
 

 

 رزمندگی باید آموخت 

در    پیش  جمهوری،  بحبوحه مدتی  ریاست  انتخابات  کسب برنامهی   " عنوان  با  کار"  ای  میز  و  بخش  در 

اخبار شد. نیمروزی،    اقتصادی  برنامه 1پخش  قالیباف    مجری  امید  بین  آقای  تناسبی  "هیچ  بود  معتقد 

ی اقتصادی نیست. خیلی از کشورها اساس پیشرفت و توسعههای بزرگ و کوچک به لحاظ قانونی  بنگاه

در را  ای های کوچک شرایط حمایتی ویژهاند و برای بنگاهکردههای کوچک استوار خود را بر اساس بنگاه

گسال انتظارات یکسانی توان از نوزاد و بزر ی اینکه نمیمجری بعد از اظهار فضل دربارهاند".  نظر گرفته

برای کشورهای را  های خرد و کوچک  درصد اهمیت بنگاه  ه آماری از بانک جهانی پرداخت تاداشت، به ارائ

لیا، آمریکا، ترکیه و اندونزی بهاروپا، ایتا  ها در اتحادیهسهم این بنگاه  و از جمله ایران نشان دهد.مختلف  

سهم    ،مجرِی اقتصادداندرصد بوده است.  ۴۷درصد و سهم ایران حدود    ۹۸،  ۹۵،  ۱۱،  ۹۵،  ۹۲یب  رتت

درصد و تولید ناخالص داخلی   ۶۵های کوچک و متوسط در اشتغال را برای کشورهای با درآمد باال  بنگاه

درصد اعالم کرد. این درحالی است که آمار این دو شاخص برای کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب    ۵۵را  

و  درصد از تولید ناخالص ملی را کسب ۷حدود  طبق آمار وزارت صمت نیز، در ایراندرصد است. ۳۰و  ۵۶

 کنند. کارهای کوچک و متوسط ایجاد می

های ذینفع است کاری قم این آمارها که تا چه حد مورد تأیید مرکز آمار ایران و دستگاهبا صحت و س  ما  

رو  ای از آنی این مقاله نیست. این آمار رسانهطلبد که در حیطهبررسی این امر مجال دیگری مینداریم.  

وجود   ،ی کارشناساِن نان به نرخ روزخور شدهگفته  هایی بپردازیم که در پِس سخنرانیذکر شد تا به ناگفته

برنامه مهرنوشهای  و خطابتابِع   با  دارد.  مینا  روزهای حوزه  ،خانم  این  ، کارآفرینی  کارشناس مشهور 

های بزرگ و کوچک شاکی و مجری که از نبود تفاوت در دستمزد و مزایا، بین کارگران در بنگاه ادامه یافت

اِ بود این  از  رفت  برون  برای  بنگاه،  کارفرمایاِن  حق  در  راه جحاف  کوچک،  میکهای  خانم یطلب ار  د. 

بنگاهکارشناس می موانع رشد  از  یکی  و متوسط مسئله فرمایند:"  ا بیمه   های خرد  داریم ها است.   صرار 

میبیمه پرداخت  که  درحالیای  است.  آمده  کار  وزارت  در  که  باشد  عددی  حتما  باید  لحاظ شود  به  که 

ها را کامل رد نکند  تر افراد را استخدام کند و بیمه های کوچکهایی وجود دارد که بتواند با عددقانونی راه

برای مجری  کند".  ایجاد  اشتغال  یعنی  کند،  استخدام  بتواند  برای   و  را  لهجه  صراحت  از  حد  این  آنکه 

بخش بزرگی از نیروی کار ما، خره  ل اب  گوید:" آور سازد و خود را شریک دزد نشان ندهد میبینندگان تاب
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هیچ  داشتن  بدون  کوچک،  و  خرد  مشاغل  همین  ح در  هستند.  کار  به  مشغول  قراردادی  ق گونه 

کنید که هر چه زودتر باید این شود. فکر نمیکار این نیروها پایمال می  بازنشستگی، حق بیمه و حتا سابقه 

به اتفاقات،  از  او  منظور  بیفتد؟"  سیاستاتفاقات  بردن  اندازهکار  به  نوزاد  از  که  است  بزرگسال  هایی  ی 

دستمزد کارگر، به کارگرش همان مقدار  بنگاهی کوچک با پنج نفر معنی دارد کارفرمای    خواسته نشود. چه

  ،ی مجریه در قانون کار آمده! خانم مهرنوش هم با ابراز همدردی با دغدغهک  و مزایایی را پرداخت کند

اِ دنباله را پی میفاضاتی  با عدد و رقمش  بتوانیم  ما راهکار داریم که  از آن  گیرد:"  های دستمزد کمتر 

قف بیمه کامل باشد. مشکل الزم نیست که س  چیزی که در قانون کار هست، برای افراد بیمه رد کنیم.

توانند فرد قانونی هم نداریم. این راهکار خوبی است که در روستاها و مشاغل خرد و خیلی جاها که نمی

توانند توافق کنند، براساس آن بیمه رد شود. تری را میطور کامل استخدام کنند، یا عددهای پایینرا به

شان را به لحاظ سوابق شغلی نشود و افراد بتوانند جایگاه  کنند احقاق برای آنکه حقوق کسانی که کار می

رسمی و قانونی   صورت سفید باشد. یا قراردادهایی که اصالا ها بهایم که قراردادبدست آورند، کاری کرده

 ".  حقوق این بندگان خدا هم ضایع بشود  نیست و حق و

ندارند و یا اطالع دارند و سر در  ییا اطالعهای کوچک کارخانهکارگران در از وضعیت  کارشناسانینین چ

راحتی از یابد. بههای کوچکتر و بزرگتر معنی میها با عدد و ارقامدنیای آناند.  برده  فروداران  آخور سرمایه

قرار عددها سخن می  کوچکتر شدن از فالکت و در تنگنا  آنکه، کاهش دستمزدها خبر  از   گویند، دریغ 

ی هادر کارخانه  انکارگر مگر  ،  اول آنکه   دهد.هایشان میت کارگران و خانوادهچه بیشتر معیش گرفتن هر

 دستمزد و مزایایی د که  نکنای که در قانون کار آمده کار می دقیقه  کمتر از هفت ساعت و بیست   کوچک 

 دریافت کنندهم  تر از قانون کار  پایین
ا
،  این مدتکه کارفرمایی حتا به  شود  کمتر موردی یافت می  ،؟ دوما

 بیشتر از هشت که کارگران به  یح شده در قانون کار تن در دهد و همه شواهد نشان از آن دارد  کار تصر زمان

 ربودهان  زندگی را از آنمجال  چندین ساعته،  های تحمیلِی کاریو اضافه  شوندکار در روز مجبور میساعت

هم بدون  آن  ،اندصورت اجباری عرفی درآوردهاختیاری را به  کارِی غیرقانونی اضافه  که  . کارفرمایانیاست

ان گیرند و یا از ترس جریمه  ای به دندها لقمهناچار یا باید سر دستگاهکارگران به.  حق غذادر نظر گرفتن  

ِخ   شدن از  آنگاه  و اخراج  برود  شرفچنین بییر همان قوت غالب هم بگذرند.  به هوا  که  هایی دادشان 

 همان دستمزدِ   این نیز در شرایطی است کهکامل بپردازد.  را    و بیمه  قدر دستمزدانصاف نیس کارفرما فالن  

  چهار یا پنج میلیونی هم که  
ا
مین را تأشود معیشت کارگران  پرداخت میهای بزرگ  کارگران کارخانهبه  عمدتا

کارگران با چندین دهه است که    نیست.  یجدیدهای  گوییافهرشناس اضهای خانم کاراهکارکند.  نمی

کار،  ی، عدم پرداخت کامل مزایای قانونقراردادهای سفیدامضا، عدم پرداخت کامل بیمه، معوقات مزد



 

 

به و  شغلی  مقررات ناامنی  سیاست  تولیدطورکلی،  فرایند  از  به  زدایی  سیاستکه  نئولیبرالی عنوان  های 

درواقع، کارشناس فروشند.  می  کارتر از ارزش نیرویکارشان را حتا پاییننیرویشناسیم،  داری میسرمایه

واحدهای تولیدی را به  اند و  زند که چرا مسوالن دست روی دست گذاشته برنامه سنگ آن را به سینه می

از    چنینینهای ایسراییضرورت سخن .  2کنند نمیی این موانع تولید! ملزم  همهو چرای  چوناجرای بی

این مصلحت آن است که کارگران  زبان  اول سکه  دارد که دو روی یک سکه است. روی  اندیشان هدفی 

افزایش    ای برایمبارزه  به دنبالهای کوچک  کارخانهکارگران بار  های بزرگ با دیدن شرایط فالکتکارخانه

شان نسبت به کارگران دیگر خوب وضعیت  بیندازند که شان را به هوا کالهها باید تمزد خود نباشند. آن دس

را هم نمی  ، به همین دستمزدی که جاهای دیگر است و رضایت دهند   آن روی دیگر سکه،    پردازند.آن 

های بزرگ، خود شود که با دیدن شرایط و مزایای کارگران کارخانههای کوچکی میشامل کارگران کارخانه

کارگران    شان را ارتقا بخشند. صفاندازند تا به زعم خود با کار بیشتر جایگاهو آتش میرا بیش از پیش به آب

و در نتیجه استثمار   نشینی از مبارزه و کار بیشتر که حاصل عقبشود درحالیتر میدر دور رقابت پراکنده

 رود.داران میبه جیب سرمایه بیشتر 

 **** 

 وضعیت از این قرار است 

جا را بررسی و شرایط حاکم بر آن  تر شد های کوچک دقیقهزاران مورد کارخانهاست روی موردی از    بهتر

هایی کنند و در چه محیطبا چه مصائبی دست و پنجه نرم می ها  سالتا مشخص شود که کارگران    کرد

این کارخانه  در  را تحمل کنند.   یان های تحمیلی کارفرماشوند سیاست مجبور می از    ،های کوچکیکی 

 همراه معدودی  به  اند. شیفت صبح را کارگران زنشیفت پراکنده شدهسه  کارگر زن و مرد در  شصت    حدود

  ان کارگر   . درصد باالیی ازهسالچهل  تا    یکو بیستسنی  ی  کارگرانی در بازه  دهند.تشکیل می  کارگر مرد

بخشیمتأ هستند.  کارگر    هل  زنان  خانواراز  سرپرست  و  اره اج  بیشترشان .  هم  از نشین  یکی  در  ساکن 

 . شهر  یهای حومهشهرک

 
ای وجود دارد تحت عنوان مقررات متفرقه که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به نگارش مصوبه  ،در فصل دوازدهم قانون کار     2

توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی  های کوچک کمتر از ده نفر را میکارگاه   "خوانیم:  چنین میآن    ۱۹۱ی  درآمده است. در ماده

دهد و همچون های انباشت سرمایه و سود ساالنه عمومی این مصلحت را تشخیص می. قطعاً ضرورت"نون مستثنی نموداز مقررات این قا

 شود. های حامی آنان میداران و دولتچراغی، راهنمای سرمایه



 

 

-ساعت است و می  هشتزمان کار    ،هابرخالف سایر کارخانه  در این کارخانهبا این توجیه که    یانکارفرما

 اختصاصی به غذاتی زمان  و ح   از دادن حق غذا   دوام آورد!  اه را بدون غذا خوردن کوت  توان این چند ساعت 

هم که آن را    ای برای صبحانه در نظر گرفته شده بوددقیقه  بیست   زمان فقط یک مدت  .  ندرفتطفره می

عطایش را به لقایش بخشیده بودند.   ،صف چاینظافت و بعد  طوالنی  کارگران به دلیل ایستادن در صف  

می دیده  تکه گاهی  همراه  به  کارگران  که  میشد  تولید  سالن  وارد  غذایی  مواد  مانده  باقی   شدند. های 

. داد . بوی فاضالب و موکت خیس اکثر کارگران را فراری میتعریفی نداشت  هم چندان  وضعیت رختکن

 قرار بود! جلوی بیماری کرونا را بگیرد.که  ای  با فشار قطره  یو آبخراب  وسط تابستان    که معموالیخچالی  

  در همان ایامنبود.    رختکن و داخل سالن  خبری از ضدعفونی منظم   ونا نیزدر طی فراگیر شدن بیماری کر 

مبنی بر عدم    کارفرما با مقصر جلوه دادن کارگران  چند نفر از کارگران درگیر این بیماری شده بودند اما

سطح   کرد. های خود در قبال کارگران مثل همیشه شانه خالی میلیتفردی از مسئو  رعایت موارد بهداشت 

  سطل زباله نبود. بماند  تعبیه  های بهداشتی خبری ازکه حتا در سرویس آنقدر پایین بود  محیط  بهداشتی  

کارفرما تعدادی از کارگران مرد را مجبور به تمیز کردن و شستشوی و  شد  تمام می  اولیه تولید  که مواد  زمانی

 گرفت. کرد و کارگران زن را هم نوبتی برای نظافت رختکن به کار میهای بهداشتی میسرویس

پا از  بار  ،سالنزده  بعد   این لباِس تعلق گرفت.  این کارخانه  کار به کارگران  لباس  ۹۹در سال    برای اولین 

ایی پالستیکی که آن  شد با یک دمپکیفیت را شامل مییک مانتو با پارچه بی  برای زنان تنها   ،مخصوص 

خبری از لباس   بود.برای مردان کارگر هم وضعیت همین ام مناسب بود تا محیط کار. هم بیشتر برای حم  

حتا هنگام درخواست دستکش  محیط کار نبود.  در  وسایل ایمنی    کار متناسب با کار و کفش مناسب و سایر 

پاره و به درد نخور   شد تا کارفرما اطمینان یابد که دستکش کامالا جدید باید دستکش قبلی نشان داده می

-قرار بود دستشد که  های پالستیکی داده می کشدست  آمیز کارفرما،های کنایهبعد از حرف گاه  شده و آن

 های کارگران را از حوادث کار مصون دارد! 

ت شود،  دا قرار بود در دو قسط پرداخ دستمزد کارگران که از ابت  خیر درتأ   ی دوم سال،هر ساله در نیمه

توانستند  ها نمیآن.  رسیدبین کارگران به گوش می  رولندهایی از اعتراض در حد غ  مزمهشد. زمیشروع  

صاحب  االنخانهبه  به  تا  بگویند  نگرفته  هایشان  حرفدستمزد  با  یا  و  و ایم  خود  شکم  سرخرمن  های 

حسابدار کارخانه    به صورت فردی نزد  را سیر کنند. اولین واکنشی که داشتند این بود که   شانخانواده

گونه بود  یناهم  سیاست کارفرما  .  کردندخواهش و اظهار عجز دستمزدشان را طلب میرفتند و با هزار می

ای داشت. این حربهدر صف انتظار نگه می  کرد و مابقی رارا پرداخت می  نفر   که دستمزد یک نفر از سه 



 

 

ها امکان متحد شدن آنچراکه  ،  شد ای از اتحاد بین کارگران میاساسی بود که مانع شکل گرفتن سویه

رفت. کارگران با این امیدواری که  توسط چند نفری که از قبل دستمزدشان پرداخت شده بود از بین می 

 ،دستمزدی  نشینی از مطالباتاین عقبنشستند.  کنند عقب میدستمزد ما را هم امروز فردا پرداخت می

تجربه دریافته  به   ها دیگرنآ  کردند. ماه حقوق معوقه را تجربه می  ار را به جایی رساند که کارگران چهارک

شد که  نفر هم پیدا میفایده است. اگر یکبی  کارکنان دفتریو  حسابدار    تک نزد  تک به  رفتِن بودند که  

از کل معوقات مزدی کارفرما  هایش این بود که  داشت حاصل التماس  همچنان اصرار به واکنشی منفرد

خشم کارگران را بگیرد. کارفرمایان برای تثبیت این   کرد تا جلوی ازدیادپرداخت می  تومان  یک میلیونتنها  

کردند. های مختلف الطاف خود را نثار کارگران میفرصتی را مغتنم شمرده و به بهانه  گونه ها هر سیاست

کارگران   یک کیسه برنج بهدست، هایی از ایناسبتنم  یا شب یلدا و انچهلم مادرش  برای نمونه، در مراسم

غنیمت   همین هم در این اوضاع معیشتی ها زبان بگشایند و داد این سر دهند کهتا آن ندکردبخشش می

های کارگیری چنین سیاست تا کارخانه. پیامدهای به   های برنج بیشتر شبیه نواخانه بود کیسه  است. صف

شان  های همبستگی بین کارگران به هدفکه با از بین بردن سویه  بودداران این  یهاز جانب سرما  اینواخانه

جای اعتراض ی عمل بپوشانند. این بود که  ی کارگر است، جامهکه همانا جلوگیری از رادیکال شدن طبقه

 
ا
یا پرداخت مبلغی از دستمزد در   گرفت. یک کیسه برنجدلسوزی می  را تعریف و تمجید از کارفرما و بعضا

دپو هست    هنوز محصوالتشکه  کارفرما با آن   " که زد  ی کارگران دامن میبه این آگاهی وارونهبین سه ماه،  

تا دستمزدها در این اوضاع    جدان دارد که ما راقدر و آن   حداقل  را وصول کند اماما    یو به فروش نرفته 

 به نفع خود سود ببرد. چگونه از فضای صمیمی ایجاد شده    دانستکارفرما می.  " نکردهسخت فراموش  

مفلوک را   ن بودند که از کارفرما تصویر انسانیافتاد این کارگراخیر میکه دستمزدها به تأ، هنگامیدرواقع 

در بین همکاران خود  و    دانستندمیکارفرما  خود را ملزم به درک شرایط  کردند و  در ذهن خود مجسم می

 عدم پیگیری دستمزدها بودند.صبوری در کنان خواهان  نجوا

دارد فقط و    ایکنندهدار نقش تعیینی سرمایهچه که برای کارفرما و طبقهداری آندر شیوه تولید سرمایه

است. اخالق، فرهنگ، انسانیت،  ه  داران سرمایهناپذیرِ فقط کسب سود بیشتر است. این یک اصل تخطی

جا که حکم کند  شود. آنداران تعریف و معنی میناصر ذیل سود برای سرمایهسبک زندگی و همه این ع 

ای است که  مایهنهای کارفرما ب  و دل بازیها. دستها و شروِط شود اما به شرِط و دل باز میکارفرما دست 

ها را و درواقع هرچه بیشتر زندگی آن  معیشت کارگران را فشرده  ، های تعدیل اقتصادیسیاست  با تحمیل 

 دهد.  میدر تنگنا قرار 



 

 

 
ا
آب خوردن تحمیل کند.   راحتِی به کارگران به  کاری راتوانست اضافه   ها بود که کارفرمابعد از این  مشخصا

بهبدون آن  زندگی کارگران  این شرایط جدید کارخانه  که در نظر گیرد که شرایط  با  خصوص کارگران زن 

   خوانی هم
ا
که    بود. او نگران این موضوع  شتاب ندااین مالحظات محلی از اعر   دارد یا نه. برای کارفرما ابدا

ماندن از رقابت باید به  رسید نرسیده و این عقباش به آن حد نصاب سود عمومی که باید میسود ساالنه

   غذا! حق  بدون  فرسا آن همطاقت  مداوم و ی ممکن جبران شود ولو با دوازده ساعت کارهر شیوه

عدم وجود قرارداد کاری دائم ـ دریغ از حتا قرارداد یک ماهه یا سه ماهه ـ و نداشتن امنیت شغلی که کارگر  

  : شان این بود کالموجود آورده بود که تکهامروز کار دارد و فردا بیکار است، چنان هراسی در کارگران به

اخراج شوید".   نکنید  کار کل آن"کاری  انجام  بود که حتا موقع  انقیاد کشیده شده  به  چنان وجودشان 

چنان منتظر روزی بودند که  شان این بود که عملی مرتکب نشوند که خوشایند کارفرما نباشد. هم دغدغه

کارفرما هر دستوری صادر .  شوند  به اتاق کارفرما فراخوانده  برای امضای قراردادبا کار بیشتر و کارآمدتر  

را هم به  از دستورات  لخره او ارباب است و ما کارگر، تصور سرپیچی  اکرد، کارگران با این توجیه که بمی

نمی راه  بدینذهن  اضافهدادند.  کارفرما  که  زمانی  کرد  جهت،  تحمیل  را  کارگران  کاری  به  غالب  مجبور 

وضعیت معیشتی طبقه    از قبل وجود داشت.  کاری نیز افهاضی تن دادن بهزمینهپذیرش آن شدند. البته  

ترجیح میافتاده که آن  ایچنان سراشیبیکارگر در آن را در کار کردِن  کل ساعت   ادنددها  های زندگی 

کنم زمانی را که نظر  صرف خالصه کنند ولی در قبالش پولی به دستمزدشان اضافه شود. فراموش نمی

ه به خانه پرسیدم و او در پاسخ به من گفت:" زندگی یعنی کار. شب ککاری  ضافهیک کارگر مرد را در مورد ا 

   تا صبح سرحال به کارخانه بیایی".   اخبار نگاه کنی و بخوابی  رسیدی باید غذا بخوری، 

ای در پراکنده  هایبحثفری ازکارگران دور هم جمع شوند،  تا چندنشد  فراهم می  هاییفرصت  کهزمانی

مبارزهمورد   اخبار  و  اقتصاد  و جهان میسیاست،  این بحثشد.  ی کارگران کشور  از  یکی  از در  یکی  ها 

های فشانیها پیگیری و جان ی سالکه هشت ساعت کار که در قانون کار آمده نتیجه کارگران مطرح کرد 

مورد شانزده   در  که  زمانی  است.  سطح جهانی  در  کارگران   هجده  طبقاتی 
ا
بعضا کارِ و  در   ساعت  مداوم 

آمد ابتدا تعجب بود که بر  دیدند حرفی به میان میهای تاریک که کارگران روشنی روز را هم نمیمعدن

ها با هشت ساعت  هشت ساعت آن  کمی تأمل بر این نظر بودند کهبست. بعد از نقش می  کارگران   صورت 

گیرند با آن  فالن قدر دستمزد می  کار  برای هشت ساعت  فرق دارد. کارگران سایر کشورها،  کارگران ایرانی

-سه ماه، یک میلیون برای خانواده  درباید    ، اما کارگر ایرانیبهتر باشد  هاکه باعث شده وضع آن  همه مزایا

 کاری به اضافه  دهد. پس طبیعی است که کارگران سایر کشورهارا نمی  که کفاف هیچ جای زندگیاش ببرد  



 

 

روزهای تعطیل هم سرکار حاضر  که    روی خوشی نشان ندهند و برعکس، کارگر ایرانی به دنبال آن باشد

ی کارگر کشورهای پیشرفته از سطح رفاه بهتری که چه عوامل مهمی باعث شده تا طبقهاین  بررسی  .شود

گفته شود که یکی   طلبد. همین قدر دیگری می  سایر کشورها برخوردار باشند فرصت کارگر    نسبت به طبقه 

جا به همراه ی طبقاتی کارگران در این کشورهاست. کارگران در آنسطح مبارزه  ، از آن عوامل بسیار مهم

گری داشته باشند. اما دخالت و افزایش دستمزد  توانند در سرنوشت تعیین  هایشان میها و اتحادیهتشکل

-شمار می ی کارگر بهء بزرگی در صفوف طبقههای واقعی کارگران خالدر وضعیت کنونی ما که نبود تشکل

گذار باشند. توانند تاثیر نمیخود رود، کارگران در تعیین و افزایش دستمزد و مزایا و سایر حقوق قانون کار 

 این شورای عالی کار است کهنهای
ا
ی داران، سه نفر نماینده ی سرمایه) سه نفر نمایندهرا   گراییجانبه سه   تا

س و  نمایندهکارگران!  نفر  سرمایهه  دولت  یکجانبه داران(  ی  تحمیل با  کارگران  به  برای کنمی  گرایی  و  د 

کوشند کمترین دستمزد را به  مینیز    دارانسرمایهدر این شرایط  گیرد.  م میدستمزدهای کارگران تصمی

تشکل نبود  در  و  کنند  قنه  ح  بهکارگران  را  کار  این  کارگران  واقعی  به  های  میآسانی  رسانند. سرانجام 

-درنتیجه، سطح دستمزدها آنقدر پایین است که کارگران برای جبران معیشت، خواهان و پذیرای اضافه 

و اتحاد ی جمعی  شوند. مبارزههای تعطیل میدورازده ساعته در روزحتا بیشتر و  های چهارساعته و کاری

کاری و رجوع همانند درخواست اضافه  ردهای منفجای خود را به کنش  ،کاربرای افزایش ارزش نیروی

 دهد. فردی به عوامل کارفرما برای درخواست دستمزد و غیره می

ها بارها زبان به شکایت  آن  دانستند. بار را عملکرد دولت کنونی میکارگران تنها عامل این وضعیت فالکت

دهد، مقصر اصلی را نمی  سطح دستمزدها پایین است و کفاف زندگیگشودند و معتقد بودند که اگر  می

هم آب رفته.  ی که از وقتی آمده، قدرت خرید کارگران  خصوص دولت روحاناین وضعیت دولت است. به

چه که در قانون کار دستمزد و مزایا را طبق آنمذکور   ی کارفرمای کارخانهروی این نکته تأکید داشتند که  

پردازد که  کند. پس کارفرما همانی را میداخت میپر  دست آخرکند. شاید با تأخیر ولی آمده پرداخت می

 .  جانب دولت است نه کارفرماو اگر هم اعتراضی باشد بهگفته دولت  

چند  ای ندارند.  شد به این نکته پی برد که مخالفت چندانی با مزد منطقههای کارگران میاز البالی بحث

رسد. هرساله که فقط ای به گوش میهای مزد منطقهدستمزد سراسری زمزمه  شود که در برابر سالی می

دهند که دولت امسال به فکر  ها شکوه سرمیشود، تمامی خبرگزاریبه دستمزدها اضافه می  چند درصد

این قبیل حرف از  و  نیست  تورم  با  متناسب  پیشنهادی دولت  و دستمزد  نبوده  این گونه    ها.کارگران  در 

رود و گویا  اند نمیدر جلسه نشستهها نیز  آنداران که  های سرمایهنوک پیکان به سمت نماینده  ها،تحلیل



 

 

داران دستمزد را پیشنهاد و تعیین ی سرمایهفقط این دولت است که همانند نیرویی مجزا و جدا از طبقه

-ی سرمایه ر فشار طبقهی خود را از این حمالت خالص کند و صدالبته زیکه یقهدولت برای آن کند.  می

. گویا همین افزایش  ای را پیش کشیده استداران مبنی بر کاهش هرچه بیشتر دستمزدها، مزد منطقه

 داران خوش نیامده. بندی مزدها هم به مذاق سرمایهنیم

  م این  گوییاگر می  اما
ا
-و باید منافع طبقه   گیردتصمیم می  ایدر مورد دستمزد منطقهدولت نیست که  صرفا

ی ی کارگر و طبقه ، منافع طبقهداریسرمایه  جهاندار را هم دید پس نقش دولت چیست؟ در  ی سرمایه

-ندارند. سرمایه   نداشته و  گاه سر آشتی با هم. یعنی این دو طبقه هیچهستنددار همواره در تضاد  سرمایه

در این راه هر ابزار و سیاستی را ی کار سقوط کند و  تر از ارزش نیرودار اصرار دارد که دستمزدها به پایین

فروشد به قیمت  ی کارگر هم اصرار دارد نیروی کاری را که میطبقه  ،گیرد. از سوی دیگرخدمت میهم به 

تواند ارتقا دهد. هیچ کوتاه آمدنی هم در کار نیست. نیرویی دستمزد را تا میسطح  یعنی    باالتری بفروشد،

یید برای ضمانت اجرایی آن  دار را بر کرسی بنشاند و مهر تأی سرمایهمنافع طبقه  ت تاجامعه الزم اسدر  

نیرو این  به   بزند.  که  دولتی  است.  دولت  به  طور مستقیمهمان  را  نیروی سرمایهخود  نشان عنوان  داران 

ن دو اش نجات جامعه از تشدید درگیری بین ایشود که رسالتدهد بلکه در نقش مصلحی ظاهر مینمی

ی طبقاتی نظم برهم خورده بین دو طبقه را به جامعهنقش دولت آن است که  کالم،   در یک  طبقه است.

داران بر دولت بچربد و  ی کارگر زور ندارد، زور سرمایهبازگرداند. پس دور از انتظار نیست که وقتی طبقه 

ات طبقهدولت سرمایه د و دستمزد به همان نسبتی افزایش  دار را بر جامعه تحمیل کنی سرمایهداری منوی 

تنزل سطح معاش زندگی کارگران  همین افزایش در حکم  رای حیات سرمایه خطرناک نباشد، امایابد که ب

 است.  

یک از که دولت نقش خود را بیشتر تثبیت کند باید هرچه بیشتر نشان دهد که طرفدار هیچحال برای آن 

است که منطق مزد   بستر  خواستار بازگشت صلح به جامعه است. در اینطبقات متخاصم نیست و همواره 

واگذار کند. پیامدی کارفرمایان دولت سعی دارد میزان دستمزدها را به خود کند؛ ای معنا پیدا میمنطقه

منطقه مزد  بهانهکه  به  کارفرمایان  است.  فالکت  ازدیاد  داشت  خواهد  پی  در  کارگران  برای  آنای  که  ی 

تر است، از کوچکترین مراتب پایینندگی در فالن منطقه از سطح مخارج زندگی در شهر تهران بهمخارج ز 

داران به  سرمایهتالشی برای ارتقای دستمزدها جلوگیری خواهد نمود. خیال خامی است اگر تصور شود  

   فکر کارگران بوده و چون فالن منطقه محروم است کارفرمایان دستمزدها را افزایش خواهند
ا
داد. اتفاقا



 

 

داری به فکر بهبود  اگر قرار باشد سرمایه 3در پی خواهد داشت.  نیز چون محروم است محرومیت بیشتر را 

   داری وجود نخواهد داشت. زندگی طبقات زحمتکش بیفتد، دیگر سرمایه

 )زنان(کارگر مشغول کارند

صورت فردی، در سکوت هر یک بهدر زمان استراحت    .بود  تر اسفبار   رگر به مراتبوضعیت در بین زنان کا

وجود   عمده گفتگوهایی که در بین زنانپرداخت.  افتاده از دیگری به تناول عذا میباری و تککامِل غم

که از جایگاهی اجتماعی برخوردار نبودند  ی آنواسطهچرخید. زنان بهحول مسائل ریز روزمره میداشت  

اظهار کمترین اعتماد به نفسی در  از    نظر آنان در مورد مسائل پرسیده نشده بودگاه  و در دوران زندگی هیچ 

نبودند. برخوردار  معمولی  روزِ درب  نظرهای  مسائل  که    اره  بوداتفاقا  کارگری  هم  اخبار   هیچ   سرتیتر 

که چرا تعیین حق مسکن چندین ماه به تعویق افتاده و یا چرا جلسات ایندر مورد  طور مثال،  به  گفتند.نمی

و غیره اصالا وارد    سرنوشت مزدها چه خواهد آمد  لخره بر او ب  شودپشت سر هم لغو میشورای عالی کار  

گفت بقیه  ای میشدند. هرگاه کارگری در مورد سرنوشت دستمزدها برای سال جدید جملهگفتگو نمی

با   تماشاچی شنیدهحالتی سکوتکارگران زن  فقط  "معوقه"   بودند.   هاآلود  به گوش    کلمه دستمزدهای 

کمترین پرسید معوقه به چه معنی است؟  و در خفا می  ناآشنا بود  سیزده سال سابقه کاربا    یکی از زنان 

 ی منزله   به کرد همان  کارفرما در فیش حقوقی ثبت میچه را  و هر آن   آشنایی با مواد قانون کار وجود نداشت 

توانست یکی از مزایای قانون کار راحتی میشد. کارفرما به ایت قانون کار از جانب کارفرما پنداشته میرع

طور مثال، درباره متوجه سوءاستفاده کارفرما شوند. به  ،هم شاید ها آنرا حذف کند و کارگران بعد از مدت

مهرماه    افزایش حق مسکن از  اطالعی کارگر   بیشتر   حقوقی گنجانده شدهای  فیشدر    ۹۹سال  که  ان 

شش ماه گذشته این چرا در    سوال برایشان پیش آمد کهاین    های جمعینداشتند و تازه بعد از این بحث

 !  مبلغ پرداخت نشده است 

اگر    .مردانبیشتر بود تا    کارگر   کردند اما معوقات مزدی برای زنانمی  کار،  پای همزنان و مردان کارگر هم  

از نظر کارفرما دستمزد زنان  خیر برای مردان کارگر سه ماه بود برای زنان چهار ماه بود و حتا بیشتر.این تأ 

ان را داد که دستمزدهای زنرفت و او به خود این جایگاه را می پولی اضافه بود که روی دستمزد مرد می

سفانه  متأ  کردند ول داشتند در کارخانه کار نمیاگر زنان عق  کارفرما معتقد بود   از مردان پرداخت کند.  دیرتر

 
همواره از سقوط کنند و  های بزرگ مقایسه میکارخانهی کارگر نگاه کنیم کارگران وضعیت مزدی و معیشتی خود را بیشتر با  صورت عام به جنبش طبقهاگر به   3

کارگران با کارفرمای منفرد داشته ی  در مواجهههای دولتی به خصوصی سعی در مبرا کردن خود  که دولت با واگذاری بخشها با آن در طی دههاند.  دستمزدها ناراضی

بینیم تپه میاما برای نمونه در مبارزات کارگران هفتکارفرمای اهل وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد  و این باعث شده تا کارگر تصور کند با رفتن فالن کارفرما و آمدن

 شود.  که مشکل با جابجایی کارفرمایان حل نمی اندبه این نتیجه رسیده که کارگران بر حسب تجربیات مبارزاتی،  



 

 

این آگاهی   " همدل بودند.هایشان بازگردند بسیاری از کارگران مرد هم با این جمله که "زنان باید به خانه

پیش نکشند  ی دستمزد برابر به ازای کار برابر با مردان را  گاه مطالبه شد کارگران زن هیچباعث می  ارتجاعی

  دانستند، چراکه می  قدمپیشنسبت به خود  خیر در پرداخت دستمزدها مردان را  به عدم تأ و حتا در مطال

  که در میان خودشان هم زنانحالیدر  ،آور خانواده هستند ان گنجانده شده بود که مردان نانشلهیِ خ  در م  

ها به آن مرحله  وجود دارد که اگر آن  در جامعه دیدگاهی در مورد زنان کارگر   .کم نبودندسرپرست خانوار  

 رویکردها از آب بیرون بکشند و این  شان را در خیابانتوانند گلیم میبالخره  از نداری و گرسنگی برسند  

  برخی از زنان کارگر    حاکم بود و حتاکامالا در کارخانه  
ا
پرست خانوار که سر  شان زن  اننسبت به همکار عمدتا

 کردند.این نظر را ابراز می بودند

. بارها  ترین امنیت جانی و روانی در محیط کار برخوردار نبودندی زن بودن از کوچکواسطهزنان کارگر به

. شدا و عواملش شنیده و دیده میکیک جنسی از سوی کارفرمهای ر ها و کنایهپیش آمده بود که الس زدن

 به گوش  که گرفتارشان کرده بودو بالهایی  های گذشته  سال   حضور زنان در شیفت شِب حتا مواردی از  

. که وقتی کارفرما یک قدم جلو آمد زنان باید دو قدم عقب روندشده بود    در بین کارگران زن رایجرسید.  می

زندگی خود قرار   گونه جا افتاده بود که این زنان هستند که باید حیا را سرلوحه در بین برخی کارگران این 

به مردان روی خ اماداده و  بود  وش نشان ندهند.  از دستور    پیش آمده  که زن کارگری بخاطر سرپیچی 

هایی دانستند و زمزمه. همه آن زن را مقصر میه بوداخراج شد  تن به انبار برای انجام کارکارفرما مبنی بر رف 

  ها،دانستیم که برخالف آن گفته شد ولی ما همگی میاز تنبلی و از زیر کار دررفتن بین کارگران شنیده می 

ی کارفرما به بخشی خاطر دست رد زدن به سینهبود. یا زن دیگری که به  دستجزء کارگران چیره   آن زن

جا کار نکرده بود و کارفرما ناآشنایی با کار و هماهنگ نشدن سرعت دست با حال در آنمنتقل شد که تا به 

یا گماردن شخصی در ِسمت مهندس فنی کارخانه که تنها و  ای قرار داد برای اخراج او.  بهانهدستگاه را  

بهکار مهندسی زنان کارگر و معرفی آن اش  انداختن  تور  به  برای  بود  نیرنگ  و  به  کار بردن هزار فریب  ها 

اگر به مشکل   حتا  زنان اش. کار به جایی رسیده بود که  های جنسیاستفادهءکارفرمای اصلی برای سو 

   کردند.امتناع می صفتکردند از دهن به دهن شدن با آقای مهندِس کریهفنی هم برخورد می

که زنان به درد کارهای سنگین   این باور رایج در کارخانه بودو    داشتندزنان پیشاپیش در موضع ضعف قرار  

برعهده مردان  به مهارت نیاز داشت    أکه عمدتها  کارهای فنی و پیچیده با دستگاه.  خورندنمی  ایو کارخانه

به زنان سپرده   بندی خالصه شده بودهم در بسته  بر که آنشد و کارهای بسیار ساده و حوصلهگذاشته می



 

 

که نسبت به زن وجود   موجودی ضعیفداری با توجه به دید  در نظام سرمایه  های جنسیتیشد. تبعیضمی

 دارد بسیار شایع است.  

و تر از مردان کارگر بودند. سردردهای گاه با این همه زنان کارگر از لحاظ سالمت بدنی و روانی شکننده

های طوالنی عمده مشکالتی خاطر سرپا ایستادنگاه و اعصاب خوردکن در حین کار و درد کمر و پا به بی

دلیلی غیر از "جنس ضعیف    تر بودن زنان کارگرموضوع شکنندهنالیدند.  می  بودند که زنان همیشه از آن

انجامبودن زن"   از خانه است.  زمان  هم  دارد که آن  بیرون  اشتغال  ی کارگر در طول  طبقهکار خانگی و 

تبعاتبا    زندگی و  کار  از  ناشی  یکنواخت    حوادث  و  گریبان  فرسایشی  به  دست  از   آن  یکی  همواره  و 

های تکمیلی بوده. اما این هم واقعیتی انکارناپذیر است  و بیمه  های اجتماعیدفترچهمین  تأ  شمطالبات

از مرد   مشهودتر کرده    دیدگی و شکنندگی در سیمای زن کارگری که به فرض ده سال کارکه میزان آسیب

های ذاتی ناتوانایی. این پدیده را نباید بخاطر ضعف بدنی و  است  کار کرده  سالکارگری بود که او هم ده  

زنان طبقه مزدی  کار  ازای  در  که  دید  استثمار مضاعفی  در همان  باید  بلکه  زن  نیز  در وجود  و  کارگر  ی 

 بسته است. های پینهچردگی و دست اش خمیدگی و سیاهسهم ،عنوان همسر و مادرکارخانگی به

ها و کسی برای مراقبت از آنا مانده  شان که در خانه تنهطراب و نگرانی فرزندان کوچکدر اض  هموارهزنان  

نداشت   میوجود  سر  آن   بردند.به  علت  هزینهبه  پس  از  مهدکودک که  برنمیهای  خصوصی  آمدند های 

ر این د .4تا چند ساعت مراقب فرزندانشان باشند  ز این و آن خواهش کنندای چند بار امجبور بودند هفته

 بر اینعالوه  چه خواهد آمد.  بین معلوم است که بر سر این کودکان 
ا
 ، گویی مأمور به این کار بودند که حتما

از    یدخر  و فصل کنند.  بودند حل  که در رختکن  زمانی  را در مدت  امورات خانه  برای برنامهو کل  ریزی 

شد  ها باعث میمشغولیکه برای شب چه غذایی آماده کنند. مجموعه این دلگرفته تا اینخرید یات  جزئ

کوره در روند و گله و شکایت کنند از این که چرا ما زنان باید هم در خانه کار کنیم و هم در بیرون  گاهی از 

اند اول جوانی مجبور شده  که با ازدواجدانستند و از اینی اجتماعی را وظیفه مردان می کار در عرصهخانه.  

کارگر ر زندگی زناشویی زنان و مردان  د  هاها کار کنند ناراضی بودند. مسلم است که نارضایتیدر کارخانه

 ایگونه زندگیشد که چقدر از اینهایشان انسان متوجه این نکته میثیر گذاشته بود. در البالی درددلتأ

آثاری از خوشبختی و  که دارند در رنج و برآورده شدن نیازهای دوست داشته شدن  داشتن و  دوستاند. 

 
هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف  در کارگاه  "خوانیم:  چنین می  ۷۸ی در ماده  "شرایط کار  "فصل سوم قانون کار تحت عنواناین درحالی است که در    4

شود و همچنین  است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می 

ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ) از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و غیره( را ایجاد  با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن کارفرما مکلف است متناسب

 نماید. 



 

 

-می  که با چه شور و شعفی  گفتند شان میاز آرزوهای قبل ازدواج  شد.هایشان دیده نمیدر حرفعاطفی  

و   اندی ازدواج شدهراضی به گزینهبه اجبار  ها  و آن  خواستند ادامه تحصیل دهند اما شرایط مانع شده

نیمهاک و  اگر دستمزد نصف  این فالکت گرفتارند.  در  برآورده کردن  ای هم مینون  های خواستهگرفتند 

ا  ترینخودشان کم پشتوانه و سرکوب شده  نقدر خود را در زندگی بیبندیشان نداشت. آلویتوجایی در 

کردند به  انداز میبخشی از دستمزدشان را پس  ،به دور از چشم شوهرانو  پنهانی  بودند که  حس کرده  

شوند و   ترسیدند از روزی که شوهرانشان بیکارشان کنند. میکه فردا روزی خرج خود و فرزندانهوای آن

با زور آنان پایمال کنند.انداز اندک پس  ، بخواهند  با مرد کارگری  خبر میاگر    شان را به زعم  آمد که زنی 

 چون موجودی بدبخت همانند خودی او را هم خوردند و آینده، زنان به حال او افسوس میازدواج کرده

گشت که آنان زندگی زناشویی، به عاملی بازمیها از  و شکایتها و گلهی این ترسی همهدیدند. ریشهمی

 دانستند.   های خود میهمواره مردان را منشاء بدبختی

که  زنان    برخالف میل  .شدندمی شان بر سرکار حاضر  های همسران به رغم مخالفتبسیاری از زنان کارگر  

-خواسته کشاند.  های کار میطها را به محی اجبار آن اوضاع معیشتی به  تمایلی به کار در کارخانه نداشتند،

و مراقبت از فرزندان بود. زنان به پستوی خانه و پرداختن به آشپزی و شستشو    ی مردان همواره بازگشت

ناندرواقع،   نقش  که  اجتماعی  کار  تقسیم  برحسب  جایگاه مردان  این  از  دارند  برعهده  را  خانواده  آور 

کم نیستند تعداد زنان  .  دودی پست و فرودست بنگرنموج   شوند که همواره به زن به عنوانبرخوردار می

اند  ماندن در قفِس خانه، ترک کار کرده  ی کار اجتماعی و ترجیِح کارگری که بین دوراهی حضور در عرصه

ی کارگر  تا به زعم خود شاهد فروپاشی بنیان خانواده نباشند، اما این توفیق اجباری درنهایت به ضرر طبقه

  شانمدت طبقهدهند منافع بلندکه زنان را در دوراهی انتخاب قرار میی کارگر هنگامی  طبقهاست. مردان  

ایجاب میکنند. منافع کوتاهمدت میرا فدای منافع کوتاه در مدت  رفاهی  ارائه خدمات  با  زنان  کند که 

ردان برای منع  مدالیل    گرم بماند.شان  کانون خانواده  ،اختیار او و فرزندان باشند. با حضور زنان در خانه

نبود زنان در خانه فضای خانواده را هایی از این قبیل است: "  ی کار همواره نگرانیحضور زنان در عرصه

شوند. با اشتغال زنان به کار،  فرسوده می   پای مردان با ساعات کار مداومکشاند. زنان همبه انحطاط می

زنان، فرصتی برای   یتن رنجور و خستهدر این ساعات  د که  مانروز باقی میتنها ساعات محدودی از شبانه

 دچار  و مردان فرزندان گذارد. با نبود زنان در خانه،  پرورش کودکان و وظایف همسرداری باقی نمی 
ا
عمدتا

  ، بخصوص اگر این محیط کارخانه باشدمحیط اجتماعی کارطور کلی،  شوند و بههای اخالقی میتباهی

 . " ان سالم و مناسب نیست وجه برای زنبه هیچ 



 

 

 ستم طبقاتی  زنان )کارگر( و 

ترین تردیدی ، کماست   بسیار ظالمانه  ی اجتماعی برای زنان کارگر شرایط حاکم بر کار در عرصهکه  در این

-ها است. اما از این مسئله، نمیدر انتظار آن هوار هم آمیز و تحقیرآمیز تبعیض . مناسباتتوان داشتنمی

وقتی شرایط حاکم بر    ی کارخانگی را صادر کرد.واسطهسرسپردگی زنان به استثمار مضاعف بهتوان حکم  

تا زمانی که جامعه طبقاتی قربانی ناعادالنه بودن شرایط کار هستند.  مردان کارگر نیز  ست،  ا  گرانهستم  کار

-که امکان صلح را بین سرمایه  این درگیری  .است، امکان از بین رفتن کشمکش بین کارگر و کارفرما نیست

ابزاواسطهداران بهبرد، تضاد کار و سرمایه است. سرمایهداران و کارگران از بین می تولید و   ری تصاحب 

ن،  طبقهاین  د و  نکناستثمار می   کارگر را که فاقد این ابزار استی  مالکیت خصوصی بر آن، طبقه ی کارک 

کشی که خودشان تولیدات اجتماعی مردان و زنان زحمتهم از زنان و هم از مردان تشکیل شده است.  

هاست. سهم آنان، فرسودگی و انحطاط شان محرومیت از این ثروتسهم خود و فرزندان  زنند امارا رقم می

 ی این نظام طبقاتی است. خانواده و فقر و فحشایی است که ثمره

ی واسطه هم در خانه به  شوند.داری، بیشتر از مردان استثمار میی طبقاتی سرمایهزنان کارگر در جامعه

ی نقشی که در تولید اجتماعی دارند. زناِن محصور و گرفتار در واسطهکار خانگی و هم بیرون از خانه به

این می اجبار  در  را  روز خود  که مجموعهکارخانگی، هر  کابینند  از  ریز،ای  به  رهای  نخور  بیهوده،  و درد 

اما در پشت این   که تمامی ندارد.ع و خالقیت  رحمانه و عاری از هرگونه تنو  کاری بیتکراری را انجام دهند.

گر مجبور  ، چراکه زن کار رحمانه استرو بیر مضاعف زنان جریان دارد. از ایناستثما  ،ی خانگیکار بیهوده

رفاهی همچون آشپزی، نظافت، تربیت و پرورش کودکان، رختشویی و هر    خدمات  ،است با کار خانگی

که جامعه    ایخدمات رفاهی.  رایگان انجام دهدشود بهمربوط می  و خانواده  ی خانهچه را که به ادارهآن

ا در ها مسئولیت برعهده گیرد و دولت، خود را وقف تأمین این نیازها و مطالبات کند. امباید در قبال آن

د و مسئولیت تامین نیازها را به  ن کوشهمواره برای کاهش دستمزدها می  دارانی طبقاتی، سرمایه جامعه

پرداخت   ی کارگر هنگامی طبقهی معاش خانوادهبخشی از هزینه عبارتی،د. بهن انداز گردن خود افراد می

برعهدهدستمزدها حذف می رایگان  به  و  قرار میشود  زنان  نیازی سرمایهگیرد. مناسبات  ی  داری دیگر 

ی معیشتی طبقه  یعنوان هزینهی نگهداری و مراقبت از فرزندان یا آشپزی و غیره را بههزینه  بیند تانمی

وظایف    چنان برای زنان مقدس و جزءخدمات را آن بلکه این  حساب آورد  کارـ بهی تولید نیرویکارگرـ هزینه

شدت عذاب وجدانی وحشتناک زنی در انجام وظایفش قصوری انجام دهد به  دهد که اگرقرار می  ذاتی

های های عظیم و کار بیشتر سعی در انجام بهتر نقشگاه با فداکاریگیرد و آن سراپای درونش را دربرمی 

ای فردا بر   با انجام کار خانگی توانایی کار مردان را برای انجام کارِ   او قرار استکند.  مادری و همسری می



 

 

هم سرمایه و  کند  بازتولید  نیر داران  فرزندان،  پرورش  برای  بیشتر  کار  صرف  با  را چنین  آینده  کار  وهای 

 و مهر مادری  عشق همسریآغشته به    رفاهی  ی این خدماتبازتولید کند و در این بین چه بهتر که ارائه

 باشد!

بر پایین نگه داشتن سطح عالوه  ، بردزنان پیش می  داری با سوءاستفاده از کارخانگیسرمایهاهدافی که  

، جدا نگه داشتن و انفصال زنان کارگر  استن از قدرت مبارزاتی برای بهبود اوضاع معیشتیمزدها و کدست

شوند و  داری و آشپزی میهای زندگی اجتماعی است. زنان در اندرون خانه سرگرم بچهاز تمامی عرصه

سی و  کنند. آنان همواره از مسائل سیاشرایط زندگی را کار مردان قلمداد میسیاست و مبارزه برای بهبود  

جامعه اوضاع  بهبود  برای  می  تالش  داشته  نگه  دور  که  به  بود  نتیجه طبیعی خواهد  در  و  در حتا  شوند 

 اند.  گر و تماشاچیهمواره نظاره یشامدهای سیاسی و اجتماعیکوچکترین پ 

 شوند. مند میاز استثمار زنان بهرهمولد،  تولید  با بازداشتن زنان از کار اجتماعی و    ی کارگر نیز مردان طبقه

ظلم  اصلی  عامل  که  است  نادرست  دانست.  البته  کارگر  مردان  را  طبقاتی  قربانیان  آنهای  خود  که  ها 

داران  مایهشوند تا سر ای میداری، تبدیل به میانجیدر نیل به اهداف نظام سرمایه  اند، ی طبقاتیجامعه

منافع آنی را به  مردان کارگر  که    د. در این وهله است ن ی کارگر را سرکوب کنطبقهزنان  با تسلط بیشتری  

ی زنان طبقه کنند.  داران را فراهم میسرمایههرچه بیشتر  تازی  ی یکهمنافع طبقاتی ترجیح داده و زمینه

داری شان در شیوه تولید سرمایهجایگاه  استقاللتماعی و صنعتی است که به  ی اج کارگر با کار در عرصه

انفصال    خمودگی و   و بر  د اعتماد به نفس الزم را بازیابندتوانن می  است که های کار  ها در محیط آن.  رسندمی

شناسد و وقتی زن و مرد نمی  ،یابند سیاست ی کار است که درمیدر عرصه  از زندگی اجتماعی چیره شوند.

که  زنان با آن اما باید دقت داشت که  شود.  رم انسان نیز سیاسی میدهد الج  عدالتی روی میظلم و بی

-برند. سرمایهسر میچنان در شرایطی غیرانسانی بهاما هم  کنند ی خانه رها میخود را از خزیدن به گوشه 

، اما واقعیت حاکی از آن  رسندبه استقالل مالی می ی اجتماعکه زنان با کار در عرصه کنند داران ادعا می

صاحبان دسترنج آنان    اند.مین نیازهای معیشتی محرومشان از تأطبقهها نیز همانند مردان همآن  است که

 در ازای کار خانگِی تر از مردان است.  دستمزد زنان پایین  خود و فرزندانشان نیستند. در بسیاری از موارد، 

شود. داری است که به زمین پرتاب مینانی از جانب سرمایهقمه، لانشعنوان مادر و همسر، سهمزنان به

خبری از .  است  دار شدهصفتان سرمایهنوش انگل حرمتی، اهانت و تجاوزهای جنسی تبدیل به عیشبی

نازلی بسیار  حیط کار در سطح  های اجتماعی و قراردادهای کاری دائم نیست. ایمنی و بهداشت مبیمه

کارگر در چنین ی  طبقهزنان    کند.داد میهای کار بیدر محیطقرار دارند. تأخیر در پرداخت معوقات مزدی  



 

 

با این شرایط اسفجامعه مالکیت خصوصی   تقدس  با همه این اوصاف،  کنند. بار زندگی و کار میای و 

حاکم  طبقه آنی  از  محافظت  قیمتی  و  هر  دهان لقلقه  ، به  سیاوه   ی  بوقدولتی،  یاستمدارگویان  و  و  ها 

رناهای رسانه  .  ای شده استک 

شدت از استثمار زنان کارگر به  دار نیز ی سرمایهکه زنان طبقهی دیگری که باید یادآوری شود این است  نکته

هم   شانکار در معنای تولید اجتماعی ندارند. از مردان  عارشان،بی  ها همانند مردانآن  شوند.میمنتفع  

   وارتری زندگی انگل
ا
-زندگی خانم برای خود  کارگر  زنان و مردان    بل ارتزاِق دسترنجاز قِ   دارند، چراکه صرفا

لسه میبودن لذتها را  در توهم ابدی  آن   سازند کهمی  ایبانهمأ  هایدار از رنجزنان سرمایهبرد.  ها به خ 

میدنها داشت. آندرک شدن از جانب آن  ند و دور از انتظار است که امیدزنان کارگر آگاهی ندار دگی  زن
 
  ها ل

های ثروت جامعه  و پاشدانند و ریختو سفید نزدن را افتخاری برای برتری خود میدر خانه و دست به سیاه

آزادی برای   کهدرحالی.  پندارندخود می  مأبانههرزهدلیل خوشبختی و آزادی    را   های خارجیمسافرت   و

آوردن استقالل در جایگاه   ی اجتماعی و بدستها با کار در عرصهیابد. آنزنان کارگر جور دیگری معنا می

به  امکان برخوردار میتولید،  این  از  بالقوه  و طبقهصورت  بر شوند که زنجیرهای خود  از  را  ی کار دهشان 

یکسان    دارکارگر با زنان سرمایهزنان  منافع  بینیم که  میپس    خانگی بودن و استثمار کار مزدی آزاد کنند.

رو از این   .کاسه کردطبقاتی با هم یک  منظری  ان را متشکل از همه زنان بدونتوان مطالبات زنو نمینیست  

با  در محیط و مردان کارگر  زنان  کار،  دارند که  مشترک سرو  کارفرمایانیهای  رویارویی  کار  ای مبارزهاین 

توانند علیه کارفرمایان متشکل دست هم میدر    طلبد. زنان و مردان کارگر دستها می علیه آنرا  مشترک  

 برند. ببرای بهبود زندگی پیش ی صنفی و معیشتی خود را شوند و مبارزه

 رزمنده ی طبقاتی در فقدان تشکل مبارزه

خودو و  خاص  شرایط  همین  جنبش  یژهوجود  اعتالی  راستای  در  اما  متفاوت،  مطالباتی  کارگر،  زنان  ی 

به  ساعته را  کاری چهار کارفرما اضافه کهبرده، هنگامیی نامنماید. در کارخانهی کارگر را ضروری میطبقه

در بحث مربوط به دستمزدها اشاره   طور کههمانتحمیل کرد بیشترین اعتراض از جانب زنان بود.  کارگران  

ی  بینی بود که عمده بدنهقابل پیشـ  ی کارگر و سطح معیشت طبقهتورم  نرخ  تر از  شدـ دستمزدهای پایین

 مردان کارگر،  کارگر 
ا
نداشته باشند. اما بیشتر زنان مخالف اعتراضی  کاری  به موضوع اضافه  ی و مخصوصا

ب  بودند.رسیدن  شب  ده  ساعت  در  خانه  وظایف  ال د   ه  فرزندان،  از  مراقبت  هم  مخالفتشان  بروز  یل 

ها فقط حس  کردند. ولی آنواقع حس میهمسرداری و کارخانگی بود که در آن لحظه سنگینی آن را به



 

 

-مند میبهرهکارخانگی    ی استثمارواسطهصورت غیرمستقیم بهداری به که سرمایه  کردند و از سودیمی

-شد که مدام می شان متجلی میدر این سخن  که باری به دوش دارند،احساس اینهی نداشتند.  شد آگا

 . " چندین ساعته در خانه را ندارد  های ما دیگر توانایی کار دوازده ساعته در کارخانه وگفتند: "بدن

  از دادن، سوءاستفاده کرده و  مجبور به پذیرش تمام شرایط سخت کاری بودند  کارگران  کهاینکارفرما از  

به   رفاهی  امکانات  ازای  کارگرانکمترین  اضافه  ،کاریاضافه  زمان  به  مسئله  کرد.   لزوم   وکاری  امتناع 

محیط کار را ترک کنند.   انب همسران زنان کارگر تااهرم فشاری شده بود از ج  ،پرداختن به امورات خانگی

پیشنهاد .  کاری مستأصل مانده بودندو تن دادن به چهارساعت اضافه  به خانه زنان در دوراهی بازگشت  

ها را خاموش کرده و کارخانه را به  دستگاه  ،ساعت کار  هشت  از اتمام  بعدکارگران    یکی از زنان این بود که

در وضعیتی که کارگران  بحثی درگرفت و ماحصل آن این بود که  . در مورد این راهکارقصد خانه ترک کنند

توانند فشار طبقاتی خود را بر کارفرمایان اعمال میاند که با توقف تولید  به آن سطح از آگاهی نرسیده

را به همراه   کنشگر   فرد  اهد بود که فردای همان روز اخراج شدنکنند این عمل در نهایت کنشی فردی خو

شک   بدون  شکل دهداعتصابی  طور متحدانه  گرفت که بهتصمیم می ی کارگری  اگر بدنهخواهد داشت.  

ی در موقعیت مشخص و دقیقه اما همواره باید توجه داشت که اعتصاب را باید    شدآن اعتصاب باید برپا می

دو اعتصاب  داد.  انجام  نمیدرست  پیش  از  کاری  که      .ردب  نفره 
ا
یکنهایتا با     نفر شاید  کارگران  جمع  از 

آنان عمل   شد، اما این همراه شدن همانا و اخراج فوری آنان همانا. بعد از اخراِج پیشنهاد آن زن همراه می

آنای  متحدانه بازگرداندن  بر  مبنی  کارگران  نداشت از طرف  کار وجود  به  دیگری  ها  پیشنهاد  بر  .  مبنی 

رختکن خبر از   فضایکاری، مطرح گشت.  غو اضافهی ل حضور جمعی کارگران در دفتر کارفرما و مطالبه

میاراده  نبود راهکار  این  انجام  برای  راسخ  هم و    دادای  کارگران  ت غالب  ِنخو  با  کارفرما  که  بودند  صدا 

نگرانی و ترس ی ما خواهد زد.  غرورآمیزش با این جمله که "هر کی خوشش نمیاد، نیاد" دست رد به سینه

 اما   5قابل درک است.و اخراج از کار بیخ گوششان بود،  فاقد هرگونه قرارداد کاری  وضعیتی که    درکارگران  

در محیط   شانوقترین حقبدیهی از  شد به این حد از استثمار که کارفرما کارگران را  دیگر نمی  از سویی،

دودی از ، تعداد محدیگر . و از سویندشدرعایت نمیهای قانون کار  ، تن داد. حداقلکندمحروم میکار  

ِط . راهکار درست در آن شرای کردندبه رفتن نزد کارفرما اصرار میصرانه  چنان م  هم که    زنان وجود داشتند

های هایی از امکانتقویت سویه  فقدان نماینده و تشکل کارگری واقعی در محیط کار، این بود که بتوان با

 
بود. اما متأسفانه کارفرما از  جدید   ای هایشان بازداشت، ترس از عدم تمدید قرارداد و اخراج آنان برای سالطبقهترین مانعی که زنان کارگر را از همراهی با هممهم  5

قرارداد و بیمه کارگران،  تمدید قرارداد این دسته از زنان نیز در سال جدید امتناع کرد. در کل، سیاست کارفرما هر ساله برای شانه خالی کردن از مسئولیتِ بستن 

زند که سکوت و  ی هفتاد به این سو به کارگران نهیب میاین سیاستی است که همواره از دههها با نیروهای جدید بود. مبتنی بر تعدیل نیرو و جایگزین کردن آن

   .و دم نزنند تحمل کنند



 

 

زنان باید تا حدودی از حالت انفعال و در بین کارگران امیدوار شد.    ایجاد و احیا همبستگیبه    ،طبقاتی

 آمدندتماشاچی بودن بیرون می 
ا
   ارگر با این راهکار همراه شدند.ان کنز  از  شش نفر   . بدین دالیل، جمعا

گیری اتحاد کارگران وجود داشت. ها و موانعی بر سر راه شکل با توجه به زمینه و بستر موجود، محدودیت

  سایر تر از همه، ارتباط با  اتحاد بین معدود زنان نیز پیشاپیش بسیار شکننده بود. در ابتدا و مهم  ،رواین  از

نیروهای تازه   کارخانه،  کارگران  طور که گفته شد بیشتر همان  در سطح بسیار ضعیفی قرار داشت.  انکارگر 

رم، در شرایط نبود قرارداد دائم،    .شدندمیکه طبق رسم هرساله جایگزین    بودند  واردی  ارتباط مداومیالج 

  گردد،  صمیمانه و آموزشیای  رابطه  ها شکل گیرد و منجر به مدت، بین آن ی زمانی طوالنیبتواند در بازهکه  

آن حد از قوام نرسیده بود اما به    6بود   هایی در این راستا انجام شدهتالششد.  سلب می   تا حدود زیادی

   ه اقدامی متحدانه امیدوار بود.که بتوان ب 

  . ندخود را داشتی  ویژههای  کدام نیز علتیافت که هر مختلف بروز میدر اشکال    انکارگر ارتباط ضعیف با  

های برای نمونه، کارگران قدیمی همواره حد فاصلی را با کارگران جدید مرزبندی کرده بودند و حتا در جمع

نمی شرکت  کارگران  اضافهدوستانه  مشخص  مورد  در  آنکردند.  نیز  میکاری  سعی  کارگران  ها  با  کردند 

-. نظرشان این بود که خوبیدض دیده نشوند که مبادا کارفرما گناه معترضان را به پای اینان بنویسمعتر 

نمایش بردـ منظور همان  یاد  از  نباید  را  نواخانههای کارفرما  بودند،  های  برده  یاد  از  و کارگرانی که  ـ  ای 

 الخصوصعلیهای بیش از حد با کارفرما و  صمیمیت  .اندکه حیا را هم قورت دادهشدند  تلقی مییاغیانی  

از جایگاه خود و کارفرما   آنانطبقاتی    مانع آگاهیهای کوچکی،  کارخانهدر چنین    !ی کارفرماخانواده  با

سرمایه تولید  شیوه  میدر  وداری  نمی  شد  نتیجه  به رفتارتوانستند  در  همان های  به  را  او  انسانی  ظاهر 

 اش در تولید نسبت دهند. جایگاه طبقاتی

و مرد با یکدیگر  عدم ارتباط کارگران زن  ی بزرگی بود،  ضربه  شدتبهدیگری که در مورد ارتباط ضعیف  شکل  

و معیشتی بین زنان و مردان وجود   در مورد مسائل مربوط به شرایط کارعمالا امکان بحث جمعی  بود.  

و   ارتباطی  نداشت  مهم چنین  بود.  صفر   
ا
بخش تقریبا تفکیک  مانع،  و  ترین  زنانه  مردانه/  به  کاری  های 

بود. باید توجه داشت کارفرما   هابین آن  صحبت معمولی کاریهای کارفرما مبنی بر جلوگیری از سرکشی

چون زنانه/ مردانه و  های کاذبی همکوشد بین کارگران شکاف بیندازد و در این مورد از دوگانه همواره می

 
نان در ابتدا جدا از هم گرد آوردن زنان کارگر بر سر یک سفره بود. پیش از این گفته شد که ز  در این راستا انجام شد، کوچک ولی با ارزشی که  اتجمله اقدام از ۶ 

کنار هم قرار گرفتند.ی غذایی تهیه شد و زنان در نزدیکی و با صمیمیت تازه ایجاد شده خوردند ولی با پیشنهاد یکی از کارگران سفرهدر رختکن غذا می  



 

 

 زنان ـ  مردی  و هر زن و    برداستفاده را میزده به زنان نهایت سوءهای جنسیت نگاه
ا
گفتگو  وارد  را که ـ عمدتا

 زد.را با اخراج گره می  شان اخالقی، سرنوشت هایند با برچسبشدمی

در جلوگیری از ارتباط کارگری   ها نیز آنی زدهو دیدگاه جنسیتنگاه از باال به پایین مردان نسبت به زنان  

رفرما نوشته  کادرخواست تعطیلی روزهای پنجشنبه برای    ای که مردان مبنی بردر نامه  تاثیرگذار بود. و این

ها در میان بگذارند، کامالا مشهود شان را با آن حساب نیاورده بودند که خواستهرا در این حد بهو زنان  بودند  

ن بازگردند هایشاطور که در فوق بحث شد، عمده نگاه مردان این بود که بهتر است زنان به خانههمانبود.  

کشیدند،  کاری پیش میاری که در اعتراض زنان به اضافهو حتا راهک شده و روبداری و رفتو سرگرم بچه

از این درک عاجز بودند که زنان کارگر این دیدگاه نبود.  چیزی جز   ها در شیوه  پای آنهم   ،مردان کارگر 

ی نظام  ی خانگی و بردهی بردهدوگانه  شوند و زنان کارگر قربانی سرکوبداری استثمار میتولید سرمایه

این است نابرابری طبقاتی است.    ی کارگرهای طبقهچه که موجب تمامی فالکت و آن   کار مزدی هستند 

جا که به جای داد، آنهم نشان می  ی زنان کارگر پیامد خود را در مبارزهنوع دیدگاه و برخورد با مسئله

 شد.   خانه موعظه میگشت از مبارزه به  ی مشترک طبقاتی علیه کارفرمای واحد، عقبتقویت اتحاد و مبارزه

این پیشسرانجام،   با  رفتند.کارگران زن  نزد کارفرما  کرد  نباید متشنج  را  بهانه    کارفرما  فرض که فضا  به 

در روز  از فردای آن روز بود که کارفرمایان به مدت چهار  سرباز زد.  کارگران  نزد  از حضور    که جلسه دارداین

و نه    کاری را طوری به کارگران تحمیل کردند که نه راه پس داشتندچهار روز اضافهکارخانه آفتابی نشدند.  

باید همان روز وارد ها  اش احترام گذاشتند، آندروغین یراه پیش. اشتباه در این بود که کارگران به جلسه

وادارش و  بگذارد. آنمی  دفتر شده  احترام  به حضورشان  نگاه کردند  انسانی  دید  به  به کارفرما  ها هنوز 

اش اش برای تثبیت منافع طبقاتیدارد نه کارفرمایی که در جهت پیاده کردن سیاست  کردند که جلسهمی

   است.

تا  دادند  کارگران متوجه این سیاست شده و در کل کارخانه هر کدام کشیک میلخره  اب  طی آن چهار روز

کارفرما   فرار  کارفرمااز  که  آمد  خبر  کنند.  شد  جلوگیری  رویت  دفترش  استدر  ورود  ه  بدو  در  اتاق .  به 

جا اظهار پشیمانی کرد که هر کارگری در دلش از آمدن به آن های کارفرما چنان سنگینی مینگاهریاست،  

که  ی آن شجاعت خود را برا  ،افتخار. بعضی از زنان در دل   آن روی دیگر سکه احساسی بود پرکرد. اما  می

گری که یکی از کارگران شروع کرد به مطالبهستودند. همیناند میجرأت کرده و نزد کارفرمای مرد آمده

توانیم هم دوازده ساعت بیرون از خانه کار کنیم و هم در کاری مخل زندگی ما شده و ما زنان نمیکه اضافه

ای را که همگی الم در دست خود، همان جملهی کخانه، کارفرما اجازه حرف زدن را نداد و با گرفتن رشته



 

 

بودند سر داد.  برای شنیدن  آماده  به قدرنشناسی    هاهش کارگران، آننکو با  کارفرما  ش  کرد که  را متهم 

اش آنقدر حس  با این سیاست. او  کاری را تحمل کننداند در مقابل الطاف او دو هفته اضافه حاضر نشده

بار نیز با ها با عذرخواهی اتاق را ترک کردند. اینور کرد که دو نفر از آنعذاب وجدان را در کارگران شعله

کارفرما به  اشتباه  به    ِگرا  کنش  اساس  از  گرفت  تصمیم  صفوف  در  آشفتگی  این  دیدن  با  او  شد.  داده 

روند و  خواهند از زیر کار در  کرد به این که می . پشت سر هم کارگران را متهم میها گوش نسپاردخواسته

را خواستهالاقل  شد که کارفرما مجاب شود  ها صرف این میآدم روزهای سخت نیستند. همه تالش ها 

دادند که حتا در طی این چهار روز فرصت این را هم نداشتند تا غذایی برای بشنود. کارگران توضیح می

-شرافتی از کارگران میمال بی. اما کارفرما در کاندبه لقمه ای سرد بسنده کردهخود تهیه کنند و همگی 

کند  چون آدمی که او هم کار میخواست از غذا خوردن و داشتن زمانی برای استراحت بگذرند. خود را  

انداخت که از این چیزهای شکمی باید گذشت. "من آنقدر از این تمایالت  بغبه میداد و باد درغ  نشان می

از این کارگران    خوابم!" ها در کارخانه میاق آورده و شبام که حتا رختخوابم را به اتبی اهمیت گذشته

طوری که تنها کارگران نزدیک به او ردک از ما چه انتظاری دارد؟ کارگری زیرلب به که این م  متعجب بودند

تر از این شرمکارفرما بی  گفت: " آخر ما چرا اینجا باید جان بکنیم ولی سودش به جیب تو برود؟" بشنوند  

خشم کل   " که ناچارید.برای آنران را جلوی چشمانشان آورد و گفت: " کارگ  د. باز هم ناتوانیها بوحرف 

ها به آن  و  دهد شرفی مثل او این اراجیف را تحویل میبی  ند دیدمیرا فرا گرفته بود. از اینکه    شان جودو

-دستگاه مقایسه کرد و حس انسان جا رساند که کارگران را با  وقاحت را به آن   ناچار سکوت کرده بودند.

-شوید، هماندانم شماها هم انسان هستید و فرسوده میلخره من هم میاب  : "اش گل کرد کهدوستی

از این بود دوازده ساعت که  میبیرون  طوری که دستگاه هم بعد از چند ساعت ضایعات   دهد. اگر غیر 

شان جلوگیری از چنان ترجیحکارگران هم و چهار ساعت کار کنید."    گفتم همان بیستسهل است می

راست به سالن و یک  ها پذیرفته بودند که اگر درخواستشان رد شد سرها را پایین انداختهتنش بود. آن 

ز این به کرامت انسانی بیش ا  دهیم " ما کارگران اجازه نمی:  زدجا فریاد میباید کسی آن.  تولید بازگردند

های تحمیلی آن  کاریدهیم که شما ما را مجبور کنید که با اضافهما کارگران اجازه نمیاهانت کنید.    ما

 هم بدون غذا  
 
ی شما که طبقهما دیگر باور نداریم  !  لحاف بیندازیمهای کثیفتان  لمبه شدن جیب برای ق

داری ستید بلکه انسان سرمایهکار ذهنی! شما انسان نی کند.  که کار می  دهدخود را مانند انسانی نشان می

 چون کار نمی
ا
 هستید که اتفاقا

 
اکنون  هایتان کار کنیم.  شدن شکمهربِ کنید، ما کارگران مجبوریم برای ف

ی های طبقههستید که باید به خواستهداران  سرمایهبار شما  دارند و این  ان برای خود تشکلی مستقل کارگر 

   تعیین کرده  برای کار روزانه در هفته دقیقه را    ت و بیست کار هفت ساعقانوندهید.  در تن    کارگر 
ا
که جمعا



 

 

-همان قانون. هر یک دقیقه بیشتر از حد تعیین شده طبق  شود چهل و چهار ساعتدر شش روز هفته می

د  ن های تحمیلی که فرقی هم با بیگاری ندار کاریشما حق ندارید کارگران را به اضافهکار غیرقانونی است.  

کاری هستیم." این کاری که سهل است ما خواهان افزایش دستمزد و کاهش ساعات  مجبور کنید. اضافه

رویاحرف  که ها  است  این  واقعیت  نیست.  رزمنده  پردازی  و  مستقل  تشکل  نبود  نبود کارگران    یدر  و 

اتی ی طبقارزهچه رسد به اینکه در مب  شودی مادی، امکان بر زبان آوردن این مطالبات سلب میپشتوانه

عمالا کارگران در هماورد طبقاتی ناتوان بودند. در نهایت چیزی که گفته شد  . تحمیل کردزور را به دشمن 

  زومی نداشت در کارخانه بمانند و به دفتر آیند،ل  روند،خواستند از زیر کار در این بود که :" کارگران اگر می

هایی خواهند محیط کار را رها کنند بلکه خواستهران نمیکردند. کارگکار میاز همان دقایق اولیه، ترک

فرض با شرایط ما سازگار نیست. و اگر    شرایط جدید کارخانه  اند.دارند و برای پیگیری آن نزد شما آمده

مواد اولیه از  رید  خاطر عدم تهیه و خکاری ما بلکه به خاطر کمکنیم بازده تولید هم پایین بوده این نه به

های اصالا بدن  :"  داد  ادامه  از زنان   دیگر  یکی  ."کاری هستیملغو اضافه  چنان خواهان هم   شما بوده. جانب  

طور مدام سرپا ماندن و بدون غذا کار کردن را ندارد. کارگران چندین ما توان دوازده ساعت کار آن هم به

وجور اید قضیه را هرطور شده جمع بکه  گویی  توانند." کارفرما  دیگر نمیاند و بیشتر از این  سال کار کرده

پرداخت و هم به دودستگی میان زنان   زنان کارگر شد هم به تحقیر  ای که حدس زده میکند از همان نقطه

. هایتان بروید به خانه  کردنتان هستند،برادر و پدر مانع کار اگر همسر،    : " پروا گفت بی  و مردان دامن زد.

وجود دارند که خودشان از من   وجود آید. کارگرانیبرایتان مشکلی به  هیچ اجباری نیست اینجا کار کنید تا

هزاربار افسوس و دریغا که مردان    "ها دریغ کنم.اند و من حق ندارم این را از آن کاری کردهدرخواست اضافه 

کارفرما فرصت را از هر منفذی که به رویش گشوده شده بود در دست    هایشان نبودند.طبقهدر کنار هم

ها به  اند؟ چرا آنکرد که: " چرا کارگران قدیمی نیامدهچون پتکی روی سر کارگران آوار میگرفت و همیم

درخواست کم کردن دو توانید."  ها کشش دارد شما نیز میهای آنچیزی اعتراض ندارند؟ پس وقتی بدن 

و ها باید بیست ه دستگاهراندمان تولید من کم است و همری مطرح شد. جواب قاطع بود. " کاساعت اضافه

رم نه باقی تمام در دو شیفت کاری روشن باشند. من فقط این بیست روز را به شما احتیاج دا چهار ساعِت 

   " اشتباه بزرگی بود. روزها. آمدن به دفتر من 

متحدانه،   جمعی  قدرت  غیاب  کارفرما در  گردن  بر  را  گرم  غذای  تهیه  که  شد  این  کارگران  زور  نهایت 

به اما بیماری  بهانه    گذاشتند. هر چند بسیار سعی کرد  این مسئولیت هم شانه خالی کند  از زیر  کرونا 

های چگونه است که کارخانه"  : های بزرگ را آوردند کهکارگران او را زیر منگنه گذاشتند و مثال کارخانه

 بزرگ غذای کارگران را با رعایت موارد بهداشتی تهیه می
ا
. هر کارگری در دل با خود "نندک دیگر و عمدتا



 

 

تان ها هر روز غذای سفارشیات کرونا است پس چطور شما انگل شرف اگر بهانهکرد: " آخر بی زمزمه می

را کارگران    تا خانه  و آمد بود که قرار شد از یک مسیری به بعد روی میز آماده است!". مورد دیگر مسئله رفت

 ده کنند.  از آژانس اما به حساب کارخانه استفا

کارگر که  هنگامی می  زنان  تولید  سالن  آنبه  همکاران  شدندوارد  به  تعجب  با  مردان  می خصوص  -ها 

ها توانستند به دفتر کارفرما ورود آن  که سرانجام خوردند  نگریستند. گویی با خود به حال زنان  غبطه می 

ده در فکر این بودند که آیا شوهران این ز نظر نمایند یا به احتمال زیاد با همان نگاه جنسیت کنند و اظهار

می نزدیک  دوم  احتمال  به  را  ما  واقعیت  گذشت.  چه  کارخانه  در  امروز  که  دارند  خبر  چراکه  زنان  کند؛ 

بدون هماهنگی با مردان  کار اشتباهی کردید    : " شدند که سوی کارگران مرد مواخذه میبالفاصله زنان از 

دالیلی که در باال ذکر شد و به   گفتند. افسوس که مردان کارگر درست می ها  آن  . " وارد اتاق احمدآقا شدید 

زنان با  نیست  تکرار  به  آننبودند.    همراه  لزومی  زمانیفردای  نظر  روز  که  شد  پرسیده  زنان  همان  از  که 

ق  ایم. واال، طال ها قضیه را اصالا تعریف نکردهبرای آنبه وقایع دیروزی چه بود گفتند: " همسرانشان نسبت  

بود." راست می آنبیخ گوشمان  از  بسیاری  برای  پیگیری حقوقگفتند.  در از دست   ایپایه  ها حتا  رفته 

 همراه داشت. ان، عقوبتی نابخشودنی بهی کار نیز از جانب همسر اداره

بر قرار ترجیح داد. زمانی را  باز هم فرار  با واکنش کارفرما رواز فردای همان روز، کارفرما  برو  که کارگران 

احترامی به  ا گرفت. غیبت کارفرما را نوعی بیی طبقاتی ر شدند گرایشات فردی احساسی، جای مبارزه

کردند و متوجه نبودند احساس تحقیر می  دیگر روبرو شوند.  خواستند با کارفرما خود تلقی کرده و حتا نمی

   این که  
ا
هم اتحاد و پیگیری مستمر، آن  که و این  سیاست کارفرما برای طفره رفتن از مطالبات است   دقیقا

فقط یک   . ضرورت داردکند  خطر نمی  خراج کارگران نیاز دارد و برای ا   شانشرایطی که کارفرما به کار در  

ی ه شش نفر ع خواهند بیش از این خوار و خفیف شوند". تنها دو نفر از کل آن جمگفتند: " نمی کلمه می 

اش مشخص بود. کارفرما از خالء موجود نهایت بهره زنان باقی مانده بود. پیگیری فردی آن دو نفر نتیجه 

ی کارفرما را  دو کارگر در داخل سالن تولید یقهاگر آن    بار دستش برای سرکوب بازتر بود.رد و اینبرا می

ترین فرد هم در میان کارگران حضور داشته ، آگاهترینشجاع  . اگر حتااو پیروز بود  گرفتند، همچنانمی

مطالبات پیگیری  برای  واقعی  تشکلی  کارگران  آن  اما  باشباشد  نداشته  وحدتی   سرانجاِم   ،دنشان  آن 

کارفرما هنگامی جز شکست نخواهد داشت.  های حداقلیـ   ـ ولو دستاورد  ایشکننده خواهد بود که نتیجه

ها افزود  کاریی دیگر به اضافهیک هفته   پارگی صف کارگران در غیاب تشکل شد،که متوجه تزلزل و چند



 

 

ها تا آخرین روز جلو  آن  استیصال و درماندگی  طریقو کارگران را تا آخرین روز سال به کار واداشت تا بدین

 چشمانشان خودنمایی کند.

 یابی مستقل طبقاتی در ضرورت تشکل

برای آنکه انصاف بین کارفرمایان رعایت    ،سخن به مزد  که کارشناِس   . دیدیمبه بحث ابتدای مقاله بازگردیم

های سرکوب علیه  کارگیری سیاست دم از ناکافی بودن به عدالتی خاطرشان را مکدر سازد،  بی  و مباداشود  

تا به مرگ راضی شوند. حال این مسئله    اش به تب گرفتن کارگران است کالمو لب  زند  ی کارگر میطبقه

وقاحتمطرح می با  که صداوسیما چنین  افتاده  اتفاقی  که چه  مقرراتمانع  ،شود  در  را  از زدایی  زدایی 

 بیند.کارگران میمعیشت  یو در تنگنا قرار دادن گسترده های کوچککارخانه

ده بودن ورشکست شده و تولید همواره  خاطر زیانه ایم که فالن کارخانه بهای اخیر بسیار شنیدهدر سال

است    معنای آنسودآور نبودن واحدهای تولیدی بهداری،  از منظر مناسبات سرمایهبا رکود مواجه است.  

باید میکه   به آن سود عمومی ساالنه که  از  رسیدسود موردنظر  باید  دور رقابت کنار   نرسیده و درنتیجه 

وجود دارد،  عمومی  برای رسیدن به سود    ایضعیتی که رقابت افسارگسیختهال در چنین و. حگذاشته شود

های های نئولیبرالی در کارخانهدات رساندن سیاستزدایی و به سر ح  چه شیوه و امکانی بهتر از مقررات 

ها تالش هرچه این کارخانه  داران هموارتر شود. ها برای سرمایهده شدن این کارخانه تا راه سودکوچک  

-نیز سود معیار را پشت سرمیهای بزرگ  سو کارخانههای بزرگ برسند، از آنرند تا به سطح سود کارخانهدا

به سطح سود خود    های بزرگ منتظر رسیدن رقبایش گونه نیست که سرمایه در کارخانهگذارند. یعنی این 

پیامدهای  تن در منجالبی کارگر فرو رفاش برای طبقهتراز شدن باشند. این تضادی است که نتیجهو هم

 آن است. 

شیدن کار بیشتر از زنان و مردان کارگر ـ  های کوچک فقط با ک داری، تولید در کارخانهتحت نظام سرمایه 

ـ  زنان   
ا
کارخانه   عمدتا در  به کاری که کارگر  تقسیمنسبت  با  بزرگ  انجام میهای  ادامه  کار گسترده  دهد 

بکشند تا مبادا بازده تولید کارفرمایان پایین بیاید. کارگران هستند که باید  یابد. کارگران باید گرسنگی  می

داران بتوانند  معوقات مزدی چندین ماهه را تحمل کنند و مطالبات شکمی! را از سر بیرون کنند تا سرمایه

باید از   شان را جبران کنند. کارگرانافتادهتولیدی نرخ سود عقب  های مختلِف در بخش   گذاریبا سرمایه

که در میدان رقابت  دار برای آنشان محروم شوند تا سروران سرمایهداشتن سرپناهی برای خود و خانواده

های تولیدی موازی احداث کنند و دست آخر به کارگران بگویند کارخانه فروش بقا داشته باشند کارخانه 

داری با اتخاذ های سرمایهی بزرگ، دولتهاهای کوچک به سرمایهسرمایه پذیر کردن  مسیر رقابتدر  ندارد.  



 

 

شرایط موجود در ویژه  بهکنند.  حمایتِی تعدیِل اقتصادی راه انباشت سرمایه را هموارتر میهای  سیاست

 د.  نآور وجود میبه زدایی از فرایند تولید برای مقرراترا ی مناسبی زمینهنیز های کوچک کارخانه

ای که گویی قرار بوده هر کارگری حدود یک الی دوماه در کارخانه کار ونهگ نبود قراردادهای دائم کاری ـ به

با  ،کندـ   کارگران  بین  نامتعارف  بخشصمیمیت  از  کدام  هر  بودن  پراکنده  و  کارفرمایان،  تولیدی  های 

در و قرارداد  ی نبود امنیت شغلی  کار که نتیجه، عدم تعلق بهیجه منفرد شدن کارگران در هر بخشدرنت

، عدم التزام به مواد عدم ارتباط کارگران زن و مرد با یکدیگر به دالیلی که ذکرش رفتمحیط کار است،  

همگی   و   های کارگری  دارانه در جهت منع ایجاد اتحادیه، جلوگیری با هر ابزار و تشکل سرمایهقانون کار

ها باعث  وجود آورده است. این محدودیتهکارگر بی  یابی طبقه را برای امر تشکل  جدی  هایی محدودیت

تر از واحدهای تولیدی بزرگ مراتب پایینهایی بهی طبقاتی کارگران در چنین کارگاهشده که سطح مبارزه

 و مجتمع باشد.  

 ی طبقاتی مبارزه  ابزارهایش به میداننهادها و  بیند با تمامی  داری شرایط را مناسب میحال که سرمایه

گرفته تا دولت و مجلس و دستگاه سرکوب را   های بازرگانیو اتاق   هااز اتحادیه  رهای سرمایه آید. ابزامی

  ءبه جز   ءبا جزفردی  صورت  توانند به ای کارگران نمیگیرد. در برابر چنین دستگاه دولتی پیچیده دربرمی

رد حتا با کارفرمای منفرد های کارگر منفی تاریخی هم نشان داده که کنشکنند. تجربه  این ابزارها مبارزه 

ای جز شکست ندارد. درنتیجه، کارگران باید ابزار مبارزاتی خود را شکل دهند. شکل این ابزار بسته  نتیجه

ی طبقاتی کارگران در ی کنونی که مبارزهای از مبارزه متفاوت خواهد بود. در دورهبه مقتضیات هر دوره

 تشکل
ا
د، ابزار ن رسمستقل صنفی به تعداد انگشتان دست هم نمی  هایسطح ضعیفی قرار دارد و تقریبا

مادی سطح ضعیف آگاهی طبقاتی و وجود موانع  آید. با این وجود،  به کار می  های کارگریاتحادیهتشکیل  

را نه ناممکن اما بسیار دشوار   های کارگریاتحادیهدر    یابی کارگران امر تشکل  کوچک  واحدهای تولیدیدر  

دیدیم که در نبود تشکل واقعی یابی طبقاتی نیست.  دشوار است ولی دلیلی برای نبود تشکلساخته است.  

اتحاد بر سر  نفع منافع    و همبستگی  در محیط کار چه  به  از فقدان تشکل  آمد. کارفرما چگونه  کارگران 

-کارگران وقعی ننهاد بلکه یک هفته بیشتر هم به اضافه   تنها به مطالباتمند شد و نهطبقاتی خود بهره

خواستهکاری از  گذشتن  قبیل  از  مزخرفاتی  گفتن  با  او  که  بود  کارگران  وحدت  نبود  در  افزود.   هایها 

نیز  به کارگران  از غذا دادن  بود که    شکمی،  نبود همبستگی متحدانه  در  کارگران در دفتر  اجتناب کرد. 

و باز هم در نبود اتحاد بود که دونفر از همه زبونی و حقارت را بپذیرند و دم نزنند.  کارفرما مجبور شدند آن

درصورت وجود  فایده دیدند.  ها را بیکارگران، پیگیری و زیر فشار گذاشتن کارفرما برای تحمیل خواسته



 

 

ذاشتن ی کارگران زن و مرد از امکان به دور هم جمع شدن و به اشتراک گتشکلی مستقل است که همه

زنان کارگر با متشکل  شوند.  برخوردار میبرای محیط کارشان  های جمعی و در نتیجه تصمیم جمعی  بحث

 های جنسی را به کارفرمایان نخواهند داد.  ی اهانت و آزار و اذیت شدن است که اجازه

فالکتکارگران   شرایط  بهدر  کنونی  بدیهی  ناچاربار  ابراز  جزئاز  و  صنفی هادرخواستترین  یترین   ی 

ترس اخراج و آوارگی و بیکاری و   ها را ازچه که آناما آن  دهندرا ترجیح میسکوت و تحمل    ،خودداری

کارفرمایان در جهت  داشتن ابزاری برای روبرو شدن با  سازد،  میشرایط نابرابر در محیط کار رها    ی کلیه

ابزار همانا    پیگیری همین مطالبات  این  و    لی واقعی در محیط کار است.ایجاد تشکاست.  اتحاد  وجود 

ها به زیر  آن جلوگیری از سقوطسطح دستمزدها و  ءارتقا منظورتشکل امکانی جمعی است برای مبارزه به

، مجبور کردن  کارگران   ای و منفردهای فلهجلوگیری از اخراج  کار. همچنین امکانی است برای ارزش نیروی

مبارزه لوای  تحت  دسته ی  کارفرمایان  و  دائم  قراردادهای  بستن  به  گذاشتن طبقاتی  فشار  زیر  جمعی، 

و باز اندازد اتحاد  چه لرزه بر اندام کارفرما میآن موقع دستمزد و مزایا و غیره.  کارفرمایان برای پرداخت به

 ا نهایت بی طبقاتی دستاوردی است بیکوچک باشد اما در مبارزههم اتحاد کارگران است. شاید این لرزه  

 ی طبقاتی.مبارزهدر  های دیگر و گامی بزرگ برای قدم ارزش

توان از منافذ قانونی هم بهره گرفت. گرچه  در این راه می  کالت مستقل خود را برپا دارند. کارگران باید تش

جوع به قانون کار در فصل  ربا  دارانه هوشیار بود.  های ارتجاعی تشکالت سرمایهباید همواره نسبت به سویه

کارگری قانونی  برای داشتن تشکالت    گری و کارفرمایی" توضیحاتیهای کار ششم تحت عنوان "تشکل

های های زیر ده نفر و محدودیتهای کوچک و کارگاهبا توجه به تعداد بسیار کم کارگران در کارخانه آمده.  

به نظر   این واحدها،  از میان سه  میمادی موجود در  قانونی  رسد  موجود در   های کارگریاتحادیهشکل 

ترین گزینه برای ایجاد تشکلی قانونی در محیط کار باشد. ی کارگری مناسبکار، انتخاب نمایندهقانون

آورد برای زدودن بسیاری از  های کوچک امکانی قانونی فراهم میی کارگری در کارخانه انتخاب نماینده

ی کارگری شود که انتخاب نمایندهباز هم یادآوری میها.  های موجود در این کارخانهموانع و محدودیت

 ی کارگری. با اتکا به اعتماد و اتحاد بدنه

است که  نکته  این    یادآوری شودهای کوچک  کارخانهدر یابی  نکته مهم دیگری که باید در ضرورت تشکل  

-داری نشانده شده. لحظهسرمایهبزرگ  های  ی کارگر امروز بیش از هر زمان دیگری در تیررس قدرتطبقه

بینند که چگونه طبقه  ی حاکم که فقط آموزش میلدهای طبقهاز هجوم کارب  کارگر  ای نیست که طبقه 

 ۱۴۰۰و همچنین تیر   ۹۸بان  و آ  ۹۶ماه  سالخی بکشند در امان بمانند. وقایع دیکارگر را سرکوب و به  



 

 

-هایی از امکان اتحاد در کارخانهش برای تقویت سویهتال   و  یابیبر این مدعا که از امر تشکل  اثباتی است

-ی که درگیر شورش فرودستانوجه نباید غافل شد، چراکه با نگاهی به ترکیب طبقاتی  هیچهای کوچک به

-مناطق حاشیههای اطراف  شود که عمده این فرودستان در کارگاه های خیابانی کور بودند، مشخص می

کارگران    ،هایییابی در چنین کارگاهتشکل   های موجوِد لیل همان محدودیتد و به  بودندکار  ای مشغول به

  ، ی مذکور دیدیم که چگونه کارگراندر کارخانه  .دهندمیی مستقل خود را از دست  قدرت مبارزه  سادگیبه

ای پرداختند. این سویهرف دولت میا کرده و تنها به نقد ِص را در تعیین دستمزدها مبر    های سرمایهنماینده

تواند به آتش انفجاری یابی در چنین واحدهایی غفلت ورزیده شود میخطرناک است که اگر از امر تشکل 

طبقه چشم  به  دودش  که  شود  تشکلتبدیل  بساط  باید  رفت.  خواهد  کارگر  طبقاتی های  مستقل  را   ی 

توان به جنگ های خالی نمیامید را در سنگالخ باید افشاند. با دست   ای جز این نیست.. چارهگستراند

 .دشمن رفت

 

 


