
گرگ هایی در لباس میش
سرمایه دارِ پشتیبان کارگر، فریبی برای تفرقه در میان کارگران

 ساعت، هفته ای شش روز، به مدت س��ی س��ال، ب��ه عب��ارتی نیمی از زن��دگی خ��ود را در مح��ل ک��ار 12کارگر اگر باشی، روزی 

 می گذرانی. نیمی از عمر مفیدت در میان خاک و روغن و سنگ و فوالد می گذرد.� نه بزرگ شدن فرزندان ات را می بینی و ن��ه پ��یر

 شدن اعضای خانواده ات را. بیش از آن که فرزندت را ببینی و گوش ب�ه س�خنان خ�انواده ات بس�پاری، ب�ا غ�رش گ�وش خراش و

 چهره ی دوداندود ماشین  آالت فوالدی سروکار داری. در مقابل چه به دست می آوری؟ اگر شانس خ�وبی داش�ته باش�ی، دس�تمزدی�

 چهار یا پنج میلیون تومانی که کفاف مخارج خودت و خانواده ات را تا ماه بعدی نمی دهد. کافی است همسرت یا فرزن�دت بیم�ار

 شود تا ناگزیر به خرج کردن از اندک پس اندازت یا دست دراز کردن پیش این و آن شوی. بگذریم از این که یک نیمه از عم��رت

 را که در محل کار به سر می بری، همچون برده و اسیر با تو رفتار می شود و با مدیران و کارفرمایانی سروکار داری که بابت تحقیر

و دستور دادن به تو و همکاران ات مزدهای کالن می گیرند. 

 چرا چنین است؟  مگر نه این که ما هستیم که شبانه روز چرخ ماشین آالت را به حرکت درمی آوریم؟� مگر نه این که برج های بلن��د

 شمال تهران را ما می سازیم؟ پس چرا خود باید در آلونک های نمور پایین شهر زندگی کنیم؟ مگر ن�ه این ک�ه تم�یزی و پ�اکیزگی

 خیابان های لوکِس مناطق مرفه نشین شهر محصول رنج و عرق ما هستند و درخت�ان و گل ه�ای خن�دان پارک ه�ای زیب�ای ش�هر از

 دستان پینه بسته ی ما طراوت می گیرند؟ پس چرا کوچه و خیابانی که ما در آن خانه داریم چ��نین ک��ثیف و پ��ر چاله چول��ه اس��ت و

 فرزندان مان در میان خاک و ِگل بازی می کنند؟ چرا با وجود سودهای چندصد میلیونی و چند میلیاردی کارفرما، بابت چند ده هزار

 تومان افزایش مزد، پرداخت سر وقت حقوق، یک وعده شام یا نهار، یک دست لباس کار و ده ها مورد دیگ��ر  بای��د ب��ا کارفرم��ا و

نمایندگان اش ساعت ها و روزها چانه زد و از هر ده مورد یکی اش را هم نتوان گرفت؟

  از این دست سوال ها زیاد می توان پرسید. غالباً وقتی با بقیه ی همکاران ام سر این قبیل مسائل ب��ه ص��حبت می نش��ینم، می بینم� ک��ه

بیشترشان به یکی از دو شکل زیر به این پرسش ها پاسخ می دهند: 

 - فقط در این کارخانه و کارگاه وضع چنین است. فالن کارخانه خیلی خوب به کارگران اش می رسد. شام و نهار می ده��د. پای��ه1

حقوق بیشتری می دهد و غیره. اگر فالن جا کار کنیم وضع مان� بهتر است

 - اینجا ایران است و دولت طرف سرمایه دارها و پول دارها است. مشتی چپاول گر� سِر کار هستند و حق و حقوق ک��ارگر و فق��را2

 برای شان اهمیتی ندارد. در فالن کشور اروپایی و امریکایی کارگران وضع زندگی خیلی بهتری دارند و دولت ب�ه ک�ارگران و فق�را

هم می رسد.

 برایم جالب است که هر دو پاسخ یک نقطه اشتراک دارند: جایی هست که وضع اش از اینجا به�تر اس�ت ام�ا م�ا ب�ه آن دسترس�ی

 نداریم. البته هر دوی این پاسخ ها بهره ای از حقیقت برده اند. اما انگار یک جای کار می لنگد. انگار حقیقتی بیان می شود تا حقیقتی

 دیگر را بپوشاند. این واقعیتی است که همیشه کارخانه و شرکتی وجود دارد که وضعیت و شرایط ک��ار در آن به��تر از کارخان��ه و

 شرکتی دیگر باشد، اما آدمی� کمی که فکر کند متوجه می شود که آسماِن کارگری همه جا یک رنگ است. چرا ب��ا وج��ود اختالف

 میان شرایط این بنگاه و آن بنگاه، کارگر جماعت همیشه هشت اش گرِو نه اش است و سرمایه دار جماعت از س��ختی روزگ��ار خم
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 به ابرو نمی آورد. چرا هرچه که می گذرد� وضع برای ما بدتر می شود، اما از رونق و تجمل و شلوغی فروشگاه های عظیم و ب��زرگ

مناطق مرفه کاسته نمی شود. پس باید اصل ماجرا چیز دیگری باشد. چه حقیقتی است که پوشیده می ماند؟�

 کارگران و سرمایه داران:# دو اردوگاه

 پیش از هرچیز، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه داری است. در این نظام تولیدی، سرمایه دار، کارگر را برای زم��انی مش��خص و در

 ازای پرداخت� مزدی� مشخص به کار می گیرد و در طول آن زمان مشخص هرچ�ه ک�ه بتوان�د از ک�ارگر ک�ار می کش�د. این مس�ئله

 چندان به بدطینتی یا خوش قلبی شخِص سرمایه دار ربطی ندارد. ظاهراً این امر، مس��ئله ای ب��دیهی، پیش پ��ا افت��اده و ط��بیعی به نظ��ر

می رسد. با این همه همین مسئله ی به ظاهر ساده و طبیعی، دقیقاً ریشه ی وضعیت کارگران است. ببینیم چگونه؟

  در تولید سرمایه دارانه، کارگر جزئی از نیروهای مولد به شمار می رود. یعنی کارگران در کنار ماشین آالت و مواد اولیه، سه رکن و

  وهخواهد از تجهیزات و ماش��ین آالت اش نه��ایت اس��تفاده را ب��رد طور که سرمایه دار می پایه ی تولید محصول نهایی هستند. همان

 بیش��ترینمی کوش��د از ک��ارگران اش هرچه سریع تر مواد اولیه را به محصول نهایی برای عرضه در بازار بدل کند، با همین نگاه نیز 

  را ب�ه ب�ازار عرض�ه کن�د ت�ا س�ود بیش�تری محصولی هرچه بیشترکار را بیرون بکشد. سرمایه دار می خواهد در زمانی هرچه کمتر

 به دست آورد. برای این کار الزم است که ماشین آالت با نهایت توان و سرعت در فرآیند تولید حضور داشته باشند و مواد اولیه ب��ا

 این ل��وازم و تجه��یزاتکه سرعتی هرچه بیشتر مصرف� و به محصول نهایی بدل شوند. اما کارگران، اپراتورها و تکنسین ها هستند 

  کارخانه ها و کارگاه ها بدون حضور ک��ارگران،ِ. ماشین آالتکنند و تعمیر و نگهداری می ،را روشن می کنند، به حرکت در می آورند

. فوالدی به دردنخوری هستند که باید خاک بخورندِقطعات

  در نظ�ام تولی�د1پس هرچه چرخ های صنعت سریع تر بچرخ�د، مغ�ز و دس�تان ک�ارگر ن�یز بای�د س�ریع تر و دقیق ت�ر عم�ل کن�د.

 سرمایه داری، کارگران نه در مقام انسان، که در مقام اجزا و قطعاتی از ماشین آالت ظ��اهر می ش��وند و س��رمایه دار همچ��ون اش��یا و

 ماشین آالت با ایشان برخورد می کند. خستگی و فرسودگی جسم و جان کارگر و بهره کشی از ک��ارگر، ک��ه معن��ایی ج��ز واداش��تن

 ه یکارگر به عدم استراحت و تکاپوی بی وقفه در محیط کار ندارد، نه فقط ناشی از بدطینتی سرمایه دار بلکه بیش از هر چیز ن��تیج

 جایگاهی است که کارگر در این نظام تولیدی دارد. نتیجه ی سرمایه داری است. یعنی ِنظم

 حال ببینیم کارفرما چگونه از این جایگاه کارگر سود مضاعف و بیشتر می برد. کارفرما می تواند سرعت تولی��د را دو ی��ا س��ه براب��ر

 کند. یعنی در یک شیفت کاری، دو یا سه برابر محصول بیشتر تولید کند. به عنوان نمونه در یک کارگاه تولید سرامیک، می توان ب��ا

  تُن نیز رساند. ب��ا این ک��ار200 تُن در یک شیفت کاری به 100افزایش سرعت دستگاه ها و فشار مضاعف به کارگران، تولید را از

 سود کارفرما دو برابر شده است. اما آیا در هیچ کارگاهی مزد کارگران نیز دو برابر می شود؟ واضح است که خیر. کارفرما ب��ه ازای

ساعت کار به کارگران اش مزد می دهد و نه میزان تولید. اما می تواند هرچه که خواست از کارگران اش کار بکشد. 

 بسیاری از کارفرمایان، با افزایش تولید، عالوه بر دستمزد ماهانه، به کارگران شان پاداش کار )نقدی و غیرنقدی( می دهند. هر کسی

 که در کارخانه ها کار کرده باشد می داند که مقدار این پاداش در برابر مزد ماهیانه چندان چشمگیر نیست. مق��دار این پاداش ه��ا در

  با این حال تفاوت در میزان همین پاداش های پرداختی، یعنی پاداش هایی2بهترین حالت به کمتر از یک چهارم� مزد ماهیانه می رسد.

چنان سریع که کارگر می بایست حین انجام وظیفه شام و نهارش را بخورد و بعضًا چنان سریع تر که حتی فرصت صرف همان شام و نهار را نیز ندارد.  گاه آن 1
 الزم به ذکر است که در بسیاری از کارخانه های تولید محصوالت خوراکی و شوینده، بخشی از پاداش در قالب پرداخت های غیرنق2دی ب2ه ک2ارگران انج2ام 2

 می شود. یعنی کارفرما بخش کوچکی از محصوالت در انبار مانده ی کارخانه را نثار کارگران می کند. به عن2وان مث2ال ک2ارگری ک2ه در کارخ2انه ی شیرین عس2ل
ماهانه در تولید چندصدهزار ُتن محصول خوراکی نقش دارد، در آخر ماه از موهبت دریافت چند کیلوگرم بیسکوئیت و شیرینی برخوردار می شود!
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 که در نهایت ُمسکنی برای وض��عیت این ک��ارگران به ش��مار می رود، یکی از عوام��ل مهمی اس��ت ک��ه س��رمایه داران را در پیش��گاه

 چنان که دیدیم، تمامی سرمایه داران جدا از این ک��ه »خ��وب« ی��ا »ب��د« کارگران به دو دسته ی »خوب« و »بد« تقسیم می کند. اما هم

وامی دارند� و از حاصل آن چیزی به کارگران پرداخت نمی کنند.  بیشترِباشند، کارگران را به کار

  سریع تر کار کردن یعنی استهالک و فرسودگی جسم و جان، یعنی حوادث کاری و هزینه ه��ای درم��انی بیش��تر. ب��رای،برای کارگر

 کارگر دریافت آن قسمت از مزدی� که در ازای کار کردن سریع تر و بیشتر دریافت نمی کند، یع��نی وض��عیت معیش��تی به��تر، یع��نی

 پوشاک و خوراک بهتر برای همسر و فرزندان. اما برای سرمایه دار سریع تر کار کردن کارگر و عدم پرداخت� بخشی از م��زد، یع��نی

 سود بیشتر، محصول بیشتر، احداث کارخانه های بیشتر. تفاوتی بزرگ در اینجا است. برای کارگر ب��ه معن��ای ب��ود و نب��ود زن��دگی

  سود. دو اردوگاه وج��ود دارد. در یکی کوش��ش ب��رای زن��دگی به��تر و درِشدن یا بیشتر است، برای سرمایه دار مسئله بر سر کمتر

  ب��رعکس. آی��ا می ت��وان این دالل ه��ای زندگی کارگران ب��دتر و، . هر چه سود سرمایه داران بیشتردیگری کوشش برای سود بیشتر

 کارگران را به دو دسته ی خوب و بد تقسیم کرد؟ ِزندگی

 اما این تنها جایی نیست که کارگران ضرر می کنند. می دانیم که سرمایه دار می خواهد بیشترین سود ممکن را از فروش محصول اش

  مش��ابه در ب��ازار تع��یین کن��د، ن��اگزیر اس��ت ازِ محص��ولِ که نمی تواند برای محص��ول اش قیم��تی بیش از قیمتاوبه دست آورد. 

 هزینه های تولید بکاهد. بنابراین سرمایه دار که درصدد است تا تجهیزات و مواد اولیه اش را به ارزان ت��رین قیمت ممکن خری��داری

 کند تا بتواند سود هرچه بیشتری دریافت کند، با یکی دیگر از لوازم تولید یعنی کارگر نیز بر همین سیاق برخ��ورد می کن��د. یع��نی

 کارگران را به کار بگیرد و این یعنی کسر از مزد، کس��ر از پرداخت ه��ای نق��دی و غیرنق��دی و می کوشد تا با هزینه ای هرچه کمتر

غیره.

  البته در اینجا کارگر با ماشین آالت و مواد اولیه دو تفاوت عمده دارد. اوالً سرمایه دار نمی تواند هزینه های الزم برای ماشین آالت و

 مواد اولیه ی مورد نیازش را هر اندازه که خواست کاهش دهد. اما تا جایی که زورش برسد می تواند هزینه های الزم ب��رای ن��یروی

 می تواند برای هر اشتباهِ طبیعی ک��ارگر جریمه ه��ای کار را کاهش دهد. می تواند با هزار حقه و دوز و کلک، از مزد کارگرش بزند.

 خ��اطر خس�تگی و نقدی در نظر بگیرد. برای مثال اگ�ر ک�ارگری ب��دون اطالع ب�ه م�دیریت کارخان�ه از ک�ار غیبت کن��د، اگ�ر به

 خواب آلودگی ناشی از فشار کاری، موجب ُکند شدن یا توقف خط تولید شود، با کسر کار، کسر از پاداش و غیره مواجه می ش��ود.

 همچنین سرمایه دار با انتصاب سرپرست های خودفروخته از میان کارگران به مدیریت و سرپرستی کارخانه و کارگ��اه، ارائه ی اقالم

 مورد نیاز برای کار )همچون لباس کار، دستکش و کاله ایمنی، گوشی( را کاهش می دهد. حق کارگران برای مرخصی� با حقوق را

پا می گذارد� و با حقه های کثیف آسیب هایی را که در کارگاه به کارگر وارد آمده به گردن خود کارگران می اندازد. ِر زی

 تفاوت دوم آن که ماشین آالت در مالکیت سرمایه دار قرار دارند و وی ناگزیر است در صورت خرابی، هزینه های الزم برای تعم��یر،

 ها را بپردازد.� اما کارگران تنها تا آنجا در مالکیت سرمایه دار قرار دارند که س��الم باش��ند. بن��ابراین س��رمایه دار نگهداری و اسقاط آن

 می کوشد تا هزینه های الزم برای نگهداری از کارگران )همچون بیمه، سختی کار، حق اوالد، حق خواروبار، ارائه ی لوازم ایم��نی و

 خود باز کند. ِغیره( را از سر

 تمامی این موارد در دو سطح انجام می شوند. سطح اول همان محل کار است. در اینجا ممکن است یک سرمایه دار، به هزار و یک

 دلیل، از جمله توان رقابتی بیشتر، پیروی از الگوهای مدیریتی و استراتژی های تولیدی متفاوت، دسترسی سخت یا آسان به نیروی

  و البته خو ش طینتی و خوش قلبی! بهتر از سرمایه داری دیگ��ر ب��ه3ن شاخه ی تولیدی، حفظ وجهه ی عمومی شرکتآکار ماهر در 

 این مورد بیشتر برای شرکت های بزرگ صدق می کند. برای نمونه هلدینگ های بزرگی از قبیل میهن، کال2ه و غ2یره ب2رای حف2ظ وجهه ی عم2ومی ش2رکت و 3
تبلیغات عمومی شرایط مناسب تری برای کارگران اش مهیا می کند.

3



 ک��ارگران درِ ی��ا بیش��تر ، در اینجا نیز سخت گیری علیه کارگران و آزار و اذیت کم��تر تر دیدیم پیشنان کهچ کارگران اش برسد. هم

 محل کار، به یکی از معیارهای شناسایی سرمایه دار به عنوان سرمایه دار »خوب« و »بد« تبدیل می شود. حال آن ک��ه ع��دم کم ک��ردن

 ا استفاده از آن حقه ها و ترفندهای کثیف، نه معیاری برای »خوب« بودن کارفرما بلکه حق کارگران بمحل کارهزینه های کارگر در 

 و وظیفه ی کارفرما است. حقی که به علت عدم مط��البه اش از ج��انب ک��ارگران و س��کوت در براب��ر کارفرم��ا و البت��ه سودپرس��تی

 ی��ا سرمایه داران غالباً پایمال می شود. در واقع سرمایه داران با توجه به پارامترهای گوناگون در واحد تولیدی خود در س��طح کم��تر

  اما در همه ی این موارد اشتراک در یک چ��یز اس��ت و آن،ی از این حقه ها و ترفندها برای تضعیف کارگران استفاده می کنندبیشتر

دست می آید. ه  بخش ناچیزی از آن است، بِ کارگران، که مزد تنها معادلِاین که ثروت فزاینده ی آن ها از تصاحب حاصل کارِ

 اما سطح دوم� در جایی دیگر رقم می خورد. یعنی در حوزه ی قانون گذاری. در اینجا دیگر سرمایه داران »خوش طینت« با نوکیس��ه ها

 دور ی��ک م��یز می نش��ینند و و بدطینت ها فرقی ندارند. همگی با چهره هایی عبوس و درهم کشیده و با ناخن خشکیِ� هرچ��ه بیش��تر

 چرتکه می اندازند تا چگونه از حقوق کارگر بزنند. نمونه ی مشخص و مشهورش را در جلسات تعیین مزد سالیانه ی شورای ع��الی

 کار می توان دید. سرمایه داران ایران که در هزاران اتحادیه ی صنفی کارفرمایی و صدها اتاق بازرگانی و ده ه��ا ات��اق ع��الی و غ��یره،

 علی رغم تمام رقابت ها و دشمنی های درونی شان، علیه کارگران متحد شده اند، در جلسات شورای عالی کار نمایندگانی دارند که با

 دیگرش را در تعیین مواد ق��انون حسابگری خالی از احساس یک ماشین، از عدم افزایش حقوق کارگران دفاع می کنند. نمونه های

 مین اجتم��اعی و غ��یره می ت��وان دی��د. بگ��ذریم از پ��رداخت� رش��وه ب��ه کارکن��ان دولت توس��طاکار، در سازوکار سازمان بیمه ی ت��

سرمایه داران برای تعیین قانون به نفع کارفرمایان. 

 به آن پاسخ نخست بازگردیم. اگرچه شرایط کار برای کارگران از یک کارگاه به کارگاهی دیگ��ر می توان��د متف��اوت باش��د، ام��ا در

 نهایت همه ی کارگرانی که در شرکت های مختلف مشغول به کار هستند همان مزدی� را دریافت می کنن��د ک��ه ش��ورای ع��الی ک��ار

  سرمایه داران در تدوین اش نقش اساسی داشته اند. حالهمه یتر  تعیین کرده است. بر اساس همان قوانینی شاغل می شوند که پیش

 از آن می�انگین تع�یین ش�ده در ق�انون ب�ه و غ�یره، کمی بیش�تر یک کارفرما بسته به دالیل و شرایط متف�اوت، ت�وان م�الی بیش�تر

 در وض��عیت زن��دگی ک��ارگران ت��أثیری و بیش��تر از آن می��انگین. آی��ا این کم��تر کارگران اش پرداخت می کند و دیگری کمی کمتر

چشمگیر ایجاد می کند؟ چنین به نظر نمی رسد.

 عدم پرداخت حق و حقوق پولی کارگران نیست. مسئله ی اساسی تر، تحق��یرو دست آخر این که مسئله ی اصلی به هیچ وجه فقط 

 کارگران به شیوه های مختلف در محیط کار است. کارفرما، راهبر و مدیر مجموعه ای است که در آن کارگران نه به عنوان انسان، که

 به عنوان بخشی از »وسایل و لوازم تولید« خریداری می شوند. یعنی به عنوان اشیا. همچون اشیا نیز ب��ا ایش��ان برخ��ورد� می ش��ود. از

 تحقیرهای عادی، فحاشی، عربده کشی و دستورهای اجبارِی روزمره، توسط سرکارگران و مدیران آغاز کنیم. تحقیره��ایی ک��ه تنه��ا

 یک هدف دارند: زیردست بودن و ناچیز بودن کارگر را در برابر دم ودستگاهِ کارفرما ثابت کنند. کارگر باید همیشه جایگاه ناچیز و

 پست خود در برابر کارفرمایی که برای او شغل و درآمد آفریده،  به یاد داشته باشد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. کارفرم��ا

 به شیوه های گوناگون، با توده ی کارگران، همچون موجودات� و کودکانی فاقد شعور برخورد می کن��د. ب��رای نمون��ه، ک��ارگری ک��ه

 راح��تی علت یک اشتباه کاری یا یک اعتراض برای دریافت حق و حقوق خود، به سال ها در یک شرکت به کار مشغول است، به

 اخراج می شود. یک شبه از تمام دوستان و آشنایان و محیطی که بدان خو گرفته بود، جدا شده و همچون یک تک��ه زبال��ه، ب��یرون

 نمی توان##د وانداخته می شود. این در حالی است که طبق قانون کار، اگر کارگران یک کارخانه تشکل صنفی داشته باشند، کارفرما 

  بدون جلب رضایت آن تشکل صنفی، یعنی بدون کسب اجازه از تمامی کارگران کارگاه، کسی را اخراج کن�د. نی��از ب��هحق ندارد

 گفتن ندارد که هیچ کارفرمایی، چه »خوب« و چه »بد«، حاضر نیست بدون وجود اجبار از جانب کارگران، همین حق قانونی را به

رسمیت بشناسد و اجرا کند.
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 این تحقیر و توهین شکل اجتماعی نیز به خود می گیرد و تا بیرون از دیوارهای کارخان��ه کش��یده می ش��ود. کارفرم��ا ک��ه از مح��ل

 دست رنج کارگران اش روزگار می گذراند، اوقات فراغت زیادی دارد. می تواند مطالعه کند، بیاموزد و بعض��اً در کس��وت شخص��یتی

 فرهنگ دوست� و ادیب، ورزشکار و یا حتی سیاست مدار ظاهر شود و در زمره ی به اصطالح نخبگان جامعه قرار بگ��یرد. ح��ال آن

 که کارگر که ناگزیر است نیمی از زمان روزانه اش را به کار بگذراند، فرصتی برای مطالعه و پرورش توانایی های خ��ود ن��دارد. ب��ه

این ترتیب کارگر به موجود نافرهیخته و بی فرهنگ جامعه بدل می شود. 

  سرمایه داران، زندگی مرفه، کارخانه ها و فرهنگ و نخبگی شان را از محل نابود کردن زندگی کارگران، فقر و مس��تمندیهمه یبله، 

 چه کار کنند، هر بیشتری دارند، کارگران باید بیشتر و نافرهیختگی کارگران به دست می آورند. هر چه سرمایه داران اوقات فراغت

 ایشان بافرهنگ تر و شیک پوش تر، کارگرانی که متحد نیستند ناگزیرند نافرهیخته تر و ژنده پوش تر باشند. در برابر این اس��تدالل ک��ه

 سرمایه دار خوب هم وجود دارد باید بگوییم که بله، قطعاً سرمایه دارها هم از وضعیت رقت انگیز زندگی ما کارگران متأثر می شوند

 سیس خیریه های می زنند برای کمک به کارگرانی که در کارگاه دیگر سرمایه داران معلول شده اند. ام��ا متأس��فانهاو حتی دست به ت

 قاعده ی اساسی سرمایه داران چیزی جز این نیست: »اخالق نیکو و نوع دوستی چیز خوبی اس��ت، ام��ا س�ود از ه��ر چ��یزی مهم ت��ر�

است«.

نگاهی به وضعیت کارگران در کشورهای غربی

 نظر می رسد وضعیت کارگران در کشورهای اروپای غربی و آمریکایی بسیار بهتر از کارگران ایران باشد. حقیقتاً نیز چنین است. به

 اما علت چیست؟ در این زمین��ه غالب��اً از وج��ود ق��وانین به��تر، ع��دم م��داخله ی دولت در اقتص��اد، حم��ایت دولت از ک��ارگران و

پیشرفت های تکنولوژیک سخن می گویند. خواهیم دید که این بخشی از ماجرا� است و داستان جنبه های دیگری نیز دارد.

 چیز، می دانیم که در ایران شما هرچه در شرکت بزرگ تری� کار کنید، وضعیت معیشتی بهتری خواهید داش��ت. اگ��ر آن پیش از هر

  چندان تحت مضیقه نخواهید بود. برای مثال کارگری ک��ه درنسبت به دیگر کارگرانشرکت دولتی نیز باشد، به احتمال زیاد شما 

 شرکت ذوب آهن اصفهان کار می کند وضعیت شغلی و معیشتی مساعدتری نسبت به کارگری دارد که در یک کارگ��اه ریخته گ��ری

 خصوصی با چند ده نفر پرسنل مشغول به کار است. می دانیم� که حتی اعتراض و پیگیری حق��وق ک��ارگران این قبی��ل بنگاه ه��ا ب��ا

 اعتراض کارگران بنگاه های کوچک بسیار متفاوت است. همین مسئله در خصوص کارگرانی که در کش��ورهای پیش��رفته ی غ��ربی

 در س��طح زندگی می کنند، صدق می کند. با این حال باید در نظر داشته باش��یم ک��ه ک��ارگران س��اکن در کش��ورهای غ��ربی، بیش��تر

 درآمدها است که با کارگران کشورهای جهان سوم شرایط متفاوتی دارند. آنگاه که به مناسبات و روابط این کارگران با کارفرما ی��ا

 ندازیم متوجه می شویم که تا چه اندازه شرایط کارگرانادولت، و نیز شرایط محیط کار )ایمنی، جایگاه اجتماعی و غیره( نگاهی بی

  تفاوت ها و شباهت ها، نگاهی می ان��دازیمِدیگر مشابه است. برای این منظور و دریافتن در کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته با هم

به وضعیت کارگران معدن های زغال سنگ در ایاالت متحده و  ایران تا مشتی باشد نمونه ی خروار.

  مع�دن مش�غول ب�ه ک�ار12000ه�زار ک�ارگر در  250 قریب به 2019طبق آمار رسمی اداره ی کار دولت ایاالت متحده، در سال 

  تغی��یر چن��دانی2020 این آمار در سال 4 معدن(.1000هزار نفر در معدن های زغال اشتغال داشته اند ) 83بوده اند که از این تعداد، 

  دالر در هفت��ه ب��وده اس��ت.1270 ساعت کار در هفته، تقریب��اً 47، میانگین دستمزد کارگران در ازای  2020نکرده است. در سال 

5 دالر. درآمد ساالنه ی کارگران که توسط اداره ی آمار کار ایاالت متحده منتشر شده به تفکیک به شرح زیر است:27یعنی ساعتی 

4 Fatal U.S. mining accidents in2019, ISHN.com
5 U.S. Burue of Labor Statistics (bls.gov), Industries at a Glance-mininng (except oil and gas): NAICS 212  
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 دالر در سال48800. اپراتور ماشین آالت حفاری و باربری: 1

  دالر در سال76000. کارگران جبهه ی استخراج و مهندسین جبهه ی حفاری و استخراج: 2

 دالر در سال.48100رانندگان ماشین های باربری خارج از معدن:  .3

 هزار دالر در سال است. با توجه به این که میانگین درآمد 22 نفره، تقریباً 3خط فقر مطلق در ایاالت متحده برای یک خانواده ی 

 ط��ور  هزار دالر در سال است پس کارگران معدنی که در جبهه ی کار استخراجی کار می کنن��د به30یک شهروند آمریکایی تقریباً 

 7 برابر میانگین درآمد یک شهروند آمریکایی درآمد دارند. با درنظ��ر گ�رفتن خ��ط فق��ر مطل�ق 2 برابر خط فقر مطلق و 4میانگین 

 10 میلیون تومان در ماه داشته باشد که معادل درآمدی 30میلیون تومانی در ایران، کارگر معدن در ایران می بایست درآمدی� معادل 

برابر درآمد فعلی است.

 مراتب از کارگران ایرانی بهتر است. اما وض��عیت معیش��تی بنابراین پر واضح است که وضعیت اقتصادی کارگر معدن آمریکایی به

 تنها دغدغه ی یک کارگر معدن نیست. معدن ها فضاهای خطرناک، بالقوه ُکشنده و آل��وده ای هس��تند. وض��عیت ایم��نی و بهداش��ت

 شدت کنترل شود. ببینیم وضعیت ایمنی و بهداشت کارگران معدن های آمریکا چه تفاوتی با ایران دارد. طبق کارگران می بایست به

 28هزار کارگر معدن، دچار حادثه شده اند. از این تعداد،  250 کارگر از 4140، تعداد 2020آمار ادار ی کار ایاالت متحده، در سال 

  کشته شدگان در معدن های زغال سنگ مشغول به کار بوده اند. همین آمار و ارقام ب��رای ای��رانِتن کشته شده اند که قریب به یک سوم

  نفر دچار حادثه1538مشغول به کار بوده اند،  1397 هزار کارگری که در پنج هزار معدن ایران در سال 100به این شرح است: از 

  قابل توجه است که وق��تی ب��ه6 تن از آنان در معدن های زغال سنگ شاغل بوده اند.8 نفر کشته شده اند که 36شده اند. از این تعداد 

 طرز معناداری کاهش می یابد. سرانه ی حوادث برای کارگران معدن، در ای��ران و مسئله ی ایمنی در معدن ها می رسیم، اختالفات به

  درصد کارگران معدن در ایران دچار حادثه شده اند( و تعداد1.5 درصد کارگران در آمریکا و 1.6ایاالت متحده تقریباً برابر است )

  درص��د حادثه دی��دگان در ای��ران کش��ته2.3 درصد حادثه دیدگان در آمریکا و 0.7کشته شده ها نیز تفاوتی جزیی را نشان می دهد. )

 شده اند(. جالب آن که هم در ایران و هم در آمریکا قریب به یک سوم کشته شدگان حوادث کارگری در مع��دن، مرب��وط ب��ه بخش

 زغال سنگ بوده اند. اگر پیشرفت های تکنولوژیک عامل وضعیت معیشتی مناسب کارگران معدن در آمریکا بود، می بایستی حوادثی

را نیز شاهد می بودیم.  به مراتب کمتر

 مسئله تنها به اینجا ختم نمی شود. وقتی به مسئله ی بهداشت و سالمت کارگران معدن های آمریکا و نیز به روابط میان کارفرمای��ان

 ندازیم، تفاوت ها بسیار کاهش می یابند و می بینیم که در این زمینه تا چه اندازه وضعیت کارگران در ایران و آمریکااو دولت نگاه بی

 مشابه است. در این زمینه، دو مورد مشخص را بررسی می کنیم. یکی استفاده از تجهیزات مناسب و دیگری وض��عیت بهداش��ت و

سالمت کارگران در معدن های زغال سنگ. 

 کارگران معدن های زغال در معرض غبار خطرناک کربن هستند. غباری که قرار گ��رفتن م��داوم در مع��رض آن ب��ه ب��روز بیم��اری

 کشنده ی آنتراکوز یا سیاه ُششی در فرد منجر می شود. به همین منظور در معدن های زغال س�نگ رگالتوره�ای س�نجش غب�ار به ک�ار

می رود تا زمانی که فضای معدن آلوده است کارگران از معدن خارج شوند و دستگاه های تهویه غبار را از معدن خارج کنند. 

  مورد99 اعالم کرده که در سرتاسر آمریکا تنها 2011-2016در حالی که سازمان فدرال نظارتی در ایاالت متحده، در بازه ی زمانی 

 5 دریافت�ه ک�ه تنه�ا در NPRابتال به بیماری آنتراکوز در میان کارگران معدن های زغال آمریکا مشاهده شده، سازمان م�ردم� نه�اد 

، مرکز آمار ایران.1397نتایج آمارگیری از معدن های در حال بهره برداری کشور- 6

6



  چ��را؟7 بیمار مبتال به آنتراکوز پیشرفته در میان کارگران معدن )مشغول به کار، از کار افتاده و بازنشسته(، وج��ود دارد.2000ایالت 

 چون سود سرمایه دار نه فقط در ایران، بلکه در همه جای جهاِن سرمایه داری از ج�ان ک�ارگر مهم ت�ر اس�ت و از این رو کارفرمای�ان

 معدن های زغال سنگ می توانند به آسانی مجوز فعالیت بگیرند. چگونه معدن های آلوده می توانند در آمریکا به فعالیت خ��ود ادام��ه

  بار در مع��دن های روب��از رگالتوره��ای س��نجش غب��ار را2 بار در معدن های زیرزمینی� و سالی 4دهند؟ بازرسان فدرال تنها سالی 

 قرائت می کنند و به کارفرمایان مجوز سالمت می دهند. این در حالی است که این رگالتورها می بایست به صورت س��اعتی ق��رائت

 ده اس��ت. ب�هزی�ان شوند تا هر زمان که معدن برای حضور کارگران نامناسب بود، معدن تخلیه ش�ود. ام�ا این ام��ر ب�رای کارفرم�ا 

  کارگر معدن در آمریکا، بر اثر ابتال به آنتراکوز، در سکوت و1000این ترتیب روزنامه ی نیویورک تایمز گزارش می دهد که: ساالنه 

 8خاموشی می میرند.

 کارگران معدن های زغال سنگ آمریکا از این لحاظ هیچ تفاوتی با کارگران زغال سنگ در ایران ندارند. دولت ایاالت متحده نه تنها

 به نفع کارفرمایان عمل کرده، بلکه به جعل و دروغ پردازی در آمار نیز پرداخته است. چرا؟ چون دولت ها در جه��اِن س��رمایه داری،

 دست آخر دولت طبقه ی سرمایه دار هستند و به نفع ایشان عمل می کنند. وضعیت این کارگران را در آمریک��ا می ت��وان ب��ا اختالفی

 ناچیز با کارگران معدن های زغال سنگ ایران مقایسه کرد. کارگرانی که به ان��واع بیماری ه��ای ری��وی دچ��ار می ش��وند و هیچ گون��ه

حمایت مالی و درمانی از ایشان صورت نمی گیرد. 

 هم��راه مورد دیگر استفاده از تجهیزات مناسب است. در معدن های زیرزمینی، کارگران می بایست یک کپسول کوچ��ک اکس��یژن به

 داشته باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالی )ریزش تونل، افزایش گازهای سمی چون مت�ان و دیگ��ر ح�وادث( ک�ارگران ب�ه

 اکسیژن دسترسی� داشته باشند. در ایران طبق قانون می بایست کارگران لوازم خودامدادی به همراه داش��ته باش��ند و ط��رز اس��تفاده ی

 صحیح از آن را بدانند. با این همه هیچ کدام از این قوانین در معدن های ایران رعایت نمی شود. به عن��وان مث��ال در ح��ادثه ی مع��دن

  کارگر شد، کپسول های اکسیژنی که برای امدادرسانی وجود داشت خ��الی40 که منجر به مرگ 1396زمستان یورت در اردیبهشت 

 ن معدن که پس از حادثه برای امدادرسانی به کارگران وارد تونل ها شده بود ب��ه علت ع��دم اطالع از ش��ارژابوده و یکی از مهندس

نبودن کپسول اکسیژن جان خود را از دست داد.

 حال ببینیم اوضاع تجهیزات ایمنی در معدن های زغال سنگ ایاالت متحده به چه ص�ورت اس�ت. در ای�االت متح�ده  کپس�ول های

  کیل��وگرم وزن دارد و ب��رای ی��ک س��اعت ش��ارژ اکس��یژن دارد.3اکسیژن امدادی� قابل حمل که کارگران می بایست حم��ل کنن��د، 

  گزارش می دهد ک�ه ن�ه تنه��ا ک�ارگران مع��دن های زغال س��نگ از این کپس�ول ها اس��تفاده2006روزنامه ی نیویورک تایمز در سال 

 نمی کنند، بلکه اصوالً از مزایای همراه داشتن این کپسول ها اطالع ندارند. یک استاد دانشگاه آمریکایی در این خصوص چنین گفته

 اما نمی دانم چرا هیچ کس در بخش خصوصی به فکر اس##تفاده ازاست: »می توان این کپسول ها را حتی بهینه و کم وزن تر کرد ... 

 «. نمونه ای دیگر  استفاده از بی سیم های قدرتمند برای ارتباط کارگران درون تونل ه��ای مع��دن اس��ت. چ��نیناین کپسول ها# نیست

 بی سیم هایی به کارگران امکان می دهد تا هم از ح��وادث رخ داده آگ��اهی یابن��د و واکنش س��ریع داش��ته باش��ند و هم در ص��ورت

 محبوس شدن در تونل، وضعیت و موقعیت مکانی خود را به اطالع نیروهای امدادی برسانند. باز به استناد هم��ان گ��زارش، هن��وز

  به این ها باید افزود: نقش کمپانی های ب��زرگ9تعداد بسیار اندکی از معدن ها چنین بی سیم هایی را در اختیار کارگران قرار می دهند.

معدنی در تصویب قوانین به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران.

7 Epidemic Is Killing Thousands of Cool Miners. Regulators Could Stopped It, NPR.com, Dec,18, 2018.
8 Endemic Problem of Safety in Cool Mining, NewYorkTimes, Jan, 10, 2006.
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 پس می بینیم که کارگران غربی، غالباً تنها به لحاظ درآمدی� که دارند از کارگران کشورهایی چ��ون ای��ران وض��عیت به��تری� دارن��د.

 آن گاه که به دیگر جنبه ها نگاه کنیم می بینیم� که وضعیت کارگران غربی نیز تفاوت چندانی با وض��عیت ک��ارگران در ای��ران ن��دارد.

 دولت به نفع کارفرماها حکم می دهد و قانون تصویب می کند، کارفرما می تواند به سادگی قوانین را دور بزند و مهم تر� از هم��ه این

کارفرمایان به همان شکلی با کارگر برخورد می کنند که کارفرما در ایران. اما منشأ این وضعیت بهتر اقتصادی در چیست؟

  از مهم ترین� علل رفاه اقتصادی کارگرانی که در کشورهای غربی زندگی می کنن��د، ن��ه تکنول��وژی برت��ر و ن��ه دولت ه��ای ب��هیکی

  کشورهای به اصطالح جهان سوم نص��یب دولت ه��ایِ کارگرانِاصطالح آزاد، بلکه سود عظیمی است که از محل استثمار و غارت

 غربی می شود. شاید این مسئله برای مان کمی عجیب باشد یا بزرگ نمایی و اغراق در نظر آید. پس اجازه بدهید باز هم ب��ه آم��ار و

اخبار مراجعه کنیم.

 از کارگران معدن آغاز کنیم. در سطح جه��انی تولی��دات مع��دنی در انحص��ار چن��د ده ش��رکت مع��دنی ب��زرگ ق��رار دارن��د. اغلب

  و ... عالوه ب��ر انج��امواله، گلنکور-اکس��تراتا، نوریلسک، آنگلوآمریکن، بی اچ پی بیلیتونشرکت های بزرگ معدنی جهان،  از قبیل 

 که در قیاس با کشورهای توسعه نیافته، طبقه ی کارگر ب��ه نس��بت م��رفهی )عملیات استخراجی در کشورهایی چون استرالیا و کانادا

  در کشورهایی چون هند، برزیل، کلمبیا و کشورهای فقیر آفریقایی چون سیرالئون، ساحل عاج، گ��ابن و آفریق��ای جن��وبی(،دارند

  بزرگی چون بوشویلد آفریقای جنوبی های غنی و بزرگی را در اختیار دارند. این شرکت ها از طریق بهره برداری از معدن هایمعدن

 )بزرگترین مجموعه ی معدنی جهان که قریب به نیمی از پالتین جهان را داراست( و ب��ا بهره ب��رداری از ه��زاران ک��ارگر ارزان این

 . برای نمونه در حالی که ک��ارگران مع��دن های پالتین در آفریق��ای جن��وبی ماهان��هبه جیب می زنندقبیل کشورها، سودهای کالنی 

  10 دالر  دارد.4000 دالر حقوق دریافت می کنند، کارگر معدن آمریکایی به طور میانگین مزد� ماهانه ای معادل 1000

 یکی از کثیف ترین روش های استثمار و غارت را شرکت های حوزه ی الکترونیک به نمایش می گذارن��د. ش��رکت هایی چ��ون اپ��ل،

 مایکروسافت و سامسونگ برای تولید محصوالت خود به فلزات گران قیمتی همچون کبالت و تانتالیوم نیاز دارن��د. این ش��رکت ها،

 چنین فلزاتی را به قیمتی بسیار ارزان از کشورهایی چون کنگو تهیه می کنند. چرا که معدن های این کشورها، که خود درگیر جنگ

  شبه نظامی به بردگی� گرفته شده اند. این گروه ه��ایداخلی هستند، به دست کارگران و کودکانی استخراج می شود� که توسط گروه ها

  نظامی خود، این فلزات گران بها را به قیمتی بسیار ارزان به شرکت هایی می فروشند� که این روزه��ا به عن��وانهزینه هایمین ابرای ت

  موفقیت و کارآفرینی تبلیغ می شوند. تا آنجا که سازمان ملل بارها خواهان توقف اقدامات این شرکت ها ش��ده اس��ت. ام��انمادهای

 ، سود بیل گیتس ها و وارن بافت ها نیز از جان کودکان آفریقایی مهم ت��ر اس��ت. ب��ه این«سود از همه چیز مهم تر است»طبق قاعده ی 

 فریق��ایی ب��ه خ��اک وآمیوه می نوشد و »از لحظه لذت می برد« که کودک��ان  بآ شرکت اپل یا مایکروسافت در حالی ِترتیب کارمند

خون می غلتند.

 برای روشن تر شدن موضوع می توان صنایع نس��اجی و تولی��د کفش و لب��اس را مث��ال آورد. اغلب ش��رکت های ب��زرگ این ح��وزه

 همچون نایک، پوما، آدیداس و غیره، بخش عمده ی تولیدات خود را به شرکت های پیمان ک��اری در بنگالدش، ویتن��ام، ک��امبوج و

 دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا سپرده اند. جایی که ده ها میلیون کارگر با کار طوالنی مدت و طاقت فرسا و با دستمزد� ماه��انه ی

 ماجرا به حقوق کمتر خالصه نمی شود. شرکت های بزرگ معدنی جهان، با دولت ها دست در خون کارگران دارند. برای نمونه شرکت آنگلوپالتی2نیوم، ک2ه 10
 ، هزاران کارگر2014یکی از شرکت های هلدینگ آنگلوآمریکن است، متولی استخراج چندین معدن بزرگ پالتین در آفریقای جنوبی است. وقتی که در سال 

 این معدن ها در اعتراض به تعدیل هزار نفر از کارگران، دستمزدهای پایین و تبعیض نژادی دست به اعتصاب زدند، دولت دست به سرکوب شدید ک22ارگران به
  کارگر کشته شدند. در آن اعتراضات دولت می خواس22ت ب22ه ه22ر قیمت ممکن ب22ه40بهانه ی تجمع غیرقانونی و حمل سالح (!) زد. در آن اعتراضات قریب  به 

اعتصاب پایان دهد. چرا؟ چون به بیان خود دولت، اعتصاب به تولید شرکت آنگلوآمریکن ضربه می زد! از این قبیل موارد بسیار می توان یافت.
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  دالری در کارگاه های به شدت ناامن مشغول به کار هس��تند. کارگاه ه��ایی ک��ه ه��ر از گ��اهی فرومی ریزن��د ی��ا در آتش100تقریباً 

 می سوزند و هر بار موجب مرگ هزاران کارگر می شوند. برای نمونه یورونیوز فارسی در گزارش��ی می نویس��د: »بنگالدش، پس از

  میالدی� بیش2013 در سال رانا پالزا مرگبار  ی منسوجات در جهان به شمار می رود� ... در فاجعه یچین دومین کشور صادر کننده

  آوار ساختمانی هشت طبقه در داکا جان باختند ... این هزینه ای است که تولی��د ارزان قیمت پوش��اک ه��ر ازِاز هزار کارگر در زیر

  کارگران محروم� تحمیل می کند، پوشاکی که با قیمت بسیار ارزان و کمتر در کشوری همچون بنگالدش تولید یچند گاه به جامعه

  م�ارک دار بعض�ی از ک�ارگرانی  بنابراین اگ�ر دفعه ی بع�دی حس�رت لباس ها11و راهی فروشگاه های کشورهای غربی می شوند«.

اروپایی را خوردیم، بهتر است کمی هم به کارگرانی که در بنگالدش زیر آوار مدفون شده اند فکر کنیم.

 . نمونه ی دیگر را در همین کشورهای مرفه حاش��یه ی خلیج ف��ارس می ت��وان ی��افت. ج��ایی ک��هاستاز این دست نمونه ها فراوان 

 چندین میلیون کارگر هندی، پاکستانی، بنگالدشی و غیره، به بردگی محض کشیده شده اند تا جمعیت کوچک بومی بتوان��د س��بک

 دری��ایی ازبر زندگی مرفه خود را به ُرخ جهانیان بکشد و پایه های استادیوم های عظیم را در قطر، برای میزبانی جام جهانی فوتبال 

  12خون کارگران مهاجر� بنا کند.

 پس می بینیم که اگرچه وضعیت مالی کارگران در کشورهای اروپایی و آمریکایی بهتر از کارگران در کشوری چون ایران است، اما

 ند و در سطح مسائلی چون ایمنی، رفتار کارفرمای��ان و ااوالً این کارگران تنها در سطح درآمدها است که با کارگران ایرانی متفاوت

 حمایت ه�ای حقوقی دولت تفاوت ها بسیار کم�تر می شود. دوم آن که همان سطح ب�االی دستمزدها نیز نه ب�ه علت وجود دولت هایی

  دیگ�ر کش�ورها را ف�راهم کرده ان�د ت�اِ ک�ارگرانِخیرخواه و بی طرف بلکه به علت وجود دولت هایی است که امکان استثمار شدید

  از اتحاد الزم ب�رای ایستادگی در براب�ر س�رمایه داران دولت های،کارگران کشورهای غربی با بهره مندی� از وضعیت معیشتی مساعدتر

 غربی بهره نبرند. آیا چنین دولت هایی را می توان مدافع کارگران نامید؟ دولت هایی که برای جلوگیری از همبستگی کارگران خود،

درآمدهای مضاعفی را از طریق بردگی� و استثمار کارگران کشورهای توسعه نیافته فراهم کرده اند. چنین به نظر نمی رسد.

کالم آخر

 گفتیم که یکی از دالیل وضعیت معیشتی بهتر کارگران در کشورهای غربی، تکیه ی سرمایه داران اروپ��ایی و آمریک��ایی ب��ر س��ودی

 دست می آورند. اما دالی��ل دیگ�ری ن�یز در ک�ار هس�تند. ک�ارگران در است که در قبال استثمار کارگران کشورهای توسعه نیافته به

  ساله ی مبارزه برای حقوق خود به��ره می برن��د و در تش��کل های ب��زرگ200کشورهای اروپای غربی و آمریکایی از دستاوردهای 

  و ها، برای بهبود وضعیت خود در قالب اعتصاب1860کارگری عضویت دارند. برای نمونه در آمریکا، کارگران معدن از سال های 

 هزار عضو دارد. در ح��الی 80 سال قدمت، قریب به 130 بزرگ مبارزه کرده اند و اتحادیه ی کارگران معدن آمریکا با  هایاعتراض

 که کارگران معدن های آمریکا تا دهه های آغازین قرن بیستم بابت اعتصاب و ایجاد تش�کل گ�اه ب�ا احک�ام س�نگین زن�دان مواج�ه

  دستمزدها در معدن های مختلف با هم تفاوت داشت، بر اثر این مبارزات توانستند حقوق و وضعیت بهتری برای خ��ود ومی شدند

  این مبارزات، اجبار دولت فدرال آمریکا به افزایش حقوق کارگران، به رسمیت شناختن ق�انونی اعتص�اب و. نتیجه یدست وپا کنند

حق ایجاد تشکل و تصویب قوانین مربوط به ایمنی در معدن ها بود.

.2017، یورونیوز فارسی، می گرما صدها کارگر بنگالدشی صنعت نساجی را راهی بیمارستان کردبنگرید به:  11
�تان فقط در عربستان قریب به ده میلیون کارگر مهاجر زندگی می کنند. بنگرید به: 12� ، دویچه ول22هپیامدهای اقتصادی سخت گیری بر کارگران مهاجر در عربس

. 2013فارسی، نوامبر 
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 در فرانسه نیز میلیون ها کارگر در اتحادیه های بزرگ حمل ونقل، اتحادیه ی معلمان، پرستاران و غیره متحد و متشکل شده اند. چنین

 150 بلکه کارگران فرانس��ه ق��ریب ب��ه ،وحدتی آسان به دست نیامده و محصول بذل و بخشش دولت های سرمایه داری نبوده است

  قریب به سی هزار کارگر به قت��ل1871گاه که در پاریس  سال است که برای کسب این وحدت جنگیده اند و خون داده اند. چه آن

 رسیدند، و چه امروز که دولت فرانسه بارها با قوانین ضد کارگری خود به ک�ارگران اعالن ن�برد داده اس��ت، ک�ارگران فرانس�ه در

 نبردی پر فراز و نشیب با دولت شان� قرار داشته اند. گاه سازش کرده اند و گاه جنگیده ان��د. گ��اه مبارزه ش��ان ف��روکش ک��رده و گ��اه،

 تا سنگربندی خیابان ها در برابر پلیس و ارتش فرانسه نیز پیش رفته اند. اما بدون م�یراث،� 1968 یا وقایع سال 1871همچون وقایع 

  پر فراز و نشیب هیچ گاه نمی توانستند از حقوق امروزین ش�ان برخ�وردار باش�ند. گ�و این ک�ه ب��ا ف��روکش ک��ردنِآن جنگ و نبرد

 مبارزات کارگران در دهه های اخیر، دولت های غربی و از جمله دولت فرانسه بسیاری از حقوق و قوانینی را که ب��ه نف��ع ک��ارگران

 پا گذاشته اند. خوب است اگر وضعیت مساعد ب��رخی از ک��ارگران اروپ��ایی و آمریک��ایی را می بی��نیم،ِ بود یا تغییر داده اند و یا زیر

تاریخ پر فراز و نشیبی را نیز که این کارگران برای به دست آوردن حقوق  شان از سر گذرانده اند در نظر آوریم.

 حال باید آشکار شده باشد که چرا و چگونه آن دو پاسخ اولیه اگرچ�ه حقیقت داش�تند ام�ا ب�رای پاس�خ دادن ب�ه پرس�ش های م�ا

 نابسنده و ناکافی بودند. کارگران وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی بدی دارند، نه فقط از آن رو که احیاناً در کارخانه یا شرکتی

 کار می کنند که کارفرما حق و حقوق کارگران را »باال می کشد« و نه فقط از آن جهت که در کشور ایران س��رمایه داران راحت ت��ر و

 ساده تر از کشورهای غربی می توانند کارگران را استثمار کنند، بلکه از آن رو ک�ه س�ود س�رمایه دار ج�ز از طری�ق ن�ابودی معیش�ت

 دست نمی آید. سرمایه دار، حتی اگر سرمایه دار خیّر و کارگردوست� هم باشد، برای افزایش سود خود پیش از هرچیز از کارگران به

معیشت کارگران اش خرج می کند، ولو با ناراحتی و تأسف!

 در برابر این دست درازی های سرمایه داران، کارگران تنها یک راه دارند. در برابر سرمایه داران تا آنجا که می توانند متحد و یکپارچه

 شوند. تنها با اتحاد و همبستگی میان کارگران است که می توانیم حق خ��ود و خ�انواده  و همکاران م�ان را از چنگ��ال س�رمایه داران

 رابیرون بکشیم. زمان آن رسیده تا فریب های سرمایه داران و بلندگوهای تبلیغاتی شان در مورد »س��رمایه دار خ��وب و نوع دوس��ت« 

 دور بریزیم. باور به این که سرمایه دار مدافع کارگر نیز وج�ود دارد، م�وجب می ش�ود ت�ا هرگ�اه ک�ارگران ی�ک کارگ�اه ک�ارد ب�ه

 استخوان شان رسید، به جای آن که به فکر ایستادن و پافشاری بر حق باشند، به فکر ی�افتن ج�ایی به�تر باش�ند. ام�ا در آن کارگ�اه

 جدید نیز چندرغازی بیشتر گیرشان نخواهد آمد و حال آن که همه ی دوستی ها و پیوندهای حاکم می��ان خ��ود و همک��اران اش در

کارگاه پیشین را از دست می دهد. به عبارتی طال می دهد و خروس قندی می گیرد.

 نوع دوست ترین سرمایه داران جهان را در همان آمریکا و اروپا می توان یافت. یعنی کسانی چون بیل گیتس، وارن بافت، استیو جابز

 و غیره. ثروت و سرمایه ی کالن این جماعت از طریق استثمار کارگران آسیای شرقی، آفریقا و نیز ک��ارگران آمریک��ایی و اروپ��ایی

 پدید آمده است. گیریم کارگر اروپایی کمتر و کارگر آسیایی بیشتر استثمار شده باشد. گیریم کارگر کارخ��انه ی میهن ی��ا ک��ارگران

 خدماتی بانک صادرات کمتر از کارگران ساختمانی و فصلی استثمار شوند. این مسئله تفاوتی در اصل داستان ایجاد نمی کن��د: این

 دی�ده که ما کارگریم و کارفرمایان استثمارگران ما. در هر صورت این نوع دوست ها در ک�ار اس�تثمار بیش از ه�ر ک�ار دیگ�ری آب

شده اند. زمان آن رسیده تا ما کارگران اتحاد و همبستگی خود را بازیابیم.
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