
 زندگی کارگرانه ای ازگوش

1نوشته ی محمد تقی سلیمانی

معرفی 

 سطح آگاهی کارگران در محیط های مختلف نسبت به وضعیت خود و جایگاه شان در نظام تولیدی سرمایه داری، بس��ته ب��ه

 عوامل گوناگون از جمله نوع محیط کار از منظر تمرک�ز و تقس�یم ک�ار، س�ابقه ی مب�ارزاتی ک�ارگران در آن ش�اخه، ن�وع ک�ار و

  این ک�ارگران ب�ا س�طوح آگ�اهی متفاوت ان�د ک�ه،مجم�وعدر درجه ی اهمیت آن برای نظام سرمایه داری متفاوت خواه�د ب�ود. 

 پیشرو برمی خیزند.ِ طبقه ی کارگر را می سازند و از درون این موجودیت ناهمگن است که کارگرانِموجودیت

  ه��ر روزه ش��انِگاه ترین کارگران نیز با پوست و گوشت خود درک می کنند و جزیی از مشاهده ی زیستاآچه را که ن اما آن

  در ب�ر هم�ان پاش�نه یِکارفرما، پیمان ک�ار و زمین دار( و چرخی�دن است، افزوده شدن بر ثروت سرمایه دار )یا همان صاحب کار،

 پیش��رو و ارتق��ایک��ارگراِن سابق برای کارگران است. این همان اساسی ترین نقطه ی مشترک میان کارگران است که با کوشش 

آگاهی می تواند به همبستگی و اتحاد طبقه ی کارگر در برابر طبقه ی سرمایه دار بیانجامد.

  پیشرو شرایط تحمیل شده بر خود و هم قط�ارانش را قض�ا و ق�در الهی نمی پن�دارد و ب�ر روی همین زمین م�ادی درِکارگر

 چه نظام سرمایه داری بر طبقه ی کارگر تحمیل می کند، جز با مشارکت توده ی جستجوی علل آن برمی آید. او درمی یابد که آن

 کارگران قابل تغییر نخواهد بود و از این رو می کوشد با قدم گذاشتن در مسیری پُر سنگالخ، همک�ارانش را ب�ه اس�تثمار ن�یروی

کارشان آگاه کند.

 گردآوری اطالعات از زیست متفاوت کارگران در نواحی مختلف، آشنایی با رویکردش�ان ب�ه مس�ائل روز ج�اری در ای�ران و

 جهان، مشاهده ی مناسبات حاکم بر محیط کارهای بزرگ، متوسط و کوچک و نوع زیست روزمره ی ش��ان، ش��ناخت از وض��عیت

 عمومی طبقه ی کارگر در ایران را برای کارگران پیشرو فراهم می کن�د. این ش�ناخت توش�ه ای ب�رای تحلی�ل وض�عیت موج�ود و

تعیین نوع مداخله ی متناسب با آن را در مبارزه ی جاری در محیط های کاری گوناگون فراهم می کند.

 چنین ره توشه هایی مقدمه ای خواهد بود برای انجام فعالیت منسجم طبقاتی میان توده ی کارگران. شناسایی معض��الت ب��ه

 شکل گیری مطالبات کارگران هر واحد صنعتی و یا هر ناحیه منجر می شود و شناسایی ویژگی های کارگران و کوش��ش بی وقف��ه

در جهت ارتقای آگاهی آن ها امکان برآورد قدرت طبقه ی کارگر در نواحی مختلف را جهت سازمان دهی طبقه فراهم می کند. 

  متولد شد. او از نوجوانی با مبارزه ی ج�اری علی��ه نظ�ام1328محمد تقی سلیمانی از اعضای سازمان انقالبی حزب توده در خارج از کشور، در سال   1

 سلطنتی و امپریالیسم آمریکا همراه شد و سپس برای ادامه ی تحصیل به ایتالیا رفت و به عضویت کنفدراسیون جهانی دانش�جویان ای�رانی در آم�د. او در

  توسط ساواک دستگیر شد و1355 برای پیوند با مبارزه ی زحمتکشان به ایران بازگشت و این گزارش حاصل چنین فرآیندی است. در سال 1354سال 

.در اثر مقاومت در برابر بازجویی ها، بر سر آرمان خود در زیر شکنجه جان باخت
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 برخی از مواردی که در راستای گردآوری اطالعات برای کسب شناخت از طبقه ی ک��ارگر بای�د ب�دان ها توج�ه داش�ت، ب�ه

:2دست پیشروان طبقه ی کارگر به صورت زیر فهرست شده است

نام صنعت-1

سن و جنسیت کارگران-2

تعداد کارگران-3

الن. متوسط هفتگی و ساالنه.-4 lحقوق و دستمزد: )الف( کارآموزان؛ )ب( دستمزد: روزانه یا مقاطعه ای؛ پرداختی دال

رد و در خان�ه، در ص�ورت انج�ام ک�ار ب�ه این-5  )الف( ساعات کار در کارخانه. )ب( ساعات کار زی�ر نظ�ر کارفرمای�ان خُ�

شیوه های متفاوت. )پ( کار شبانه و کار روزانه.

ساعات غذا و نحوه ی برخورد.-6

 نوع کارگاه و کار: ازدحام بیش از حد، تهویه ی معیوب، کمبود نور خورش��ید، اس��تفاده از چراغ ه��ای گ��ازی. نظ��افت و-7

غیره.

ماهیت اشتغال.-8

اثرات جسمِی کار.-9

وضعیت اخالقی. آموزش.-10

 وضع تجارت: تجارت فصلی یا تجارت کم و بیش یکنواخت در همه ی فصول سال، تجارت با نوسان های زیاد، تج��ارِت-11

پذیرای رقابت خارجی، تجارتی که اساساً درگیر رقابت داخلی یا خارجی است، و غیره.

 این اهمیت دارد که در گزارش کارگری به پیشینه ی مبارزه ی طبقاتی در آن صنعت معین و محیط کار مشخص و ی��افتن

 پیوندی میان تجارب پیشین با مبارزات فعلی توجه شود. محیط کار از نظر ایمنی و امکانات اولیه از جمله س��رویس بهداش��تی،

 هارخوری و متراژ مکان تولید و ابزارآالت تولید باید بررسی شود. به آشنایی کارگران با قوانین موج��ود در ق��انون ک��ار ای��ران وان

 همچنین رعایت یا عدم رعایت آن در محیط توجه شود. کسب اطالعاتی درباره ی رسانه ها و شبکه های اجتماعی ای که کارگران

 عموماً اطالعات خود را در مورد مسائل گوناگون از آن دریافت می کنند، منجر به شناسایی منابعی خواه��د ش��د ک��ه در افک��ار و

اعمال آنها تاثیرگذارند.

  ک�ه ب�ه، از جمل�ه کارگاه ه�ای خی�اطی،رو نمونه ای است از یک گزارش کارگری در محیط های ک�ار کوچک  پیِشِگزارش

 دست محمد تقی سلیمانی گردآوری شده بود. علت بازنشر این گزارش به هیچ وجه تحلیل طبقه ی کارگر در آن ب��ازه ی زم��انی،

 تحلیل سیاسی نویسنده پیرامون رابطه ی سرمایه داری ملی و س��رمایه داری انحص��اری امپریالیس��تی، رابطه ی طبقه ی ک��ارگر ب��ا

  نگاه تیزبین سلیمانی برای ثبت زیس��ت روزم��ره ی3سرمایه داری ملی و نحوه ی مواجهه با امر سازمان یابی طبقه ی کارگر نیست.

 کارگران، اشتراک ها و تفاوت های  الیه های مختلف در طبقه ی کارگر و عناصر سازنده ی آگاهی کارگران، این گزارش را به متنی

آموزنده تبدیل کرده است. 

 مورد از سوی کنگره ی بین المللی کارگران انقالبی )انترناسیونال اول( جهت فراهم سازی شناختی از طبقه ی کارگر پیشنهاد شد. 11 این  2

  که به نوعی همراهی مبارزاتی کارگران و سرمایه داری ملی را علیه دشمن مشترک شاه و«رابطه ی میان کارگر و کارفرما»نظرات نویسنده، در بخش   3

  باید� در بستر نظریات حاکم بر سازمان انقالبی حزب توده و دیگر سازمان های مائوئیست آن دوران نق�د گ�ردد. ح�اکم،امپریالیسم به ذهن متبادر می کند

 ، از انگاره های ناصحیح این سازمان ها بوده است.50نشدن مناسبات سرمایه داری و نیمه مستعمره خواندن کشور ایران در دهه ی 
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گوشه ای از زندگی کارگران

 استثمار و ستم - زنجیری سنگین بر دست و پای میلیون ها زحمتکش ایرانی - خستگی، فرسودگی، درد و ان��دوه، چ��یزی

است که در چهره ی یکایک خیل بی پناه در هر لحظه می توان دید.

 قبل از طلوع آفتاب سر هر چهارراه و در طول خیابان ده ها تن از مردم درمان�ده را می بینی�د ک�ه ب�ا نگاه ه�ای کاوش�گر در

 انتظار ند تا سرویس های کارگاه و کارخانه ها )که به مراتب در شرایطی پست تر و کش��نده تر از اردوگاه ه��ای ک��ار اجب�اری اس�ت(

 رسند و آن ها را ببلعند و چون الشه های گوشت روی هم بریزند و در کام اردوگاه ها - این غول های آه��نین - تخلی��ه کنن��د.بفرا

  ص�ف های طوی�ل ک�ارگران را در ایس�تگاه های اتوب�وس مش�اهده می ک�نیم ک�ه در انتظ�ار، ه�واِومیش اندک زمانی پس از گرگ

 می ایستند تا هر چه زودتر خود را به اس�ارتگاه های کوچ�ک و ب�زرگ برس�انند و چ�ون مه�ره ای کوچ�ک و بی ارزش در البه الی

 ن ستم دیدگان اعم از کوچک و جوان و پیر، زن و مرد محکوم اند از طلوع تا غ��روب، م��داوم وآچرخ ها و دندانه ها مدفون گردند. 

 اش�ند. فق�ر و گرس�نگی،بکه لحظه ای مجال اندیشیدن به سرنوشت ش�وم و رقlت ب�ار خ�ود را داش�ته  پیگیر بردگی کنند، بی آن

 بیماری، نداشتن تأمین، مزد کم و گرانی سرسام آور کاالهای مورد نیاز، نداشتن مسکن و هزار مشکل دیگر ک��ه ه��ر ی��ک چ��ون

 کوهی عظیم بر پشت این ت�وده ی س�تم دیده س�نگینی می کن�د. از ی�ک س�و ک�ار کوبن�ده و از س�وی دیگ�ر فش�ار کارفرم�ا ب�ر

  اینان که کاسه ی صبرشان لبریز شده، می کوشند تا به  گونه ای زنجیرها را پاره کرده و از،بیچارگی شان می افزاید. در این شرایط

 می برند که کارفرما و رژیم نه تنها جوابگوی خواسته های شان نیستند، بلکه می کوشند بیش از بند برهند. آن ها هر روز بیشتر پی

 پیش بر استثمارشان بیافزایند و خون شان را بیشتر بمکند. اینک برای آن ها زمان عصیان ف�را رس�یده و ن�یز زم�ان س�تیز ب�رای

رهایی.

وضع کارگاه ها

 قبل از هر چیز ضروری است که با اشاره ای کوتاه، با شرایط بیغوله ه�ایی ک�ه قس�مت عم�ده ی زن�دگی ک�ارگران در آن ه�ا

 آشنا شویم. در این گزارش کوشیده شده وضع کارگرانی که در کارگاه های کوچک ب�ه ک�ار مش�غول اند و ن�یز ش�رایط، می گذرد

کارگاه بررسی و مطالبی در مورد زندگی آن ها ذکر شود.

 به طور کلی کارگاه های کوچک بیشتر به مخروبه های زمان جنگ شبیه اند. فاق�د ه�ر گون�ه وس�ایل ایم�نی ب�وده و از نظ�ر

 بهداشت و آسایش نیز کمترین توجهی به آن ها نمی شود. به ندرت در گوشه و کنار شهرها، کارگاه هایی به چشم می خورن�د ک�ه

 توجهیبه آن ها نیز نظر بهداشتی و آسایش از  دقت بنگریم، متوجه می شویم که ا چه اگر به آن ها ب.ساختمان آن ها نوساز باشد

 نشده و فاقد وسایل ایمنی می باشند. هوای بسیاری از این کارگاه ها در تابستان به شدت گرم و در  زمستان عکس آن است. ب��ه

 طور کلی فاقد مستراح و دست شویی هستند و در گاراژها و پاساژ ها، در یک قسمت یک یا چند توالت قرار گرفت��ه ک��ه ب��ه علت

 آلوده بودن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. هوای داخل کارگاه ها به علت تراکم جمعیت و گاز و دودی ک�ه توس�ط دس�تگاه ها

 کثیف و خفقان آور بوده و سالمت کارگران را به شدت به خطر می اندازد.،تولید می شود

چند نمونه

 در طبقه ی دوم یک ساختمان مخروبه واقع در یکی از کوچه های بازار تهران کارگاهی قرار دارد که در آن انواع کی��ف.1

 و چمدان ساخته می شود. پرده ای کلفت، وصله دار و کثیف جلوی در آویزان است. پس از ورود، در تاریکی باید از یک

 ردیف پله ی شکسته و خراب باال رفت )ارتفاع هر پله نیم متر است(. ردیف پله ها با یک زاویه به وسط ی�ک س�الن ب�ه

 طول و عرض تقریباً هفت متر در پنج متر ختم می شود. تمام فضای این سالن توسط میزه��ای ک��ار، تخت��ه ی��ا فی��بر،

 چرم، کیف و چمدان اشغال شده است. هوای داخل آن آلوده و به علت کمبود روزنه تاریک اس��ت. تنه��ا روش��نی این

 سالن از چند چراغ کوچک که نوری ضعیف در فضای خفقان آور آن پخش می کند، تأمین می گ�ردد. این کارگ�اه یکی
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 از صدها کارگاهی است که به طور غیرمجاز مشغوِل کار ند )در بازار ته�ران نمونه ه�ای ف�راوانی از این گون�ه کارگاه ه�ا

 وجود دارد. همچنین در زیرزمین های برخی از منازل قدیمی و ...(، زیرا که صاحبان آن ه�ا ب�رای اس�تفاده ی بیش�تر و

 استثمار افزون تر کارگران از یک سو، نپرداختن مالیات، حق بیمه و ... از سوی دیگر چنین شیوه ای را اتخاذ کرده ان��د.

در کارگاه های فوق معموالً هفت کارگر مشغول کار هستند.

 کارگاه خیاطی در طبقه ی چهارم یکی از پاساژ های نوساز مرکزی تهران، شش متر طول و سه متر عرض دارد. در این.2

 کارگاه پنج چرخ خیاطی و دو میز بزرگ کار وجود دارد که سرتاسر کارگاه را اشغال کرده است. معموالً تعداد کارگران

 این قسمت هشت نفر می باشند. این کارگاه نیز چون تمامی کارگاه ها فاقد مستراح و دست شویی است و ک��ارگران آن

مجبورند از مستراحی استفاده کنند که صدها نفر از کارگران و عابرین و مشتریان پاساژ از آن استفاده می کنند.

 کارگاه کش بافی، طبقه ی زیرین یکی از پاساژهای نوساز واقع در نواحی مرکزی تهران، این کارگ��اه تقریب��اً بزرگ��ترین.3

 کارگاه تولیدی پاساژ می باشد که شامل دو قسمت است. بخش اول کارگاه به طول هفت متر و عرض ش��ش م��تر ک��ه

 خود به وسیله ی فیبر به سه قسمت که از داخل به یک�دیگر مربوط ان�د، تب�دیل ش�ده اس�ت. ارتف�اع کارگ�اه در تم�ام

قسمت ها سه متر است.

  در قسمت عقب به طول هفت متر و عرض سه و نیم متر، چند دس��تگاه کوچ��ک کش ب��اف و س��ه دس��تگاه(الف

 بزرگ )که تقریباً تمام فضای کارگاه را اشغال می کند( ق�رار گرفت�ه اس�ت. دوک ه�ای نخ ب�ر روی این ماش�ین ها ق�رار

 گرفته و به طوماری بافته تبدیل می گردند که به دور محورهایی پیچیده می شوند. در این قسمت معموالً س��ه ت��ا پنج

نفر کار می کنند.

  یک قسمت از جلوی کارگاه به طول دو و نیم متر و عرض یک و نیم م�تر. در این قس�مت دو وی�ترین، ی�ک(ب

 میز برای بُرش، میزی برای بسته بندی و یک صندوق نسوز و یک نیمکت قرار دارد. بر روی دیوار فی�بری از دو ط��رف

 )یک طرف مربوط به کارگاه عقب، یک ط�رف مرب�وط ب�ه قس�مت جل�و( قفس�ه بندی ش�ده اس�ت. در این قفس�ه ها و

 همچنین بر روی نیمکت و در دو ویترین، بسته های بلوز، دوک ها و ... قرار دارند. کارگران این قسمت معموالً تا چهار

نفر می باشند.

 بخش دوم کارگاه به طول و عرض سه متر بوده، به وسیله ی فیبر از بخش اول جدا شده و کاماًل مجزا است. یک

 میز بُرش، دو چرخ دوزندگی، دستگاهی دیگر برای دوخت )دستگاه دانه گ�یری(، ی�ک نیمکت، س�ه ص�ندلی و ح�دود

 شش کارتُن بزرگ وجود دارد که تمام فضای کارگاه را اشغال کرده اند و کارگران برای قرار گ�رفتن در پش�ت چرخ ه�ا

مجبورند از روی وسایل حرکت کنند. تعداد کارگران این قسمت پنج تا هفت نفر است.

 تراکم وسایل را در محیط کارگ�اه و تجم�ع ک�ارگران را در این س�لول های تن�گ ومی توان ، توجه به موارد باالبا 

 کشنده حدس زد. صاحبان کارگاه فوق از سه نفر از کارکنان این کارگاه اند که در کارگ�اه ب�زرگ ب�ه ک�ار ش�بانه روزی

مشغول اند )یکی از آن ها شب ها نیز در کارگاه می ماند(.

 در این کارگاه نیز از مستراح و دست شویی خبری نیست و ک�ارگران مجبورن�د از مس�تراح و دست ش�ویی پاس�اژ

 استفاده کنند. در طبقه ی همکف پاساژ قسمتی به دست شویی اختصاص داده شده اس��ت. چه��ار دس��تگاه مس��تراح و

 یک دست شویی در این قسمت قرار دارد. مستراح ها تاریک و بدون شیشه اند. دو تای آن ها ک�ه ب�ه علت خ�رابی قاب�ل

 استفاده نیستند. دو تای دیگر به قدری آلوده و متعفن است که امکان چن�د لحظ�ه توق�ف ن�یز در آن مش�کل اس�ت.

 دست شویی آن به قدری کثیف است که مجرای آن همواره گرفته و آب و کثافت از آن ل��بریز می ش��ود. ب��ا توج��ه ب��ه

 که این پاساژ نوساز است، می توان دریافت ک��ه در کلیه ی پاس��اژهای ق�دیمی وض��ع مطالب فوق و در نظر گرفتن این

چگونه است.
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 ته�ران. س�اختمان پاس�اژ ق�دیمی، فاق�دی ب�افی، واق�ع در طبقه ی پنجم یکی از پاس�اژهای مرکز کارگاه کوچک کش.4

  وسایل ایمنی و بهداشتی، دارای راهرو های تنگ و کارگاه های کوچک است که اک�ثراً کارگاه ه�ای کش ب�افی وهرگونه

 تریکودوزی می باشند. کارگاه مورد نظر اتاقی است به طول چه�ار م�تر، ع�رض س�ه م�تر و ارتف�اع س�ه و نیم م�تر. در

 قسمتی از این اتاق به ارتفاع دو متر از کف کارگاه به وسیله ی تخته اتاقکی ساخته اند. در این کارگاه س��ه زن و چه��ار

 مرد کار می کنند. در قسمت پایین دو دستگاه کش بافی، چرخ برای پیچیدن نخ به دور دوک ها، دو میز و وسایل دیگر

 قرار گرفته است. در اتاقک چوبی دو چرخ دوزندگی و لوازم دیگر قرار دارند. سه زن کارگر در این قسمت مشغول ب��ه

  کارند. اتاقک چوبی که سه طرف آن را دیوار احاطه کرده و طرف چهارم آن را پ�رده ای ض�خیم پوش�انده، ب�ه ص�ورت

 زندان درآمده اس�ت. از س�پیده ت�ا ش�ام س�ه زن زحمتکش و رنج دی�ده ک�ه ب�ه علت اعتق�ادات م�ذهبی از آن خ�ارج

 نمی ش��وند، در این محفظه ی خفق��ان آور، در این ش��رایط توان فرس��ا ب��ه بافن��دگی مش��غول اند. عموم��اً زن��انی ک��ه در

 کارگاه های کوچک کار می کنند، وضعی این چنین دارند. معموالً حدود دوازده ساعت کار می کنند و غذای مختص��ر و

 ساده شان را که از خانه می آورند، در همان محل می خورند. کارگاه های کش بافی عموماً به علت مصرف نخ هایی ک�ه از

 ای تریک��ودوزیه ه��مواد نفتی ساخته می شوند، در معرض آتش سوزی قرار دارند. تا به حال در تع��داد زی��ادی از کارگا

 آتش سوزی رخ داده که به علت عدم وجود وسایل ایمنی، حریق شدت یافته و به چند کارگاه دیگر نیز س�رایت ک�رده

است.

مسکن

 کارگران عمدتاً مجبورند با خانواده های چندین نفری خود در یک اتاق که بی شک به یک زاغه شبیه است، زن��دگی کنن��د.

  )اتاق( بسیار گران است و نس�بت ب�ه درآم�د ک�ارگران، ش�رایطی طاقت فرس�ا و کمرش�کن را ب�رای این طبقه ی«خانه»اجاره ی 

 جا که بیغوله هایی در ح�ال ری�زش وج�ود ستم دیده به وجود می آورد. محله های کارگران در شهرها به خوبی مشخص است. هر

  بی شک محل زیست گروه های کثیری از کارگران است. در تهران، کارگران به طور مثال در آریانا،،دارد و یا زاغه هایی دیده شد

، شوش، مسگرآباد، خزانه، دوالب و ... زندگی می کنند. 4جوادیه، غار

  اولین چیزی که توجه را جلب می کن��د، پس��تی و بلن��دی این محل��ه،در ناحیه ی غار هنگامی که به کوچه ها وارد می شویم

 است. خاک و گل و کثافت تمامی محله را پر کرده است. خانه هایی  می بینیم که از سطح کوچه در حدود ده متر پایین ترند که

 در آن ها اتاق های خیس و مرطوب، محیط آلوده و کثیف و فقر و فالکت به چشم می خورد. این محله مجم�وعه ای از خرابه ه�ا و

  ب�ه دکان ه�ایم�دامدر ب�رخی از محله ه�ا، بیغوله هاست که هر کدام ده ها تن از توده های استثمار شده را در خود گرفته است. 

 مخروبه ای برمی خوریم که اگر شب ها به داخل آن ها نگاه کنیم کم وبیش حدود ده نفر را می بینیم که از فشار گرسنگی و ضعف،

 ز کرده اند. اینان گروه ه�ای مه�اجران روس�تایی اند ک�ه از فش�ار فق�ر و تنگدس�تی وِتوان حرکت در آن ها نیست و در کنار هم ک

بیکاری به شهرها و به خصوص تهران می آیند.

ساعات کار

 چه که در قانون کار آمده )هش��ت  ساعت بوده و برخالف آن12در کارگاه های کوچک ساعات کار به طور متوسط بیش از 

 در بیش تر موارد کوچک ترین مبلغی ب��رای این س��اعات ک��ار اض��افه پ��رداختکه ساعت( رفتار می شود. مسئله ی مهم این است 

 نمی شود. البته ساعات کار عمدتاً به دلخواه صاحبان کار در فصول مختلف و با کم و زیاد شدن مقدار کار تغییر پیدا می کند. در

 بعضی از کارگاه ها با زیاد شدن کار، کارگران مجبورند شبانه روز به کار بپردازند. در این شرایط برای کارگران امکان خ�واب بیش

 از دو تا چهار ساعت در شبانه روز نیست و آن هم در گوشه ای از کارگاه به روی میز و نیمکت و ی��ا پش��ت دس��تگاه. کارگاه ه��ای

 خیاطی در دو ماه آخر سال اکثراً چنین وضعی را دارند. وضع کارگاه های تریکوبافی نیز در پاییز و زمستان چ��نین اس�ت. زم��ان

صرف غذا عمدتاً از نیم ساعت تجاوز نمی کند که آن هم معموالً در محیط کارگاه انجام می گیرد.

 محله ی دروازه غار4
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دستمزدها

  دستمزد ها آن گون�ه پ�ایین اس�ت ک�ه کف�اف خ�وردن غ�ذایی س�اده را هم،با وجود گرانی سرسام آور و روز افزون در ایران

 نمی دهد. مزدها عموماً از دوازده تومان کم تر است. عده ای روزانه و عده ای هفتگی مزد می گیرند. در شرایط فعلی، مسئله ی مهم

 دیگری که زندگی کارگران را به خطر انداخته و آن ه�ا را بیش از پیش تحت اس�تثمار بهره کش�ان ق�رار می ده�د، پ�ایین آم�دن

 دستمزد ها است که این خود در اوضاع کنونی وضع آنان را رقت آورت�ر می س�ازد. ب�ه ط�ور مث�ال در ی�ک کارگ�اه کش ب�افی ک�ه

 کارگران آن برحسب تعداد کاری که انجام می دهند مزد می گیرند، کارفرمایان به دلیل کم بودن بازار فروش، قیمت آماده شدن

  ریال کاهش دادند. کارگران ن�یز بع�د از م�دتی مش�اجره و10 ریال به 12یک بلوز را که توسط هفت کارگر انجام می گرفت، از 

 یبرخورد، شرایط را پذیرفتند و مجبور به آماده کردن تعداد بیش تری از کاال شدند. اگر قبول نمی کردن�د ک�ار ب�ه کارگ�اه دیگر

داده می شد. 

 عده ای از کارگران با فروش لوازم خانه و یا قرض، پولی فراهم کرده و وسایل اولیه را برای کار در خانه تهی��ه کرده ان��د )ب��ه

 خصوص کارگران خیاط و تریکوباف( تا بتوانند در خانه کار کنند. آن ها وضع به م�راتب اس�فناک تری از دیگ�ران دارن�د. ش�رایط

 که در خانه کار می کنند یا در کارگاه( برحسب تعداد کاری است که آماده می کنند و پرداخت مزدها به این کارگران )اعم از آن

از کلیه ی مزایا چون مزد روزهای تعطیل و غیره هم بهره ای ندارند. 

 الزم به تذکر است که مسئله ای به عنوان مرخصی و ی�ا تعطیلی در کارگاه ه�ای کوچ�ک وج�ود ن�دارد. البت�ه در ب�رخی از

 اصناف با مبارزاتی که کارگران در این زمینه کرده اند، تعطیلی روزهای جمع��ه اجب��اری اس��ت. ب�رخی از کارگاه ه��ا ن�یز نیمی از

 گونه مرخص�ی اس�تحقاقی س�االنه بهره من�د نیس�تند و دریچ روزهای جمعه را تعطیل می کنند. کارگران کارگاه های کوچک از ه

مواقع اضطراری نه تنها مجبورند که از مزد صرف نظر کنند، بلکه امکان از دست دادن کارشان هم هست. 

 کارگران که در ابتدا معموالً به صورت پادو در قسمت های مختلف مشغول به کار می ش�وند، در س�نی هس�تند ک�ه از نظ�ر

قانون کار )حتی برای کارآموزی( مجاز شناخته نشده اند. سن شش تا هفت سالگی عموماً زمان آغاز استثمار است. 

 کارگران در ایران )به خصوص در کارگاه های کوچک( اکثراً تا آخرین لحظات حیات در حال بیماری و ناتوانی )به دلیل فقر

 و تنگدستی ناشی از استثمار( به کار مشغول اند و بدون کوچک ترین پش�توانه و برخ�ورداری از کم ت�رین وس�ایل آس�ایش، تحت

سخت ترین شرایط ممکن، با زندگی سراسر اسارت شان وداع می گویند. با چند نمونه آشنا شویم:

  سال( را در یکی از کارگاه های تریکودوزی می بینم با جثه ای کوچک. به عنوان پ�ادو درهفتکودکی خردسال )حدود -1

 این قسمت مشغول به کار است. روزانه پنج تومان مزد می گیرد. از ساعت هشت صبح تا ده شب )در بعضی مواقع ب��ه

 علت کار زیاد بیش تر از این نیز کار می کند( به طور مداوم به کار مشغول بوده و در ح��رکت اس��ت. نظ��افت کارگ��اه و

 چرخ ها به عهده ی اوست. حمل بلوزها )در خالل روز او را زیر تلی از بلوز می بینیم که ب�ه س�رعت از ی�ک کارگ�اه ب�ه

 کارگاه دیگری می برد(، شکافتن نخ های اضافی و خرید غ�ذا و س�یگار و غ�یره، ازجمل�ه کاره�ایی اس�ت ک�ه او انج�ام

 هار بیش از نیم ساعت فرصت ندارد که آن را هم در گوشه ی کارگاه می خورد. مح�ل زن�دگی اشامی دهد. برای صرف ن

در مسگرآباد و محل کارش خیابان شاد آباد است و چون اکثر کارگران تریکوباف، چند ماه از سال بیکار است.

 ... چهارده ساله، کارگر زبده ی در و پنجره ساز. روزانه هفت تومان مزد می گیرد. از طلوع آفتاب تا غروب ک��ار می کن��د.-2

 برای خوردن غذا بیش از نیم ساعت فرصت ندارد. محل غذاخوری اش گوشه ای از کارگ��اه اس��ت. ب��ه اتف��اق خ��انواده ی

  به عنوان سرایدار زندگی می کند. بیش تر کار کارگ�اه ب�ه عه�ده ی اوس�ت. خرواره�ا آهن رایک اتاقیازده نفری اش در 

  جوش می دهد و سنگ می زند. در این کارگاه او هم پادو است و هم کارگر. نظایر این کارگر در این نوع،روزانه می بُرد

کارگاه ها بسیارند و عموماً بین سه تا هشت تومان روزانه مزد می گیرند.

 هار را در کارگاه )محیط آل�ودها... ده ساله، شاگرد مکانیک، روزی سه تومان مزد. صبح تا غروب آفتاب کار می کند و ن-3

و مملو از روغن، گازوئیل و گرد و خاک( می خورد.

6



 ... جوانی است حدود بیست سال سن. در یک قهوه خانه مسئول نظافت کلیه ی وسایل و خرید مایحت��اج اس��ت. روزی-4

 ده تومان دستمزد، بدون روزهای تعطیل. از هفت صبح تا هفت شب دائماً به کار مش�غول اس�ت. زم�ان غ�ذا خ�وردن

ساعت سه بعدازظهر حدود یک ربع ساعت. کیلومترها فاصله بین محل کار و زندگی اش است.

  سال سن. کمک آشپز یک قهوه خانه، روزی ده تومان مزد )بدون ایام تعطی��ل(. ش��روع ک��ار هفت30... متأهل، حدود -5

 صبح، پایان کار شش بعدازظهر. نوع کار: نظافت ظروف و وسایل آشپزخانه، خرید مواد مربوط ب�ه آش�پزخانه و کم�ک

در کاِر خانه و کمک در کار طبخ و غیره.

 ... سیزده ساله، پادوی خیاطی، واقع در یکی از پاساژهای مرکزی. شروع کار از هفت صبح، پای��ان ک��ار )در فص��ل های-6

 مختلف و با درنظر گرفتن وضع کار( هفت تا ده شب متغیر. روزی پنج تومان مزد می گیرد )ب�دون روزه�ای تعطی�ل(.

 خرید کلیه ی مایحتاج کارگران و کارگاه، نظافت و کمک به کارگران از جمله وظایف اوس��ت. در این قس��مت الزم ب��ه

  که دریافت می کنند )از دو تومان تا هفت تومان و در بعض��ی ازیتذکر است که، کلیه ی پادوها با در نظر گرفتن مزد

 کارگاه ها نیز به عنوان کارآموزی مزدی به آنها تعلق نمی گیرد(، تقریباً تمام مایحتاج شان را خ��ود ت��أمین می کنن��د. از

 هار، شام، کرایه ی اتوبوس، حمام، اصالح و ... . ب�ا توج��ه ب��ه کلیه ی خرج ه��ا و گ��رانی سرس��ام آور دراجمله صبحانه، ن

 ایران، به خوبی می توان دریافت ک�ه در روز بیش از دو توم�ان غ�ذا نمی توانن�د بخورن�د. ب�ه ط�ور کلی ی�ا ن�ان خ�الی

 می خورند یا گهگاه چای شیرین و پنیر نیز چاشنی آن می شود. گروهی از این کودکان در برخی از کارگاه ه��ا مه��ارت

 کافی در کار دارند. لیکن صاحب کارگاه برای استثمار و استفاده ی بیش تر، آن ها را به ص�ورت پ�ادو ب�ه ک�ار گماش�ته

 است تا از نیروی کار آنان استفاده ی بیش تر ببرد. آن ها عموماً در خالل روز بارها از صاحبان کارگ��اه کت��ک خ��ورده و

مورد فحاشی قرار می گیرند.

 در رابطه با دستمزدها یک نکته را باید یادآور شد. استثمار و س��تم در کارگاه ه��ا و کارخانج��ات کش��ورهای نیمه مس��تعمره

 بسیار شدید است. همان طور که می دانیم کار کارگر به دو بخش کار الزم و کار اضافه تقسیم می شود ک��ه ک��ار الزم ب��ه ص��ورت

 مزد به او برمی گردد تا بتواند خود را زنده نگاه دارد و کار اضافه را سرمایه دار غصب می کن��د. م��یزان اس��تثمار معم��والً )ولی ن��ه

 همیشه( تمام مقدار کار اضافه است ولی در اکثر کشورهای نیمه مستعمره وضع از این هم ب�دتر اس�ت. در اینج�ا س�رمایه دار ن�ه

 تنها تمام کار اضافه بلکه در اکثر موارد بخشی از کار الزم کارگران را نیز غصب می کند. مقدار کار الزم، حداقلی برای زنده نگ��اه

 داشتن کارگران جهت ادامه ی کار و استثمار آن هاست، لذا گ�رفتن ک�ار الزم ب�ه معن�ای پ�ایین ب�ردن س�طح معیش�ت ح�داقل

 کارگران برای ادامه ی حیات طبیعی است. در اینجا نه تنها نیروی کار، بلکه خود کارگر از طرف س�رمایه دار اس�تثمار می ش�ود و

5.«متمدن تر»لذا در اکثر موارد مرگی زودرس را به بار می آورد. این همان استثمار وحشیانه ی بردگان است ولی با رنگ و لعابی 

  در پرداخت مزدها اس�ت. یع�نی ک�ارگر ب�ر«تعدادکاری»یکی از شیوه های پیاده کردن چنین استثماری، استفاده از روش 

 حسب ساعت کاری که نیروی کارش را به سرمایه می فروشد مزد نمی گیرد، بلکه مزدش بر حسب تعداد قطع�ات ک�االیی اس�ت

  سرمایه دار مزد ساخت یک قطعه کاال را مقداری تعیین،که تهیه می کند )مثاًل بلوزی پنج ریال و غیره(. در اکثریت مطلق موارد

 می کند که کارگر تنها با صرف نیروی کار بیشتری می تواند همان مقدار مزدی را که کارگر ساعتی می گیرد، به دست آورد. این

 در حقیقت طوالنی کردن ساعت کار و لذا شدت بخشیدن به استثمار کارگران است. در شیوه ی پرداخت مزد نسبت به س��اعات

 ک�ه مس�ئولیت اس�تفاده  چ�ه این،کار، کارگران با آهسته کار کردن می توانند میزان استثمار خ�ود را ت�ا ح�دی تخفی�ف بدهند

  را ب�ه دوش خ�ود ک��ارگران«مس��ئولیت» کارفرما این «تعدادکاری»حداکثر از نیروی کار آنان، با کارفرما است. ولی در شیوه ی 

 که نیروی ک��ارش بازتولی��د ش��ود  مزد یا قیمت کاالی نیروی کار، بیانگر ارزش این کاال است که توسط ارزش وسایل معاش مورد نیاز کارگر برای این 5

 تعیین می گردد. قسمت کار الزم از کار روزانه مقدار این ارزش را بازتولید می کند.� استثمار با فرارفتِن کار روزانه از حد کار الزم شکل می گیرد. مقدار کار

 اضافی،� زمان اضافه شده به کار الزم است که در آن کارگر ارزش اضافی را خلق می کند که توسط سرمایه دار معادلی� برایش پرداخت نمی گ�ردد. عرض�ه و

 تقاضا مانند هر کاالی دیگری موجب نوسان قیمت نیروی کار باالتر یا پایین تر از ارزش آن می شود و به طور خاص مبارزه ی طبقه ی ک��ارگر تعری��ف ح��د

 کمینه ی وسابل مورد نیاز برای ادامه ی حیات انسانی را تحت تأثیر قرار می ده�د. در ج�ایی ک�ه این مب�ارزه در س�طح پ�ایینی اس�ت طبقه ی س�رمایه دار

می کوشد با کاهش هر چه بیشتر دستمزد این حد کمینه را به حداقل ترین میزان که ادامه ی بقاء فیزیکی است، تقلیل دهد. )پانویِس بازنشر( 
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 می اندازد و آهسته کاری به ضرر آن ها تمام می شود. این نوع مزدگیری معموالً همراه با کار پراکن�ده در خانه ه�ا اس�ت و ش�رایط

 نامناسبی را برای تشکیل اتحادیه های کارگری به وجود می آورد و به نوبه ی خود امنیت اشتغال را کم کرده و کارفرمایان را قادر

 ، ب�ار فش�ار«تع�دادکار»می سازد که در مواقع کم شدن بازار فروش، به سادگی بتوانند با تقلی�ل دس�تمزدها ی�ا اخ�راج ک�ارگران 

اقتصادی را به دوش کارگران انداخته و سود خود را حفظ کنند.

رابطه میان کارگر و کارفرما

 در برخی کارگاه ها میزان بهره ای که صاحبان آن می برند، چندان زیاد نیست. در این نوع کارگاه ها خود کارفرمایان هم ب��ه

  در کارگاه هایی که کارفرمایان بهره ی قابل توجهی نصیب شان می شود تضادها مشخص تر، روابط اینکار مشغول هستند. به دلیل

 شده و رابطه ی خصمانه میان دو گروه حکم فرما می شود. اعتراضات فراوان در این گونه کارگاه ه��ا و همچ��نین اعتص��ابات، خ��ود

  زیرا در همه ی؛ تضادی آشتی ناپذیر بین این دو گروه احساس می شود،چه مسلم است نمودار خوبی از این تضادها است. اما آن

 شرایط )چه کارفرما بهره ای بیش یا کم ببرد( یک موضوع به چشم می خورد و آن این است که ک��ارگران از وج��ود شخص��ی ب��ه

 اسم کارفرما بیزارند. حتی در شرایطی که رابطه ای دوستانه میان آن ها برقرار باشد. کارفرمایان در هر شرایطی باشند، به دالی��ل

 وضع طبقاتی خود لحنی تحکم آمیز نسبت به کارگران دارند و باز به همان دلیل خواستار بهره کشی بیش تر از کارگران هس��تند

و این خود عامل به وجود آورنده ی تضادهاست.

 صاحبان این نوع کارگاه ها در جوامعی نظیر ایران، خصلت ویژه ای دارند که درک ص�حیحی از آن ب�رای پیش�برد مب�ارزه ی

 طبقاتی پرولتاریا دارای اهمیت است. مقام این بورژوازی کوچک و متوسط در بخشی از مناسبات تولیدی جامعه ی م��ا خص��لتی

 دوگانه به طبقه ی او می بخشد، چه از یک سو تحت ستم امپریالیستی و بوروکرات-کمپرادوری است و از سوی دیگ��ر ب��ه ن��وبه ی

خود طبقه ی کارگر را استثمار می کند.

 مقدار و نوع سرمایه و امکانات تولید و توزیع کاالیی سرمایه های بزرگ و انحصاری خارجی و داخلی با سرمایه ی ملی قابل

 مقایسه نیست. سرمایه ی امپریالیستی با دارا بودن چنین امکاناتی می تواند کاالهای خ�ویش را ارزان ت�ر تولی�د کن�د، وس�یع تر و

  س�رمایه ی ملی را تحت فش�ار و خط�ر ن�ابودی ق�رار«6امپینگ»دموثرتر به فروش برساند و یا ب�ا اس�تفاده از ش�یوه هایی نظ�یر 

 می دهد. سرمایه های بزرگ امپریالیستی و انحصاری در حیطه ی عمل خویش بازار انحصاری به وجود می آورند و بدین وسیله یا

 ند و یا شرایط رقابت را به نفع خویش تغی��یر می دهن��د.گیری می کناز رقابت آزادانه ی کاالهای بورژوازی کوچک و متوسط جلو

 سرمایه های انحصاری امپریالیستی در اکثر موارد انحصار مواد خام، مواد واس��طه ای و وس��ایل تولی��دی )ماش��ین آالت( را ن��یز در

 دست دارند و لذا با تعیین قیمت های گران و با باال بردن آن ها، خرج تولید بورژوازی ملی را باال می برند و بدین وسیله مق��داری

 از سود او را صاحب می شوند. این یکی از اشکال مهم کشیدن ارزش اضافه از کشورهای عقب مانده توس��ط امپریالیس��م اس��ت. و

 باالخره سرمایه های امپریالیستی و انحصاری با هزار و یک بند، قوانین و مقررات و سیاست های اقتص��ادی دول��تی را در خ��دمت

 خود دارند و بدین وسیله شرایط را برای تأمین حداکثر سود، کم ترین خرج و داغان کردن رقابت های کوچک محلی برای خ��ود

فراهم می سازند.

 تحت چنین شرایطی است که بورژوازی کوچک و متوسط در تولید ش�رکت دارد. از این رو ب�ورژوازی کوچ�ک ب�رای حف�ظ

 موجودیت خود و بورژوازی متوسط برای حفظ رقابت خویش در بازار )اگر ورشکسته نشود(، یا باید متوجه دیگ��ر ش��اخه هایی از

 تولید شوند که سرمایه ی انحصاری و امپریالیستی تاکنون در آن ها نفوذ نکرده، یا به تولی�د ک�االیی قاب�ل رق�ابت ب�ا کااله�ای او

 بپردازند. تحت شرایط توصیف شده، این امر با کم کردن خرج تولید و این خرج هم عمدتاً با کم کردن مزدها و ازدی��اد اس��تثمار

 کارگران امکان پذیر است )چون زورشان به کم کردن قیمت مواد خام، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای امپریالیست ها نمی رس�د(.

 این در حقیقت انداختن قسمت بزرگی از بار رقابت و ستم امپریالیستی بر دوش طبقه ی کارگر است که بای��د این ب��ار اض��افه را

عالوه بر استثمار شدید خویش به دوش بکشد.

توزیِع به یک باره ی کاالهای� مشابه به قیمت ارزان برای داغان کردن رقابت داخلی 6
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 در چنین شرایطی، کارگران میهن ما تحت استثمار و ستم سرمایه ی بزرگ انحصاری و امپریالیستی و ملی بوده و استثمار

 وحشیانه و برده وار آنان نیز ناشی از این شرایط تولیدی در کشورهای نیمه مس�تعمراتی اس�ت. طبقه ی ک�ارگر بن�ا ب�ر م�اهیت و

  در حالی ک�ه تض�اد ب�ورژوازی.موضعش در تولید و به خاطر رسالت تاریخی اش با هر گونه سرمایه ای در تضاد آش�تی ناپذیر است

 کوچک و متوسط با سرمایه ی انحصاری و امپریالیستی برای حفظ موج�ودیت خ�ود جهت اس�تثمار ک�ارگران و ی�ا ب�ردن س�هم

 بیشتری از این استثمار است. از این رو تنها طبقه ی کارگر است که قادر است مبارزه ای پیگیر را بر علیه امپریالیسم تا به آخر به

پیش برد و دیگر طبقات خلق را به دور و بر رهبری خویش برای این امر متحد کند.

 بر اساس این مناسبات تضاد و وحدت منافع با بورژوازی ملی و با در نظر گرفتن مرحله ی دموکراتیک انقالب در میهن م��ا

 اس�تثمار و س�تم امپریالیس�ت ها، فئودال ه�ا وب�ا است که مشی مبارزه ی طبقاتی او نیز در این مورد تعیین می گردد. از یک س�و 

 سرمایه داری بوروکرات که در رژیم شاه متبلور می شود دشمن است و وظیفه ی اساسی وی متحد کردن تمام طبقات مترقی ب��ه

 دور خود برای نابودی این دشمن مشترک است. تنها پس از آزاد کردن تمام طبقات ستم دیده است که نبرد نهایی اش ب��ا تم��ام

 بورژوازی آغاز می شود. از سوی دیگر او تحت استثمار بورژوازی ملی نیز قرار دارد و باید از منافع آنی و حفظ و باال بردن س��طح

 معیشت و شرایط کار خویش نیز دفاع کند و این دو را با هم به درستی تلفیق کند. در این امر وی همیشه با مب�ارزه ب�ه خ�اطر

 طرد گرایش تریدیونیستی و تنگ نظرانه و گرایش عدم هرگونه مبارزه ای با سرمایه ی ملی که هر دو به منافع عالی طبقاتی او در

 رهبری انقالب دموکراتیک نوین زیان می رساند، روبرو است و با طرد آن هاست که می تواند به وسیله ی حزب کمونیست مب��ارزه

و رسالت خویش را به درستی انجام دهد.

برخی از خصوصیات طبقاتی

 چه که از طرف شخص مورد اعتمادشان مطرح می شود، ب�ا دقت ف�راوان و ص��داقت کام��ل در کلیه ی موارد کارگران به آن

 گوش داده و می کوشند تا از آن بیاموزند. در شرایطی که نکته ای را متوج��ه نمی ش��وند و ی��ا در آن نقطه ی مبهمی وج��ود دارد،

 سؤال می کنند و سعی در یافتن آن را دارند. یکی از خصوصیات ارزنده شان فروتنی و تواضع آن هاست. به کسی که اعتماد کنند

در هر شرایطی که باشد، مورد احترام آن هاست. آن ها از مطرح کردن نکته ای که نمی دانند هراس ندارند.

 که به علت تأثیر فرهنگ استعماری کم و بیش تعدادی از خصلت های خرده بورژوایی و لومپن)مآبانه( در آن ها با وجود این

 ک��ه نفوذ کرده، لیکن این مسئله هرگز نتوانسته در خصلت هایی که خاص این طبقه است، اساساً تأثیر گذارد. البت��ه امک��ان این

 قدر ان�دک و ن�ادر اس�ت ک�ه ب�ه حس�اب گاه با کارگرانی برخورد کنیم که کاماًل تغییر ماهیت داده اند وجود دارد، لیکن این آن

نمی آید. صفا و یک رنگی آن ها، سادگی و خلوص نیت آن ها در همه ی موارد به چشم می خورد.

 در ابتدا و قبل از به وجود آمدن حس اعتماد، برخورد آن ها به شکلی غ�ریب و ن�امطمئن جل�وه می کن�د. این تنه�ا ب�ه این

 دلیل است که آن ها بین خود و قشر روشنفکر فاصله ای عظیم احساس می کنند. این مسئله تا آن زمان ادامه دارد ک��ه احس��اس

 ه زندگی آن ها بیشتر واردببیگانگی از بین نرفته و اعتماد آن ها جلب نشده. در این رابطه، هر چه بیشتر به آن ها نزدیک شده و 

 س��ِت در به وجود آوردن این اعتماد بیشتر موفق می شویم. بی ریایی و فروتنی خصوصیاتی است که در همه ی م��وارد خوا،شویم

 کارگران است و آنان احترام زیادی برای افراد بی ریا و فروتن قائل اند. به زودی با آن ها صمیمی می شوند و اعتماد می کنند. زبان

 آن ها عامیانه، ساده و عاری از ه�ر گون�ه رن�گ و ری�ا اس�ت. مط�الب در ق�البی معم�ولی بی�ان ش�ده و هیچ گون�ه جمله پ�ردازی

 روشنفکرانه ای در آن به چشم نمی خورد. در ابتدا کارگران به علت فاصله ای که بین خود و قشر روش�نفکر احس�اس می کنن�د از

 بیان مطالب هراس دارند، لیکن برای برطرف ساختن این هراس ضروری است که با زبان آن ها و به گونه ای که آن ها می خواهند

 صحبت کنیم. با شیوه ی صحبت، هرچه بیشتر خود را به سطح آن ها نزدیک تر کنیم در پیشبرد ح�رکت م�وفق تر خ�واهیم ب�ود.

که سطح آگاهی خود را به درجه ی شناخت آنان تقلیل دهیم. این مسئله تنها در رابطه با صحبت کردن است، نه این
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  به موقع سرکار حاضر ش��دن و برن��امه ی زن��دگی تک��راری را.مسئله ای که به صورت غریزه درآمده است، انضباط آن هاست

 گر این مسئله است. هرچه بیشتر با شرایط کار خو می گیرند، انضباط آن ها خشک ترانهمواره به یک شکل انجام دادن خود نمای

و جدی تر می شود. این موضوع در حرکت های سیاسی نیز به خوبی مشاهده می شود.

میزان شناخت و آگاهی

 ، گ�روهی می�انه رو و گ�روهی پیش�روناآگ�اهبرای هر طبقه و هر قشر سه گروه مشخص کرده اند. به این ترتیب که گ�روهی 

 باید معیارمان را از این سه گروه مشخص کنیم:،که دچار اشکال و گنگی نشویم وجود دارد. لیکن برای این

  که قشر وسیعی از توده های کارگری را دربر می گیرند، عموماً بی سوادند. بخشی از آن ها که نس��بتاً تعدادش��ان- ناآگاهان1

 ک�ه رابطه ی آن ه�ا ب�ا محی�ط کم نتیجه به علت این زیاد است از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ تر آمده اند و در

 گونه کوبیده است، سطح آگاهی آن ها پایین است و چون تخصصی ندارند به کارهای شاق و ُکشنده تن می دهند و درنتیجه آن

 چ��ه و درهم اند که به هیچ وجه مجال اندیشیدن ندارند. آن ها چون از فشار فقر و تنگدستی به کوچ دادن تن در داده اند، ب��ه آن

  از آن ها هر کدام در فنی متخصص اند. این عده که در میان آن ها کم و بیش افرادییکه به دست می آورند قانع اند. بخش دیگر

 دیده می شوند که خواندن و نوشتن را نیز در سطحی پایین می دانند، بیشتر به دالیل درگیری با مسائل و مشکالت مادی مجال

 پیدا نکرده اند تا سطح شناخت خود را باال ببرند. لیکن تفاوت آن ها با گروه اول در این است که آمادگی پذیرش در آن ها وج��ود

 ها و پیشروان همگام شده اند. البته در گروه اول نیز گهگاه این مسئله بهروداشته و تجربه نشان داده که در بیشتر مواقع با میانه 

چه در مورد گروه دوم الزم به تذکر است رشد آن ها و تغییرشان به عناصر میانه و پیشرو می باشد. چشم می خورد، لیکن آن

 میانه روها بخش بزرگی را تشکیل می دهند. نیازی به تقسیم بندی در این گروه نیست، لیکن باید به میزان آگاهی آن ها- 2

 و حرکت شان اشاره کرد. این گروه بخش بزرگی از نیروی شرکت کننده در مب�ارزات را تش�کیل داده و از آن ه�راس ندارن�د. ام�ا

 که به سطح پیشروان نمی رسند، وجود سطح پایین آگاهی و اندک بودن عناصر پیشرو و در این رابطه انج��ام نگ��رفتن دلیل این

 کار سیاسی در میان آن هاست. در بحث با این گروه این مسئله به خوبی مشخص می گ�ردد. تجرب�ه نش�ان می ده�د ک�ه تب�دیل

آن ها به عناصر پیشرو خیلی سریع و زودتر از حد تصور انجام می گیرد.

  لیکن این ب�دان مع�نی، تعدادشان به طور محسوس�ی کم استناآگاهانکه نسبت به میانه روها و  پیشروان با وجود این- 3

 شمار است. چه اگر مدتی از زندگی را در میان کارگران به سر ببریم، به خوبی درمی یابیم که تا چه نیست که تعدادشان انگشت

 حد عناصر آگاه در میان کارگران وجود دارد. لیکن برای شناخت میزان آگاهی آن ها نی�از ب�ه ی�ک تقس�یم بندی دقی�ق اس�ت و

همچنین در رابطه با آن شرایط و موقعیت شان.

 این گروه به طور کلی تضادهای اساسی و عوامل عمده ی به وجودآورنده ی همه ی ناکامی ه�ا و درمان�دگی ها را ش�ناخته اند.

 گروهی از آن ها که نسبت شان بسیار کم است، مارکسیسم را شناخته و در بعضی موارد به سازمان دهی نیز مشغول اند و ع��ده ای

 از آنان در رابطه با سازمان های مختلف مشغول به فعالیت اند. گروهی تا حد شناسایی مارکسیسم پیش رفته و آم�ادگی پ�ذیرش

 مارکسیسم در آن ها به خوبی دیده می شود. عده ای از آنان با وجود گرایش های مذهبی و تعصبات در صف پیشروان قرار داش��ته

 چه که در تقسیم بندی فوق آمده، نتیجه ی تجارب محدود است ل��ذا و مبارزات را در سطح صنفی به خوبی رهبری می کنند. آن

 گر سطح آگاهی و میزان شناخت کارگران در ش�رایط کن�ونی اس�ت. ب�رای بررس�یاننمی تواند دقیق باشد، لیکن تا حدودی نمای

دقیق تر ضروری است بیشتر با آن ها تماس داشته و در میان آن ها به مدت طوالنی زندگی کرد.

سطح مبارزات

 در کارگاه های کوچک اگرچه تعداد کارگران نسبت به کارخانه ها در س�طح پ�ایینی ق�رار دارد، ولی در برخ�ورد ب�ا آن ه�ا و

 بحث در مورد مسائل مختلف متوجه می شویم که آن ها نیز در مبارزه به گونه های مختل�ف همگ�ام ب�ا س�ایر ک�ارگران ب�ه پیش

 می روند. اعتصابات در این گونه کارگاه ها هرچند زیاد چشمگیر نیست، ولی با وجود این در بعضی مواقع ش�اهد اعتص�ابات چن�د
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 روزه در این کارگاه ها بوده ایم. اعتراضات آن ها که به صورت کم کاری، تخریب و از کار انداختن دستگاه ها، بحث و مجادله انج��ام

می گیرد، فراوان به چشم می خورد. در این رابطه وحدت و همبستگی آنان چشمگیر و کاماًل مشخص است.

نقش کارگران پیشرو

 در کارگاه های کوچک )به خصوص در کارگاه هایی که ک�ارگران ب�ه کاره�ای ظری�ف چ�ون خی�اطی، تریکوب�افی و زرگ�ری

 لئمشغول اند و به طورکلی کار هایی که کارگران در حین انجام آن می توانند با یکدیگر صحبت کنند( کارگران در رابطه ب��ا مسا

 چه بیشتر مواقع در رابطه با مسائل معمولی و مادی زندگی است، لیکن مختلف به بحث و گفتگو می پردازند. بحث های آنان اگر

 در بعضی مواقع نیز بحث های جدی در زمینه ی مسائل صنفی، اجتماعی و سیاسی مشاهده می شود. نقش عناصر پیشرو در این

زمینه و حرکت آن ها کاماًل مشخص است.

 در کارگاه های کوچک حرکت کارگران پیشرو بیشتر در زمینه ی افشاگری و بیان چگونگی استثمارشان می باشد. زمانی که

  به خوبی می توان دریافت که در چه شرایطی ی�ک نف�ر ب�ا پوس�ت و گوش�ت،آن ها در رابطه با مسائل ذکرشده صحبت می کنند

 چه را که آنان می گویند با وجود سادگی بیان و مط�رح ش�دن آن ه��ا در خود فقر و استثمار را لمس می کند. به همین دلیل آن

 قالبی عامیانه، بسیار گیرا و نافذ است. عالقه مند کردن کارگرانی که س�وادی در ح�دود خوان�دن و نوش�تن دارن�د ب�ه مطالع�ه و

  ازجمل�ه حرکت ه�ای ک�ارگران پیش�رو در این گون�ه،همچنین خواندن قسمت هایی از کتب برای کارگران در هنگ�ام اس�تراحت

 کارگاه ها است. معرفی رژیم به عنوان مسبب به وجود آوردن این شرایط )شرایط زندگی خودشان( نیز فراوان به چشم می خورد.

 پیش قدم شدن در مطرح ساختن اعتراضات، برخورد با کارفرما ها، مطرح ساختن خواست ها و نیز برنامه ریزی و اجرای اعتصابات

بر عهده ی این گروه از کارگران )عناصر پیشرو( می باشد.

چند نمونه

  و در مب�ارزاتتبحثی با یک کارگر قهوه خانه بر سر مسئله ی چریک و حرکت چریکی بود. حدود شش کالس س�واد داش�

  مرداد شرکت کرده بود. و در زمان بحث )واقعه ی سیاهکل( حدود سی ودو سال داشت. مدتی از زن�دگی را در زن�دان28قبل از 

 به سر برده و خاطرات و دست آوردهای فراوانی داشت. در رابطه با مسئله ی فوق چنین مطرح کرد: ما نیاز به تشکل و س��ازمانی

 داریم که رهبری کند. برخوردهای چریکی اگرچه خود نشانه ی حرکت است ولی نمی توان��د موفقیت آم��یز و پیروزمن��د باش��د. او

 همواره از شهید شدن رفقای چریک اندوهگین بود و زمانی که یک یا چند رفیق چریک به دست دژخیمان شهید می ش��دند، ب��ا

  و هم�واره اش�عاری در رابط�ه ب�ا ش�رایطتاندوه می نگریست و زیر لب تسلیت می گفت.  مطالعه ی زیادی داشت و ش�عر می گف

 خفقان، سگ صفتی شاه و رژیم که بیشتر آن ها قدیمی بود، می خواند. به عامل اصلی رنج ها واق�ف ب�ود و هم�واره از ی�ک انقالب

توده ای و قهرآمیز صحبت می کرد.

 در بعضی از کارگاه ها کارگرانی را می بینیم که متهورانه و با قدرت و قاطعیت به بررسی مسائل جامعه می پردازند و از نقش

 رژیم سخن می گویند. در مورد مسائلی که آگاهی شان نسبت به آن کم است و یا اشکاالتی برای شان به وجود می آید، به بحث و

 گفتگو می نشینند و آنچه را که نمی فهمند سؤال می کنند و می کوشند تا بیاموزند. آنچه را که در رابطه با نقش کارگران پیش��رو

ذکر شد با چند مثال می توان بر رویش تأکید کرد:

 صبح روز بعد از دادگاه رفقای شهید خسرو گلسرخی و کرامت اهلل دانشیان، یکی از کارگران متن دفاعیات گلس�رخی را ب�ه

 روی کاغذ نوشته و با صدای بلند در محیط کارگاه می خواند. از بی اعتنایی و تهور رفقا در دادگاه با شگفتی سخن می گفت و در

قالب کلماتی ساده و عامیانه واداده گان را به باد طنز و استهزا گرفته بود.

 یکی از کارگران پس از مدتی برخورد و بحث و گفتگو به آگاهی هایی رسیده بود. او پس از مدتی بحث با کارگران کارگاه و

 افشاگری در رابطه با رژیم توانسته بود عالقه مندی اکثر کارگران را جلب کند. الزم به تذکر اس�ت ک�ه تع�داد ک�ارگرانی ک�ه در

 قسمت او کار می کردند هفت نفر بودند و از این تعداد او و دو نفر دیگر سواد خواندن و نوشتن داش��تند و بقی��ه ک��اماًل بی س��واد
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 بودند. کارگر مذکور در ابتدا با مطرح کردن مسائل مربوط به چگونگی استثمارشان  و س��پس برخ�ورد ب�ه عام��ل اص�لی )رژیم(

 چه ک�ه خ��ود مطالع�ه می ک�رد و بحث در م��ورد آن، ب�ه زمینه را برای آموزش آماده کرد و سپس با خواندن قسمت هایی از آن

آگاهی و شناخت کارگران می افزود. 

 تأثیر حرکت او در کارگاه چنین بود: یکی از کارگران به ش�دت عالقه من�د ش�ده ب�ود، آن چن�ان ک�ه ب�ه مط�العه ی کت�اب

 پرداخته و می کوشید تا آگاهی خود را باال ببرد. روزی سؤال کرد  برای شروع بهتر است چه کتاب هایی را بخوانم و چه کارهایی

 کارگر )بی سواد( تقریباً نسبت به این مسائل بی تفاوت مانده و بیشتر به کار و پول می اندیشیدند. کارگر دیگر ک��ه کمی بکنم. دو

 چن�ان ب�ود ک�ه  و آنجا که بحث مهمی درمی گرفت کاماًل دقیق می شد. تأثیر بحث ها آنتسواد هم داشت به بحث ها توجه داش

پادوی ده ساله ی کارگاه نیز بسیار عالقه مند شده بود. 

  س��اله ب��ا ح��دود25شبی بحث جالبی درگرفت استدالالت بسیار ساده و عامیانه بود و کاماًل مفهوم. بحث میان یک کارگر 

  سال داشت و در هنرستان تحص�یل می ک�رد، ب�ر س�ر رژیم و ش�رایط زن�دگی18شش کالس سواد و یک دانش آموز که حدود 

 در یک خانواده پدر ره��بر اس��ت اگ��ر»کارگران و زحمت کشان بود. کارگر در ابتدا نقش رهبری را در سطح خانواده مطرح کرد: 

 بتواند وظیفه ی خود را نسبت به تربیت فرزندان خود به نحوی شایسته انجام دهد، طبیعی است که فرزن��دانی شایس��ته ت��ربیت

  در رابطه با این استدالل به نقش شاه اش��اره ک��رد و نقش او را«خواهد کرد در غیر این صورت انحراف فرزندان را او سبب شده

 در جامعه که خود یک خانواده ی بزرگ است، اگ�ر راهنم�ای خ�وبی داش�ته باش�د، جامع�ه پیش�رفت»در جامعه مشخص نمود: 

  فساد، اعتی�اد و ... در کش�ور م�ا وج�ود،می کند و مردمی سالم و بدون انحراف تربیت خواهند شد. حاال این همه جنایت، دزدی

 دارد، شاه که خود را پدر خانواده می داند چگونه پدری ست یا خوب است یا بد. اگر خوب اس�ت پس این هم�ه فس�اد چیس�ت و

.«اگر بد است باید او را از بین ببریم

  آن ه�ا از نداش�تن کت�اب و نش�ریات.در اینجا ضروری است دوباره به چند موضوع اشاره شود. کارگران نیازمن�د آموزش اند

 آموزنده به شدت ابراز تأسف می کنند. به بحث ها و مسائلی که با شرایط استثمارشان و چگونگی رهایی شان مط�رح می ش�ود ب�ه

 خوبی توجه کرده و کوشش آن ها بر این است که آنچه را نمی دانند، بیاموزند. در رابطه با این مسئله ضروری است که افراد آگاه

 و مترقی و متعهد به جنبش بکوشند تا با رفتن به میان آن ها به وظایف خود در رابطه ب�ا این مس�ئله ج�امه ی عم�ل بپوش�انند.

 آن ها از نداشتن سازمانی که بتوانند در آن مبارزه کنند به شدت متأثر و معترض اند. عده ای از آن ها مطرح می کردن��د، حاض��رند

 هرگونه فعالیتی را برای گروه و سازمانی که آن ها را رهبری کند انجام دهند. در مورد ترس از مبارزه در کارگران، ه��راس آن ه�ا

 تنها زمانی است که میزان آگاهی آنان بسیار کم و یا صفر باشد. تجربه ثابت کرده که ک��ارگران پس از ک��وچک ترین ش��ناخت و

 ،آگاهی متهورانه به پا خاسته و در سطوح مختلف به مبارزه پرداخته اند. با در نظر گرفتن تأثیر بیش از ح��د فرهن��گ اس��تعماری

  مبارزه شان به آگاهی می رس�ند و عماًل نش�ان داده ان�د ک�ه جس�ورترین و بی ب�اک ترینرونِدچه مسلم است کارگران تنها در  آن

 طبقه ی جامعه اند. کارگران آگاه بدون کوچک ترین هراس از عناصر رژیم، بی پروا سخن گفته و مسائل خود را با دیگ��ر ک��ارگران

در میان می گذارند.
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