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 ؟ کارگری در ایران یا در مهاجرت 

 

ک اخبار  تمامی  پوشش برعکس  و  منفعت ذب  رسالتشان  ،  هارسانه   ی طلبانههای  به  که  مناسبات  کمک  بازتولید 

به   ؛استهایی مثل آزادی و برابری  شعار  غربی با داریسرمایه از   داری و نشان دادن ظاهری آراسته و مزینسرمایه 

فریبنده  ظاهر  دادن  نشان  در  سعی  که  اندازه  دارندهمان  اندازه،  اش  همان  باطن   نیز  به  کردن  مخفی  در  سعی 

 . استوار است دارتوسط سرمایه   استثمار کارگر  یپایه  بر داریسرمایه نظام ، اش دارندگندیده 

مالک  ،  نیروی کار کارگر در ازای اندک مزدیدار مالک ابزار تولید و نیز با خریدن  سرمایه ،  در این شیوه تولید

و تمامی محصوالتی   می شوداست  نیروی کار کارگر  به دست کارگر ساخته  مزدی که بابت کار کارگر .  که 

و فقط بهای بخشی از کار کارگر را به او  دهد  انجام می   که شود خیلی کمتر از ارزش کاری است    پرداخت می 

دار تصاحب  توسط سرمایه ،  که بهای آن پرداخت نشده است  قسمتی از کار کارگر،  اساساً  پس.  کندپرداخت می 

،  و تصاحب این بخش اضافیاست که جز از راه استثمار کارگر    داریسرمایه   یاین شالوده و خمیرمایه .  شودمی

 .  بودنخواهد ی حیات و ادامه قادر به انباشت سرمایه 

حق  یا  پرداخت  مزد  کارگر  کار  بابت  که  سرمایه می وقی  مرکز  در  که  کشورهایی  در  دارد  امکان  داری  شود 

به آن   جهانی قرار دارند ادامه  می به دالیلی که در  این  ،  پردازیمها  کارگران کشورهایی که در  به حقوق  نسبت 

داران کشورهای  بودن سرمایه ی و بخشنده سره صدق مقدار مزد پرداختی از  این  .  بیشتر باشد،  مرکزیت قرار ندارند

دیگر  ،  نیستغربی  مناطق  کارگران  استثمار  با  مستقیم  ارتباط  در  ما  .  استبلکه  ذهن  در  اشتباه  تصور  این  پس 

و بر    داران را کنترل کنددولت توانسته حرص و طمع سرمایه ،  آمریکاشکل نگیرد که در کشورهای اروپایی و  

 . داران نیستخواهی سرمایه کار دولت هم جلوگیری از زیاده  و اصلً  بزند های آنان افسارخواهی زیاده 

کره   داریسرمایه نظام    این  جای  هر  باشد  یدر  می   همینبر  ،  خاکی  ادامه  که  است  روش  و  هر  راه  در  و  یابد 

حذف ،  استثمار،  حالت شیوه بخش  این  را  .  استتولید    ینشدنی  ملی  درآمد  و  ثروت  از  مقداری  کشوری  هر 

یک  خدماتسِصرف  از  و    ، ری  بهداشت  قبیل  مردم،  ...  وآموزش  ،  درماناز  ثروت  .  کندمی   به  که  کشورهایی 

اما این ثروت بیشتر از طریق استثمار هرچه    .استتر  مین استانداردهای زندگی بازای تأ بیشتری دارند دستشان بر

 شود.ی کارگران سایر کشورها، متحقق میاستثمار فزاینده  چنینهم بیشتر کارگران در داخل آن کشور و  

کشورها  قبیل تواند دلیلی بر عدم استثمار یا رضایت کارگران از زندگی در این این سطح رفاه نسبی نمی چنینهم 

بیکاری  ، هایی که تورمدر مواقع پیشامد بحرانو  انده نبود  کارگر بخشنده یطبقهبا همیشه ، همها این کشور . باشد

دنبال   به  را  رکود  را  ،  داردو  می  برایزندگی  سخت  شدت  به  بحرا  حتی.  کنندکارگران  که  مواقعی  هم  در  ن 
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خدمات    یهزینه   مثلً  .کندمی ه فشار زیادی بر کارگران وارد  قدر باالست کها آن سری از هزینهوجود ندارد یک 

در   درمان  و  است  آمریکابهداشت  خیلی باالتر  کشورها  سایر  نسبت  کارگر    به  .به  یک  که  با  آمریکا طوری  یی 

ماهیانه   حداقل دارددستمزد  که  هزینه   ،ای  کنار  اجاره در  برای  که  هزینه خانههایی  گاز ،  و  برق  و  آب  ،  های 

بسیار به سختی از پس   ، عملً کندمالیات بر درآمدی که پرداخت می   چنینهمهای خوراک و پوشاک و  هزینه 

بلکه در سایر کشورهای به اصطلح توسعه    آمریکاو نه تنها در    ؛آیدبرمی   آمریکاهای باالی بهداشت در  هزینه 

 . کندمیسنگینی   ی کارگرطبقه های زندگی بر دوش نیز، هزینه  یافته

بدانیم  جال  است  کارگری" ب  این  موجود    "اشرافیت  زدو،  کشورهادر  سرمایه بندبا  با  که  دارندهایی    ، داران 

ساخت  شرایط دشوارتر  عادی  کارگران  برای  را  که  .  اند ه زندگی  اشرافیت  آن این  کشورهای    اکثراًها  نقش  در 

استاروپایی   کرده ،  برجسته  ایجاد  شکافی  کارگران  به  میان  که  اند  عضو  طوری  و  ماهر  کارگران  از  اقلیتی 

 .  کارگران عادی نپندارندسایر خود را همسو و دارای منافع مشترک با ، اندیی که کارفرمایان ساختههااتحادیه 

منافع  ،"اشرافی  اقلیت " این    به  داران رمایه س راستای  در که  دالیلی  سرمایه   به  است  داران خود  کار  محیط    ، در 

سرکوب خواست و  از آنها برای  ،  مقابلو در  کنند  پرداخت می  به آنهاکارگران    یمراتب بیشتر از بقیهحقوقی به  

سایر   سو مطالبات  اتحادیه.  کنندمی   استفادهءکارگران  عضو  کارگران  را  اشرافیت  کارگریبیشترین  ،  های 

وظیفه  که  نهایت    یکارگرانی  در  و  دارند عهده  بر  را  کار  محیط  در  کارگران  سایر  کنترل  و  تولید  بر  نظارت 

 . دهندتشکیل می کارگران ماهر 

و رشد کشورهایی که در مرکزیت   دالیل پیشرفت  به استثمار  می   ،جهانی قرار دارند  داریسرمایه از دیگر  توان 

ت اصطلح  به  کشورهای  تازه .  کرداشاره    نیافتهوسعه کارگران  کار  نیروی  ارزان یافتن  و  برای  نفس  قیمت 

زیادی    داریسرمایه  که .  دارداهمیت  است  کار  نیروی  خلق  زیرا  را  تولید  ،کندمی   ارزش  حرکت    ابزار  به  را 

دسترسی و به کار گرفتن نیروی کار ارزان  .  سازد، سودهای کلنی میداررده و با تولید کاال برای سرمایه درآو

های  اینکه صنایع و شرکت اول.  استراه امکان پذیر دو از  ، به استثنای نیروی کار داخلی،  در یک کشور  قیمت

بهانه  به  توسعه جهانی   یتولیدی  به  کمک  و  سرمایه  سرمایه  یسازی  مرکزیت  از  خارج  کشورهای  از  ،  اقتصادی 

قیمت دارند مستقر ارزان ایی که نیروی کار فراوان و  های تولیدی خود را در کشوره ها خارج شوند و بخش مرز

 .  کنند

حوزه یک شرکت چند H&M1شرکت    است  یملیتی فعال در  و پوشاک  این شرکت در  .  لباس  دفتر مرکزی 

که بخش عظیمی از آن در  ،  یعنی در نهایت تمامی سود ناشی از تولیدات این شرکت  ؛استکهلم سوئد قرار دارد

 
 . شودمستند اچ اند ام پیشنهاد می دیدن یشتربرای کسب اطلعات ب 1
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سوئد   از  کشوربه  ،  استخارج  می   این  از  .  گرددباز  بیش  شرکت  کارگر   1۰۰این  دارد  هزار  جهان  سطح  . در 

تبلیغاتی شرکت   شعارهای  این  تبلیغاتی  تیزرهای  در  میموجود  روی  ،  از  که  کند  وانمود  وظیفه خواهد    ی انجام 

ایجاد توسعه در کشورهای توسعه نیافتهدر راستای تأو  اجتماعی   و  از کشور  مین شغل  خارج  را به  خود  ، تولید 

ایجاد محیط کاری ایمن و بهداشتی برای کارکنانش در    چنینهم   از دیگر تبلیغات این کمپانی  .ستمنتقل کرده ا

کل در  و  دنیا  کردن  ،سراسر  است  فراهم  نشاط  و  شادی  از  پر  کاری  فضای  که واضح  .  یک  شرکت   است  این 

منطق   اساس  بر  و  ندارد  سود  کسب  جز  نیسته  ن  داری سرمایه هدفی  کارگران  فکر  به  هر    ،تنها  فشار  بلکه  روز 

ها در ساختمان مرکزی این شرکت انجام گرفته و  کارهای مربوط به طراحی لباس.  کندبیشتری بر آنان وارد می 

و کارگاه    ۸۰۰راهی  ،  سپس به منظور تولید ارزان قیمت    هایدر کشور،  H&Mتولیدی  کارخانه  با نیروی کار 

درصد    ۴۰.  کشور بنگلدش است،  شودآنجا تولید می   یکی از کشورهایی که محصوالت اچ اند ام در .  شودمی

های مخروبه و قدیمی هستند  ساختمان ،  های اچ اند ام در بنگلدشکارگاه .  مردم این کشور زیر خط فقر هستند

ها به دلیل فرسودگی ریزش کرده  یکی از این ساختمان   ۲۰1۳در سال  .  گونه امنیتی ندارندکه از لحاظ ایمنی هیچ 

در حالی  .  خود را از دست دادندنفر جان    11۳۵،  کردنده برای اچ اند ام در آنجا کار می ارگری ک ک  ۳۶۰۰و از  

در اکثر مواقع    شرکتاین  . و نشاط برای کارگرانش دارد  از شادی که این شرکت ادعای ایجاد محیطی امن و پر  

بیشتر از ساعت کاری تعیین شده    طوالنیِ  های کاریِکارگران را مجبور به ساعت ،  به دلیل سفارشات زیاد تولید

درنهایت پس از تولید و اتمام  ۲. کندمی ای  آن هم بدون هیچ حقوق اضافه   ،کاریتوسط قانون کار و حتی شب

استثمار محصوال،  فرآیند  و  فروشگاه کاال  به  است  شده  تولید  که  شرکت  تی  این  کشورها  های  سایر  و  سوئد  در 

می  شرکت  .  یابدانتقال  اتیوپی   چنینم هاین  کشور  قاره )  در  در  کارخانهی  واقع  تولید  آفریقا(  جهت  هایی 

 .  چون در اتیوپی حتی حداکثر ساعت کاری هم تعیین نشده است، محصوالتش دارد

د  دومین تازه راه  و  جوان  کار  نیروی  به  مهم ستیابی  و  ارزان نفس  همه  از  که  سیاست،  قیمتتر  است  هایی 

ها و مهاجرانی که به دلیل وضعیت  زده جنگ،  دوشانبههر ساله برای پذیرش خانه ،  آمریکاکشورهای اروپایی و  

که دم    کشورهااین  .  شوندیافته می شورهای به اصطلح توسعه ناچار به مهاجرت به ک،  خودبد اقتصادی در کشور  

می  آزادی  و  بشر  حقوق  وهله   ،زننداز  ب  یدر  تأثیر  خود  کشورهایی  هاول  اقتصادی  وضعیت  ویرانی  در  سزایی 

که   زیادی  ،  ساالنهدارند  آن تعداد  جمعیت  حمله   مثلً.  کنندمی مهاجرت  اجباراً  ها  از  به  یسیاست  که    نظامی 

هایی  تحریم یا  و سایر کشورها ، لیبیعراق، افغانستانکشورهایی مثل در معروف است،  «های بشردوستانهدخالت»

 .  ایران مثلً اند،کرده  تحمیلهایی که بر کشور

 
 . مستند اچ اند ام ،های کارگران این شرکتبر اساس گفته ۲
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وهله  در  که  حامیِ  یدیدیم  کشورهای  همین  ب  نخست  عامل  که  هستند  بشر  سیه حقوق  و  و  دبختی  مردم  روزی 

کشورهایطبقه از  بسیاری  کارگر  شده   ی  در  دیگر  و  شعاراند  همان  با  نیز  حامی  ،  بشردوستانههای  ادامه  را  خود 

می افراد   نشان  نگاهی   اما.  دهندپناهنده  واقعیت،  پناه   در  به  دارندکه  مهاجران  و  راستای ،  جویان  در    صرفاً 

پایین قیمتی  با  کارشان  نیروی  از  استفاده  و  استسودجویی  داخلی  کار  نیروی  از  این  هاشغل.  تر  به  که  هم  یی 

 . ین هستندبا دستمزد پای، فرساهایی سخت و طاقت اغلب شغل، شودمهاجران داده می 

و مهاجران در کشورهای خارجی پیش م است ،  آیدی از دیگر مشکلتی که برای کارگران  و نفرتی  خصومت 

و این تصور را   کنندمی  حملبه نسبت مهاجران با خودشان ، میزبانکشور  ی کارگرطبقه که نیروی کار و در کل 

و    دانندمی ها را باعث و بانی بیکاری خود  ربوده و آنها  های شغلی را از آن فرصت،  مهاجردارند که کارگران  

که همین مسئله باعث    دهندبرخوردهای روزانه از خود بروز می ای که از آنها دارند را در روابط و  نفرت و کینه

نشوند و در اعتراض    مشترک  های کارگریشود که کارگران کشور میزبان با کارگران مهاجر وارد اتحادیه می

وضعیت نکنند  به  همکاری  هم  با  خود،  خود  اما  .  معیشتی  درون  تضادهای  و  مشکلت  در  باید  را  واقعیت 

کرد  داریسرمایه  شیوه   .پیدا  که  کشوری  برای  ،  استحاکم    داریسرمایه تولید    یدر  بیکاران  از  ارتشی  ایجاد 

همیشه نیروی کار بیکار  و  گاه به صفر نرسدطوری که نرخ بیکاری هیچ  ۳.تسلط کامل بر کارگران ضروری است

باالتر در    توان،  بیکاران و نیروی کار بیکار برای سرمایه داران  از مزایای ارتش.  برای مواقع ضروری موجود باشد

نیست موجود  بیکاران  ارتش  که  وقتی  نسبت  به  کارگران  علیه  قدرت  اهرم    چنینهمو  ،  است  اعمال  با  کارفرما 

حقوق    درخواست  به منظور،  جدید امکان هرگونه اعتراض از کارگران  تهدید به اخراج و جایگزینی نیروی کار 

آن  از  را  کارشان  با  متناسب  مزایای  می و  سیستم  .  گیردها  در  کار  هیچ   داری سرمایه پس  افراد  تمامی  برای  گاه 

 .  باشدالزامی می   داریسرمایه موجود نیست و ارتش بیکاران برای بقای 

 *** 

  ایران  سیستم حاکم بر.  نیست  داریسرمایه چهارچوب    و  خارج از منطق  و  ایران هم کشوری استثنا  ،در این میان

سیستم خصوصی  ،  است  داری سرمایه   نیز  مالکیت  تولیدبر  یعنی  اقلیت  ابزار  یک  و    یطبقه که  ،  توسط  حاکم 

ندارند و ناگزیر از فروش آن به    اکثریت مردم نیز که چیزی جز نیروی کار خود.  دهندسرمایه دار را تشکیل می 

  یجامعه ، تولیدی  یی این چنین اقتصاد و شیوه ثمره . دهندکارگر را تشکیل می ی  ه طبق،  دار هستندی سرمایه طبقه

فقط به کسانی که لباس کارگاه یا مراکز تولیدی را به تن  ، کارگرائز اهمیت است که بدانیم البته ح. طبقاتی است

 
کتاب   ۳ به  شود  مراجعه  بیشتر  اطلعات  کسب  سیاسیبرای  اقتصاد  نوشتهمبانی  پ.  ترجمهی  نیکیتین.  زرافشان.  ناصر  ارتش  ،    ۴فصل،  ی  و  سرمایه  انباشت 

 بیکاران  
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نمی ،  دارند بلکه  اطلق  ندارندشود  تولید  ابزار بر  مالکیتی  که  کسانی  تمامی  ارائه    چنینهم ،  به  یا  کاال  تولید 

برای شخص یا  اضافی   ارزش، خود اعم از کار یدی و کار ذهنیبا کار  دهند و  خدمات را در ازای مزد انجام می

رفته تا معلمان  چین گاز کارگران فصلی ساختمانی و میوه .  شودکارگر گفته می ،  کنندخلق می اشخاص کارفرما  

مشغول پرستاران  مد  کاربه    و  و  در  خصوصیبیمارستانارس  مزدی  ؛های  اندک  ازای  در  همگی    ی کاالی ،  چون 

تولید ابزار  مالک  اشخاص  یا  شخص  برای  می،  سودآور  است  .  کنندتولید  ممکن  تولیدی  مراکز  در  کاالها  این 

  های خصوصی این کاالها در شکل آموزش و یا درمان و در مدارس و بیمارستان   باشد...    پوشاک و،  مواد غذایی

چون در این دوره، آموزش و بهداشت، دیگر به عنوان خدمات اجتماعی رایگان از طرف    .ارائه شوند)بهداشت(  

.  آوردن هر کاالی دیگری، پول پرداخت شوددستآوردن آن باید مانند به دستشود و برای بهولت ارائه نمی د

شود که به شکل کاال نمایان می، را  کارگرانمحصول کار اجتماعی ، دارندواری که زیست انگل  با، دارانسرمایه 

ک می تصرف  در  خود  خصوصی  مالکیت  به  و  سیستم  .  آورندرده  و  منطق  عملً  هیچ    داریسرمایه پس  ایران  در 

ن در سرتاسر  داراسرمایه اما خارج از رابطه کلی که بر اساس آن کارگران توسط  .  فرقی با کشورهای دیگر ندارد 

می استثمار  خاکی  ایرا،  دشونکره  بنادر  کارگران  برن  بر  فشارها  این  شده   دالیلی  کمرشکن  و  بیشتر  مراتب   به 

 .است

شدن از  خارج  چنینهم جهانی و   داری سرمایه واردات و ارتباط با ، امکان صادرات، هاسال ر طی هایی که دتحریم

برای مرزها   استایران    را  کرده  محدود  تنش.  بسیار  در  ها  تمامی  ریشه  منافع    داریسرمایه که  تضاد  و  جهانی 

نرخ  ،  داشت رفتن  باال  در،  ارزباعث  تولیدات  بیکاری  ،  ایران  کاهش  و  گریبان،  شدتورم  آخر  دست  گیر که 

رهایی  و    داری ملی های دولت و تقویت سرمایه هایی که در راستای کاهش هزینه از جمله سیاست.  کارگران شد

ا و کاهش نقش دولت  .  ا.  کید رهبر جأت  بنابر،  سازیخصوصی   های توان به پروژه می،  اجرا شده است  هااز تحریم 

داشت اشاره  اقتصاد  شانه  در  معنی  به  رایگانخالیکه  آموزش  چون  خدماتی  تقبل  از  دولت  و  ،  کردن  بهداشت 

وعدم  ،  درمان کار  قوانین  خصوصی   رعایت  فرآیند  ملزومات  از  که  است،  ...    عملً .  باشدمیسازی 

وانند کارگران  که بت  داران در شرایط بحرانی تحریم بودبخشیدن به سرمایهتازه سازی در راستای جانیخصوصی 

بزرگ  مقیاس  در  استثمار  ترا  سال.  کنندری  این  تمامی  کارگرطبقه ها  در  هزینه   ی  که  ماندن  بود  سرپا  های 

 . رداختپدار را می زینه حداکثرسازی سود طبقه سرمایه ه چنینهم ها و  در دوران بحران و تحریم دارییه سرما

دولتی  رسانه  همان )های  ابتداطور  هم  در  شد  که  جز  ،گفته  به    رسالتشان  سرمایهکمک  مناسبات  داری  بازتولید 

بخشی به کارآفرینان  از درِ حمایت و انگیزه ،  متنوع  تلویزیونیهای  و با برنامه  نشستهنها بیکار  دراین سال   (نیست

شدند سختِد م.  وارد  شرایط  از  های    ام  تحریم  به  توجه  کارآفرینان با  برای  که  می،  موجودکاری  این  و  گفتند 

برای چرخیدن چرخ    چنینهم و  .  باشند،  اندکرده  شغل  که ایجادکارگران باید قدردان و سپاسگزار چنین افرادی  
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حقوق کارگرا،  اقتصاد جمله  از  از شرایط  بعضی  با  ون  معوقه  بیایند  های  کنار  این  .  حداقلی  است که  واضح 

بردن در  بیشتر و دست   هداران به معنای استثمار هر چ قد از کارآفرینان و سرمایه تمام   حمایت 

 . ر رگران فقیرتشدند و کاداران ثروتمندتر میدر این مدت سرمایه . استجیب کارگران  

رئیسی دهنده ،  ابراهیم  ادامه  نیز  ایران  کنونی  جمهور  سیاسترئیس  همان  با  ی  اما  پیشین  چاشنی های 

استعدالت  عدالت .  خواهی  شعار  با  که  رئیسی  عرصه طلبی  دولت  شد،  وارد  سیاست  و  ی  اقتصادی  مشکلت 

و باور دارد که با    دانداز ناالیقی و فساد مدیران می   بلکه ناشی ،  داریسرمایه معیشتی موجود را نه از چشم نظام  

 . شوندکن می محور خمینی مشکلت ریشه و عدالت بازگشت به دوران حکومت پاک

متمایل به  های  قاتی موجود در ایران چه با سیاستوضعیت طبمعیشتی و  ست که دلیل مشکلت  روشن ا  بر مااما   

سیاست  غرب با  چه  شرقطرفهای  و  نمی   دار  بین  زمانی  روداز  تا  مالکیت   داریسرمایه تولید    یشیوه،  کهو  و 

پا   بر  استثهم ،  باشدخصوصی  شاهد  کارگرطبقهمار  چنان  طبقه  ی  بودسرمایه   یتوسط  خواهیم  و  .  دار  کارگران 

کارگر طبقه طبقاتی با  ی  از  آگاهی  و  درک  از  بعد  آن   جامعه  بودنِید  بر  که  استثماری  میو  تحمیل  بر   ،شودها 

ای طبقات  غال،  ی کارگرطبقه شرط رهایی  »  چرا که.  قدم در راه مبارزه طبقاتی بردارند،  طبقاتی خوداساس منافع  

و    «۴است  سرمایه  بساط  برچیدن  برای  راستا  این  در  باید  کارگران  بر  ،  داریسرمایه و  خصوصی  مالکیت  حذف 

 . و حذف کارمزدی مبارزه کنند ابزار تولید

این مسیر  ی کارگرطبقه هم  ،  بایستی در  را  هم    امپریالیسمجهانی و    داریسرمایه   در مقابلسنگرهای خود  در  و 

  ، حاکم باشد  داریسرمایه تولید    یکه شیوه تا زمانی.  دتحکیم بخش و دولت طبقاتیِ حاکم  ملی    داریسرمایهمقابل  

ایران چه در  این کره خاکی باشند  چه در   ، کارگران  )مالکان ابزار تولید(   دارانتوسط سرمایه  ،اروپا یا هر جای 

 . شونداستثمار می 
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