این پرسش، باید خارج از آن تکلیف 

قطعاتی را مطابق سفارش تولید ی تراشکاری دارد و کنند. کسی که مغازهفت میازای فروش محصوالتشان مزد دریا

کند نشانگر ارزش مزدی که این فرد با تحویل سفارش دریافت می ای ازاین کارکنان مستقل است. کند، نمونهمی

، که او برخالف کارگرانگردد جا ایجاد میاین تفاوت از آن نیروی کار نیست بلکه نشانگر ارزشِ حاصل از کارش است.

 کنند، ذهنیتکند. آن کسانی که به اصطالح برای خودشان کار میتولید میکار و ای است که با آن صاحب وسیله

های بزرگی از وجود شرکتها ننیز روزگارشان بر وفق مراد نیست. آ اهمتفاوتی از کارگران دارند، هرچند برخی از آن

ا هاند که مهارت آناند و خواهان شرایطیوکارشان کساد شده است ناراضیت مدرن کسبآالکه با تعداد زیادی ماشین

ما به ا ها حمایت کندرفته نشود و یا دولت با کاهش مالیات و افزایش تسهیالت از آنافزون نادیده گدر تقسیم کار روز

ابزار تولید را هدف نارضایتی خود قرار داری و مالکیت خصوصی ای مناسبات تولید سرمایهبه صورت ریشه هیچ وجه 

 نخواهند داد.

ان مدیران به عنوان نمایندگ شوند.ی کارگر کنار گذاشته میی طبقهاز دایره مدیرانبگیران درون کارخانه، در میان مزد

ریت مالی، مدی ریزی کالنداران را حداکثر کنند. برنامهبرند که سودِ سرمایهداران، شرکت را در جهتی پیش میسرمایه

ها و زمان تولید و برگشت سرمایه به منظور افزایش ریزی تولید همه در جهت کاهش دادن هزینهخرید و فروش، برنامه

برخی برای تسریع در برگشت سرمایه ضروری است اما مزد  کردهای مدیران برای فرایند تولید وسود است. برخی کار

دیران م دار به پاس وفاداریچون پاداشی است که سرمایهارشان نیست بلکه همدریافتی مدیران نمایانگر ارزش نیروی ک

نند توای این جایگاه سرنوشت مشترکی با کارگران نمیمدیران به واسطه کند.ی او اعطا میدر امرِ حفاظت از سرمایه

ی تعیین مزد و مزایا و دیگر کارخانه در زمینه نِادارداشته باشند و در تمام لحظات جدال کارگران در مقابل سرمایه

 کند.داران تعیین میشان را منافع سرمایهعوامل دخیل در شرایط کار، سمت و سوی

گیران جزئی بتمام مزدتوان گفت که میقصد بر این نیست تمام مزدبگیران غیرِ کارگر برشمرده شود اما با این دو نمونه 

ر در ی کارگاکنون فروشندگان نیروی کار دیگرِ حاضر در کارخانه و ارتباطشان با طبقه ی کارگر نیستند.از طبقه
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برای این کار باید گشتی در  شود.بررسی می ی طبقاتیدر مسیر مبارزهو فراتر از آن  بنیان اقتصادیدوسطح 

ی توان به دو دستهحدها را میها واهای کارخانه زد. در این ساختمانواحدهای خارج از سالن تولید واقع در ساختمان

توان به واحد مالی و اداری اشاره کرد. در این واحد ی اول میبرای دسته نامرتبط به تولید و مرتبط به آن تقسیم کرد.

گردد. این اعمال های کارکرد کارکنان و ... انجام میها، میزان مالیات، ساعتی سود و زیان شرکت، حقوقمحاسبه

 ای استدهد و مزد کارکنان این بخش هزینهاما ثروتش را هیچ افزایشی نمی اندداروری برای سرمایهکارکردهایی ضر

کند چنین نیزکه فروش کاالها را تسهیل میواحد بازرگانی  در موردگردد. که از سودِ حاصل از تولید پرداخت می

ر دکنند و مزدی برابر ارزش نیروی کارشان دریافت می جز مدیران واحدهای اینچنین، کارکنانْ کند.حکمی صدق می

ی توانند جزئی از طبقههای مرتبط با تولید دارند و به لحاظ اقتصادی میاین مورد جایگاه مشابهی با کارگران بخش

ی طبقاتی باید درنگ بیشتری کرد. یداهلل خسروشاهی در کارگر محسوب گردند اما در سطح دومِ در مسیر مبارزه

از وضعیت متمایز کارمندان اداری و کارگران صنعتی در شرکت نفت  تصویری "تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت"

محیط کار هم به معنی واقعی کلمه سربازخانه بود نه محیط کار. کارمند هر  "دهد:ارائه می 1391ی های دههدر سال

شد رفت و اعتراض کرد ولی در لحظه باید . شاید بعداً میشدگفت فارغ از درستی یا نادرستی باید انجام میچه که می

های مزدی ماننده العادهفوقبه  1351ی های دههمربوط به سال در جایی دیگر 8"شد. درست مانند ارتش.انجام می

ت پرداخکند که به کارگرانی که کامالً در معرض گازهای سمی نبودند، ی استشمام گازهای سمی اشاره میالعادهفوق

  9."دکردنرسید پرداخت مینشستند و حتی بوی نفت به مشامشان نمیبه کارمندانی که در دفتر می "شد اما نمی

الی م مندانکارتر شدن وضعیت فروشندگان نیروی کار، همچنان ها، تقسیم کار بیشتر و همسانپس از گذشت سال

ی ارزهدارند و در شرایط رکود مبی ثروت اجتماعی کنندهنسبت به کارگران تولید و اداری و دفتری نگاهِ باال به پایینی

م که بینیدر بسیاری از موارد می دهند.از خود نشان می ا کارفرما و نمایندگان کارفرما ب بیشتری همسوییکارگری، 

-دنسبت به کارگران تولی ترحم بای همراه گیرند اما برخوردمنشی یا کارمندان حسابداری با آن که مزد متفاوتی نمی

کند، مانند تغییر ساعت کار یا حذف مزایای شغلی، هنگامی که شرایط کاری به ضررِ کارکنان تغییر می کننده دارند.

 ی کارگران تولیدی علیه کارفرما، چشم امید دارند بی آنکه خود مشارکت فعالی کنند.این کارکنان به اعتراض و مقابله

کنند، بخش زیادی از کارکنان رده پایین واحدهای اداری رگران اعتراضی همبسته و آگاهانه را آغاز میکه کاهنگامی

ی، ی ثروت اجتماعکنندهی کارگران تولیدآورند و در اینجاست که مبارزهپذیرند و به مشارکت روی مینیز تأثیر می

 نند. کی کارگر تبدیل میطبقاتی به جزئی از طبقهی فروشندگان نیروی کار واحدهای دیگر را نیز در مسیر مبارزه

ند، اهای گوناگون تشکیل شدهریزی تولید، کنترل کیفیت که از مهندسین رشتهواحدهای فنی و مهندسی، برنامه

پیش از بررسی این واحدها و ارتباطشان  آیند.واحدهایی درون کارخانه هستند که مرتبط با فرایند تولید به شمار می

 های گوناگون نگریسته شود:از جنبه مهندسی ی کارگر الزم است  به  واژهبقهبا ط

 نیست و چه بسا کارگرانی که در حین یی جایگاه افراد در مناسبات تولیداول اینکه میزان تحصیالت تعیین کننده

 گیرند.ای مدرک مهندسی میهفهای فنی حرکار در دانشگاه
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مدیران بدون اینکه مدرک دانشگاهی یا مدرک مرتبط با صنعت داشته باشند از جانب دوم، در ایران  سرپرستان و 

 . شوندخطاب می "مهندس"کارکنان 

رای برا تری ی کارگر شانس کمهای اخیر، فرزندان طبقهها و مدارس در سالسازی هر چه بیشتر دانشگاهبا پولیسوم، 

لتحصیل انکته از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مهندسین فارغیابند. این های سطح باال میورود به دانشگاه

ی نیروی کار دراند اما خاستگاه طبقاتی غیر کارگری دارند یعنی در محیط با اینکه در مناسبات تولید جایگاه فروشنده

 کنند.ای پرورش یافتند که ذهنیت متفاوتی از کارگران را حمل میخانوادگی

 در به جز مهندسینِ تری کرد.توان بررسی دقیقن این سه نکته، مهندسین شاغل در این واحدها را میبا در نظر گرفت

و در  دهندبخشی از فرایند تولیدِ ثروت اجتماعی را انجام می این بررسی شد، مهندسین جایگاه مدیریت که پیش از 

 یالزم است پیرامون مفهوم طبقه یم باشند.کنند بی آنکه در آن سود سهدار مشارکت میتولید سود برای سرمایه

ر اینجا پردازد دارخانه در آن به فعالیت میی صنعتی که کشاخه ی طبقاتی نیز کمی درنگ کرد.کارگر در مسیر مبارزه

افزار در کشور هندوستان، مهندسین کامپیوتر با های مربوط به تولید نرمکند. برای نمونه در شرکتاهمیت پیدا می

ی، اپردازند. در چنین واحد تولیدیافزار میافزایش هر چه بیشتر تقسیمِ کار و شدت کار فزاینده به تولید انواع نرم

نند، کای که لوازم خانگی تولید میکننده در کارخانهشان با کارگران تولیدمهندسان شاغل به لحاظ جایگاه و ذهنیت

ی لوازم خانگی که تعداد کمی مهندس در فرایند تولید کنندهی تولیدرخانهد. در مقابل در کاننزدیکی بسیار زیادی دار

ریزی تولید و کنترل کیفیت که جزئی از فرایند های مربوط به طراحی، برنامهعالوه بر نقش مشغول به کارند، عموماً

رستی ت و بیش از آن نوعی سرپپردازند که بخش کمی از آن فنی استولید هستند، به کارِ نظارت بر کارِ کارگران نیز می

دهند و این نوع کارشان تمایزی را با و نظارت بر انضباط و رعایت شدت کار انتظاری از جانب کارفرما را انجام می

آید بیشتر چه در ادامه میآن گذارد.کند که به عنوان پارامتری بر روی ذهنشان اثر میکارگران خط تولید ایجاد می

این افراد نگاهِ باال به پایینی به کارگران دارند. در تصورشان،  .هایی استشاغل در چنین کارخانهمربوط به مهندسین 

شان از طرف کارفرما دانسته نشده و روزگار مانع از رسیدن به حقشان گشته است. زمانی را که قدر تحصیالت و علم

دازی انسودای یافتن جایگاه مدیریت و یا راهبینند و در اند، هدریافته میبرای تحصیل و گرفتن مدرک صرف کرده

ی طبقاتی در سطح پایینی در جریان و در نتیجه توازن قوا به نفع در شرایطی که مبارزه کسب و کار مستقل هستند.

 یاش مبتنی بر عضویت در طبقهگیریتوان یافت که جهتتر مهندسی در چنین جایگاهی را میداران است، کمسرمایه

 ی دیدهساعت کار، گاهتغییر مزایای شغلی یا کاهش در هنگام تغییر شرایط به ضرر تمام کارکنان، مانند شد. کارگر با

فردی با کارفرما به ها در جهت منافع زنیعالوه بر چانه ،در خطر دیدن شرایط خود شود که مهندسان به دلیلمی

کنند؛ در حالیکه به محض تغییر در شرایط فردی قدام میتحریک کارگران برای اعتراض به کارفرما علیه این تغییرات ا

 هند.دخوشبختانه کارگران اغلب پاسخ مثبتی به این تحریکات نمی کنند.خود هیچ مشارکتی در اعتراض کارگران نمی

ن مهندساکنند، تعداد کمی از ن را آغاز میادارای همبسته با سرمایهدر مقابل هنگامی که کارگران واحد تولید مبارزه

 پیوندند.مذکور منافع خود را در خطر انداخته و به صف کارگران می
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داری و ذهنیت ناشی از آن، با ستیز برای بهبود شرایط به علت جایگاهشان در مناسبات تولید سرمایهکارگران صنعتی 

دارند.  ی طبقاتیمبارزه کار امکان بیشتری برای کنارزدن مشروعیت کاذبِ این نظام تولیدی و در نتیجه آشکار سازی

خود  یروی در این مسیر، بخش بزرگی از دیگر فروشندگان نیروی کار را نیز تحت تأثیر مبارزهاین کارگران با پیش

ر سیر دستیابی به آگاهی طبقاتی است؛ مسیسازند. این مسیر پر فراز و نشیب، می کارگر میقرار داده  و جزئی از طبقه

زاتشان، رغم تمایی کارگران علیی کارگر در مناسبات تولید، اشتراکات پیوند دهندهفعلی طبقهآگاه شدن به جایگاه 

جایگاه آگاه شدن به ای از جهان و در نهایت ی کارگر در طول تاریخ و در هر نقطهی طبقهضرورت پیوند با مبارزه

نی بر ی تولیدی مبتی شیوهو سود و سازندهی تولید مبتنی بر استثمار ی شیوهکنندهسازش به عنوان دگرگوندوران

 همگانی جهت رفع نیازهای نوع بشر؛ مسیری که ساده و وسرراست نیست و نخواهد بود. کار

تر از آن است که در این نوشته بررسی گردد. هدف ی طبقاتی پیچیده و افزونمسیر مبارزه موانع و فراز و نشیبِ

ی کارگران  از نارضایتی اقتصادی طبقات ست که چرایی تمایز مبارزههمچنان نزدیک شدن به پاسخ بخش نخست ا

عوامل و موانعی است که در واقعیت عملی بسیاری از خالی از کرد؛ ناگزیر مسیر توصیف شده باال و میانی را مطرح می

 آمیزد.با آن می

ی کنندهههای توجیکلیشهشوند. ترکیبی از کارگران از آگاهی یکسانی برخوردار نمی مسیر کسب آگاهی طبقاتی،در  

در آگاهی هر فرد کارگر وجود دارد. بنابر شرایط، در  ی کارگرهای برآمده از جایگاه طبقهآموزهو  نظم موجود

ی های برآمده از مبارزههایی، آموزهاند و در بخشها تماماً آگاهی را اشغال کردهکلیشهاین هایی از کارگران بخش

ها یکی از موانعِ پیمودن مسیر کسب آگاهی حضور این توجیهات در ذهن در این ترکیب تعیین کننده است.طبقاتی 

ری این ، وجود فرایند کاکارخانه آهنینِ ی هر روزه تحت انضباطِشدهعادت به کارِ از معنا تهیدر اثرِ طبقاتی است. 

تولید  یاز افراد قابل تصور نیست و برایشان شیوه بسیاری بدون مدیریت سرمایه برای  ،چنین تجزیه و تقسیم شده

ا هی تلویزیون، سمینارهای دانشگاهی، روزنامهتصور موجود با تبلیغات هرروزه کند.ی منطقی جلوه میموجود تنها شیوه

ولید در تی تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل در این بلندگوها، گذر از شیوه گردد.و... تثبیت و تحکیم می

ی تولید مبتنی بر مالکیت اجتماعی وسایل تولید و در جهت رفع نیازهای انسان جهت افزایش سود شخصی به شیوه

و  کارآفرینن به لقب ادارگردد. فراتر از این، سرمایهشخصی معرفی می غیر منطقی، غیر مشروع و نافی آزادی

شان جماعت بسیاری نان و معاششان یت و از خودگذشتگیگردند که در پرتو خالقی ایجاد کار مزین میسرچشمه

ی حفظ و گسترش به عنوان الزمه تر شدن اهمیت نقش تثبیت این تصویر در اذهانبرای روشن گردد.تأمین می

 های تلویزیون را رصد کرد. ، کافی است برنامهسرمایه

 یسرگرم کننده، اخیراً صدا و سیما چندین برنامههای تفریحی و در تمام برنامه محتوادر کنار حضور پنهان این 

ی رونق اتوسط ستاد رسانهی کارآفرینی است که ها جشنوارهاختصاصی پیرامون کارآفرینی تهیه کرده است. یکی از آن

 با هدف حمایت "گردد. این برنامه پخش می 14بعد از اخبار ساعت  1ی شنبه تا چهارشنبه از شبکهتولید تهیه شده و 

ی کسب و ها برای معرفی و توسعهاز کارآفرینان موفق و رو به رشد کشور طراحی شده است. در هر برنامه مهمان

دهند.) جذب سرمایه، اعطای نمایندگی، ی همکاری خود با مخاطبان را توضیح میروند و نحوهکارشان به روی آنتن می
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است که  "میدون"ی کارآفرینی مسابقه ،ی دیگرنمونه 11."تأمین تجهیزات، و مواد اولیه و تأمین نیرو و خدمات(

ای های رایج سرگرمیاین مسابقه به سبک برنامهگردد. پخش می 99بعد از اخبار  3ی از شبکه و جمعه شنبهپنج

 هند.دهنر یا قابلیت منحصر به فرد خود را در معرض داوران و مخاطبان قرار می ،کنندگانساخته شده است که شرکت

یابی شغلی است که با هدف مشاوره و حمایت از کسب و کارهای برتر نوپا، میدون یک رقابت تلویزیونی استعداد"

 3گردد. در این برنامه ی کسب و کار نوین پخش میداور متخصص و فعال در حوزه 4طراحی شده و با حضور 

و کارآفرین برتر هر شب با نظر داوران و جمعی از  پردازندی طرح خود مییافته به هر قسمت به ارائهکننده راهشرکت

ی ایرانی انتخاب خواهد شد. در انتهای هر ماه با رأی مخاطبان، کارآفرین برگزیده از میان نفرات برتر دانشجویان نخبه

خروجی  11."شودهر قسمت انتخاب شده و برای تبدیل طرح منتخب به کار صنعتی به برگزیده وام اختصاص داده می

کوشا است که استعداد ذاتی خود را در جهت منافع  دار به عنوان فردی خالق وها تثبیت تصویری از سرمایهین برنامها

 باشی و یا مانند بخش بزرگ جمعیت پردازایدهای که یا باید خالق و ی تثبیت شدهکند؛ کلیشهتفاده میساجتماعی ا

افرادی که  این تصویر در ذهنشان تثبیت شده، در  انجام دهی. از صبح تا شب برای یک لقمه نان کاری تکراری را

. در صورت شکست، نبود شوندکنند که اغلب با شکست مواجه میهایی میتالشاندازی کسب و کار شخصی جهت راه

دهد بدون را نمی های رقابت آزاد و شکوفایی استعدادشمارند که اجازهروابط سالم و وجود رانت و فساد را مقصر می

کاوت و ذ"، توهم وابستگی رفاه اقتصادی به "کارکردن برای خود"در کنار توهم  را نشانه بگیرند.اینکه اصل موضوع 

 شان برای خریدماندههای باقیتوان گنجاند که بخشی از کارگران را به فروش اندک داراییرا نیز می "شم اقتصادی

 آلودکه بیش از پیش در ذهنشان ساز و کار استثمار را مبهم و مه کشاندمی "گذاری در بورسسرمایه"سهام با نام 

   19سازد.می

دارانه در این آگاهی، نیاز به ی نظم سرمایهکنندهی کارگران و وجود عناصر توجیهآگاهی در توده عدم یکنواختیِ

های فردی کشاند. اعتراضداران میسرمایهها را به ستیز با ی کارگران، آنگردد. زیست روزمرهسازماندهی را یادآور می

 ی کارگران معترض،از میان تودهگردد. زنی گرفته تا اعتصاب تبدیل میکره و چانهاض جمعی از مذاای به اعتردر نقطه

تر است، به میدانِ مداخله و رهبری اعتراض رنگشان کمکارگران پیشروتر، کارگرانی که عناصر غیرکارگری آگاهی

شوند. این مداخله نیازمند کشیدن طرح و نقشه برای غلبه بر موانع است و این امر نیازمند صرف کشیده میکارگری 

زمان و انرژی فراتر از زمانِ کار در کارخانه است. نیاز به انجام اموری فراتر از ارتباطات کارگری در زمان محدود در 

ایان نمهایی های کارگری و فراتر از آن دریافت آموزهنواع سازمانکارخانه است. در این نقطه است که ضرورت آشنایی با ا

دریافت این  .بندی کرده استی خود در ظول تاریخ در نقاط مختلف جهان جمعی کارگر در مبارزهکه طبقهگردد می

ه، ی کارگر در جامعقهها و در نظر گرفتن نوع مطالباتِ کارگران، تعداد کارگران معترض و توازن قوای طبها و تجربهآموزه

، ایجاد صندوق و 13های رسمی موجودها را به سوی ارتقاء دادنِ آگاهی کارگران از طریق استفاده از ظرفیت تشکلآن

وی کارگران پیشرویی را به س ،ایبه عبارت دیگر، اعتراض توده آورد.ی سندیکای کارگری به حرکت در مییا ایجاد نطفه

یافتگی زایش نوعی سازمان ،ی این صرفِ زمانراند و نتیجهصرف زمان فراتر از زمان کار در جهت رهبری اعتراضات می

گردد زیرا وجود سازمان در ی کارگران خواهد بود که با وجود آن حرکت در مسیر کسب آگاهی طبقاتی آغاز میمبارزه

ی زهیافتن مبارکند. سازمانارگر غلبه یافتن بر رقابت ناشی از تمایزات کارگران را ممکن میی کهر سطحی در طبقه
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های ی نظم موجود در اذهان کارگران را با آموزشِ دستاوردهای پیشین و آموزهکنندهکارگران غلبه بر عناصر توجیه

 ردد.گی در میان کارگران به طور کامل رفع نمیگرداند،هرچند عدم یکنواختی آگاهی کنونی ممکن میبرخاسته از مبارزه

-در بخش 14بیکارشاغل و دیگر فروشندگان نیروی کار ، ی ثروت اجتماعی با حرکت در این مسیرکنندهکارگران تولید

در برابر جامعه همچون رهبر و پیشتازی بروز  ای کهند؛ طبقهسازی کارگر میهای گوناگون اقتصادی را جزئی از طبقه

نیز پیروزی این طبقه را در جهت   15کشان و فرودستان، کارکنان مستقل و دهقانانزحمت بخش زیادی ازکند که می

 منافع خود خواهند دید.

 بخش نخست پاسخ به پرسش

ی طبقاتی به این پرسش که چه تمایزی میان اعتراض اقتصادی بازاریان ی کارگر در مسیر مبارزهپس از توصیف طبقه

سهامداران بورسی معترض در آن هنگام که توان پاسخ گفت. سهامداران بورس با اعتراض کارگران وجودارد، میو 

در برلب از درایت و ذکاوت خود  دیدند و  با پوزخندیزدند، دنیا را همچون بهشت میسودهای هنگفتی به جیب می

ریزش بورس که از آن سودها خبری نیست و گاه اصل  هااکنون که پس از ماه کردند.سرایی میداستانبرابر کارگران 

ها و حمایت دولت از سهامداران دارایی نیز از بین رفته علم اعتراض در دست گرفتند و خواهان شفافیت مالی شرکت

موم ع خوانند.تدبیری دولت میعلیه بی "مردم"برخی نیز در این میان این اعتراض را بخشی از اعتراض اند. خرد شده

کند و همان طور که گفتیم در ها تصویب میعتراض بازاریان نیز علیه مقرراتی است که دولت برای اخذ مالیات از آنا

ها از دولت در جهت جلب حمایت بیش از ماند. در واقع این نارضایتیبسیاری از موارد دولت از گرفتن مالیات ناکام می

پیشی گرفتن قیمت کاالها در مقابل دستمزدشان،  مقابل کارگران در اثرهای این افراد است. در پیش دولت از سرمایه

ی نیز . در مواردستندایترین اعتراضات نیز در برابر تهاجم سرمایه میبیکارسازی، دستمزدهای معوقه حتی در واکنشی

ت هایی که دسآید اعتراضی است به سیاستی سیاسی و به شکل اعتراضی به دولت در میکه این اعتراض به عرصه

  ها.سازی کارخانهگذارد مانند اعتراض به خصوصیداران را برای تهاجم به معیشت کارگران باز میسرمایه

نهادی برای پیگیریِ این رسد چه به نظر میداده شده، برخالف آندولت به عنوانِ مخاطبِ دو نوع اعتراض شرح

در داری، دولت در نظام سرمایه منافع کل جامعه را پوشش دهد.ای نیست که ها به گونهها و حل نارضایتیاعتراض

ذاری گی بستر الزم برای انباشت سرمایه، سرمایهکنندهی خدمات عمومی، ایجادچون ارائه دهندههای گوناگونی همنقش

ن ر اختیار داشتامنیت سرمایه با د گذاری در آن رغبت ندارد، حفاظت ازی خصوصی به سرمایههایی که سرمایهدر شاخه

ها کننده در ایفای این نقشهدف تعیین ی تولید و ... همزمان حاضر است.نیروی نظامی، مشروع جلوه دادن شیوه

ند. کدار را نمایندگی میی سرمایهتوسط دولت، حفظ و گسترش سرمایه است و دولت در این راه برآیند منافع طبقه

پس به گروه اول ناراضیان  های دولت ناراضی خواهند بود.دار از سیاستی سرمایهبنابراین همیشه بخشی از طبقه

اند و از طریق های دولت ناراضیاضافه کرد که از سیاست داران مالک واحد تولیدی را نیزتوان سرمایهاقتصادی می

داران مالک مایهسرکنند. های صنفی کارفرمایی نارضایتی خود را اعالم مینهادهای متعلق به خود هم چون انجمن

 "مقررات دست و پاگیر"واحد تولیدی از طریق نهادهای خود خواهان حمایت دولت از بخش تولید، از طریق حذف 
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تسهیل فضای کسب و کار از طریق مقررات زدایی همان تأمین اجتماعی و مالیات در جهت ایجاد رونق تولید هستند.

  دهد.اعتراض را نشان می چیزی است که تقابل آشکار نارضایتی این دو نوع

ریت تدبیری در مدیاز دولت به خاطر بی "مردم"های موجود از وضعیت اقتصادی را نباید نارضایتی بنابراین نارضایتی

و ی طبقاتی میان دهای اقتصادی موجود را در بستر مبارزهتوجهی به بخش تولید معنی کرد. نارضایتیاقتصاد و بی

از هرگونه محدودیتی برای افزایش  انداردار و کارگر باید فهمید. سرمایهی سرمایهطبقه ی اصلی جامعه یعنیطبقه

ی کارگر در مسیر طبقهاند. به معیشت خود ناراضی انداراز تهاجم  سرمایه کارگراند و نگردسود خود ناراضی می

 و میانی جامعه در پیِ تثبیت موقعیت گیرد و طبقات باالی طبقاتی مناسبات مبتنی بر استثمار را نشانه میمبارزه

 کنند.ممتاز خود نارضایتی خود را اعالم می

1 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3705109,1399/08/11 
2 https://fararu.com/fa/news/192509,1393/03/11 

 شان به خرید سهامماندهکه با فروش سهام عدالت یا از طریق دارایی ناچیز باقی ندمنظور از سهامداران خرد در اینجا، بخش معدودی از کارگرانی نیست 3 

ز دارد ای نیادادند. روند ورود این بخش از کارگران به بورس، به بررسی جداگانهاقدام کردند. این بخش مسلماً معترضین روبروی مجلس را تشکیل نمی

منتشر شده  "طعام؟واگذاری سهام به کارگران، دام یا "ی چنین رجوع شود به مقالههمشود. ای میبه آن اشاره "ی کارگرصیقل زدن مفهوم طبقه"که در 

    در سایت کارخانه.
4 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-982350 , 1399/07/24 

انه منتشر شده در سایت کارخ "معادن ایرانبررسی مبارزات کارگران و وضعیت نیروی کار در  "ی برای بررسی دقیق شرایط کار در معادن ایران به مقاله 5 

  https://karkhane.org/1937                                                                                                                         .      رجوع شود

 گردد:در سایت کارخانه معرفی می ی منتشر شدهها دو مقالهسازیوند و ماهیت خصوصیدر مورد ر 6 

  https://karkhane.org/2111؟                                                                                           ، دام یا طعامکارگران به واگذاری سهام

  https://karkhane.org/2296ی کنتورسازی قزوین                                          سازی، دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران: نمونهخصوصی

فروشد کاالی نیروی کار است. ارزش این کاال مانند هر کاالی دیگری با مقدار کار میانگین دار میسرمایهداری، آن چه کارگر به ی تولید سرمایهدر شیوه 7 

شود. در مورد این کاال این مقدار برابر است با مقدار کار الزم برای تولید وسایل معاش تا کارگر با الزم برای تولید آن در شرایط اجتماعی معین تعیین می

این کاال را حفظ کند و بفروشد. مقدار کار الزم برای تولید وسایل های آتی جسمی و ذهنی خود را بازتولید کند و بتواند در روزها و سال ها قوایمصرف آن

االی خرید کدا رپس از سرمایهکند. های زمانی و مکانی تغییر میمعاش معادل است با ارزش کاالهایی که کارگر به این منظور نیاز دارد که در هر مختصات

هاست، مصرف کردن کند. از آنجایی که کار منشأ تمام ارزشاندازد و مصرف مینیروی کار که در قالب مزد قیمتش را پرداخت کرده است، آن را به کار می

اج ارزش اضافی و در نتیجه کند که فراتر از ارزش نیروی کار است؛ این فراتر رفتن منشأ استخرنیروی کار که همان کارکردن است، ارزشی را خلق می

 گسترش سرمایه است. 

 تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، نشر اینترنتی 8 
https://docs.google.com/file/d/133I1b5jTm08yXh9MmNASM_8aKy56GhczOvDpttGiyXoG7dR5jaE_Z8EYCxQ9/edit                                                                                                                                                                                

 همان. 9 
10  https://www.telewebion.com/program/64534  
11 https://tv3.ir/program/69329 

 رجوع شود. 3به زیرنویس  19 

     .رجوع شود "تحلیل کارگریهای رسمی در قانون کار ایران، یک تشکل"ی های رسمی به مقالههای تشکلها و ظرفیتبرای معرفی محدودیت 13 

. https://karkhane.org/2130                                                                                                                                         

کند نیز رنج ها تحمیل میداری بر آنهای سرمایههای بیکارسازی که دگرگونیبرند از موجمی جی که از کارِ از معنا تهی شدهکارگران عالوه بر رن 14 

اند و یا هنوز خریداری برای تنها کاالی در اختیارشان برند. در اینجا منظور از بیکاران  فروشندگان نیروی کاری هستند که تعدیل نیرو شدهمضاعفی می

  این تعریف از آن جهت اهمیت دارد که با افرادی از طبقات میانی و باالی جامعه که شغلی ندارند، تمایز گذاشته شود. پیدا نکردند.

در سایت کارخانه رجوع  "دهقانان فرودست، متحد کارگران"ی ی کارگر به مقالهچگونگی پیوند منافع دهقانان فرودست با طبقه شدن برای روشن 15 

     https://karkhane.org/2045                                                                                                                                 شود. 
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