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کار، مزد،استثمار، کمی هم سياست: گپی خودمانی    
  

 ماه هشتاد و پنجآذرششم                                                                                                   رضا رشيدی
  

 

حرفی زده س جمهور،يادم می آيد،سيزده ،چهارده ساله که بودم ،وقتی درباره فقر،بدبختی،حکومت،دولت ،شاه ،رئي

 می اگر صحبتها خيلی جدی می شد و"  و مادر ندارد سياست پدر : "می شد ،اين جمله بارها و بارها تکرارمی شد

". به ما چه هر که خر باشد ما هم پاالنش می شويم" :گفتند    

 ،شب ،مجبورهستيم کار کنيم تا زنده بمانيمم ،از صبح کله سحرخروس خوان تا بوق سگ آخربزرگ شديامروزکه 

درس خواندن هم فقط يک جوری سرگرمی است و به قول دوستان يک چيز سرکاری ،اگر باور نمی کنيد به ، به 

درباره سياست با هم حرف بزنيم ،راستی سياست . ليسانسه ها و درس خوانده های بی کار فاميل مراجعه کنيد آمار 

 و سياسی شدن  ؟چرا ما کارگران را از سياست و سياسی شدن می ترساند ؟ چراما کارگران را ازسياست!يعنی چه

سياست حرف بزنند ؟ اگر کارگران از!ه اند  نصب کرداين قدر تابلو ورود ممنوع جلوی ورود ما؟چرا ! ترساند می

روزی يک نفر کاسه ی ماستی را با خود :"؟ ياد ضرب المثلی افتادم !در بياورند چه اتفاقی می افتد است سرو از سي

کسی از انجا می گذشت ،او را ديد . با يک قاشق کوچک ماست را به دريا می ريخت و به هم می زد . لب دريا برد 

رهگذر پرسيد مگر می شود ،مرد جواب  .دارم آب دوغ درست می کنم :مرد جواب داد .کار می کنی چه :و پرسيد 

.اگر بشود چه می شود :داد   

به راستی اگر کارگران وارد سياست شوند يعنی مانند بقيه افراد جامعه که اجازه دارند درباره ی هر چيزی صحبت 

ن تصويب نمايند ،چه اتفاقی می افتد؟به زندگی مان نگاه کنيم ،به زندگی کنند ،تصميم بگيرند ،اعمال اراده کنند و قانو

ه. ساله و کمک خرج خانواد١٧،١٦تا چشم به هم زديم شديم .پدر و مادرمان     

برای اين مدرک همه ی اعضای خانواده مجبورشدند ،کم .عده ای ازما با هزاران تالش ديپلم يا ليسانس گرفتيم 

. ،فشارهای جسمی و روحی را تحمل کنندبخورند ،ارزان بپوشند  

تا ١۵٠ معادل ٨۵سال ساعت کار در٩ خواهش کاری پيدا کرديم و شديم کارگرمزد بگير ،و برایبا هزارسفارش و

.تومان حقوق می گيريمهزار٢٠٠   

 هر  يعنیادامه ی کارمان هم معلوم نيست تا چه مدت تداوم داشته باشد چون کارگر قراردادی و قرارداد سفيد امضاء

  ٢٠٠ و مايحتاج زندگی با حقوق ماهی  مخارج دليلی خوشش نيامد ميتواند اخراجمان کند تامينوقت کارفرما به هر

.هزار تومان يعنی شعبده بازی   

اجاره ی خانه ،هزينه آب ،برق ،گاز ،تلفن ،هزينه شوينده  ها ،اياب ذهاب ،آن هم با اتوبوس و مترو ،هزينه ناها و 

ه ،هزينه های  مدرسه و دانشگاه  بچه ها  و هزينه حمام  و آرايشگاه راستی از تفريح ،که چيزهايی از شام ،صبحان



خيلی به خود فشار بياوريم بعداز ظهر جمعه از بس که شش و بش کرديم ،خوب که !،پارک !آنها شنيده ايم ،سينما 

.و عذاب به پارک سری می زنيمخسته و کوفته و سردرگم  شديم  به  اصرار بچه ها  با  کلی  فشار    

.اين چند سطر بخش بزرگی از واقعيت زندگی ماست   

جامعه سرمايه درجامعه ی طبقاتی ،در.حرف بزنيم زندگی مان شود زاست جزئی ااست که قرارقدری درباره ی سي

رن ،همه ما خانواده برادا عزيزان ،دوستان ، :" تعريف کرده اند  سياست را اينجوری برايمان ،شتر وقتهابي داری،

دنيا همه ی امور. هم بپاشد می کنيم تا نگذاريم ،خانواده ازداريم و برای اداره ی منظم و خوب خانواده و رفاه تالش

اگردرخانواهکسی نباشد که تصميم درست . کسی که امين مردم هم باشد .،احتياج به سرپرست و قيم و نگهبان دارد 

کاری را که دوست دارد انجام کسی دلش بخواهد هرهراگر.هم می پاشد کند خانواده ازبگيرد و خانواده را رهبری ن

خانواده انجام  بزرگتر و سرپرست   نفر به عنوان  پس الزم است يک. دهد آرامش وآسايش خانواده به هم می ريزد

ن خانواده بزرگ سرپرست پس الزم است که اي.  خانواده ی همه ما. جامعه هم يک خانواده بزرگ است. وظيفه کند

 .در نتيجه متفکران نظام طبقاتی و حاميان آنها نام اين سرپرست را دولت نام گذاری کردند ."ونگهبان داشته باشد 

واقعا برای اداره ی هر کاری الزم است که افرادی مسئوليت آن را  البته همه ی اين حرفها خيلی هم بی ربط نيست،

.ه جامعه دولت الزم و ضروری تعريف شدبه عهده بگيرند ،پس برای ادار   

معاش و زندگی می کنند؟ و دولت چه نقشی در امرار است ؟انسانها در اين چطوراما ببينيم اين جامعه چه جامعه ای

وقتی به تعداد وموقعيت انسانها ی جامعه دقت کنيم،عده ای کار می . زندگی افراد و مناسبات حاکم بر جامعه دارد 

پس در يک . را پرداخت می کنند % ٩٥بقيه کسانی هستند که حقوق و دستمزد آن % ٥افراد و  % ٩٥ا کنند، تقريب

 . مناسبات اجتماعی به ظاهر داوطلبانه به کارگرفته می شوند و عده ای هم بابت کار آنها دستمزد پرداخت می کنند

ستند، در عوض طرف مقابل يعنی همان اقليت، از تعداد افراد جامعه اکثريت صاحب هيچ ابزار و وسايل توليدی ني

به ظاهر مورد نياز جامعه را  صاحب تمامی ابزار های توليدند و آنها را در اختيار جامعه قرار می دهند تا وسايل 

.توليد نمايند   

جزنيروی  کسان ديگری که چيزی ندارنديک طرف وو وسايل توليد ازی افراد جامعه به دارندگان ابزاراين تقسيم بند

صاحبان ابزار و وسايل توليد را سرمايه دار و فروشندگان نيروی کار را کارگرهم زمان با اين تقسيم بندی،. کارشان

.و آنچه که فروخته می شد نيروی کار و پولی که بابت فروش نيروی کار دريافت می شد را دستمزد نام گذاشتند  

نمی کند که روزی را مجبورکسی کارگر.می رسد ختياری به نظرا ادر جامعه ی سرمايه داری همه ی اين رابطه ه

می گيرند، يکی  نيروی کار می ی انسانها دو طرف اين سيستم قراردر اين نظم اجتماع.  ساعت کار کند ٢٠تا  ١٤

.فروشد و ديگری می خرد، يکی مزد بگير است ديگری مزد بده   

بابت پولی که می گيرد کار کند و به تعهداتش عمل کند و درکل جامعه برای اينکه نظم جامعه به هم نخورد و کارگر 

اين سازمان را دولت معرفی کردند . مانت اجرای قوانين را داشته باشداز هم نپاشد، سازمانی را درست کردند که ض

اين ازقبل .  کنداما مخارج اين سازمان که قرار است حافظ نظم جامعه باشد را چه کسی بايد پرداخت. و اسم گذاشتند

که هزينه اين دستگاه  " بيچاره" ماند سرمايه دارکه پول ندارد پس ميقسيم بندی جامعه معلوم است کارگرو براساس ت

دولت به معنی سازمان قضايی ،سازمان . عريض و طويل را بايد پرداخت کند تا قوانين ومقرارت جامعه، عملی شود

 کدام از اين سازمانها کلی هزينه دارند و افراد زيادی را به استخدام خود در قانون گذاری و سازمان اجرايی ، و هر



 آنها قوه ی قانون گذاری يا قوه مقننه نام  عهده دارند، که نام-می آورند، ازاين عده، تعدادی کار قانون گذاری را به 

مه نمايند اين سازمان قوه قضائيه گرفت عده ای مسئول اين هستند که اگر کسی از قوانين سر پيچی کرد آنها را محاک

نظام سرمايه داری پليس اين وظيفه را عهده  سازمانی با قدرت الزم است که درنام گرفت و برای اجرای قوانين حتما

.دار شد   

پليس با . پليس به عنوان ابزار حفظ امنيت و اجرای قوانين در نظام سرمايه داری از اجزاء غير قابل انکار آن است 

 " راحت "تا بقيه  ."طبق اخالص گذاشته اند اداره می شوندهر چه دارند را در"  از مال گذشت که "ه عده ای هزين

وسايل معاش  که   را راه اندازی کنند  اين اقليت تمامی امکانات خود را به کار می گيرند تا کارخانه ای .زندگی کنند

ينه های گزاف استخدام می کنند تا نقشه های رفاه ها نقشه می کشند، نيروی متخصص با هز ساعت .همه  فراهم شود

متحمل می شوند و برای حفظ آن سازمان " آسايش جامعه  "مند برای جامعه مهيا کنند همه ی اين زحمات را برای 

تمامی تالش خود . جتماعی توليد را هم به عهده داردسرمايه داری وظيفه سازمان دادن نظم ا. پليس را بوجود آوردند

نظم توليد، دستگاه پليس  و تداوم  برای پايداری .  ف توليد لوازم و امکانات می کند که جامعه به آن نياز داردرا صر

.برای برقراری نظم از اولين الزامات نظام سرمايه داری می باشد   

دستگير را " خاطيان "و " دزدان"را برقرار و تضمين می کند ،چه کسی " نظم اجتماعی "اگر پليس نباشد چه کسی 

برای درس خواندن بچه هايشان، برای  می کند ، آدمهای عجيب و غريبی که برای ادامه ی زندگی و زنده ماندنشان 

.پوشاک اعضا خانواده ، مسکن تالش می کنند    

ايل از آنجائيکه مالکيت ابزار و وس. سرمايه دار و  سرمايه داری بايد در آرامش به سر ببرد تا بتواند بهتر توليد کند 

 بيشتری هم سود و  هم راحت بفروشد توليد کند که ی  چه چيز است او تصميم می گيرد کهدست سرمايه دارتوليد در

بنابراين بايد در "   بيچاره چقدر به فکر کارگر است "را پرداخت نمايد  و دستمزد کارگرد تا بتواند حقوقعايدش شو

ت کند ، تا افکارش را واند راحت بخورد، راحت بخوابد و استراحبايد  بت. کند يطی آرام و به دور از تنش زندگی مح

 مانند رسانه ها، راديو و   و ديگرامکانات از پليس  اين کار و برای. د متمرکز نمايدو تولي کارخانه   و روی کارش

.تلويزيون، مجالت و روز نامه ها بهره می گيرد   

 اما آيا تمامی حقيقت نزد سرمايه و سرمايه داری است ؟

؟!آيا بدون وجود چنين سيستمی جامعه سر پا نمی ماند   

؟!آيا کارگر نمی تواند تشخيص دهد که چه چيزی مورد نياز انسان است و آن را توليد کند    

؟!آيا کارگر نمی داند جامعه امن و مرفه چه نيازهايی دارد   

. ادی، سياسی اجتماعی موجود اقتصبهتر يعنی  نفی  و پس زدن تمامی مناسبات فردای :  جواب بسيار روشن است

هم می داند هم می تواند از پس اداره ی جامعه برآيد بايد خودمان را باور کنيم به آگاهی مسلح شويم و متشکل کارگر

                                        .عمل کنيم

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری                                                    
 پيش به سوی ايجاد تشکل مستقل کارگری از دولت و کارفرما

ا رشيدیرض  
١٢/٨/٨۵  

 سايت شورا


