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 حرکت از کارگر؛ برکت برای کارفرما

 کردستان( استان  )گزارشی از یک کارخانه در 

 

سنندج و    ی دو شهردر فاصله   دهگالن   شهرک صنعتی   در استان کردستان    ویسمی آن بنکه قرار است درباره   ایکارخانه 
ر شهرک صنعتی نیز اکثریت  کارخانه بلکه د نه فقط در این این دو شهرند.    و کارگرانش هم از اهالی دهگالن واقع شده  

در  تاریک   شب  های  خوان و یا نیمه . هنگامی که شهر در خروس سنندج و یا دهگالن است   شان  کارگران محل سکونت 
است  تفاوتی  دسته   ، خواب  هر  از  فارغ  از  دسته کارگران  یا پس  و  نشسته  انتظار سرویس  به  میادین خروجی شهر  در 

را نادیده    حضورشغالبًا  گردند. جمعیتی که چشمان ناظری عادی  شان برمی هایا به خانه فرس طاقت   گذراندن شیفتی 
اما  می  نمی گیرد  را  از  واقعیت  مملو  کشور  شهرهای  تمامی  همچون  دهگالن  و  سنندج  شهر  دو  گرفت.  نادیده  توان 

  ، نمیر و گذران زندگی  هر چند مشقت بارنانی بخور و  که هر روزه برای به دست آوردن  لقمه است  کارگرانی    جمعیت  
در بهترین مناطق شهر و  ترشان  طرف ن دارانی بفروشد که در چند کیلومتر آاست نیروی کار خود را به سرمایه   ناچار

اند که کارگران در آن  دارانی که اهل همان شهر و استانی سرمایه کنند.  زندگی می ها در آسایش و رفاه  ترین خانه مجلل
 .است  زنند اما تفاوتشان از زمین تا آسمان زنند که کارگران نیز حرف می دارند و به همان زبانی حرف می سکونت  

بخش کشاورزی است و تولید در  محصوالت  وابسته به    ی خودمان بیندازیم. این کارخانه بگذارید نگاه کلی به کارخانه 
می  صورت  فصلی  صورت  به  بهآن  که  گیرد.  ثابت  کارگر  چند  آن جز  سابقه   15تا    5از  جا  در  و  سال  دارند  کار  ی 

ای ندارند.  ، مابقی کارگران هیچگونه امنیت شغلی دارنددستمزدشان بر طبق قانون کار است و تا حدی امنیت شغلی  
توسط سرمایه  کارگر  تولید،  فصل  در  که  گونه  می بدین  استخدام  روزمزد  صورت  به  سادار  مابقی  و  فصل  شود  که  ل 

تر دستمزد بسیار  آن مهم   کارخانه و ازاین  لی  تولید در  شوند. ویژگی فص نیست، کارگران بیکار می   برداشت محصول 
انداز روشنی نسبت به کار در این محل نداشته باشند و  شود که بسیاری از کارگران  کارخانه چشمپایین  آن  باعث می 

ای نیز حتی قصد خود  داری بگویند و عدهکان فروشی و یا د  شهر دیگر، دست مدام از قصد خود برای یک کار بهتر در 
 عطای کار کردن در این کارخانه را به لقایش ببخشند. نرسیدهرا عملی کنند و به چند روز 

 پدرمون دراومد!  از بس شیفت دادیم 

.  شودبیشتر نمی دو شیفت  اما از  در این کارخانه بسته به ورود محصوالت کشاورزی به آن متغیر است    ی کاری هاشیفت 
کارگر استخدام کند و وقتی    60بایست تقریبًا  ساعته می   8سه شیفت     صورت به چرا که کارفرما برای چرخاندن کارخانه  

ساعته کار    8کارگر که سه شیفت    60فهمد که مثاًل بهتر است به جای کند به راحتی می یک حساب دودوتا چهارتا می 
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کارگر اواًل    60دار با استخدام  کنند، استفاده کند. چرا که سرمایه ساعته کار می   12کارگر که دو شیفت     40کنند از  می 
ی بیشتری تحت عنوان دستمزد  نه تر کند و ثانیًا باید هزی باید با کارگران  بیشتری سروکله بزند و کار را برای خود سخت 

کارگر که به   40 یکاراضافه ساعته از مبلغ حق  8کارگر در یک شیفت اضافی    20چرا که مبلغ دستمزد  ؛پرداخت کند
های کاری در این کارخانه به صورت  به همین دلیل غالبًا شیفت   1کنند بیشتر است.ساعته کار می   12صورت دو شیفت   

ساعته تغییر    8ست و در مواقعی که محصوالت کشاورزی کمتری به کارخانه برسد به دو شیفت  ساعته ا  12دو شیفت  
 کند. می 

بابت   دستمزد  تومان  میلیون    4به کارگران    -در واقع کار هر روزه –ساعت کار بدون  روز تعطیل و جمعه    12کارفرما 
البته شرایط  کمی برای کارگران با    2احتساب مزایاست. دهد که به مراتب کمتر از مقدار قانونی  حداقل دستمزد با  می 

های سر   گیرند. حق بیمه نیز بر اساس وعده دستمزد بیشتری نسبت به سایر کارگران می   هاآن سابقه متفاوت است و  
خرمن همیشگی  کارفرما و مدیران قرار است پرداخت شود اما در نهایت به جای حق بیمه  مبلغ آن دست کارگران را  

کند. در واقعیت امر از  ی همگان حتی برخی از کارگران را فراهم می گیرد. حرف زدن از قرارداد نیز موجبات خندهمی 
می  کار  کارخانه  این  در  فصلی  شکل  به  که  کارگرانی  عالقه میان  که  کسانی  هستند  نشان  کنند  قرارداد  به  چندانی  ی 

امکانی برای کار کردن و یا    ینترکوچک بینند و با پیش آمدن  ی در این کار نم  هند چرا که هیچ مزیتی در ماندن دنمی 
 دهند.سر می را پول درآوردن در جایی دیگر، غزل خداحافظی 

ی طبقاتی به شکل محدود میان کارگران  به دلیل خصلت به شدت موقتی کار در این کارخانه همدلی ناشی از غریزه 
گیرد های گاه و بیگاهی نیز شکل می زمان دارد. بدون تردید اعتراض گیرد چرا که ایجاد همدلی خود نیاز به  شکل می 

می  بروز  کاری  فشار  اثر  بر  بیشتر  می که  را  تولید  سرپرستان  دامن  بیشتر  و  می   گیرد.یابد  پیش  کم  این  بسیار  که  آید 
کارفرما را    کاری، حتی به شکل فردی دامن مدیران وهای فردی و بعضًا خشن و همراه با زدوخورد و فحش اعتراض 

 بگیرد.

 

 

 
فرما و  ر دار؛ نانی برای کا وآبکارِی ناناضافه"ی مقالهتوان میتر شود دار و ضرر آن برای کارگر روشن برای آنکه نفع این سیاست برای سرمایه -1

 منتشر شده در سایت کارخانه را خواند. "آبی برای کارگر

در   24 و 23 ،21، 19، 18، 15، 13 یهابخشبرای آگاهی از مقدار حداقل دستمزد و همچنین مزایای دستمزد  یک کارگر در قانون کار به  -2
 رجوع شود. منتشر شده در سایت کارخانه  "1400ی راهنمای قرارداد کار و مزد "کتابچهی جزوه 
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 ی خود کارخانهدرباره 

کردستان تأسیس شده و تولید در آن وابسته به بخش کشاورزی است. به  استان  در    80ی  این کارخانه در اواسط دهه 
شکلی که هرگونه فعل و انفعالی در بخش کشاورزی همچون باال و پایین رفتن قیمت محصوالت کشاورزی، تحریم  

کار  مستقیمی بر حیات کارخانه و  تأثیر    محصوالت کشاورزی و ...برداشت  کارخانه توسط کشاورزان، پایان فصل  
شود و در پایان دارد. مثاًل با کم شدن محصول کشاورزی  مورد نیاز کارخانه ساعت کار کارگران کمتر می کارگران آن  

 شوند. محصول  کارگران بیکار می  فصل برداشت  

ذرت،  ی فرنگگوجه  ...  سیب ،  می   و  فرآوری  کارخانه  این  در  که  است  محصوالتی  رب  اعم  به  ترتیب  به  و  شوند 
به چند کارخانه   تولیدی  ی فرنگگوجه شوند. رب  ی سیب تبدیل می ، ذرت منجمد و پوره ی فرنگگوجه  ی این کارخانه 

کارخانه  خود   نام تجاریبا رب  صادر و همچنین بخشی از   ی دلپذیر از جمله کارخانه بزرگ تولید مواد غذایی در ایران 
 ی سیب نیز به شکل کامالً پوره .  شودعراق نیز صادر می کشور  ر تولید برای داخل کشور به  شود که عالوه بتولید می 

همچنین و  ی دلپذیر  ذرت منجمد شده نیز به کارخانه شود.  روسیه صادر می کشور   به  هایی مستقیماً ایزوله در محفظه 
کارگران صادر شدن محصوالت این کارخانه  شود. بسیاری از صادر می  فارسیج خلی عربی حوزه کشورهای  از برخی 

گویند  دانند و بارها به طعنه می کنند چرا که تولیدات کارخانه را در حد صادر کردن نمی باور نمی   به کشورهای دیگر را 
کند. اما واقعیت این است که به دلیل ارزان  را مصرف می بی صاحاب"    یکارخانه "وای به حال کسی که محصوالت این  

با آن دستمزد ناچیزی    –حصوالت خریداری شده از کشاورز و همچنین ارزان بودن نیروی کار در این کارخانه  بودن م 
با هزینه   -گیرندکه کارگران می  های بسیاری را جلب  شود و این خود مشتری ی پایین تولید می محصوالت کارخانه 

رد و البته  –ی جان کارگران  کند. در واقع شیره می  شود تا کارخانه بتواند برای محصوالت خود  مکیده می   -کشاورزان خ 
دار و مدیران کارخانه  های سرمایه ها و فخرفروشی گویی کند. این واقعیتی است که در پشت گنده  وپادست بازار خوبی 
 نهفته است.

شدن  دوباره و رونق گرفتن    های انحصاری بزرگ به این کارخانه را در سرپااز طرف دیگر نباید کمک یکی از شرکت 
اوایل دهه  در  این کارخانه  نادیده گرفت.  از    90ی  بازارش  برکت"  "بنیاد  به کمک  اما  تا مرز ورشکستگی پیش رفت 

تری به نام "ستاد اجرایی  ی انحصار بزرگ های تابعه ورشکستگی نجات پیدا کرد. بنیاد برکت که خود یکی از شرکت 
درصد سهام کارخانه را تصاحب   49هیالت هم کارخانه را دوباره سرپا کرد و هم اینکه فرمان امام" است با اعطای تس 

دار بخش  درصد سهام کارخانه در اختیار سرمایه   51های بزرگی را برای محصوالت کارخانه پیدا کرد. اکنون و مشتری 
 درصد آن تحت مالکیت بنیاد برکت است. 49خصوصی و 
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از ورشکستگی نجات داد و  ین دست را در سطح کشور  های بسیاری از اکارخانه   90ی  بنیاد برکت به خصوص در دهه 
تر یعنی ستاد  ی انحصار بزرگ که گفتم بنیاد برکت زیرمجموعه   گونههمان را بر عهده گرفت.    هاآن مالکیت بخشی از  

های ها و بخش در کارخانه اجرایی فرمان امام است و این ستاد با ثروت عظیم خود که حاصل دسترنج کارگرانی است که  
محمد  –های اقتصادی ایران بدل شود تا جایی که رئیس آن  ترین قدرت کنند، توانسته به یکی از بزرگ مختلف آن کار می 

دولتی    -مخبر برسد. همان  رئیسی  ابراهیم  اولی دولت  به جایگاه معاون  بی مبارزه  گویا  که  توانسته  و  با  حل  عدالتی 
فرسای کارگران  سود سرشاری که از کار طاقت   !های خود قرار داده است مصائب و مشکالت کارگران را در اولویت برنامه 

دار و همچنین بنیاد برکت  نصیب سرمایه   هم ساعته و پشت سر    12های  با شیفت   همچون این کارخانه  یی هاکارخانه 
دار را گرفته و  ی سرمایههای پیش از خود پشت طبقه شود، دلیلی است بر اینکه دولت رئیسی نیز همچون دولت می 
 نما فریب دهد. ی کارگر را با شعارهای نخ خواهد طبقه می 

بخش مستقیمًا زیر نظر کارفرماست: بخش تولید،    4بخش تشکیل شده که هر    4در این کارخانه از    ساختار مدیریتی 
شوند و هر  بندی می بخش اول دسته   3ی کارگران کارخانه در یکی از  مالی. کلیه -بخش فنی، بخش انبار و بخش اداری

های دیگر  مدیران باید خیلی با کارگران بخش بایست از مدیر بخش خود دستور بگیرند و حتی بنا به نصیحت کدام می 
وضعیت طبقاتی یکسان کارگران در این  یا به بیان بهتر  و    وضعیت زندگی و کاری مشابهخور نشوند. گرچه  اصطالحًا دم

رفاقت  می کارخانه  شکل  کارگران  میان  شرایط  به  بسته  را  اما  هایی  هنوز  دهد  کارگران  که  هم چون  را  سرنوشت  خود 
نمی   بینندنمی  نگاه  طبقاتی  دشمن  همچون  باالدست  مدیران  و  کارفرما  به  و  کنندو  کارگران  سایر  به  نسبت  بدبینی   ،

 کنند، در میان کارگران رایج است.برد منافع مدیر  بخشی که زیر نظر آن کار می همچنین پیش

های مختلف کارخانه نیز تسری  بخش دار، به کارگران  تر نزد سرمایه در واقع رقابت میان مدیران برای کسب جایگاه رفیع 
بایست در حالی که کارگران اگر منافع طبقاتی خود را در اولویت قرار دهند به وضوح خواهند دید که می   .است   یافته

و قصد و غرض مدیران را افشا کرده و بر این اصل پافشاری کنند که تمام مدیران با   تحت تأثیر چنین رقابتی قرار نگیرند
اختالفی با    گونه یچه دار به کارگران  شان است در استثمار کارگران و تحمیل کردن دستورات سرمایه هایی که میان تفاوت 

 ی اول اهمیت باشد. یکدیگر ندارند و این چیزی است که باید برای کارگران در درجه 

 ...  غذای خوب و نه، نه  کار  نه لباس 

های قانونی کارگران است اما همچون بسیاری از  ترین حقبهداشت از اولیه خدمات رفاهی و ایمنی و  برخورداری از  
باری دارد. از همان شروع  روز  حقوق قانونی دیگر از کارگران سلب شده است و از این نظر کارخانه وضعیت فضاحت 

هایی که زوارشان دررفته و در  بوس به سر کار برود. مینی ها  سرویس   ترینو فرسوده   ترینبایست با داغان کاری کارگر می 
وجود دارد. با پایان   سقوطشان مسیر کوهستانی میان شهر و کارخانه هر لحظه احتمال خراب شدن، تصادف و یا حتی  
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بایست لباس خود  یافتن موقتی استرس  مسیر، کارگران با ورود به کارخانه در جایی که هیچ نشانی از رختکن ندارد می 
مد ندارند و مجبورند لباس خود را به سالن تولید ببرند و یا در جایی دیگر  ز کارگران حتی ک  را عوض کنند. بسیاری ا

قایم کنند. از لباس کار هم اصاًل خبری نیست. بسیاری از کارگران ناچارند لباس کار با خود بیاورند و آن را همیشه با  
توان با هزار مشقت  ر تنها دستکش و چکمه را می ی کاخود حمل کنند؛ از خانه به کارخانه و بلعکس. از میان البسه 

 رسد.گیر آورد که آن هم البته به تمام کارگران نمی 

بینیم. بوی  اکنون کارگر با تمام تجهیزات باید وارد سالن تولید شود! در سالن تولید هیچ نشانی از تهویه و بهداشت نمی 
گیرد ها از همان ابتدا رمق کار را از کارگران می زیاد دستگاه نامطبوع  محصوالت  فرآوری شده و صدای ناهنجار و بسیار  

های خطرناکی که در خط تولید  کند. با وجود دستگاه وارد می   هاآن جسمی و روانی بسیاری به  های  لطمه   پس از مدتی   و
تجربه    بر اساسبایست  شود و کارگر می آموزشی به کارگران در خصوص خطرات آن داده نمی   گونهیچهموجودند اما  

ها بیشتر از کارگران تولید آشنایی ایمنی خود را در مقابل آن باال ببرد. کارگران فنی و تأسیسات گرچه با خطرات دستگاه 
بدون تجهیزات ایمنی دائمًا در حال تعمیر و نگهداری  چرا که    ؛گیرنددارند اما بیشتر از بقیه در معرض این سوانح قرار می 

 اند.های تولید و تأسیساتدستگاه 

ت محصوالتش دارد اما  هد چرا که ارتباط مستقیمی با کیفیدگرچه کارفرما به نظافت سالن تولید اهمیت زیادی می 
سرویس بهداشتی موجود  در    ی مایع دستشویکه حتی  بهداشت کارگران برایش اهمیت چندانی ندارد. بارها پیش آمده  

نتوانسته  کارگران  و  از  نبوده  بسیاری  که  کارخانه  پایین  به کیفیت غذای  کنید  اضافه  را  این  بشویند.  را  اند دست خود 
دهند که گرسنه بمانند.  ی کمی نیز ترجیح می خورند و عدهکارگران از سر ناچاری و گرسنگی غذا را تمام و کمال می 

تواند خیال راحتی داشته باشد و تنها باید به چای  زمان نهار و شام نیز که زمان استراحت اوست نمی در واقع کارگر در  
 باشد. خوش دل و سیگار 

 ! صاحابهاین کارخونه بی 

صاحابه" و به قول یک کارگر باسابقه "اینجا قباًل اینجوری نبوده، نظم و نظامی  به قول بسیاری از کارگران "این کارخونه بی 
داشته". در واقع با تمام اوصافی که گفته شد کارگران در این کارخانه چه از لحاظ دستمزد و قرارداد و بیمه و چه از لحاظ  

به بدترین وجهی منافع  سلب شده است. از این منظر شاید کارگران حق داشته    شان تأمین سالمت جسمی و روانی 
ظام" بدانند ولی مگر شرایط سخت برای کارگران و پایمال شدن جان  صاحاب" و "بدون نظم و نباشند که کارخانه را "بی 

ی نظامی نیست که کسب سود را هدف اصلی خود قرار داده است؟ مگر پرداخت دستمزد باال و  شان نتیجه و معیشت 
بیمه و بستن قرارداد   م است که  بردار نیست؟ معلو دار هزینه کارگران برای سرمایه   و همچنین تأمین رفاه و ایمنی  حق 

پول روی پول بگذارد    تواند به اصطالح دار هنگامی می سرمایهکارگران.      کند و نه جیب دار به جیب خود فکر می سرمایه
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و کمتر  تواند کم  نجا که می را تا آ  کارخانه   ی دستمزد و حق بیمه و امکانات رفاهی و بهداشتی و ایمنی کارگران هزینه که  
توان  دار تا آنجا که سرمایه که پهن شده  از ثروت ای در واقع بر سر این سفره. را بیشتر کنداز این طریق سود خود کند و 

 گذارد. باقی می  ان کارگر ما بلعد و بخور و نمیری برایمی ، دارد 

کارگران  داران. کارخانه نظم و نظامی ندارد اما برای  است اما برای کارگران، نه برای سرمایه   بار فضاحت   ی وضعیت  چنین
توانسته  با کار همین کارگران کارخانه آید این دارش. اتفاقًا با وجود تمام بالهایی که به سر کارگران می و نه برای سرمایه 

  اندکارگران دار موفق عمل کرده و این  خود را سرپا نگه دارد و محصوالتش را هم به کشورهای خارجی صادر کند. سرمایه 
صدایی    اند تاگیرد متحدانه گلوی کارگران را فشرده را می   هاآن داران و دولتی که پشت  ایه . سرم اندکه زیر ضرب رفته 

 شود.  یک کارگر تبدیل به صدای جمعی از کارگران گری و اعتراض مبادا صدای مطالبه  ازشان درنیاید که 

برای پیگیری   کارگری مستقل  های  تشکل نبود  توانسته است در    دولتش دار در ایران به همراهی و حمایت  ی سرمایه طبقه 
سلب    هاآن را از    بدیهی   حقوق ، به شدیدترین شکل ممکن کارگران را استثمار کند و بسیاری از  کارگران   منافع طبقاتی 

ها را به بخش  کارخانه ها و  از شرکت بسیاری  در این چند دهه    نئولیبرالیسم  یدوره داری ایران در  کند. دولت سرمایه 
حمایتی در    گونهیچهی کارگر باز گذاشت و در مقابل از  را برای هرگونه فشاری به طبقه   هاآن خصوصی سپرد و دست  

دار با حمایت  ی سرمایهای و گمرکی دریغ نکرد. طبقه های تعرفه های کالن، معافیت مالیاتی و کمک شان اعم از وامقبال 
ن  قراردادی و بدون  یت شغلی کارگران را به شدیدترین وجهی از بین برد و اکنون کارگرادولت جمهوری اسالمی امن

 3شوند. درصد کارگران کشور را شامل می  95تا  80ای بین آمارهای غیررسمی بازه  قرارداد بنا بر

دولت    داران، دهد. سرمایهرا نمی   هاآن دستمزد کارگران به خصوص در چند سال اخیر به هیچ وجه کفاف مخارج زندگی  
کارگری و  داران  سرمایه به اصطالح  رقم دستمزد    4نمایندگان  با  بسته  به ظاهر  را  هر ساله  و  کارگران  معیشتی  به سبد 

و   اندکارگران کنند. واضح است که اینان دشمنان طبقاتی  داران تصویب می بازی و در راستای منافع سرمایه شامورتی 
ی  داران و دولت انتظار داشته باشیم که رقم دستمزدهای ما را باال ببرند. واضح است طبقه بیهوده است که از سرمایه 

 تر نگه دارد.ر را هرچه پایینکند دستمزد کارگنشاند و سعی می دار با قدرتی که دارد منافع خود را به کرسی می سرمایه

هایی که سایر  کنند. چالشنرم می   وپنجهدست های دیگری نیز کردستان با چالش استان  در چنین وضعیتی کارگران در  
کردستان    استان   ترین  آن بیکاری است. آمار باالی بیکاری درکارگران کشور نیز با آن کم و بیش روبرو هستند که مهم 

 
3- https://www.isna.ir/news/96110804692 
ی کارگر"اند  در واقع نمایندگان دو تشکل "شورای اسالمی کار" و "خانه  زنندجا میی کارگران  ی شورای عالی کار خود را نمایندهکسانی که در جلسه  -4

. برای آگاهی  ی کارگر نیستند های مستقل  برآمده از اراده و خواست طبقه اند و تشکل های سیاسی درون دولت جمهوری اسالمی که خود وابسته به جناح 
های کارگری در قانون کار ایران، یک تحلیل کارگری" در به متن "تشکل داران  سرمایه   وداری  وابسته به دولت سرمایه های  بیشتر از ماهیت این تشکل 
 سایت کارخانه رجوع کنید. 
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ترین شرایط کاری با  کارگران به سخت که نسبت به متوسط بیکاری در کشور نیز باالست مزید بر علت شده است تا  
قانون کاری که اکثریت کارگران کم    5تر از قانون کار. های باال و دستمزد اندک تن دهند؛ شرایطی به مراتب پایینساعت 

گاه های آن  و بیش به حداقل    به قول خودشان جزو داران در این منطقه که  این وضعیت بهشتی است برای سرمایه.  اندآ
که  شان صورت گرفته  داران و دولت هایی از سرمایه از جانب بخش   یی هاتالش است. به همین دلیل    "محروممناطق  "

ایجاد شود چرا که کارگران در این مناطق ناچارند به کمترین دستمزدها    این مناطقهای تولیدی در  کارگاه ها و  کارخانه 
 6ترین شرایط کار تن دهند. و سخت 

 کالهتو سفت بچسب! 

افتم. اما کسی که تنها به فکر کاله  "کالهتو سفت بچسب که باد نبره"! ناخواسته یاد این حرف کارگران در کارخانه می 
برد. فردگرایی در میان کارگران  طوفان عالوه بر کاله، خود  او را نیز می   ، برد. اگر باد نبرد خود باشد دیر یا زود باد آن را می 

رشد زیادی کرده و تقریبًا بر ذهن و عمل کارگران چیره شده است. با مرور شرایطی که کارگران در این کارخانه دارند از  
زد اندک گرفته تا نبود حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی هنوز کارگران به فکر آنند که دو  های طوالنی و با دستمشیفت 

دستی کاله خود را بچسبند! کارگران با آنکه در زیست روزمره به خصوص در محل کار اشتراکات فراوانی دارند و به  
گی است برای آنکه این اشتراکات را بدل به  مانع بزر  شان اعتمادی در میان فردگرایی و بی   رواجاند اما  سرنوشت هم قولی  

 گری صنفی به شکل جمعی سوق دهد.را به سمت مطالبه  هاآن ای د و ذره نیک همدلی طبقاتی کن

ذهنیتی  کرد  فراموش  نتیجه   نباید  است،  رایج  کارگران  میان  در  اکنون  ایدئولوژی که  نفوذ  و  ی  گندیده  شدت  به  های 
را محتاط، جداجدا  به شدت کارگران   بستر عدم امنیت شغلی و ترس  اخراج از کار، است که بر    داران خطرناک سرمایه 

توانیم  ا اشتباه است که فکر کنیم همه چیز تمام شده است و ما کارگران نمی اعتماد کرده است. ام و نسبت به یکدیگر بی 
این شرای مبارزه  انجام دهیم.ای علیه  به شدت ظالمانه  آ کارگران    ط  بتوانند متشکلنکه  برای  علیه    متحد شوند و 
فردگرایی و   ؛ موانعی از جمله رواجرا از میان بردارند و عینی این موانع ذهنی ابتدا بایدمبارزه کنند  دارانیه سرما

 
5- https://www.irna.ir/news/84406484 

در بسیاری از مناطق با ی آن بتواند دستمزدهای به مراتب کمتر از قانون کار را که هایی است که به واسطه به دنبال تصویب طرح دار ی سرمایه طبقه -6
متن "تحمیل  مزد توافقی: ای کردن و توافقی کردن دستمزد است.  ر همین راستا به دنبال منطقهآمار بیکاری باال مرسوم شده است، بدل به قانون کند. د

 دهد. توضیح می  قیدستمزد تواف نامه" در سایت کارخانه بیشتر در مورد طرحفرمان  هجوم دوباره به معیشت کارگران با یک بخش
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، نبود قرارداد  در پیگیری منافع جمعی و طبقاتی خود  یکار محافظه ، انفعال و  شاندر میان   اعتمادیی برقابت و  
 و به تبع عدم امنیت شغلی و غیره.  مدتکوتاه و یا قراردادهای بسیار 

ی آن که به واسطه   در خود نهفته دارند   اند اما قدرت عظیمی درست است که کارگران بسیاری چیزها را از دست داده 
. هر آن چیزی که  اندکارگران تولیدکنندگان اصلی هر جامعه و کشوری   .به دست بیاورند  ی تربزرگ توانند چیزهای  می 

می  آن  بر  ثروت  نام  است ما  کارگران  دسترنج  حاصل  بنیادی .  گذاریم  جایگاه  دلیل  به  شیوه کارگران  در  تولید  شان  ی 
ی ما نیز چنین قدرت  . کارگران کارخانه داری توان و پتانسیل این را دارند که وضعیت را به نفع خود دگرگون کنندسرمایه

ای بر موانع ذهنی و عینی بایست ابتدا  کارگران می   عظیمی دارند. برای آنکه این پتانسیل از حالت بالقوه به بالفعل درآید
ین حرکات جمعی برای کوچک .  چیره شوندای دور ساخته است طبقه را از یکدیگر به عنوان هم هاآن که  دستیابی  تر

  است ای  زمینه   به دستاوردهای حداقلی و حتی به ظاهر کوچک همچون بهبود در وضعیت رفاهی و بهداشتی
را   خود  طبقاتی  اتحاد  مقدمات  و  بردارند  میان  از  را  یک  ایدئولوژ و  ذهنی  موانع  بتوانند  کارگران  سایر  تا  با 

 فراهم کنند.   شانسرنوشتانهم

متشکل و همدالنه در  و    کنند  و مبارزه   مقاومت توانند به شکل جمعی  یابند که می ی در واقع طی این مسیر کارگران درم 
در کنار    ببرند. البته توانند از آن بهره  ترین ابزاری است که کارگران در هر زمان می کنند. این مهم   قد علمبرابر کارفرما  

بر رقابت میان خود غلبه کنند. تقسیم باید    به وجود ها یکی از عوامل  ها و شرکت کارخانه های مدیریتی در  بندیآن 
نفس    ی دیگری است که در سطح کشور کنندهی این رقابت است. همچنین نبود  امنیت شغلی عامل مهم و تعیینآورنده 

 سلب کرده است.  هاآن جمعی را تا حد زیادی از گری مبارزه و مطالبه  است و امکان کارگران را بریده 

اش ادامه داری دار به میدان ی سرمایه کارگری فقط به فکر این باشد که دو دستی کاله خود را بچسبد طبقه تا زمانی که  
 بیند. بیند بلکه فرد فرد کارگران را می تازاند. چرا که در مقابل خود نیروی جمعی و متشکلی نمی دهد و بیشتر می می 

های مبارزه  ی کارگر برای برداشتن اولین گام طبقاتی است. طبقهیابی مستقل  ی کارگر تشکلی کار طبقهچاره 
کار به شکل جمعی در قامت    اش باید بتواند پتانسیل فرد فرد خود را در محلدر محل کار علیه دشمن طبقاتی

بتواند  دار و سرمایه کند تا  اتحادیه دربیاورد و به قولی قطرات باران را تبدیل به سیلی علیه سرمایه   سندیکا و یا
 داری رقم بزند. عالوه بر تحقق مطالبات اقتصادی و معیشتی، رهایی همیشگی خود را از شر نظام سرمایه

 

 


