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کارگران ، آبان انسان  ، راندهحاشیهکارگران به پیشکش مزدبگیران در نقش واقعی:
، معلمان، شورشیان نان، کارگران ارکان ثالث، عصیانگران آب، رسمی

  روزگران امخیزش و... ،زیستحامیان محیط، بازایستادگان، گان متروپلنشستهخشمبه

 

جذر و مد دریایی  ،شودبه مرور کم می هاآن هایی اخیر ایران که فاصلههای اجتماعی دههاستمرار خیزش
روی هم ههای مختلف روبجایگاهها و ها با نقشها، انسانشدن ندارد. در این خیزشست که سَر آرامیطوفان
 تیراندازان،ها، تکصیلباس شخ پاسداران، پوش،با ماسک و سیاه ناجا گارد سرکوب سو،کنند. در یک آرایی میصف
 بازنشستگان، ،هاآن یخانواده بیکاران، و کارگران دیگر سوی در ...گلوله وهای ضدسایی نادیده در اتاقرؤ

 پذیرگریزنا سقوطی از وحشت در اکنون بودند، مردد دیروز تا که بازار دارانسرمایههخُرد حتی و بگیرانمستمری
ها، قدرت سیاسی را در داخل آراییدر این صف چهآن کنند.ا تعطیل میر شانمغازه خرند ومی جانبه را خطر
کند امنیتی خود را قربانی میهای ای دستگیر و در همان حال مهرهکه فعاالن را فله، چناناست وحشت انداختهبه

 نه نگهاگر اعظم را در خاورمیکشاند تا سرکوبمذاکرات می ییا قدرت سیاسی سرمایه جهانی را به دریوزگی ادامه
دارانه ارد، گستردگی و تداوم نیرویی عینی و پراتیکی، سیال و جاری در مقابل نظام با ظرفیت بالقوه ضدسرمایهد

خود دارد. نیرویی در خیابان در کارخانه، در مدرسه،  یی یک انقالب بزرگ را در پیشینهزیستهی است که تجربه
 های سیاسی، اعتراضیست. این نیرو محصول پراتیکها و در جان زندگی جاریها، چتیتیدر دنیای مجازی، در تو
ور و به تبع آن جمعیت غالب کشگیرد را در بر می« نشاغال»ای است که اکثریت مطلق کارگران یا هستی طبقه

ای از تاریخ کشور، چنین گسترده، جمعیت کشور را از آن خود و خانواده دهد. کارگران در هیچ دورهرا تشکیل می
کارگر و »، «ذهنی و یدی»، «غیررسمی»و « رسمی»شده، مانند های خاص  تحمیلبا هویت هاآن نکرده بودند.

 ندگیهست و زیندمی و زیسته را شانتاریخ خودْ یویژه پراتیک با کدام هر ...و« ایپروژه کاری وپیمان« »کارمند
رغم بهها، با قهرمانان و فعاالن خود و و شورش اعتصابات ها،فراخوان با مختلف، جزایر در هرچند را ی کارگرطبقه

و گران، از یک سسلطه یدر محاصره هاآن اند.ها و روزهایی که گذشت عینیت بخشیدهرحمانه در سالسرکوب بی
 ئولوژیکدای پنهان سرکوب معرض در مدام خود یروزمره زیست در دیگر سوی از شوند،می فیزیکی سرکوب
ها هم پراتیک است. من و زادگاه ایدئولوژیأیابد، مها در پراتیک تجلی میطبقه هستی که طورهمان. هستند

را که با  یهاییابند و قشرگونه با نفوذ در ذهن افراد مادیت میدر قالب انتزاعاتی هویت ،ها در پراتیکایدئولوژی
 ل  عامها در شککنند. هویتنقش واقعی اجتماعی تحت ستم و استثمار مشترک هستند در جزایر مجزا متفرق می

، تنیده در روابط اجتماعی، نقش واقعی کارگران «توده»و « خلق»، «مردم»، «مزدبگیران»، «نشاغال»خود در قالب 
ها با تبدیل محتوی مزد و شغل به قالب . هویتشوندمیدهند و مانع ظهور طبقه در کل واحد می را در سایه قرار

 صورتبه ــ «هندهدنه مزدنه مزدبگیر، »، «خوداشتغال»، «غیرمزدبگیر»، «شاغل»مزدبگیر،  ــ  شکلی خود
مانند خودمختار و مستقل، فنری را می هاآن گذارند.خلط و نادیده می تربیشها را نما، نقشتر، حتی وارونهفریبنده

نگ آن را ت یشود محدودهو وقتی بسته می د،کنمی تعریف حامل کار را گسترده یشود محدودهکه وقتی باز می

سنتی کارگر ریشه در فریفتاری شکل  هایبُعد تفریط و افراط در تعریف ،رواز همیند. کنمی

https://wp.me/p9vUft-1cZ
https://naghd.com/2020/02/01/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
https://twitter.com/Meytham5/status/1407787073885642756?s=20&t=cWbykyvdxGJq0WohNcp6-A
https://twitter.com/Meytham5/status/1407787073885642756?s=20&t=cWbykyvdxGJq0WohNcp6-A
https://twitter.com/Meytham5/status/1407787073885642756?s=20&t=cWbykyvdxGJq0WohNcp6-A
https://twitter.com/godneshinan/status/1420112001469140995?s=21&t=4eaNQfdP6fQ6G8aOZ7HffA
https://twitter.com/godneshinan/status/1420112001469140995?s=21&t=4eaNQfdP6fQ6G8aOZ7HffA
https://www.akhbar-rooz.com/133678/1400/09/07/
https://www.akhbar-rooz.com/133678/1400/09/07/
https://www.youtube.com/watch?v=NI3m1cp5lsw
https://www.youtube.com/watch?v=NI3m1cp5lsw
https://naghd.com/2022/05/17/11460/
https://naghd.com/2022/05/17/11460/
https://twitter.com/aselen0phile/status/1531618101258764289?s=20&t=P1qWgBoTOHZvYhtpyekf0w
https://twitter.com/akhbar_rooz/status/1529834445712379904?s=21&t=4eaNQfdP6fQ6G8aOZ7HffA
https://twitter.com/akhbar_rooz/status/1529834445712379904?s=21&t=4eaNQfdP6fQ6G8aOZ7HffA
https://naghd.com/2020/02/09/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
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نهایی و مشخص روابط ذاتی  یفریبنده را که نماینده هایمقولهمارکس این  شاغل و مزدبگیر دارد.

 نامیده است.[ 1]فرانمودداری در سطح روابط اجتماعی هستند سرمایه

شی با بیان بخ هاآن دهد چگونهمزد است نشان می هاآن های فرانمودی که محتویبا واکاوی شکل کنونی متن

طورکه همانی استثماری هستند. کنند و ضامن اصلی حفظ و بقای رابطهاز واقعیت، کل واقعیت را دگرگون می

 ی رویکردهای ایدئولوژیک در تعریفشاه کلید فرانمودهاست، فرانمود مزدبگیر نیز پایه« مزد»

 است.کارگر 

 کارگری با استوارکردن جایگاه  کارگر بر فرانمود  مزدبگیر در دوهای مارکسیستی یا رویکرد سنتی در ایدئولوژی

در یک بعد، نه از منظر  الف(گران جنبش اعتراضی موجود ایران نمود بارز دارند. بعد افراط و تفریط در کنش

ارگر قرار ی ارزش اضافی در جایگاه  کفقط مزدبگیر  تولیدکننده ،کارگران تحت ستم و استثمار بلکه از منظر سرمایه
در « ارگرمتحد ک»نام گیرند و بهی کارگران مزدبگیر  غیریدی در این جایگاه قرار نمیگسترده قشرهایگیرد و می

ارگر کشوند. این گفتمان از یک سو کشان و فرودستان خطاب مییا زحمت ،«کارگران و سایر مزدبگیران»ترکیب 
انس دستی تالش دارد خیل نامتجکند، از سوی دیگر با گشادهی تولیدی محدود میمزدبگیر  سرمایه هایقشر را به

« رانکارگران و سایر مزدبگی»یا « کارگران و مزدبگیران»ی مزدبگیران از پاسدار تا وزیر را با شعارهای و فریبنده
داری موجود قاصر ی سرمایهبافت جامعهومزدبگیر از درک ساخت گرایی و تجلیل نماید! اسطورهدعوت به اتحاد 

های معین و تشکل داری بهیابی و کنش انقالبی علیه روابط سرمایهتعجب ندارد اگر امکان سازمان بنابرایناست، 
از  نمختلف کارگرا هایهای برخاسته از فرهنگ  زیستی قشرد و سایر تشکلشوای محدود خاص  کارگران کارخانه

تشکل  د وول، در این گفتمان نادیده گرفته شگرایی مستقرغم بیست سال تشکلبههای صنفی معلمان، جمله کانون

د موفق شدن ــ کار مولداز تجلیل  ــمدد همین نگرش داری بههای سرمایهد. ایدئولوگشونکارگری محسوب ن
د. نکنهای میانی واقعاً موجود گزین گروهرا در نظام باورها، جای« متوسط»ی جایگاه انتزاعی و غیرواقعی طبقه

هد و با دمی را در جایگاه کارگر قرار هاآن یهمه رویکرد دوم در بُعد افراط با شیفتگی نسبت به مزدبگیرانْ  ب(

 ارگرانک ،...و« قشر مزدبگیر»، «ی مزدبگیرطبقه»، «مزدبگیران جنبش»، «مزدبگیران متحد شوید»شعارهای 
 کنار سلطه نظام حافظ مزدبگیران بُعد، دو هر در. بردمی چتر یک زیر استثمار حافظان کنار در را غیریدی و یدی

کار اما کارگر ان کارمزدی  که کارفرمای نامشهود دارند، غیرمزدبگیر یا مستقل ،گیرندمی قرار مزدبگیر کارگران
ی بقهطبستن به شکل  فرانمودی مزدبگیر، هستندگی گونه رویکردها که با دخیلمانند. اینمحسوب و نادیده می

حال  عین ا و درنماید امکارگر میی مزدبگیر، ی آن غافلند. مقولهگیرند، از کارکرد فریبنده و وارونهرا نتیجه می کارگر
 .استداری نیز گر و حافظ  استثمار و ستم سرمایهی کارگر یعنی سرکوبی وارونهمزدبگیر پوسته

های اجتماعی واقعی و تحمیلی پشت آن، به تعاریف ی مزدبگیر و دیدن نقشبرای برداشتن صورتک فریبنده
ان ی خودمبندی جمعیت فعاالن اقتصادی جامعهدر گروه هاآن شدنپیادهداری جهانی و استانداردهای آماری سرمایه

شوند و نیز  عینی جامعه دیده یاند در عرصهکه در باورها نشستهچنان« مزد»شود تا حامالن آماری رجوع می
ی دار بر پایهشده از جایگاه کارگر و سرمایهتصویری دگردیس یالمللی در ارائهسازوکار غیرواقعی استانداردهای بین

https://naghd.com/2020/06/08/%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF/
https://naghd.com/2020/06/08/%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF/
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 رب« شاغل»و « مزدبگیر»مثابه قوانین جهانی با کدگذاری و مُهرزدن شود. این استانداردها به مزد نشان داده
رپوش س ن کار و سرمایهتضاد حامالبر دهند که هایی ارائه میدر جامعه، گفتمان های واقعی و تحمیلی انساننقش
ها، طی یک قرن گذشته، فرانمود مزدبگیر و مزددهنده چنان در ذهن عمومی جامعه جا د. با این گفتماننگذارمی

« بودن متوسط»که باور  هاآن کند.آن تفسیر می یینهینحوی خود را در آکند بهکه هرکس کار می شده انداخته
داری که صدها مزدبگیر دارد خود را کارگر کمکی دارد یا کارخانهدانند، کفاشی که یک دارند خود را مزدبگیر می

داند، سرداران سپاه با همین مُهر خود را مزدبگیر نظامی جمهور خود را مزدبگیر می داند. رئیسمزددهنده می
 یمعههای مزد، جازندان نیز. همه با ماسک یداند، کارگر کارخانه و بازجودانند، معلم خود را مزدبگیر میمی

ی شونده نامرئگر و سلطهواقعی سلطه یسازند و رابطهکنند، استوارش میداری را بر دوش خود حمل میسرمایه
است. این  پوشی شدهها پردهسازمان آمار نیز، جمعیت کارگری کشور با همین ماسک هایشود. در گزارشمی

اند. بندی درهم جمعیت اقتصادی قرار گرفتهوهای هستند که مبنای گرشدهها مقوالت عمومی و شناختهماسک
از زمان حاکمان سابق « نیروی کار»و « نشاغال»های کاری با عناوین متعدد برگرفته از مزد، در زیر گروه گروه

که چنین رسند. در صورتینظر میاند که واقعی بهشوند و در باور عمومی چنان جا افتادههاست تکرار میتاکنون دهه
واقعیت نیست، نمود آن در سطح بیرونی یا ظاهر آن است. در این سطح  هاگیری این گروهمبنای شکل یست.ن

عامل کار در  یاز چهره زدن ماسک دهد. هدف این مقاله کنارتواند خود را طور دیگر نمایش است که واقعیت می
مختلف مزدبگیران جهت تشخیص سره از ناسره است. این امر مبنایی  قشرهایداری و واکاوی ی سرمایهجامعه

و برآورد تقریبی از جمعیت واقعی  1۹۳۱ -1۹۳۱های سال یمحدودهن آماری کشور در برای پاالیش شاغال
های کارگران خواهد شد. در این برآورد ناگزیر به تمکین از منابع در دسترس و تفکیک جمعیتی کارگران در هویت

پراتیک اعتراضی متفاوت این دو گروه کارگران وقتی خواهیم بود. « غیررسمی»و « رسمی»ئولوژیک اید

های در روز هاآن و برآیند هاتری از اعتراضبا بار جمعیتی هرکدام سنجیده شود تصویر روشن

 [2]اجتماعی جایگاه و نقش ن، معیار اول برای پاالیش شاغال حساسی که در پیش است ارائه خواهد داد.

. است «میانی گروه» و «کارگران» بندیپیرامون فرانمود مزد در گروه هاآن افراد است. معیار دوم هستندگی عینی
بندی وهد. گرنها بیابها راهی به سوی ریشهواقعیت را بشکافند و از شاخهد سطح بیرونی نتواناین دو معیار می

اقتصاد مد نظر است. شکی نیست که معیارهای  یی فوق در سازوکار تولید و بازتولید اجتماعی در حوزهدوگانه
سترس، تمرکز در دمنابع موجود و  ثرند. ولی با توجه بهؤتر جمعیت کارگری مین دقیقیسیاسی و ایدئولوژیک در تب

  است. بر معیار اقتصادی

 

 مبانی استانداردهای محوری در آمارگیری کشوری

های ن، نیازمند شناخت مفهوم واژهدر بخش شاغال ویژهبهتوصیف، نقد و تفکیک آن،  ورود به آمار جمعیتیْ
ی و طور اجتماعاند که بهاز اندیشه هاییشکلها بخشی از مقوالت اقتصاد بورژوازی یا . این واژهاستکاربردی آن 

های توناند. یکی از سجهانی اعتبارعام و بین مردم مشروعیت اجتماعی یافته یدارراین عینی در روابط سرمایهبناب

https://naghd.com/2022/05/17/11460/
https://wp.me/p9vUft-oi
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ها در المللی است. استاندارددر قالب استاندارد بین هاآن یم و اشاعهیباورپذیرکردن و گسترش این مقوالت، تنظ
بت به دارانه نسی حاکم و جانبها یا تصاویری هستند که در انطباق با روابط سلطهگفتمان اجتماعیْی علوم حوزه

بودن  شوند. الزامیسازی و اجرا میلمللی تهیه و تنظیم و در نهادهای ملی ترجمه، بومیاآن توسط نهادهای بین
ن  خود، ابا حلول در ذهن مخاطب هاآن ن و تکرارشد های تحقیقاتی، دولتی و پژوهشی، بیانبرای ارگان هاآن کاربرد

 .دهستن های پنهان در ذهن انسانسازد. استاندارها مانند قوانین، ابزار قدرت دولت برای سلطهنظام باورها را می
نداردها در ها را معنا کنیم. تثبیت استاکنند ما چگونه فکر کنیم، چگونه عمل کنیم و چگونه نشانهتعیین می هاآن

. استفاده طوالنی، مستمر، استهای سلطه های هژمون نظامترین ستونیکی از مهم افکار عمومی بعد از قوانینْ
پ های نیروی چو بیانیه هاهدر مقالگاهی دار است که شمول این استانداردها از چنان افسونی برخورالزامی و جهان

الگوی  .یم کرداین باورها اشاره خواه از در انتهای مقاله به برخیما  .دنگیرنیز مفاهیم آن عیناً مورد استناد قرار می
ست و ا یت از سرمایه جهانیتبع درساز در آمار رسمی و قوانین مرتبط به نیروی کار ایران نیز هژمون هایتعریف

ین است. در ا داری عمل کردهفراتر از حاکمان شاهی یا روحانی در یک قرن گذشته در بطن ایدئولوژی عام سرمایه

چنان و به روال سابق، روابط اجتماعی را ی نهادهای دولتی همسال نیز قوانین و استانداردها به واسطه ۰۴
 خانی آمده و نه خانی رفته است.رسد نه نظر می که بهچندان ،اندبندی کردهمفصل

و المللی مشاغل یا ایسکداری، استاندارد بینی کشورهای سرمایههمه مانندبندی آماری در ایران الگوی طبقه
(ISCO2008)[۹] وی نیر»فراتاریخی  یافراد در سن کار در طبقات متضاد جامعه را یکسان با مقولهکه  است

 تحمیلی نقش و جایگاه دارای چه هستند، فعال که را هاآن یهمه و کرده جای عامل کار معرفیبه[ ۰]«کار

 همگی د،انایستاده دو این میان که هاآن چه و استثمارشونده واقعی نقش دارای چه باشند،ــ  کارفرما ــ استثمارگر
پوشی مقوالت ن راز فریفتاری و پردهتوامی جهانی الگوی همیندر  کندوکاو با. است نامیده نشاغال درهم را

 مزددهنده، مزدبگیر»های مختلف اقتصادی متعارف و روزمره را در جامعه دریافت. در استاندارد ایسکو مزد با قالب
گون نیز افراد با منافع متفاوت کنار هم گذارده و با معیار مزد هم است، درون هر قالب استفاده شده« مزدبگیرو غیر

برآورد این نوع و تاکنون ادامه دارد. متاسفانه  1۹۱۱ تا 1۹۹۱ ها از شاه تا آخوند از سالاند. این قالبنمود شدهوا
مرز  ده وکر هاتابع این تعریفرا روشنفکران و فعاالن کارگری  تربیشها، سینیآکادم سوی جمعیت کارگری از

ی حضور انسان در ها که شیوهبندیاست. این گروه کردهمخدوش را واقعیت و توهم واقعیت از جمعیت کارگری 
اند و نظام ترین شکل آن است، در طول قرن گذشته تکرار و تکرار شدهترین و عامداری در سطحیمناسبات سرمایه

  اند.باورها را ساخته

 

 مبانی ایدئولوژیک در استانداردهای آماری

 جهت ،شمولدو فرانمود عمومی و جهان« مزد»و « شغل» بندی فعاالن اقتصادی در استاندارد ایسکودر گروه
قوالت ترین مو از متداول. هر دهستندداری ی سرمایهن نقش و جایگاه اجتماعی حاملین کار و سرمایه در جامعهیتعی

 های اجتماعی واقعی و تحمیلی راشناسند. این فرانمودها تفاوت نقشمیرا  هاآن ی کارگرانکه همهاند اقتصادی
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مل کار گزین عاجای به نادرست ،نیز که همان توانایی کار است« نیروی کار»ی اند. مقولهبا مهر خود استتار کرده
داری چنان کارسازی شمول و عمومی سرمایههای انتزاعی، همهی این شکلاست. استانداردهای آماری بر پایه شده

بودریار  انشوند. ژهای فرانمودی از دیده پنهان میین این شکلن ستم و استثمار در پوستان و حافظاند که عامالشده
ین ت، ناممکن است. اواقعی نیس چهآن داری تشخیص واقعیت ازی سرمایهگوید در جامعهفیلسوف فرانسوی می

ت. این گونه اسداری نیز واقعیت همینی تولید سرمایهها نیست، در مقوالت  مختص شیوهسانهه رگفته محدود ب
 شوند،می استفاده مردم بین روز هر که ...هره، پول، مزد، شغل، نیروی کار وهای اقتصادی مانند بمقوالت یا شکل

 .کنند وارونه یا پنهان را واقعیت اساس تا دهندمی نشان را واقعیت از سطحی یا هانشانه فقط

 

 در تعاریف استاندارد آماری« شغل»

 را نآ انجام یا و شودمی انجام ...فرد توسط که کاریست نوع»: «شغل» آماری استاندارد مفاهیم و تعاریف در 

ب طور معمول به منظور کسفکری یا بدنی است که به هر فعالیت اقتصادی» عبارت از «کار» و «دارد عهده به

 در هک کار تعاریف، این در «خدمت است. یدرآمد )نقدی یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه
 و شده هوارون باشد، انسانی یجامعه یک در زیست شرایط بازتولید و تولید برای جامعه افراد فعالیت باید اصل

ه کار است شدن مقول شده است. همین وارونه تعریف سرمایه شدن پروار یعنی کاال یعرضه و تولید برای فعالیتی
خورد و داری نیاز باشد اتیکت شغل میشود. هر نوع فعالیتی که برای تداوم مناسبات سرمایهکه شغل نامیده می

 همگی یسپل و حراستی وزیر، مجلس، نماینده کارفرما، راننده، کشاورز، نجار، شود.های واقعی گذاشته میکنار نقش
که معلم، جوشکار، نانوا و کشاورز نقش واقعی در تولید و ن هستند. در صورتیاغل محسوب و زیر گروه شاغالش

 و اداره رایب...  بازتولید شرایط زیست و تداوم جامعه دارند، اما جایگاه  کارفرما، پلیس و بازجو، فرد امنیتی، قاضی و
هیچ نقش واقعی و کار معین در تولید و بازتولید شرایط زیست  اینان. است شده تحمیل جامعه به سرمایه از حفاظت

قلب شده و به کمک استانداردها و قوانین  شانشان، همان نقشگذاری نوع شغل، جایگاه اجتماعیندارند، اما با کد
ده های واقعی و تحمیلی دیاند تا اختالف اساسی نقشانداخته شنلی را ماند که روی دوش همه اند. شغلجا افتاده

دار، کارگر و هسرمایهدار و خردکننده، استثمارگر و استثمارشونده، سرمایهشونده و سرکوبنشود. تمایز بین سرکوب
 یترجمه هک مشاغلاستاندارد بندی طبقهنام قانونی به ها با اجباررود. شغلمیانی با افسون شغل از بین می گروه

 اجتماعی هاینقش کنار تحمیلی، هاینقش تثبیت با و شوندمی کشور هر کاری فرهنگ وارد است ایسکو استاندارد
ی، این داری تولید سرمایهرفتن شیوهبین از با. رسندمی نظر به ابدی عمومیْ باور در مروربه و گیرندمی قرار واقعی
ای به نام شغل نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد، اما کارکرد های ایجادشده از بین خواهند رفت و مقولهنقش

د گر وجوهای سلطهچنان که قبل از نظاماری جامعه همهای واقعی انسان در هستی و پایدها یا نقشمعین انسان
 داشت باز هم وجود خواهند داشت.

 

 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_taarif.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_tbemi_95.pdf
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  نوشته،قانون« کارگر»فرانمودِ مزدبگیر، 

ی تولید ی رازآمیزهای شیوهدار، همهتصورات حقوقی کارگر و سرمایه یهمه»
ی گرانههای توجیهسراییی یاوهاش و همههای متوهمانهی آزادیداری، همهسرمایه

ی واقعی را از دیده که رابطه }مزد{ استوارند اقتصاد ولنگار، بر همین شکل پدیداری
 مارکس« .نمایاندمی کند و، به وارونه، خالفش راپنهان می

 

ه نام داری به کاالیی بی سرمایهمند انسان در تولید و بازتولید شرایط زیست در جامعهفعالیت عینی و هدف
مزد  رانمود ف این کاالی ویژه شد و با دریافت قیمت آن در قالب  ی. انسان یا عامل کار فروشندهبدل شدنیروی کار 
 تقیم مزد» که داریسرمایه یجامعه اصل این. یافت حضور داریسرمایه یمزدبگیر در جامعه نام به در انتزاعی 

 تدریجهب مزدبگیر. گیردمی را «کارش ارزش یا قیمت» واقعیت، برخالف که انداخت جا فردی را مزدبگیر ،«است کار
ا بشر بود پشت نام خود پنهان کرد و بمند برای زیست ت شد، محتوی خود را که فعالیتی هدفذابهقائم و مستقل

را نیز « گیربحقوق»وانمودکردن خود به صورت شکلی فاقد محتوی و ریشه، عالوه بر لباس مزدبگیر، لباس شیک 
 در« بگیرمزد و حقوق» ی نهاد دولت مدرن شد. فرانمود، سلول اولیه«بگیرمزد و حقوق»و در لباس پوشید 

شد و خالف واقعیت خود را کارگر نمود. « کارگر»وارد پیکر « المللی کارازمان بینس»استانداردهای آماری و در 
 از اعم عیالسحق دریافت مقابل در عنوان هربه که است کسی کارگر»: دارد عیناً همان تعریفی که قانون کار ایران

 برای کارفرما «به هر عنوان»فردی که « کند.درخواست کارفرما کار میمزایا به سایر و سود سهم حقوق، مزد،

مدیره تواند مدیر مالی، عامل حراست، عضو هیئتیا نقش تحمیلی باشد. می ،تواند دارای نقش واقعیکند، میکار می
شمول موظف، یا کارگر شرکت فوالد باشد، این افراد به جز آخری کارگر نیستند، ولی در استانداردهای آماری جهان

ه کارگر فریفتاراننامیده و مزدبگیر در قوانین، مزدبگیر  گیرد،می از کارفرما مزد و حقوق «به هر عنوان»هرکس که 
در بخش خصوصی و عمومی  استخدامی دوگانه نظاماست. در برخی کشورها مثل ایران که دارای  نمایانده شده

بگیر وقاست. در قانون کار، مزد و حق المللی فرانمود مزدبگیر با دو هویت وارد قوانین داخلی شدهتعریف بین ،هستند
ر قانون خدمات کشوری وارد این تعریف د [۱]است. المللی مادیت یافتهایدئولوژیک بین« کارگر»با همان تعریف 

در استانداردهای آماری که برگرفته از  .است شده گرتصدی و حاکمیتی ، در دو گروه مشاغل«کارمند»پیکر 
 و یید کار برای «مزدبگیر» قالب در «کارمند و کارگر» ،ستهاایدئولوگ المللی و گفتمانبین هایتعریف

که فرانمود مزدبگیر در  طوریبه [6]،است استفاده شده با همان دو هویت برای کارکنان غیریدی «بگیرحقوق»
پردازد. ماند که به ایفای نقش در قوانین مختلف میدست را میتر ایپیشهبگیر، هنرتر  مزد و حقوقشکل فریبنده

و در قانون تامین اجتماعی در نقش « کارمند»، در قانون خدمات کشوری در نقش «کارگر»در قانون کار در نقش 
حت گیرد و تی اجباری ظاهر شده و نظام باورها را به این صورت شکل داده است که کسی که مزد می«شدهبیمه»
 گیرد و تحت پوشش سازمان اداریولی کسی که حقوق می است،ی کار و تامین اجتماعی است کارگر وشش ادارهپ

 و در تحلیل جمعیت کارگری چنان ماندگار شده شدتر تدریج گستردست کارمند نام دارد. این باور بها و استخدامی
شوند. یبرآورد م« کارمند»مزدبگیران دولت  و« کارگر»بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی است که مزد و حقوق
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ار که تحت پوشش قانون ک جمعیت کارگری و فعاالن کارگری، افرادی گران  تحلیل و هابرخالف تصور ایدئولوگ
کنندگان و همگی در جایگاه اجتماعی کارگر نیستند. برخی نیروهای نظامی، اداره هستند،ی تامین اجتماعی یا بیمه
ثاران دولتی نیز تحت پوشش همین بیمه هستند. در آمار سالیانه نکارگران، برخی مدیران و جانکنندگان کنترل
چنین افرادی که از کارفرمای میلیون نفر کارکنان بخش عمومی ثبت شده است. هم ۱/1تامین اجتماعی،  1۹۳۱

ه در خدمت اند، همشده« کارمند»ولوژیک ئگیرند و با دستور قانون مفتخر به کسب هویت ایدبزرگ یا دولت مزد می
گران استثمارند و به گروه میانی جامعه تعلق دارند. اقلیتی نیز حافظان نظام و توجیه هاآن قدرت نیستند، اکثریت

 ارند. در جایگاه اجتماعی کارگر قرار د ــ هاآن البته نه مدیران و ــمانند کارکنان آموزشی، پزشکی، ثبتی و مالیاتی 

ی های ایدئولوژی طبقهدر قوانین، یکی از پایه« کارمند»و « کارگر»بازنمایی فرانمود مزدبگیر در تعاریف 
. اگر کندمیی کارگر را کوچک طبقه یهای واقعی و تحمیلی، محدودهکه با اختالط بین نقش است« متوسط»

انین ملی قو ازیم، در استانداردهای آماری که ی مزدبگیران را از تنشان بیرون بیاورنوشتههای مختلف  قانونلباس
کارگر » یانهبگیر، جانشین دوگی مزدبگیر و حقوقکنند، دوگانهالمللی عمل میمثابه قوانین بینروند و بهمیفراتر 

 که تاس شنلی شاغل مانند مزدبگیر. است برده کشورها یهمه به را «متوسط» یطبقه شده و ستون« و کارمند
 ها در اقتصاد واست و تفاوت نقش واقعی و تحمیلی انسان داری پوشانده شدهسرمایه یجامعه در کار عامل به

استثمار را پنهان و دریافتی بخور و نمیر یک معلم شرکتی،  یشالوده مزدْ گذارد. فرانمود  سیاست را نادیده می
ارزش » عنوان به را به وارونه و کامالً خالف واقعیتْچنین دریافتی چندین میلیونی یک مدیر مدرسه غیر انتفاعی هم
شی از دار بابت بخکه چنین نیست. مزد فقط ارزش نیروی کار یا پرداخت سرمایه است. درصورتی جا انداخته« کار

ط ستقیم توساضافی مستقیم و غیرم ست که در قالب ارزشا کار مازادی هپرداختن، کار استساعات کار روزانه 
ی مزدبگیران توسط ی استثمار است، ولی کار مازاد  همهمازاد شالوده د، غصب کارشوار تصاحب میدسرمایه
ارج ی استثمار خشود. اقلیتی در مقابل خدمت و سرسپردگی به سرمایه و قدرت از چرخهدار تصاحب نمیسرمایه

با تصاحب بخشی از ارزش اضافی کل جامعه گذارند. این اقلیت دار نمیشوند و کار مازادشان را در اختیار سرمایهمی
اند. اینان گر و آقازاده این روزها در تیرس خشم مردم قرار گرفتهنام اختالسبه مین مزدبگیرانی هستند که بخشاً ه

تماعی اج گیرند. جایگاهبلکه در گروه میانی جامعه قرار می ،دار سرمایهنه در جایگاه هستند نه در جایگاه  کارگر
روی مجبور به فروش کاالی نی شرایط کار و تولیدْ با نداشتنشود که گر به مزدبگیرانی تحمیل شده و میکار

ه برای کنند کفقط ارزش آن را در قالب قیمت کاالهایی دریافت می هستند وکارشان در نقش اجتماعی واقعی خود 
 ...نند رهبر، نظامی، وزیر، اطالعاتی، مدیر وهای اجتماعی سیاسی مابازتولید نیروی کار خود الزم دارند. جایگاه

 مایهسر نیاز مورد کارگران کردنمرعوب و سلطه مناسبات یاداره و تداوم برای که است مزدبگیرانی به مختص
 تحمیلی هاینقش این. شودمی نمایانده هاآن نقش صورت به شغلْ فرانمود  کمک به مزدبگیران این جایگاه. هستند

یکی و ذهنی کارگران و تسهیل فرآیند استثمار ندارند. این فیز سرکوب جزبه کاری و است سلطه نظامبه مختص و

 یقشرهااند و همگی در و چه نشوند، به جامعه تحمیل شده ــ بران ارزش اضافیسهم ــ گروه چه استثمار شوند
 ده شدهحامل کار گذار یذات است که مثل ماسک بر چهرهبهگیرند. مزدبگیر شکلی مستقل و قائممیانی قرار می

چنین نقش تحمیلی و نقش واقعی حامل کار از دیده پنهان شود. همو دار ی واقعی کارگر و سرمایهابطهر است تا
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ترین و انمودینی یا مشخصشکلی فر« مزد»اش مزدبگیر مانند پدرخواندههم از این رو 

 ست. در فریفتاریا داریی سرمایهی حضور انسان در جامعهترین شیوهحال فریبنده عین در

کند، در همان حال به وارونه و یافته همان بس که خود را کارگر وانمود میاین شکل استقالل

 ای است که هم سودمدیرهگر، آقازاده و عضو موظف هیئت گر، اختالسدر مقابل کارگر، سرکوب

 گیرد.گیرد هم در نقش موظف، مزد میسهام می

بش جن یدر عرصه« کارگران و سایر مزدبگیران»یا « مزدبگیران متحد شوید»رویکردهایی که با شعارهای 
های مجذوب ذات و پدیدار هگلی، مزدبگیر را به ناراست شکل پدیداری اجتماعی حضور دارند و نیز ایدئولوگ

 کنند. این رویکردها با همین برداشت ناراستو از منظر این برداشت جایگاه کارگر را تبیین می کنندمی برداشت
لت ع انگارند. این نگرش بهمی« کارگر»قانون کار، شوند و مزدبگیر را طبق تعریف آن در تابع ایدئولوژی می

ه شود کداری، از این مهم غافل میی سرمایهها در جامعهپدیده ی حضوریا شکل سوم شیوه ،توجه به فرانمودعدم
یا حتی سایر  «مزدبگیران»کار همگی مزدبگیرند و هر مزدبگیری کارگر نیست. وقتی وزیر و سردار تا رفتگر و برق

های مالک گر، نوچهجمهور، سرکوب سپاه و رئیس یشوند، فرماندهدعوت به مبارزه و اتحاد می« زدبگیرانم»
« اهمهمه ب»های گیرند. چنین اتحادی مشابه فراخوانگران نیز در مقام مزدبگیر خطاب قرار میکارخانه و شکنجه

قرن « ضد امپریالیستی»ی صطالح ملی در مبارزهاخمینی، اتحاد کارگران، مزدبگیران حافظان سلطه و بورژوازی به
یاست ی سها در حوزهی انساناست. اگر صورتک مزدبگیر را از چهره بیستم است که امتحان خود را به کفایت داده

نیز دیده  کنندگان فرایند استثماراداره گران  کارگر وو اقتصاد برداریم، پشت این صورتک عالوه بر کارگران، سرکوب
دار هم نیروی کارشان هستند، کارگر نیستند، سرمایه یشوند. این افراد گرچه فاقد شرایط تولید و فروشندهمی

 نیز که در تعاریف آماری بر صورت« غیرمزدبگیر»گیرند. فرانمود نیستند و در گروه میانی افراد جامعه قرار می
 ست.ا هها کارگر مزدکاری نشستمیلیون نماست، پشت آنشود، فرانمود واقعیت و وارونهکوبانده می« کارانمستقل»

ی ات شیوهمناسب و مبنای اصلی تنظیم کندمی ، استثمار را پنهان«مزد قیمت کار است»طور که ایدئولوژی همان

ش کننده نقش واقعی و نقنیز پنهان« نوع کار است شغلْ»ایدئولوژی است،  داری شدهتولید سرمایه

آماری عیناً مانند  هایشغل در گزارش فرانمود  مزد و فرانمود  .استها در این مناسبات تحمیلی انسان

نند. کهای واقعی و تحمیلی افراد در جامعه را با مُهر خود نامریی میکارکرد خود در جامعه، استثمار را پنهان و نقش
عنوان شاغل در گزارشات آماری کنار هم قرار دار تا گروه میانی تا کارگر بههمین دلیل تمام افراد اعم از سرمایهبه
صرفاً از  ربگیند. در این مقاله به جای مزد و حقوقشوبندی میگیرد و در وضعیتی که نسبت به مزد دارند گروهمی

 مزدبگیر استفاده شده است.
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شاغل اعم از  یا فرانمود « نشاغال»سراغ آش درهم  1۹۳۱آماری  هایجدولاز  1۹جدول شماره  بندیگروه با
، در «مزد» فرانمود م داد چگونه ینشان خواه هاآن های اجتماعی واقعی و تحمیلی خواهیم رفت. با پاالیشنقش

 یبر چهره ، ماسک«کارکن مستقل و فامیلی» (۹و « بگیرمزد و حقوق» (2« دهندهمزد وحقوق» (1 هایقالب
خصوص در گروه های کامال متفاوت افراد را بهداری زده و نقشی سرمایهسیاسی انسان  جامعه و اقتصادی

  است. کردهمزدبگیران پنهان 

 

 «نشاغال»پاالیش طبقاتی 
 

 فرانمودِ مزددهنده، کارفرما ـ۱

المللی و داخلی در پیکر شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی است که در قوانین مختلف بین کارفرما عنوانی
« کاربصاح» . کارفرما یا مزددهنده که در عرفْ یافته استتدریج استقاللدهد عینیت و بهکه به عامل کار مزد می

ا شخصی کارفرم»دار نیست. در قانون کار شود، دارای کارگاه و امکانات تولید است ولی الزاماً سرمایههم شناخته می
 آماری کارفرما شخص هایریفتع در قانون استخدام کشوری کارفرما دولت است. اما، در« حقیقی یا حقوقی است.
تخدام ر در اسبگیزد و حقوقانجام امور شغلی خود حداقل یک مفرد شاغلی است که برای »حقوقی نیست بلکه 

یفتاری پوشی و فرص حقیقی است و با پردهخبنابراین در آمار که شمارش افراد مطرح است، کارفرما صرفاً ش« دارد.

نگاه کارگاه، ب ــ کند. وی در مقام یک فرد، خریدار کاالی نیروی کار در یک واحد آماریی ایفای نقش میتربیش

ک داری که یتواند نیروی کار یک نفر و یا هزاران نفر را بخرد. مغازهاین فرد میاست.  ــ اقتصادی خرد یا بزرگ
و  از سهامداران یک نفرکاری که چند هزار کارگر دارد، مدیر عاملی که یا پیمان کارگر کمکی دارد، مالک کارخانه

« ارفرماک»ی سهامداران آن شرکت شوند، ولی بقیهمحسوب می« کارفرما»شده باشد، همگی چه بسا فرد استخدام
دار هدار یا سرمایبه نام سهام یای هستند که در آمار وجود مشخصداران نادیدهسرمایه دارانْشوند. سهاممحسوب نمی
در شمارش وارد  هاآن دارانشوند و سهامنام کارگاه یا بنگاه اقتصادی شمارش میهای آماری نیز بهندارند. واحد

در جمعیت کارفرمایی وجود ندارند و در  ــ ها و بازرگانانداران شرکتسهام ــداران شوند. بسیاری از سرمایهنمی

ان کارکن» یهای بیمه و گاهوری در لیستگروه آماری یعنی دارندگان درآمد  بدون  کار، کارکنان  مزدبگیر ص ۹
قعیت دهنده است که وااست. کارفرما یا مزددهنده عنوانی فریب استتار شدهشان در آمار سرشماری و هویت« مستقلْ
شدن کارفرما به فرد، مرز و  دهد. تمرکز آمار روی اشخاص حقیقی و محدودداران را طور دیگری نشان میسرمایه
باشد، در آمارها  برد. وقتی فردی حتی یک مزدبگیر داشتهدار را از بین میسرمایههدار و خردسرمایه تفاوت  

  دار باشد.که سرمایهشود بدون آندار میدهنده یک سرمایهبازتاب

ر، استادکار وکارآفرین، پیشهتواند ُخردهمی ،شودکند و کارگرش کمکی محسوب میکارفرمایی که خودش کار می
وه ، در گردار نیستچون سرمایه« کارفرما»یا پزشک و وکیل بوده و یک منشی یا نیروی کمکی داشته باشد. این 

آمار  شود. طبقبورژوا گفته میخرده مارکسیستی به این کارفرمایانْ  اصطالحات گیرد. درمیانی جامعه قرار می

https://ssis.sci.org.ir/download/getdownload/15b032e8-a35b-4684-9a35-a5db9803a7ee
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، از گزارش تفضیلی مجلس ۱ جدولدار نیستند. در رد هستند و سرمایهشده در آمار خُمایان شمارشاکثریت کارفر

 هستند کارکن ۰تا  1برخوردار از  هایکارگاه دارای هاآندرصد  ۱۱شده، هزار نفر کارفرمایان شمارش ۱۳۴حدود 

همین گزارش برابر  ۱ های خُرد طبق نموداراین کارگاه« نالشاغ». گیرندمی قرار جامعه میانی گروه در تربیش و

رمزدی و کارگر کا هاآن چنین محافظان نظام، اکثریتهم و اند که با کسر کارفرمایانمیلیون نفر برآورد شده 1۱/۰
دیده  بودن اکثریت کارکنان مستقل. در آمار تحت شکل فرانمودی خوداشتغال، کارمزدیهستندکار اقلیتی مستقل

 هاآن های کشور و کارکنانکارگاه شمار. نگاهی گذرا به پرداختهمین مقاله خواهیم  یدر ادامه هاآن شود. بهنمی
مین ه های متوسط و بزرگ هستند. بهرگاهشده دارای کاید آن است که فقط اقلیت محدودی از کارفرمایان اعالمؤم

  .استشود و شکلی فرانمودی دار نمایانده میدار و هم خردسرمایهجهت مزددهنده یا کارفرما هم سرمایه

 
 

 
 

 دهندهفاقد مزد هاکارگاهدو سوم 

 های دارای لیستالی اصناف و کارگاهع شورای فهرستهای کشور، کارگاه یبارهبا مقایسه گزارشات آماری در

میلیون برآورد شده است. مجموع  تقریبًا حدود سههای کشور کارگاهتعداد  بیمه تحت پوشش تامین اجتماعی،

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
http://irna.ir/xjtF4S
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نظر از از سه برابر تعداد کارفرمایان شمارش شده است. صرف تربیشهای تحت پوشش اصناف و صنایع کارگاه
کارکنان  .هستندفاقد کارفرما  هاغالب کارگاه ید آن است کهؤکارفرمایانی که چند کارگاه یا شعبه دارند، این امر م

ر کنند یا کارگران تک نفره دها یا کارگران فامیلی بدون مزد هستند که زیر نظر پدر یا مادر کار میاین کارگاه

میلیون کارگاه دارای  2/۹تقریباً  1۹۳۱ میلیون کارگاه فوق، در پایان سال ۹ای به نام کارگاه هستند. از حدود خرابه
 سایت دبیرخانه اصنافزنده در های بزرگ بقیه کارگاه کوچک هستند، در جدول اکسل جواز که به جز فروشگاه

بت نیز ث خدماتی های بازرگانی وطرح آمارگیری کارگاهدر  هاآن شوند. اکثریت غالبدرج و مدام به روز رسانی می

. کنندمی اداره را کارکن ۰ تا 1 غالباً و نفر 1۴ زیر هایکارگاه شده،شمارش کارفرمایان ازدرصد  ۱۴اند. حدود شده

ای هکارگاه در صنعتی کارگران کهاین به توجه با. دارند کارکن نفر ۳ باالی هایکارگاه کارفرمایانْدرصد  2۴فقط

 صرفاً  فوق درصد 2۴آماری تامین اجتماعی از  یسالنامه 1۱ بزرگ و متوسط عموماً بیمه هستند، به استناد جدول

 بذل جهت. دارند نفر ۰۳ باالی کارکن بوده، متوسط و بزرگ کارگاه ــ کارگاه هزار ۹2 یا ــ هاآن درصد ۹ از ترکم

، فقط 1۹۳۱ نفر در سال ۰۳باالی  کارگاه های صنعتیآمارگیری از  در درصد ۹ این از کارمولد، گانشیفته توجه

 میلیون نفر این گزارش، یک 2 ثبت شده است. در اکسل شماره« شاغل»میلیون  1/۹۰کارگاه صنعتی با  6۱۹۰

وضعیت مشمول بیمه هستند. تصویر آخر  ــ نفر 1۴۴۴استثناء به ــ همگی 11 شاغل مولد و در اکسل شماره هاآن

نفر کمابیش مشابه هستند.  ۰۳های باالی دهد. کارگاهرا دو سال قبل از این آمارگیری نشان می واحدهای صنعتی

 های تحت پوشش شورایهای تولیدی، بخشی از کارگاهی کارگاه. بقیههستند تربیشنفر،  ۰۳اما واحدهای زیر 

بخشی از با که  هستند 1۹۳۱ را در پایان سالشده در اکسل سایت شوهزار کارگاه تولیدی درج ۰۹۴اصناف حدود 

 هستند.کارکن  ۰ تا 1ها اکثراً مزدبگیر ندارند و دارای پوشانی دارند. این کارگاهنفر هم ۰۳های زیر کارگاه

 
 

 
 

https://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Ostan.aspx
https://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Ostan.aspx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bazargani-khdamat-s97.pdf?ver=Hxiz9pet2fl8cMerJkWRvw%3d%3d
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/sanat10-1398.pdf?ver=aUE8XL2mjH4TQKy7ReIPwA%3d%3d
https://www.iribnews.ir/007MeO
https://www.iribnews.ir/007MeO
https://www.iribnews.ir/007MeO
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  فرانمود مزدبگیر ـ۲

زمانی تحت حاکمیت اخص کارفرمای صورت مزدکاری و مزدآمار بهذکر شده در « بگیرانمزد و حقوق»
ندارند در گروه خاص ی مزدبگیران کارمزدی هستند و کارفرمای بقیهجا که از آنخصوصی و عمومی قرار دارند. 

ع، ی همراه است. در مجموتربیشبا رمز و راز  هاآن پنهان هستند و نقش فرانمودین« کارکنان مستقل و فامیلی»
ت که اس مزد محتوی با ماسکی آماری، و ملی هایهویت بدون و ذات خودشبهفرانمود مزدبگیر در نقش قائم

مزدبگیران   (1-2یابند. ی حضور میدارانهگروه در مناسبات سرمایه 2خود در ین کار با گذاردن آن بر چهرهعامال

مزدبگیران  ضد نظام سلطه که در جایگاه کارگر قرار دارند.  (2-2شوند. واقع میحافظ نظام سلطه که در گروه میانی 
در این قسمت مزدبگیرانی که تحت نظارت اخص کارفرما قرار دارند و در آمار نیز تحت همین عنوان ثبت شده اند، 

 .ناممیممزدبگیران مستقیم  را اری اعم از مزدزمانی یا کارزمانی. من این گروه آمشوندمیدر دو نقش فوق تفکیک 

 مزدبگیرانِ حافظ نظام سلطه -۲-۱

ی از بخش هاآن محافظان نظام سلطه یا مدافعان تداوم استثمار عمدتًا افرادی هستند که جایگاه و نقش فعلی
ست که ا بلکه نقشی تحمیلی ،مانند معلم و زارع و رفتگر نقشی واقعی نیست هاآن الزامات نظام سلطه است. نقش

قوانین و  یواسطه، سپس بهوجود آمدهدارانه، نگهبانی و دفاع و حفظ و تداوم آن بهروابط سرمایه یبرای اداره
 به افزایش شدن سرمایهدولت مدرن و انحصاری یاست. توسعه وارد نظام باورها شده« شغل»نام ها بهداستاندار
داری رهنگ سرمایهف یهای بازتولیدکننده، نظامیان و ایدئولوگنام کارکنان یقه سفید، مدیرانمزدبگیرانی به مستمر  

 و منبعهستند همگی فاقد شرایط و ابزار کار  هاآن م.ناممحافظان نظام سلطه می را هاآن انجامیده است که من
 و لفا گروه گیرند و در دو میانی جامعه قرار می قشرهایدرآمدشان مزد است. اما به دالیل زیر کارگر نیستند، در 

 ظتفمحا سلطه نظام از عمومی بخش غیرفوقانی یرده و خصوصی و عمومی هایشخب فوقانی یرده در ب
 :کنندمی

 بران ارزش اضافیالف( سهم

دهند بلکه مزدشان دار نمیفی افرادی هستند که نه تنها ارزش مازادی به گروه سرمایهاضا ارزش برانسهم

ل ــ سهمی از ک سهام، اموال منقول و غیرمنقول دهد با خرید شرایط تولید ــامکان می هاآن چنان باالست که به
فوقانی  یخود اختصاص دهند. این افراد در حوزه بهنیز ارزش اضافی اجتماعی را به صورت سود، بهره و رانت 

کارشان صرف کنترل، در بخش خصوصی در جایگاه مدیران، نیروی  (1اند: بخش خصوصی و دولتی جا گرفته
ها، موسسات و انحصارات تولیدی، مالی فرآیند تولید و تحقق ارزش در شرکت ینظارت، مشاوره، مدیریت، اداره

شود و یا در نقش واقعی خود به علت برخورداری از مهارت خاص هنری، ورزشی و نویسندگی ای میخدماتی و رسانه

در بخش دولتی  (2. هستندصورت کارمزدی های کالن بههای ایدئولوژیک دارای درآمد سازندگان گفتماندر جایگاه
به عنوان نقش یا شغلشان به جامعه  هاآن یفوقانی کالً فاقد نقش واقعی هستند و جایگاه همه یمزدبگیران رده

 موجود، ضع  و حقوقی و امیظن سیاسی، نهادهای مراتب مدیریتی ساختار سیاسی  اعم ازشود تا در سلسلهمی لتحمی
 درتق فوقانی مراتبسلسله. شود سرمایه منطق چهارچوب در اجتماعی زندگی دادنسامان  صرف کارشان نیروی
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ران و مشاوران، نمایندگی ظن و مدیران، نااعاونم تا وزرا دولت، هیئت وزیر،نخست تا جمهور یسیر رهبر، و شاه از
 واحدهای مسئولین نظامی، مسئولین و مقامات افسر، و سرهنگ سرداری، و فرماندهی مجلس و شوراهای شهری

 همچنین [۱]مشاغل حاکمیتی کلیدی  هایپست کالً  و مدیرانشان و شهرداران فرمانداران، استانداران، دولتی،
 همگی کاری واحدهای رأس در دولتیشبه و دولتی هایشرکت مدیران و موظف یمدیرههیئت اعضای
و  با هدف هاآن .هستند سلطه نظام حافظان و سرکوب هایارگان و حاکم ایدئولوژیک هایدستگاه کنندگاناداره

تلف های مخم ساختار سیاسی و تامین امنیت سرمایه، مزدهای کالن و یارانهوبرای حمایت از مالکیت، حفظ و تدا

تحمیلی یا واقعی، نیروی کارشان را صرف تولید و های در نهادهای خصوصی و دولتی و در نقش (۹یا ، گیرندمی
های انهعمومی نش یکنند. اهم این خدمات تدوین، تحلیل و ساماندهی اشاعهولوژیک میئهای ایدبازتولید گفتمان

 جهتو...  ی تلویزیونی و اینترنتی، مقالههاگفتمانی و غیرگفتمانی مانند قوانین، متن اخبار، کتاب، تدوین برنامه
 طول رد آن نمفسرا و گرانتحلیل ولوژیک،ئاید هایگفتمان سازندگان. است کارگران تحمیق و ذهنی وبسرک

 حتی وارونه و ونگچکی از واقعیت، کل واقعیت را دگردادن بخش کو و با نشان کنندمی ها را تصرفمان ذهنز
« گیرندمزدب»سه گروه الف، گرچه  کنندگان نظم سرمایه و قدرت سیاسی درکنندگان و کنترلدهند. ادارهجلوه می

 هانآ نقش ؛داران همانندندی اخذ بخشی از ارزش اضافی اجتماعی به گروه سرمایهشوند و از زاویهاما استثمار نمی
ایه و سرم یرا در جبهه ایشانو سرکوب فیزیکی و ذهنی این طبقه،  رگری کاطبقهکشی از دادن  بهرهدر سازمان

اع از مناسبات داشتن و دفبرقرارنگهگرایش بالفعل و بالقوه به هاآن همین دلیل اکثریتدهد، بهمقابل کارگران قرار می
 ریتیْ ساختار مدی درداری انحصاری هستند و محصول سرمایه تربیشها اترداری دارند. این مدیران و تکنوکسرمایه

 حفظ در تاًعمد را شانموقعیت بهبود و حفظ هاآن ارت بر فرایند تولید و قدرت سیاسی را به عهده دارند.ظکنترل و ن
طبقاتی سقوط حاکمان وقت را  یتالطم که مبارزهم هایدوره در رو همین از. دانندمی موجود وضع تحکیم و

بور از ع یافزایی سرمایه آمادهکند، برای ممانعت از سقوط نظام  سلطه و تحکیم مناسبات ارزشگریزناپذیر می
با این هدف که دموکراسی پارلمانی را در حاکمان بعد بازتولید و مناسبات تولیدی را  ،شوندحاکمان سیاسی می

 طلبان دیروز و مدعیانخواندن برخی نمایندگان در مجلس به شکل افشاگری یا اصالح یپایدار نگه دارند. ُکر
 به نان عبورکنندگان همین یزمره از ،اندها شدهداری که سخنوران مخالف در رسانهاصالحات در نظام سرمایه

 .است خور روز نرخ

  گران اجرایی و ذهنیب( سرکوب

و تبلیغ ضرورت مناسبات استثماری آن را بر عهده  و توجیه اجرای مستقیم تامین امنیت سرمایه گروه، این افراد
وی کارشان است. اما در کل ارزش اضافی اجتماعی در ا زای فروش نیردارند. منبع درآمد این گروه نیز مزد یا مابه

ی ساختار سیاسی، فوقان یرده« مزدبگیران». کارگر نیز نیستند. زیرا مانند نیستندقالب سود، بهره و رانت معموالً سهیم 
 یا شغل که همان نقش تحمیلی هاآن نقش اجتماعی واقعی در تولید و بازتولید شرایط زیست ندارند و جایگاه اجتماعی

، هفاع از حفظ و تداوم امنیت سرمایدارانه، نگهبانی و دروابط سرمایه یسیاسی، برای اداره ست برای تداوم ساختارهاآن
تی نظامی، انتظامی، امنی ینیروی کارشان را صرف خدماتی در حوزه هاآن است. وجود آمده یا توجیه استثمار کارگر به

راد ی جامعه است. افدارانهی سرمایهکنند که مختص سامانههای فرهنگی، اداری، مالی و حقوقی میا حوزهو قضایی ی

https://shenasname.ir/estekhdam/96-163467
https://www.radiofarda.com/a/seven-layers-of-suppression-in-Islamic-republic-of-Iran/29421805.html
https://www.radiofarda.com/a/seven-layers-of-suppression-in-Islamic-republic-of-Iran/29421805.html
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های تحمیلی یا در جایگاه مجریان نظم دولت و با نقش (1گیرند: گروه ب نیز با سه الیه در گروه میانی قرار می
دگان اداشتن استثمارشن وسرکوب فیزیکی و به تمکیهت ج داری، مامور پنهان و آشکار دولتمختص نظام سرمایه

 داران را تامینتماماً امنیت سرمایه« حفظ امنیت»نام ه نامند و ب، مامور و معزول می«ونمجری قان»شوند، خود را می

یه، ناجا تا وزارت اطالعات، یقضا یاطالعاتی از سپاه تا قوه -د، مانند کارکنان نهادهای مختلف نظامینکنمی
های امنیتی امام علی در سپاه، گاردهای ضداغتشاش، نیروهای انتظامی، کارکنان سازمان امنیت، نیروهای فعال گردان
 طرح طبق که بود جهت همین بهو...  ها، لباس شخصیهاگرو شکنجه هاهای بسیج و مساجد، زندانبانپایگاه

، مشاغل حاکمیتی مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی» یکلیه مجلس، در 1۹۳۳ مهر در دولت کارکنان دهیسامان

ک جهت ولوژیئهای ایدیا در نهادهای ایدئولوژیک، نیروی کارشان را صرف اشاعه و تبلیغ گفتمان (2شدند.  «محسوب
های گفتمان مسلط، کارکنان نویسان  رسانهگران، مجریان و مقالهکنند. گزارشسرکوب ذهنی کارگران می

های نظامی، اطالعاتی و امنیتی با ساختارها و تشکیالت عریض های تولید محتوا و فیلم نزدیک به سازمانمجموعه
و  ابکتی ن حاکمیت، کارشناسان سانسورکنندهوران پنهاها در قالب سخنها، لباس شخصیو طویل، طالب حوزه

ر ام سلطه دظحافظان ن امور تسهیل برای را خود کار نیروی واقعیْ  نقش در شدهگزینش صورت به یا (۹...  هنر و

اغل( )مش های سازمانیپست»جمهوری و مجلس و نیز  گذارند مانند پرسنل ستاد رهبری و ریاستفوقانی می یرده
معاونان  دفاتر وزیران و ینویس در حوزهبایگانی و ماشینمنشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و 

 ره های تحمیلیدر نقش« شوند.محسوب می شغل حاکمیتی، هاآن رازتجمهور، استانداران، معاونان وزرا و همرییس
 وقانیف یرده در الف گروه اگر. شوندمی محسوب میانی قشرهایاز  و سلطه نظام حافظ و مزدبگیر ب و الف گروه سه

کنندگان فوقانی ساختار  اقتصادی، اداره یزیکی و ذهنی استثمارشوندگان و در ردهفی سرکوب دهسامان سیاسی، ساختار 
این نظم  گرانسرکوب، نگهبانان و توجیه مجریانپائین،  یگروه ب در رده ،کنندگان نظم سرمایه هستندو کنترل
یب ها در سراشهای سیاسی که باالیی. با این تفاوت که بر خالف گروه الف، در دوران بحرانی و کشاکشهستند

  .شونددارانه جدا خود در مناسبات سرمایه گیرند، امکان دارد دچار تردید شوند و از جایگاه اجتماعیقدرت قرار می

  مزدبگیر مستقیمکارگران  -۲ـ۲

از کل  ــ که عموماً تحت نظارت کارفرمای اخص هستند ــ با کسر مزدبگیران فوقانی و غیرفوقانی حافظ نظام
واقعی  یصورت یدی و غیریدی در نقشعمومی به ی مزدبگیران خصوصی ومستقیم، بقیه« بگیران  مزد و حقوق»

ا صورت کارزمانی یبه« مزد یا قیمت کار» یکنند و در شکل فریبندهی مولد و غیرمولد کار میبرای سرمایه
گیرند. این بخش از مزدبگیران در گیرند، اما مازاد کارشان را نمیارزش بازتولید نیروی کارشان را می کارمزدیْ 

دارای روابط کاری  یا« رسمی»دارند. اقلیت کارگران  مزدبگیر  مستقیم  مستقیم قرار یجایگاه کارگر یا استثمارشونده
ده، دارای ش، بیمه اجباری دارند، مشمول ضوابط قانون کار یا استخدام کشوری هستند، محل کارشان ثبتهستند
گیر ران مزدبدائم کار نیستند، فقط کارگ هاآن یدارد. اما همه« حساب و کتاب» و جهت برآورد مالیاتْهستند مجوز 

موالً مع هاآن کار و دارای این امتیاز هستند که قراردادهایبقیه موقت و دارند یکار دائم ــ مانند معلمان ــ دولتی
کند. کارگران کاران را منتفی نمیثباتبه لشکر بی هاآن ساله و از قابلیت تمدید برخوردار است. این امر تعلقیک

ها و جات بزرگ دولتی و خصوصی، فروشگاههکاری مانند کارخانغیرپیمان نفر ولی ۰۳های باالی کارگاه

http://hamshahrionline.ir/x6JJF
http://hamshahrionline.ir/x6JJF
https://shenasname.ir/estekhdam/96-163467
https://shenasname.ir/estekhdam/96-163467
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روه های دولتی اعم در این گکارگران دولتی مانند معلمان و کارکنان بیمارستان یهای بزرگ و کلیهسوپرمارکت
ل، فاقد امنیت کام کار موقت هاآن .هستندرانده حاشیهیا به« رسمیغیر»هستند. اکثریت کارگران مزدبگیر  مستقیم، 

 ده هستندرانی اشتغال یا به حاشیهکاران  حوزهثباتهای قانون و بیشغلی، فاقد یا دارای بیمه، فاقد مزایا و حمایت

کنند و یا در نفر کار می 1۴های زیر . کارگران این بخش یا در کارگاهکنندکار میکه عموماً در بخش خصوصی 

های تامین نیرو و پیمانکاران سپاری کارها به شرکتنفر محصول تعدیل ساختاری و برون 1۴های باالی کارگاه

  شوند.محسوب می« ارکان ثالث»کارگران  هستند و

 
 

و برای اولین  سرانجامرویم، آماری که می «رسمین رسمی و غیرآمار تفضیلی شاغال» ۱سراغ جدول شماره 

 یاین آمار نیز استفاده شده است از زاویه منتشر شده است. معیارهای استانداردهای جهانی که در 1۰۴۴ بار در سال
و از نظر من مثل سایر موارد واقعیت به  ی دولت بر محل کار، بیمه و بعد جمعیتی کارگاه تدوین شدهتحکم اراده

 باگیران یش مزدبپاالاست. اما چون تنها منبع موجود برای تکمیل بحث است، ناگزیر ه گر منعکس شدیای دگونه
توان برآورد می« ن رسمی و غیررسمی مزدبگیرشاغال»شود. بر این مبنا با پاالیش طبقاتی انجام میاستناد به آن 

  کلی و بسیار تقریبی از تعداد کارگران مزدبگیر مستقیم کشور داشت:

کنندگان و چه ادارهچنان شده در آماربگیران عمومی اعالممیلیون مزد و حقوق 6/۹ کارگران مزدبگیر دولت: از
ن ، بدوشودکسر « مشاغل حاکمیتی»گران اجرایی آن یا چنین سرکوبکنندگان قدرت سیاسی همکنترل

گر  کارگر هستند و صرفًا شده دولت، حافظان نظام و سرکوباکثریت کارکنان اعالم [۱]نشدهگران اعالمسرکوب

گر که غالب مزدگیران تصدی هستندکارگر  ــ دولت مزدبگیران درصد ۰۴در تخمین حداکثری  ــ هاآن اقلیت
 «مشاغل کارگری»های دولتی، دولت مانند معلمان و اساتید، پرسنل بهداشت و درمان عمومی، کارگران شرکت

 گیرند.... را دربرمیو 1۹۳۹ سال یگانه موضوع بخشنامهیازده

خصوصی، طبق میلیون نفر شاغل مزدبگیر مستقیم بخش  6/۳کارگران مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی: از 

کنندگان هستند. با کسر حافظان و توجیه« غیررسمی»و بقیه « رسمی» میلیون نفر مزدبگیر ۱/2، فقط ۱ جدول
این باقیمانده کارگران مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی هستند. به« رسمیمزدبگیران  رسمی و غیر»نظم سرمایه از 

https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/1_Eshteghal%20va%20Bakhsheh%20Rasmi%20va%20Gheire%20Rasmi.pdf
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ر د ،در بخش عمومی و خصوصی صرفاً اقلیتی« غیررسمیرسمی و »میلیون شاغل مزدبگیر  2/1۹ ترتیب از

 هریش نظم قانونی ضوابط یکلیه مشمول هستند و «رسمی» مزدبگیر کارگر ،هاآن درصد 2۱ ین تخمینتربیش
 مزدبگیر کارگر ،اکثریت ولی. دارند قرار میانی گروه در که هستند سلطه نظام حافظان مزدبگیران نیز اقلیتی. شوندمی

برخوردار نفر و کارگران  1۴های زیر حاشیه الزامات قانونی، شامل کارگران بدون بیمه در کارگاه در و «غیررسمی»
یا  ،دی مزدبگیران آماری کارگر نیستن. بنابراین همههستندمصطلح به ارکان ثالث  یهاها و پروژهدر پیمان بیمه از
رسمی نیستند. اصوالً هر مزدبگیری فرد تحت ستم و استثمار یعنی کارگر  ی تامین اجتماعیْصرف داشتن بیمهبه

 بلکه به کارگر را پوشانده ماسک نه فقط استثمار و ستم سرمایه چونهمنیست، بلکه فرانمود واقعیت است که 
 است.بر ارزش اضافی را نیز پنهان کردهگر و سهمسرکوب

 

  «کارکنان مستقل و فامیلی»نه مزدبگیر، نه مزددهنده،  فرانمودِ -۳

 هایخود موضوع  مزدبگیری، تمامی تفاوتبستگی بهاقتصاد سیاسی از شدت دل»
  مارکس« گیرد.شکلی آن را نادیده می

 

 با ۱ اند باز هم در جدولگذاری شدهنام« کارکن مستقل و فامیلی»دو گروه بعدی که در استانداردهای آماری 
، «خودفرما»نه مزدبگیر و نه مزددهنده بلکه  هاآن در تعاریف آماری، .اندفرانمود مزد مورد سنجش قرارگرفته

اصطالح کثریت این بهشوند. این عناوین صورتکی بیش نیستند. انامیده می« غیرمزدبگیر»و « خوداشتغال»
 .هستندکارگر از نوع کارمزدی اخص  زیربه دالیل  کارانمستقل

های مختلف دارد و محدود به مزد زمانی نیست. کارگر نیز فقط کارگری نیست که طبق تعاریف مزد شکل
 ای ،«کندمی دریافت وقحق و زدم آند و در ازای کنوقت کار میوقت یا پارهتمامبه صورت »استانداردهای آماری 

ارزمانی مدت معین ک اش دریا نماینده فرماکار مستقیم نظارت تحت کار قانون طبق که نیست کارگری به محدود
ی شود، شکلهای مشمول قانون اعمال میمزدی، که جهت تشدید کار در کارگاهکند. این شیوه کارو کارمزدی می

 قد  ن در مارکس. است شده محدود کارزمانی شکل با خلط علت به آن خودکنترلی محتوی که ستا یدکاردمز از

اقتصاد سیاسی از شدت »کاری نوشت: آغاز فصل زمان سرمایه مری در جلد یکمزدبگی به محدود نگاه این

ا در دو سپس مزدبگیری ر «گیرد.های شکلی آن را نادیده میخود موضوع  مزدبگیری، تمامی تفاوت بستگی بهدل
کند. بر این اساس، کارگرانی که در گفتمان مسلط  جامعه مزدبگیر شکل بنیادی آن کارمزدی و کارزمانی نقد می

عمدتاً مزدبگیر زمانی یا کارمزدی  نامم،کارگران مزدبگیر مستقیم میرا  هاآن اند و منتعریف یا مصطلح شده

ن . درایهستندز کارمزدی که تحت کنترل کارفرما، زمان و حداقل مزد شکل ناقصی ا ،وکوپال هستندیال بی
ی زمان و بدون حداقل های آماری، کارمزدی بدون کارفرمای معین، بدون محدودهخصوص سنجشها و بهگفتمان

از این نظر که در کارمزدی کیفیت و شدت کار با خود شکل مزد شود. محسوب نمی« مزدبگیری»مزد، 

ناراست ی کارفرما نباشد بهو نظارت بر کار عموماً زائد. وقتی کارگری تحت اراده شودمی کنترل
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از »ماند. و اسارت وی در چنگ دالالن سرمایه، نادیده میشود می تعبیر غیرمزدبگیر یا کارکن مستقل

شود. حد زیادی زائد می شود، نظارت بر کار تاجا با خود شکل مزد کنترل میجا که کیفیت و شدت کار در اینآن
ستم را  و استثمار مراتبیسلسله ییافتهسازمان نظام نیز و... ی کار خانگی مدرن همین است که کارمزدی پایه

 الشخوران[ ۳]«.کند می ساده مزدبگیر کارگر و دارسرمایه بین رخنه برای را هادالل کار  کارمزدی...دهد. تشکیل می
 برای تشدید کار ،کارگر استش فردی را که خود با استفاده از این نوع کارمزدیْدر معادن کوچک ایران دولتی 

 مشابه ربع آخر قرن نوزدهم، اشباعی حاضر نیز کنند. در بحران دورهمیبدل عامل خود  به با تطمیعهمکارانش 
مریی ی ناو به گسترش کارمزدی در شبکه ادهدنیروی کار  در اختیار استثمار  سرمایه را افزایش  شدن بازار کارْ 

دهد. ها، کارگران را در ظاهر مستقل نشان میبودن این واسطهیی است. نامر های سرمایه انجامیدهدالالن و واسطه
 عنوان اب که ایکارمزدی جمله از...  بر شرایط ناهمگون  فروش نیروی کارتأکید برنشتاین »جا با دیدگاه من این

 به تا روشدفمی خیابان کنار را ایکنندهتوزیع کاالهای که فردی. است مشابه «...است شده استتار «خوداشتغالی»
ساس را بر ا« قیمت کارش»مزد یا  او ؛ستا کارگر مزدبگیر از نوع کارمزدی ،ارزش تحقق یابد و دوشتبدیل پول 

یافته برای آورد و مازاد کارش با عدم کاهش ارزش اضافی اختصاصمی دسترفته بهکمیت محصوالت فروش
فروش دستآید نظر میبهشود. ها تقسیم میکنندگان کاال یا واسطهدار و توزیعتحقق ارزش کاال، بین سرمایه

 دن ارزشکرکننده، کاالی نیروی کار خود را برای متحققتهیه اجناس از توزیع اما در اصل با ،کندمستقل کار می
واره خانمی که در منزل گوش شود.میو شدیدتر نیز استثمار  کندمیپیشاپیش در شکل کارمزدی معامله  هاآن
دار محل هیا به مغاز کند،میها عرضه کند و محصول کارش را به سایتکند یا بافندگی میسازد، سبزی پاک میمی
 کند، همگی در اقتصاد سیاسیفروش میهای جهاد کشاورزی پیشفروشد، کشاورزی که محصولش را به واسطهمی

اند. این افراد فرانمود غیرمزدبگیر و خوداشتغال استتار شده کار و باوارونه با مُهر کارکن مستقلو گزارشات آماری به
مکی ی شخصی و بدون نیروی کیکل کارمزدی هستند، اما تولیدکنندگانی که با داراعموماً کارگران مزدبگیر در ش

کنند و خودشان کنار خیابان دار یا دالالن سرمایه مبادله نمیکنند، محصولشان را با مغازهمحصول تولید می
مبادله  رمایها سفروشند، مزدبگیر نیستند، مستقل کار یا خوداشتغالند، نیروی کارشان هم کاال نیست چون بمی

یز گویم که در اقلیت هستند، هر چند این اقلیت نکار یا بدون مزد میاست. من فقط این افراد را کارگر مستقلنشده

  جا نیست.که جای بحث آن این هستندوابسته به بازار و تحت تحکم کار مجرد 

نند یا در کها کار میکار در آمار که در خانه یا کارگاهی زیرزمینی یا خرابهاد با فرانمود مستقلافر غالب اکثریت
فروشند، نیروی کارشان کاالست زیرا آن را به صورت کار اجتماعاً الزم منعقدشده در مترو و کنار خیابان جنس می

نیز  گیرند. کارشانبه شکل کارمزدی می را« قیمت آن»فروشند و شان به دالالن سرمایه میمحصوالت تولیدی
لکه ب. این نوع کار، کار نظافتی یا آشپزی در خانه دیگران نیست، است« کار خانگی مدرن»در مشابهت با ترم 

ای ثیر نظام کارخانهأتت های کوچک که تحکارگر یا کارگاهخصوصی  یجهت کارمزدی در خانهاست اصطالحی 

کاران امروز و کارگران کارمزدی  ترین شکل، مستقلدقیقسال قبل به 1۱۴مارکس  .و پیرامون آن شکل گرفت
این نوع کار}کار خانگی مدرن{ به واحد خارج کارخانه، یعنی تولید کارگاهی یا »است:  را نشان داده« غیررسمی»

ول در از کارگران مشغ دیگری ارتش...  های انبوه کارگران کارخانهانبار آن تبدیل شده است. سرمایه عالوه بر توده

https://wp.me/p9vUft-30u
https://wp.me/p9vUft-30u
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حرکت وا های نامرئی نیز بهنخ اند، با رشتهی شهرها پراکندهکار خانگی را که در شهرهای بزرگ یا در حومه

 ارگرانک مقاومت نیروی زیرا است جدید کارگاهی تولید از آورترشرم خانگی، کار اصطالحبه در ستثمار... ا داردمی
گر خود را بین کارفرما به معنی های چپاولابد، زیرا مجموعه کاملی از انگلیمی کاهش هاآن پراکندگی دلیل به

 رد چون سرانجام و...  شودقاعده میدهند. چون استخدام کارگران بیش از پیش بیاخص کلمه و کارگر قرار می
ن کار به برای یافت رقابت کرده، «نیاز بر مازاد» را هاآن کشاورزی و صنعت که هاییتوده برای پناهگاه واپسین این

  [1۴]«... رسداوج می

قاعده نحو بیداری در کارمزدی، آزادی عمل  گسترده دارد تا ارزش مصرفی نیروی کار کارگر را بهاستثمار سرمایه
و تا سرحد بردگی استفاده کند. کارگران کارمزدی کارفرمای اخص ندارند، اما تحت تحکم منطق سرمایه با فروش 

ر سرمایه ی از شدیدترین شکل استثمائای نامرهای سرمایه در شبکهکنندگان کاال و واسطهنیروی کارشان به توزیع
کند. در کردن زمان کار و کاهش مزدها عمل میچون اهرمی در خدمت طوالنیی همداند، زیرا کارمزقرار گرفته

شدن است. کارمزدی در ه کارمزدی در حال واروندن وب بودن کارزمانی و استثناءه ، قاعد«شدن جهانی» شرایط
ی نامریی دالالن سرمایه در کشورهای جنوب جهانی در در شبکه تربیششبکه غیررسمی تولید و تجارت خُرد و 
ان اعم ازکارگران مزدبگیر زمانی یا مزدبگیر« هاغیررسمی»یا  حاشیهشده بهحال افزایش مستمر است. کارگران  رانده

کارگران  از تربیشبسیار « غیررسمی»دهد کارگران شوند. در ایران نیز آمار نشان میمی تربیشبه روز کاری روز 
اند. در کشورهایی مانند هند، نیجریه، ، کارگران کارمزدی در اکثریت«غیررسمی»و در بین  هستند« رسمی»

 درصد ۳۴و تا  درصد ۱۴ باالی کارانمستقلنیا، کارگران کارمزدی و اپاکستان، بنگالدش، ویتنام و اتیوپی و تانز
 و ارمزدیک کارگران یچهره بر تربیش که است ماسکی «فامیلی و مستقل کارکنان». هستند کارگری جمعیت
 .پردازیممیبه آن گذرا  2-۹ بخش در که است شده زده میانی گروه در پنهان دارسرمایههخرد یچهره بر ترکم بسیار

  مزدکاری بدون کارفرمای اخص، خود کنترل کاری کاملکارگران  -۳-۱

 ی کارمزدی هستند. این کارگران خودشانراندهحاشیه، کارگران به«کارکنان مستقل و فامیلی»اکثریت غالب 
ی هکنند، فاقد ابزار و شرایط کارند و برای ادامدگی، خانواری یا با یک یا چند شریک کاری فعالیت میاانفرادی، خانو

ده داران نادیبه بازار وابسته و تحت حاکمیت سرمایه هاآن زندگی خود و خانواده چیزی جز نیروی کار خود ندارند.
 انند. کار تولیدیرسی کاال تولید و یا کاال را خرید و سپس به فروش میئمراتبی و نامردر یک شبکه استثمار سلسله

زمین کوچکشان تماماً وابسته به بازار است. در کار خدماتی نیز نیروی در خانه یا یک آلونک به نام کارگاه و یا  هاآن
 شود. این کارگران درها و مترو با سرمایه دالالن  تجاری مبادله میروکارشان برای تحقق ارزش کاال، کنار پیاده

د حتی سختی قادرنکنند، به تنهایی در آن کار میاند. وقتی بهبخش کشاورزی زمین کوچکی دارند یا اجاره کرده
 را به دست آورند و درآمدشان در حدی نیست که نیروی کمکی بگیرند. شانبازتولید نیروی کار یهزینه

ًا عمدت هاآن دهند،کارکنان بخش کشاورزی، یک سوم کارکنان مستقل و فامیلی را تشکیل میدرصد ۱۴
شان کار یا مزدبگیرند به تنهایی یا با خانواده در زمین. فاقد کارگر هستندنشین یا دامداران کوچ« بردار زمینبهره»

قیم باشند، ی مستکنند ولی در واقعیت کارگرند. وسائل معاش و تولید هنگامی که دارایی تولید کنندهدامداری می
 یزمان وسائل استثمار از کارگر و سلطه بر وشود که همشوند. دارایی زمانی سرمایه محسوب میسرمایه تلقی نمی
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برداران نیز به علت مشکل شوند. زمین بهرهی سرمایه تجاری میهایشان وارد زنجیرهباشد. دامداران در فروش دام
ند جهت مجبور هاآن ست.ا یدشان نیست عامل استثمارشان شدهآبی و نداشتن سایر امکانات کشت، ابزار تولکم

که زیر سلطه جهاد و  های تولید و عرضهفروش محصوالت خود در تعاونیتامین ابزار تولید، تامین آب و پیش
های های شرکتها و واسطهی تعاونیکنندهآقاهای وابسته و ادارهست عضو شوند یا به حاجوزارت کشاورزی

 و خرندمی را کشاورزان محصول شکل کارمزدیورزی بههای کشاها و واسطهزرع متوسل شوند. تعاونی و کشت

 شدن دست هب دست زنجیره پایین در کشاورزان. کنندمی استثمار شهری کارگر یک برابر چندین را هاآن کار نیروی
اذای فروش یا فروش محصولشان به صورت کارمزدی حتی مابهبا پیش هاآن دارند اسفناک وضعیتی خود محصوالت

 حاشیه شهرهای شوند. هجوم بهتبدیل می« ی اضافیهاآدم»آورند و به دست نمیبه فروش نیروی کار خود را هم 
 .ستهاآن وضعیت یدهندهنشان... بزرگ، کولبری، ورود به باندهای سیاه کاال و

ارگران  ، کهای خیابانفروشفروشان، فروشندگان متروگرد و گلگرد، دستشندگان دورهفرو نیز خدمات بخش در
« مستقل کارکن»گان کاال هستند. وقتی صدها کودک برای فروش گل و سیگار اجیر و به نام کنندهپنهان توزیع
اهش خود را کهای سربار شوند، اجیرکننده که عامل توزیع خرد کاالست هم هزینهها و مترو فرستاده میبه خیابان

دکان را پشت صحنه، کو یکند. افراد مافیایی و گردانندهرا استثمار می هاآن تربیشدهد و هم با شدتی بسیار می
« ارکمستقل»گرد و خرند. این کودکان که زبالهمی هاآن شده را ازجمع یماند زبالهشب پس در شهر پخش و آخر

ها در قالب خرید کنند. اربابآن منطقه کار میارباب شوند، در هر منطقه زیر نظر فردی به نام شناخته می
ند زباله، امدر چنگ مافیای پس د. کودکان کارندهندهای زباله، غیرمستقیم به کودکان مزدکاری ناچیزی میامپس

اما مجاز نیستند بگویند برای چه کسی کار  ،مافیای گُل و مافیای کاالی استوک چینی همه جا پخش هستند
حکومتی به صورت سرقفلی مناطق و مترو را برای عرضه کاال دارند، ی های سرمایه که یارانهنند. واسطهکمی

فروش دستد رسبه نظر میفروشند. فروشان خیابان و مترو میکاالهای کیفیت پائین را برای فروش سریع به دست
فروش دست چهآن اما در واقعیت ،است التفات خرید و فروش سود کسب کردهبا فروش این کاالها از مابه

رفته از محل ارزش اضافی فروشآورده همان مزد وی یا ارزش نیروی کار اوست که به نسبت کاالهای بهدستبه
ها به دست و واسطهگیرند میدار نادیده شود. سودی که سرمایههای تحقق ارزش تامین مییافته به هزینهاختصاص

 ت.سهاآن یافته بههش ارزش اضافی اختصاصکافروشان است که باعث عدمکار مازاد دست ی، نتیجهآورندمی

ضه عر« باسالم»تولیدکنندگان خانگی و برخی کشاورزان چند سال است حاصل کارشان را از طریق سایت 

 هر درصد 2۴فروشد، سپس کنندگان میمصرفرا به هاآن تولیدات« باسالم»کلفت کنند، شرکت تجاری گردنمی
 خانگی گرکار یا کشاورز به وکند می غصب را کارگران این مازاد کار عمالً  که طوریبه دارد،می بر شاپیشیپ را فروش
 امن به را کارگر هزاران نادیده، بزرگ تجار. گرداندبرمی را کارشان نیروی ایزامابه و شدهمصرف موادخام ارزش فقط
. شوندیم ثبت «مستقل کارکن» آمارها در شریف بردگان این کنند واستثمار می مزدکاری صورت به مرزها در کولبر

 دهندمی اینترنتی هایهولدینگ و دولتی خوارانرانت به را خود روزانه درآمد درصد 1۱ غیره و تپسی و اسنپ رانندگان
 ...و

https://medn.me/2XKjl
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اند. ی نظم شهری شدههحاشی کارهای به ورود به مجبور ،زنان تا سال ده از ترکم کودکان از ها،خانواده تربیش
های شده از داللرو برای فروش کاالی دریافترود، پدر فرزندان کوچکش را کنار پیادهمادر یک کارگاه میصبح 

 قیممست کارفرمای از مستقیم مزد مادر. شودمی کار و خود به صورت راننده اسنپ مشغول کندمی بازار مستقر
ی گیرد، فرزندان نیز مانند پدر کارمزدمی کند و مزد غیرمستقیممی کارمزدی اسنپ هولدینگ برای پدر گیرد،می
 پاسخ بازتولید نیروی هاآن گیرند، یکی مزد زمانی دیگری مزدکاری. اما هنوز کاری خانواده مزد میکنند. همهمی

یده، یرون کشب مدرسه از را کودکان شده، هاخانه وارد کرده، نفوذ هاکوه پشت شدن سرمایه،کارشان نیست. جهانی
ید و ی تولاجتماعی وارد فرایند پیوسته و وابسته یاش را محاصره کرده و همه را پیرامون این رابطهانوادهزارع و خ

 بافت و ترشیها، خانه، خیابان، مترو و دنیای مجازی کرده است. اکنون همه چیز از دستتحقق ارزش در زیرزمین
های بدون حساب و سایت یدار تا اجناس دست دوم، نیروی کار و جسم زنان برای فروش با واسطهخانم خانه

های حران، هزینهب های پیرامونی سرمایه در پاسخ بهکند. این فرایندمثابه کاال دلبری میشود و بهار میکتاب وارد باز
 شدت افزایش دادهمار مطلق را بهدن ساعت کار کارگر، نرخ استثد کرایه را کاهش و با ارزان و نامحدوسربار  سرم

از  هاآن شوند.ها میکه برای بقای خود وارد تور واسطه شدگان مزدکار، ارتش مازاد کار هستندراندهحاشیهست. بها
های اجتماعی، استثمار مطلق حداقل دستمزد، نداشتن بیمه و حمایت از ترکمنظر کمیت کار، مزد ناچیز، حتی 

با سن، ملیت، جنس و اقوام گوناگون از توقعات حداقلی برای امرار معاش برخوردارند و با حداکثر  هاآن شوند.می
گذارند. یم ناپذیری از نیروی کار ارزان در دسترس سرمایهن، مخزن پایانییزمان کار و حداقل مزد و شرایط زندگی پا

دون کالسیک و بخشاً ب یسرمایه، بدون کارخانه منطقم سیاسی اما زنجیرشده بهظی ناین کارگران، خارج از حوزه
 اند.، وابسته به بازار و برده تمام وقت آن شدهماندن خانوادهکارفرمای اخص، گیج و پریشان از گرسنه

 ارمزدیک که زندانیان کنند،می معرفی دارخانه را خود و پنهان را کارشان که زنانی سال، ده زیر کار کودکان اگر،
 ماریآ ارقام به ... کنند والهای سیاه که کارشان را به آمارگران اعالم نمیکا کنندگانتوزیع چنینهم کنند،می
 ستقلم کارکنان» آماری جمعیت کل از کارمزدی یراندهحاشیهبه کارگران من نظر به ،شود اضافه «کارانمستقل»

  .هستند تربیش بسیار شدهسرشماری «فامیلی و

 خردکارفرمایان نادیده، مزددهندگان -۳-۲

نعتی، های صبردار زمین که کارگاهوجود دارد به نام مدیر یا بهره« کارکنان مستقل و فامیلی»اقلیتی بین 
ط کارند، کنند. مالک شرایکشاورزی، خدماتی، تولیدی و مالی یا زمین کشاورزی را با کارگر مزدبگیر  پنهان اداره می

کارگاه یا اتاقکی در یک ساختمان یا مغازه و تعمیرگاه و زیرزمینی کوچک دارند یا فضایی جهت کار خود به نام 
اند و خودشان با نیروی کمکی کارگران مهاجر  بدون پروانه کار یا کارگران مزدبگیر نادیده در آن کار اجاره کرده

کارگران را پنهان و خود را  و مالیات، دهند و برای فرار از بیمهناچیزی به این کارگران می« مزد»کنند، می
یز خود ن ی استثمار کارمزدیْئنامر یها و دالالن سرمایه در شبکهچنین واسطهکنند. هممعرفی می« کارمستقل»
ناپیدا تا وقتی کارگرانشان محدود است و « مزددهندگان»کنند. این کارفرمایان یا معرفی می« کارمستقل»را 

ی ئی نامرخشی از گروه میانی پنهان جامعه هستند که در انباشت خرد فعالند و شبکهکنند، عمالً بخودشان هم کار 
ان دارانی نیز از بازنشستگان دولتی یا کارکنمعدود سرمایه هاآن کنند. در میانی شهرها اداره میاستثمار را در حاشیه
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ی از خانواده را در یک دفتر بدون آرم و اهای دولتی، مجموعه بستهدولت و نهادها هستند که با استفاده از یارانه

نفره کار  نشینند و با ثبت امور حسابداری صوری، مثل یک بانک تککنند یا در یک حجره در بازار مینام جمع می
 نام هب اداری واحد یک در یا خانه در فرزندانشان یا فرزند و بتاپل یک با کاال یعمده کنندگانتوزیع کنند.می

دهند و چون عضو اتاق بازرگانی هستند با دفتر و دستک صوری یم سامان را کاال تلفنی فروش و خرید بازرگان،
داران بدون حساب و ، سرمایهفروشانایل نقلیه موتور و عمدهدهند. فروشندگان وسشده، مالیات محدود میثبت

که حساب و کتابشان ارزی و در دبی و کشورهای دیگر است اما حساب ریالی صوری در ایران دارند.  هستندکتاب 

 و فروشانعمده هایکارگاه کارگران از درصد ۰۴ دماتهای بازرگانی وخاز کارگاه1۹۳۱طرح آمارگیری سال در 

ان اند. مدیره موتوری کارگران فامیلی و بدون مزد درج شدهنقلی وسایل فروش هایکارگاه کارگران از درصد 66
 «کارکنان مستقل و فامیلی»در استاندارهای آماری  ،گیرندمی« مزد»دهند نه می« مزد»ها چون نه این کارگاه
 .شوندشده و رسمی محسوب میمعموالً ثبت هستند،شوند و چون در مالءعام در تیرس مامورین مالیاتی شناخته می

 درصد ۹۴ حدود «رسمیآمار تفضیلی شاغلین رسمی و غیر»شده در نیطبق معیارهای تعی ۱ در جدول شماره

اند. کارشناسان رسمی دادگستری، وکال و شده محسوب غیررسمی درصد ۱۴ و رسمی بخش در مستقل کارکنان
های بدون کارگر، یا دارای کارگر فامیلی بدون مزد، ها، مغازهپزشکان بدون منشی و بدون سهام در بیمارستان

 دولت یزاویه از تربیش ...های تحت نظارت جهاد کشاورزی وبرداران کشاورز  عضو گروهی تعاونیبهره

 درصد ۹۴اند. از منظر شکل استثمار اکثریت این منظور شده رسمیْ ــ رکا محل ثبت و بودنمشخص ــ

 ودشانخ که هستند ــ کوچک هایزمین مالکین ــ خرد بردارانبهره چنین هم منفردکار تعمیرکاران و فروشانخرده
 ،اجتماعی حمایتی، امکانات از اریدبرخور عدم و کارشان نیروی فروش یزاویه از و ندارند کارگر و کنندمی کار

ندارند. ولی متحصصین منفردکار از کارشناس تا پزشک و وکیل که دفتر « غیررسمی»فرقی با کارگران کارمزدی 
 د.کار رسمی هستنشده دارند، مستقلهای مختص به خود عضو و موقعیت شناختهچون در کانون ،و کارگر ندارند

 

  کارگری و پراکسیس منتج از آن قشرهایبرآورد جمعیت 

میلیون  2۰تقریباً « نشاغال»مجموع فعاالن اقتصادی یا  ــ 1۹و  ۱ هایجدول ــ 1۹۳۱با رجوع به آمار سال 

ثبت شده است، که با کارگران بیکار  ــ دولتی و خصوصی ینشدهفعاالن اقتصادی اعالماحتساب بدون  ــ

کار شده و پنهان در مستقلشمارش ــ میلیون نفر، اگر کارفرمایان خرد و کالن 2۱از این  ؛شوندمیلیون نفر می 2۱

 ــ نفر میلیون 21 از بیش ــ هاآن درصد ۱۴یعنی حداقل د، بقیه نکسر شوــ  حافظ نظام سلطه« مزدبگیران»و 
 هب مصطلح شهری نظم و قانون یحوزه در کارگران این اقلیت: دارند قرار استثمارشونده یا کارگر جایگاه در

ده رانحاشیهیا کارگران به« سمیرغیر»به مصطلح قلمرو، این خارج درصد ۱۱ حداقل یعنی هاآن اکثریت ،«رسمی»

کارگرانی که تحت نظارت اخص کارفرما  (1 هستند:از نظر شکل مزد خود دو گروه  راندهحاشیههستند. کارگران به

 و پیمانکاری هایدر کارگاه ترکمو  هستندنفر پراکنده  ۰ تا 1 عمدتاًهای زیر ده نفر، در کارگاهتربیشهستند. 

 عمدتًا به شکل همیاریکه کنند کار میی انرژی و مناطق ویژه و آزاد نفر در حوزه ۳ با حدود کم و بیش ایپروژه

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bazargani-khdamat-s97.pdf?ver=Hxiz9pet2fl8cMerJkWRvw%3d%3d
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/1_Eshteghal%20va%20Bakhsheh%20Rasmi%20va%20Gheire%20Rasmi.pdf
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ی اجباری تامین اجتماعی هستند، ها تحت پوشش بیمه. چون برخی کارگران این بخش به علت الزام پیماناست

کارگران خانگی »کارگران بدون نظارت اخص کارفرما: این کارگران با ترم  (2. شوندخلط « رسمی»نباید با کارگران 

 هاآن د.کار هستنمستقل ترکمو  ــ کارمزدی ــمزدبگیر نادیده  کارگر تربیشقرن نوزدهم مشابهت دارند، « مدرن
ی معین ندارند که با روش اعتصاب یا ترک کار اعتراض کنند و برای بیرون «کارفرما»قرارداد، مزد، کارگاه معین و 

شوند. شورش که خود یکی از ریختن خشم خود در شرایط موجود، به شورش و عصیان در خیابان متوسل می

روزها  تا آبان و اردیبهشت و این ۳6 ، از دی۱۴ یترین فراز آن است، از اوایل دههالبته خونینفرازهای انقالب و 
ی کاران  حاشیه، موقت«غیررسمی»ی قانون است. کارگر ان حاشیهشده بهی کارگران راندهعموماً شکل مبارزه

داری، ی استاندارد سرمایههای جانبی، فاقد قرارداد  دوجانبهزنی قانون، فاقد امنیت کاری، فاقد مزایا و حمایتچانه
. قراردادهای موقت این کارگران عموماً سفیدامضا، هستندبدون پوشش قانون کار، فاقد بیمه و حتی حداقل مزد 

نفره و نیز فاقد امکان تمدید است. پیمان یک ، مثلثی،ای، حجمیکارفرمانوشته، آزمایشی، کارآموزی، خیریه
رانده حداقل مزد و حداکثر زمان کار در سیکل تکراری کار حاشیهیا به« رسمیغیر»اصلی کارگران  یمشخصه

ا به زیاده ذل و آن ارزش زیر به کار نیروی قیمت آمدن پایین به مدام چندکاری، صورت به کاریزیاده. است ثباتبی

شب  1۴تا  ــ گاهی ۱ تاصبح  6 ــساعت  16 تا 12 گاهیساعت  ۱نه  هاآن انجامیده است. تربیشو  تربیشکاری 
شان را تامین کنند. معلمی که صبح معلم ، د و باز هم قادر نیستند زندگینکنهای مختلف در روز کار میدر نقش

یرمولد کارگر ی مولد و غعصر راننده تاکسی و شب در یک رستوران شیک، آشپز یا تولیدکننده غذاست، فرای پوسته

درصد اشتغال  6۴: »۳۱ های مجلس در زمستانشطبق گزارش مرکز پژوهشود. شدت استثمار میکاری بهبا زیاده
ر های کشودهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استانکشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می

در شهرهای محروم، اعتراضات در شکل شورش و عصیان  تربیشتعجب ندارد اگر  بنابراین،« درصد است. ۱۴باالی
ست ا قاتیی طبایران در مبارزه« غیررسمی»رانده یا حاشیهی حضور کارگران بهبروز کند. این گونه اعتراضات سویه

 دهد.یرا تشکیل م کشور کارگران غالب اکثریت تقریببه «مشاغل غیررسمی»با نقد و پاالیش  هاآن که تعداد

ی و رسم»مختلف کارگر را از نظر شکل مزد و موقعیت  قشرهایبندی آمار فوق فقط جمعیت کارگران و گروه
ها، ساختار زیست و کار کارگران است اما طبقه ها، درصدها و موقعیتدهد. این پدیدهبه ما نشان می« غیررسمی

ی طبقهندگی هست چهآن ست،گستریمیدان فرایندی پراتیکی، خودزاینده و پیوسته در حال تکوین و نیست. طبقه
ه بول فرایند پراتیکی زیست روزمره کند، تحگران تحمیل میدهد و توان آن را بر سلطهرا در دید قرار می کارگر

داران و قدرت سیاسی است. در این تحول، شکل شکل اعتراضات گروهی با برنامه و بدون برنامه در مقابل سرمایه
زارهای ارتباطات کارهمچنین اب ثباتکاری یا پراکندگی محل کار، ثبات یا عدمتغییرات جمعیتی، انبوهاستثمار کارگر، 
تاثیر این  تحت تاریخیْ یدر هر لحظه ی کارگرطبقههمین جهت هستندگی کننده دارند. بهینیانسانی نقشی تع

ی اخیر مشهود است. میدان طبقاتی دو دهه یکند. این امر در مبارزهمختلف بروز می هایشکلهاست و در لفهؤم

تپه، کارگران ، در تصرف بخشی از معلمان، کارگران هفت1۹۳6 طبقاتی در این مدت و تا قبل از دی یمبارزه
 شوند.محسوب می« رسمی»بود که همگی کارگران مزدبگیر کالسیک و  هاآن شرکت واحد، فوالد و هپکو و مشابه

ارند، د دیگر قشرهایکنند، کاری معین و کمابیش پایدارتر از ی ُمجاز کار میه یا موسسهدر کارخانه، کارگا هاآن

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
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نجر به بخشد که مبودنشان را استمرار می هم تمدید است، این امر باساله و قابلمدت قراردادهایشان یا دائم یا یک
ر و قانون خدمات اجباری دارند، تحت پوشش قانون کا ی، بیمهشودبرخورداری از نماینده و فعاالنی معتمد می

چنین کاری در بخش دولتی، همکاری در بخش خصوصی و ثباتعلت برخورداری از حداقل ثبات کشوری هستند، به

رو  این زنی مثل سندیکا و کانون صنفی برخوردارند، ازهای چانهگرایی از توانایی ایجاد سازمانی زیسته تشکلتجربه
های مشخص دارند. شده به صورت اعتصاب و ترک کار، تحصن و تجمع در مکانریزیمکانات اعتراضات برنامها

دادند، اکنون بعد از سه دهه تعدیل ساختاری، اقلیت کارگران اکثریت کارگران کشور را تشکیل می 1۹۱۱ در انقالب
کاری، های تعدیل ساختاری، گسترش موقتاستشوند. سیهم می ترکمی بحران به مرور کشورند و در صورت ادامه

شته ی گذهای تامین نیرو در سه دههکاران و شرکتانتقال کارکنان رسمی دولت و ارجاع خدمات عمومی به پیمان
به کاهش مستمر جمعیت این کارگران انجامیده است. فرایندی که همچنان ادامه دارد. با روند کاهشی جمعیت 

ته های خودانگیخهم تغییر کرد و جنبش ها، شکل اعتراضهاآن «غیررسمی»ایش جمعیت و افز« رسمی»کارگران 

ها یا اکثریت کارگران کشور، «غیررسمی»، ۳۴ یشد. از نیمه دوم دهه تربیشخیابانی و ارتباطات اینترنتی به مرور 
طبقاتی را به سراسر کشور کشاندند و  یاند، مبارزهی روابط استاندارد کار و سرمایه رانده شدهحاشیهآنان که به

. بود« رسمی»از دو دهه در تصرف انحصاری کارگران  ترکمخود را وارد میدانی کردند که  به اعتراضات مختص

، تا کنون در کارگاه ، بسته به اندازهاست آبان انسان پراتیک اعتراضی این کارگران که شاخص آن اشکال اعتراضی

های کوچک با تعداد در کارگاه« غیررسمی»در شکل شورش، مختص کارگران  (1 :استدو شکل بروز کرده
ود دیگر برای ایجاد نهادهای خکه به دلیل پراکندگی محل کار، قادر به شناخت و اعتماد به یک استشمار انگشت

 در کنندکارفرمای اخص ندارند یا با خردکارفرمایان که خود هم کار میشده نیستند. چون ریزییا اعتراضات برنامه
 ،یستندن هم شدنشناخته  نگران و نیستند کاریانبوه هایحراستی دید تیرس در دارند، مشترک درد موجود بحران

هستند.  یر کارگران مشابه خودسا با ندش صدا هم و خیابان در حضور کار، محل از آزاد خروج به قادر سرعت به

یمانی و شرکتی، پ ــ مختص کارگران ارکان ثالث شدههراندحاشیهدومین شکل پراتیک اعتراضی کارگران به (2

 انرژی هم چنین مناطق آزاد و ویژهدر بخش نفت، گاز و ویژه هب ــ های متوسط و بزرگدر کارگاه ــ ایپروژه

رگران . این کااستخوان هم اعتصاب، تحصن و توقف کاریعنی است که با روش اعتراضی کارگران کالسیک  ــ

ون اند، اما چگذار کرده« غیررسمی» ی کارگران  مزدبگیروزهح به تدریجبه« رسمی»سال اخیر از بخش  ۹۴در طول 
خود « رسمیغیر»و« رسمی»در برزخ هویتی بین کارگران کالسیک  هاآن سازی ادامه دارد،هنوز فرایند خصوصی

های کاری و بخشاً تاثیر تخصصی کارگران این حوزه، انبوهی زیستهتجربه یهبقانامند. سمی« ان ثالثارک»را 

ارگران کاست. کرده را مشابه  کارگران کالسیک  هاآن خاص در برخورداری از ثبات حداقلی کار، پراتیک اعتراضی

، همزمان از «رسمی»کارگران گرایی ی حساس انرژی از ظرفیت تشکلدر حوزه« ارکان ثالث»

  .برخوردارند« غیررسمی»جسارت شورشی کارگران 

اصطالح ههای فوق در این دهه، شکل گیری روابط انسانی بمشترک و قوت هر سه شکل خیزش ینقطه
 «رسمی»م رغبهدنیای مجازی است. این ابزار توانست توسط کارگران فرهنگی که  یواسطهو نامتمرکز به« افقی»

 .شود استفاده احسن نحو مدارس مختلف پراکنده هستند، به در بودن

https://wp.me/p9vUft-1cZ
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 از جمعیت کارگری درستهای نابرداشت

اند، با داری را منتزع و پیکربندی کردهی تولید سرمایهکه استانداردهای آماری، مناسبات اجتماعی شیوه جااز آن
ی کنندهمشابهی دارند. سازمان تامین اجتماعی بیمه هایگون و تعریفولوژیک دولت همئکارکرد نهادهای اید

ن تریزمان از بزرگهای پرداختی، همکار یکی از این نهادها است که با ارتزاق از حق بیمه قانون« مزدبگیران»
 ق شدهموف« بگیرانمزد و حقوق»ی اجباری به . این سازمان با اختصاص بیمهاستهای اقتصادی کشور هلدینگ

ن قانون که مشموالاین ها و حتی فعاالن کارگری ایجاد کند مبنی برها، ایدئولوگست در آکادمیسیندررهایی ناباو
ه د! قانون کار چنین گفته است. گفتمان مسلط جامعهستن« کارگر»شدگان اجباری تامین اجتماعی همه کار یا بیمه

 هاآن رتر بقوانین هستند در قالبی عمومی یه خواهرزادهکند و استانداردهای آماری کاین قوانین را مدام تکرار می
« گیرانمزدب»دولت و اقلیت « مزدبگیران  »که نقد شد، اکثریت گذارند. اما، واقعیت چنین نیست. چنانصحه می

های خاص حافظان نظام سلطه بوده، کارگر بخش خصوصی که در لیست سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق
های بزرگ و کوچک کشور، برخی سهامداران ها وکارگاهها، پروژهها، پیمانوه بر آن در شرکتنیستند. عال

شوند یا اعضای هیئت مدیره با سمت موظف بوده، با قرارگرفتن در لیست بیمه مزدبگیر تلقی می ــ دارانسرمایه ــ
ها و حتی دوستان و وابستگان خانواده، نوه، هاآن یند اما نام خودشان، خانوادهاو یا در خارج کشور در حال بزم

وه بر این ترتیب عاله است. بهای کاری مختلف ثبت شدهی تامین اجتماعی با سمتها همه در لیست بیمهعروس
ه مزدبگیر کاسگیرند و همه یکهای بیمه، کنار کارگران قرار میداران و منسوبانشان در لیستحافظان نظام، سرمایه

ت از یبعت سفانه برخی فعاالن کارگری نیز بهگیرند. متامعیار سنجش جمعیت کارگری کشور قرار میشده، محسوب
اده، مورد سنجش نادرست قرار د« مزدبگیری»قانون و استانداردهای ایدئولوژیک، جمعیت کارگری را صرفاً با معیار 

ن نقش واقعی گرفتنیز با نادیده برخی کنند.را جمعیت کارگری معرفی می« نشاغال» یترین شکل کلیهدر افراطی
کنند! به سازمان تامین اجتماعی را کارگر خطاب می اجباری هایشدگان در لیستاقلیت کارکنان دولت، فقط بیمه

« نشاغال»شده در لیست  داران واردسرمایهن اعم از کارگر، گروه میانی تا کلیه شاغال فعال کارگری طور مثال یک

جوی ومیلیونی )بدون احتساب بیکاران در جست 2۹ایران یک جمعیت  ی کارگرطبقه»را کارگر اعالم کرده است: 

میلیون( در بخش  ۹/۱درصد از کل این جمعیت ) ۹1۱۱شود طور که در جدول اول دیده میکار( است و همان

که شامل مزدبگیران  است 1۹۳۱ ذکرشده در آمار سال« نشاغال»میلیونی  2۹عدد این « صنعت اشتغال دارند.

ر بخش بقیه د سه میلیون در صنعت مشغولند. حدوداستناد، مورد  میلیون شاغل صنعت  ۹/۱. از استحافظ نظام هم 

در کارگر صنعتی میلیون  ۹/1از  ترکماز این تعداد پس از کسر حافظان نظام و کارفرمایان،  کار می کنند. ساختمان

ایران  کارگر یطبقهدیگر در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی  کارگری فعال یکمی کنند.  نفر ۰۳کارگاههای باالی 
 یطبقه»های بیمه را لیست« مزدبگیران»قانون کار، کلیه  2ها و آمار سازمان آمار بر مبنای ماده با استناد به داده

های صنعت، معدن، میلیون نفر در بخش 26ایران با جمعیتی بیش از  ی کارگرطبقهامروزه »کند: اعالم می«! کارگر
مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل  خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی،

 حافظان فعال، این رظن از «... میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۹۱۱شده بخش خصوصی، میلیون بیمه 1۹۱۱

http://hamshahrionline.ir/x6jTp
https://www.iribnews.ir/007MeO
https://www.iribnews.ir/007MeO
http://hamshahrionline.ir/x6jTp
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 کارگر یستند،ن بیمه ولی هستند پنهان «کارمستقل» عنوان زیر که استثمارشدگانی اما اند،شده منظور کارگر نظام

  !نیستند

برای  اجود آمد راه رو ه که توسط بورژوازی در اروپا بهکه گفته شد معیار نوعی و حقوقی استخدام دوگانچنانهم
ی قهایدئولوژی طب یهای اولیهدر دولت گشود و یکی از پایه« کارمند»نام افتن انتزاعی بهی استقالل و مادیت

 و به را مستثنی« کارمند»صطلح به شد. حامیان این ایدئولوژی در ایران مزدبگیران بخش دولتی م« متوسط»
ناراست ی سازمان تامین اجتماعی را بههای بیمهملقب و مزدبگیران بخش خصوصی در لیست« متوسط»ی طبقه

واقعی افراد در تولید و بازتولید اجتماعی بلکه انتزاعات کنند. به این ترتیب نه جایگاه ی برآورد می«کارگر»
ها و کش سنجشهای خاص( خطیافته در قوانین )کار، تامین اجتماعی، استخدام کشوری و استخداممادیت
های های آکادمیسینیافته در قوانین یا گفتمان. این انتزاعات اعم از تجسمشودمی ی کارگرطبقههای تحلیل

مزدبگیری،  هایسخنگویان نهادهای دولتی در طول زمان به باور تبدیل و در قالب ایدئولوژی اقتصادی و
جود ی موای در رویکردها به استثمار در جامعهکنندهینیثیر تعأت« متوسط»ی و طبقه« کارگرمولد و نامولد»

پدیدار است، ی هگلی ذات و چنان اسیر دوگانهکه همعلت آن رویکرد سنتی بهگذارند. می

که طوریبیند. بهداری نمیی سوم مقوالت سرمایهمثابه گانههای فرانمودی مانند مزد را بهشکل

 یشوند و در بعد تفریط، جایگاه فرد در سامانهکارگر برآورد می ،ی مزدبگیراندر بعد افراط همه

های نمونه .ودشمیان مولد تولید و بازتولید اجتماعی فقط شامل بخشی از کارگران یا صرفاً کارگر

یتر یوهای چپ، تن دولتی، اخبار، نشریات رسمی، سایتهای مسئوالمختلف از این رویکردهای سنتی در سخنرانی
ی شود. فرانمود مزدبگیر تضاد طبقاتی را پنهان و موجد تصوراتهای مرتبط به اقتصاد سیاسی فراوان دیده میو کتاب

ارزش نیروی کار را « مزد»طور که شد، هماناست. در رجوع به آمار نشان داده دیسه از جمعیت کارگری شدهکج

رد مزدبگیر نیز فردی با کارک ،کندپرداخته را پنهان مین و کار هپرداخت کند و تفاوت کاروانمود می« قیمت کار»

برای  کارکرد انسانو  ــ نقش واقعی ــمعین در جامعه است که تفاوت کارکرد انسان برای تولید شرایط زیست 

شود که کارکرد هر فرد یا گروهی در گذارد و چنین وانمود میرا نادیده می ــ نقش تحمیلی ــمحافظت از سرمایه 
و ضرورت  استهای سلطه داری و سایر نظامی سرمایهجامعه الزم و ضروریست. این ضرورت مخصوص جامعه

ها های اجتماعی )طبقات، الیهجایگاه افراد و گروهنقش و . به همین جهت نیستانسانی  ییک جامعه

کننده در تعریف کارگر هم چنین ارزیابی داری، عاملی تعیینتولیدسرمایه یو قشرها( در شیوه

  .ها و اعتراضات موجود استخیزش

 

 گیری:نتیجه

 مزد و شاغل فرانمودهای پشت جتماعیا هایگروه و افراد استتار نقش و جایگاهـ  الف

 پوشی استثمار وبا پرده و داریسرمایه یروابط واقعی در جامعه با پنهان و وارونه کردن های فرانمودینشکل
های ن سرمایه نقشدار و عامال. فرانمود شغل برای سرمایهکنندمیها را برابر ی انسان، همهنقش واقعی انسان
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نمود شاغل ی فراتضاد کار و سرمایه زیر پوسته گذارد ورا کنار نقش واقعی انسان می هاآن کند،ن مییمختلف تعی
جتماعی ا قشرهای، جایگاه افراد و «قیمت کار»کردن استثمار زیر ماسک ماند. فرانمود مزد نیز با پنهاننادیده می

ا تعریف کارگر رپوشی است که کند. همین پردهرا زیر پوسته فرانمود مزدبگیر و مزددهنده خلط و رازآمیز می
کش ، زحمتکارانی نامولد در بدنیی مولد، کارگر، مزدبگیر  سرمایهکند. مزدبگیر  سرمایهپاره میایدئولوژیک و چند

ای ماهر همه را از کارگر تا شود. مزدبگیر چون هنرپیشهانمود میو« متوسط»ی کاران، طبقهخدماتی و در ذهنی
ه نادید هاآن تطهیر و نقش تحمیلی« متوسط»دهد و تمامی عوامل سرمایه با عنوان چپ فریب می روشنفکر

 هانآ تشوند، اما اقلیدهد، اکثریت مزدبگیران در نقش واقعی استثمار میماند. واکاوی این دو فرانمود نشان میمی
و تداوم و تشدید فرایند استثمار را با مدیریت، سیاست و  شوندار سرمایه میزگشده، عامل و خدمتدر نقش تحمیل

شده ینیکنند. نقد فرانمودها، انسان را در هستی و موقعیت واقعی و فراتاریخی خود، در جایگاه تعجنایت تضمین می

 نقش ــ معین کارکرد ویژگی، دو با انسان، شرایط این در. دهدمی قرار داریدر شرایط تاریخاً مشخص سرمایه

 ستثمارا جایگاه، این در. دشومی کارگر جایگاه در قرارگرفتن و کارش نیروی فروش به مجبور مازاد، کار و ــ واقعی
ارزش مازاد پدیدار ی مثابهبه ی سرمایهچه در سویهآن»شود: ر کارگر دیده میمنظ از بلکه سرمایه منظر از نه
، 1۳۱۹، )مارکس «کند.عنوان کارگر جلوه میعنوان کار مازاد ورای احتیاجاتش بهی کارگر دقیقاً بهشود، در سویهمی
با  داریی سرمایهگاه که استثمار از منظر کارگر بازتعریف شود قلمرو کارگر در جامعه( بر این اساس، و آن۹2۰

اقعی انسان شود، بلکه نقش وسترده یا محدود نمیگیا مزدبگیری مستقیم  ،ی مولدهمزدبگیری، مزدگرفتن از سرمای

داری، ی سرمایهشتن نقش واقعی در جامعهداـ ۱معیار کارگربودن کند. ی اطالق آن را تعین میحوزه

نداشتن ابزار و شرایط کار برای  ـ۲ر تولید و بازتولید شرایط زیست یا انجام کار معین د

انجام  ـ ۳ استثمار دیگری و به تبع آن اجبار به فروش نیروی کار خود مستقیم و غیر مستقیم و

ی استثمار در نقش واقعی است. این الگو از کارگر که دارای دو ویژگی شالوده . کار مازاد انسانْکار مازاد است

تراضی یابی و کنش اعنقش واقعی انسان و استثمار وی بر مبنای کارمازاد است، دارای این ظرفیت است که سازمان
 بسیج کند. ی افراد تحت ستم را علیه سرمایههمه

گشای تعریف طور خاص راهداری و بههای اساسی روابط سرمایههمبحث فرانمودها مغایر درک سنتی از مقول
وان: تها و اعتراضات داشت و مهمتر میتوان ارزیابی صحیح از خیزش. تعریفی که به کمک آن میاستکارگر 

های نظری و سیاسی توان شالودهی چپ سنتی رها کرد، هم مینظرانهچپ انقالبی را از قفس تنگ و تنگ»
را « وسطی متافسانه و افسون طبقه»ی بختک اعتبار کرد و هم سایهیال دموکراسی رادیکال[ را بیسوس«]سدر»

  [11]«از سر  نظریه و جنبش انقالبی کوتاه کرد.

 ول در گفتمان کارگرینی، مغفهای خیاباگسترده در خیزش« غیررسمی»کارگران  ـ ب

 نیازهای خاص   ای که بههای کارگریها و اتحادیه: تشکلستهای کارگریهای جنبشسیاست یدربارهبحث »
های کارگری توانند انتظار تجدید قوای جنبشدهند، نمیکارگران  درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش نشان نمی

ه هایی است کمعنای طراحی کارزارها و سیاست باشند. این به یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشته

  «مواجهند بپردازد. برخی از مشکالت اساسی که کارگران غیررسمی هر روزه با آنبینانه بهطور واقعبتواند به

https://wp.me/p9vUft-30u
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مایه سر ــ یا فرار ــ سازی برای صدورجهانی  زمینه یهای کارگری در نیم قرن اخیر با پروژهتحوالت تشکل

شمسی  ۱۴ یدر اواسط دهه  [12]انطباق تاریخی دارد. به کشورهایی با نیروی کار ارزان، غیرمتشکل و غیرسیاسیْ

 بازتاب. شد حاکم کارگراندرصد ۳۴سرعت بر بیش از تعدیل ساختاری وارد ایران شد و به یکاری از جادهثباتبی
 ارک ساعات افزایش آن تبعبه و کار نیروی کاالی مدام سازیارزان زدایی،تشکل کار، یجبهه در کاریثباتبی

قانون کار و بیمه، امتیاززدایی از  یحوزه از کارگران کردنبیرون جمعی، زنیچانه سرکوب چندکاری، در روزانه
ایش و افز« رسمی»بگیری به کارگران با تجربه، ماهر و متخصص و کاهش کارگران نیروی کار و تعمیم حداقل

دل بی غالب گذران زندگی شیوه ی نظم شهر بهکه کار در حاشیه طوریست. بها بوده« غیررسمی»مدام کارگران 
ا تحت ر هاآن یحضور گسترده تا رانده، حتی گفتمان مسلط را مجبور کردشیهحااست. افزایش کارگران به شده

ال در گزارش پایان سبخش پژوهشی مجلس رسمیت بشناسد. ابتدا  به« رسمین غیرشاغال»گون ی ناهممجموعه

 در «میغیررس»ن آمار شاغال را معرفی کرد، متعاقباً سازمان آمار امسال برای اولین بار گزارشی سالیانه از هاآن 1۹۳۱

برابر  ۳بیش از « غیررسمی»فعال کارگران  دهدمی نشان نشاغال پاالیش. کرد منتشر ۳۳ و ۳۱ سال

شده در مبگیران اعالکنند و محدود به مزد و حقوق، همگی مستقیماً با کارفرما کار نمیکارگران رسمی هستند

 هانآ مزد دیده شود. فرانمود  هاآن که کارفرمایبدون آن ،کنندمزدکاری می هاآن آمارها نیستند. بیش از نیمی از
 رسند.نظر میو غیرمزدبگیر به کندمیی خود پنهان را زیر سایه

 ین برآوردترکمدر  ین جمعیت کارگری کشور،تربیشهای خود، رانده با خانوادهحاشیهیا به« غیررسمی»کارگران 

 رتشا این که جاستاین مشکل. انقالبند و شورش بالفعل ارتش هاآن اغلب و دهندمی تشکیل را آن درصد ۱۴
 یخیابان هایخیزش یسوژه اخیر یدهه در و کشانده خیابان به اجتماعی برابری برای را خود دعوی که گسترده

شدگان در خیابان و مکان تجمعش نیز کشته قهرمانانش ندارد، سازمان ندارد، خود از دفاع برای وکالیی است،شده
ها مدام مقابل نظام مسلط گذاردند، به که توان کارگران را در این سال هاآن تر،خیابان است و مهم محدود به فعالً

و به همین دلیل بدون شورش و فریاد دیده  هستند« رسمی»علت پراکندگی، فاقد حداقل قدرت سازمانی کارگران 
ولی  شوندتحسین می« ش و فرودستکتزحم»، «توده»، «خلق»، «مردم»ام شوند. گرچه با اسامی عو شنیده نمی

  در گفتمان جنبش کارگری، غریب و در سایه هستند.

 ضرورت شکبیاند و دیده شدهمخصوصاً بخش مزدکار آن، گرچه در جنگ و گریز آب راندهحاشیهکارگران به
 ،ولی فاقد امکانات ،اندکرده درکسال چند این ی هانشینیها و عقبخوردنها، ضربهیابی را در شورشسازمان
قل کاری و تغییر مستمر محل کار از حداثباتبه دلیل بی هاآن هستند؛گرایی و صبر ناشی از آن ی تشکلتجربه

ا انجام های طوالنی یکاریهای زندگی ناگزیر از پذیرش اضافهیابی محرومند و برای تامین هزینهامکانات تشکل
ها اندیشی و مطالعه دارند. نیرویی که آنان را در شورشدیگر، همیکدیدار فرصت  ترکمکارهای دوم و سوم بوده، 

 یجبهه شدگانرانده حاشیهدهد، ستم و استثمار یا درد مشترک است. بهگرد هم آورده و در رابطه با دیگری قرار می
تایج نشینند و در انتظار نعقب می نیزسرعت  ند، بهنکطور که انفجاری عمل میکار، سرکش و سرریز از خشم همان

یرند بگی جامعه قرار دارانهسازگار و مدافع با مناسبات سرمایه ی انواع ایدئولوژیتوانند مخاطب همهزودهنگام می

همین کارگران  پراکنده و  1۹۱۱ گرا شوند. شاهد بودیم که در سالهای گذشتهبستری مناسب برای ایدئولوژی و
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نفس هبگرفتن توسط خمینی اعتمادخطاب« فمستضع»بودند، با  بوده اما نادیده مانده ترکمهم نظم که بسیار بی
دهی و موتور محرک انحراف انقالب، سپس ارتش ضدانقالب در مساجد سازمان« همه با هم»یافتند و زیر پرچم 

وقعیت م یهستند، صرفًا از پنجره کاررسیده شدند. امروز نیز، اگر فعاالن کارگری که عمدتاً رسمی قدرتبه تازه
رانده غافل شوند، راه را برای حاشیهنگاه کنند و از ارتش جسور و نترس کارگران به ی کارگرطبقهخود به 
 ورشیهای این ارتش بنشینند و توان شطلبان باز خواهند گذاشت که در دنیای بی در و پیکر  مجازی بر شانهفرصت

 گرا جهت دهند.گذشته را برای ضد انقالب  هاآن

با شعار،  «غیررسمی»خصوص توسط کارگران پراکنده نهادهای کارگری اعم از شورا، سندیکا و کانون صنفی به
 بارزهم میدان در کارگران. دنشونمی ایجاد... و« شوراهای خود را تشکیل دهید»، «متشکل شوید»رهنمود و فرمان  

که در این میدان حضور  یگزیند، از کارگران دیگرمتداول کار جمعی در شهر، قوم و فرهنگ خود را برمی الگوهای
گاه حتی ادراک به موقعیت و جای هاآن آموزند،گرایی دارند میتشکل یهستند و تجربه ترشدهمستمر دارند، شناخته

از فرهنگی و آموزشی تا کارگران « رسمی»آورند. از این نظر، فعاالن کارگران دست میخود را از همین مسیر به
« غیررسمی»گرایی نقش مهمی در راهبری کارگران تشکل یی زیستهمتوسط به دلیل تجربه جات بزرگ وهکارخان

های سبز و شرکتی در بیانیه دارند. خطاب قرارگرفتن معلمان کارنامه هاآن د بهگرایی خوو انتقال تجارب تشکل
های کاری در اطالعیههای کارگران پیمان، یا حمایت از خواستههاآن های صنفی معلمان و شورای هماهنگیکانون
دای دیدن و شنیدن ص های کارگری به مناسبت اول ماه مه امسال، گرچه بسیار دیر، ولی آغاز امیدبخشی ازتشکل

راهی « رسمی»ن کارگرا مختلف قشرهای. است کوتاه فرصت. بود «رسمی» کارگران توسط« غیررسمی»کارگران 

پیوستن و عزم جزم برای راهبری ارتش عظیم کارگران  هم اشن اختالفات مولد و غیرمولد، بهگذر جز کنا
سیاست خمینی را ادامه  نشینان مدعی رهبریْاین عرصه را تصرف نکنند، خارج هاآن ندارند. اگر« غیررسمی»

  اند.بسرانده خواهند چحاشیهملت و مردم را در تنور سوزان کارگران به شعار، این بار به جای اسالم و امت، دهندمی

 
 هاداشتدیا

تباس و پس از ذات و پدیدار به عنوان رکن قهای مارکس اجدیدی است که کمال خسروی آن را از نوشته یفرانمود مقوله [.1]

ناسی است. در ادبیات مارکسی جهان، بازش کردهمعرفی  دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقدی وجود سرمایه در کتاب سوم شیوه

هرهای دیالکتیک انتقادی، سپ». تعریف فرانمود در فصل سوم کتاب است یددگامی جمارکس  نظراتو کشف این مقوله نظری در 
ی آن است سندی یا اظهاری که مدعی چیزی باشد که نیست و اغلب وارونه موجودی یا»عبارت است از:  6۰و  6۹صفحات  «نقد

فرانمود نامی است برای خود واقعیت، این خود واقعیت است که خود  ...رودسازی به کار میکاری و وارونهانو با قصد و غرض پنه

قد نتبیین و »، کمال خسروی رهنمود داده بود: ذات، پدیدار، فرانمود یمقاله، در این فصلدر پایان  «را طور دیگری می نمایاند.
ی استوار بر ستم و استثمار است، اما بحران دارانهی طبقاتی علیه روابط سرمایهای در، مبارزهای از، و وظیفهنظری  فرانمودها، جلوه

 فرانمود  مزدبگیر در زیست واکاریی مهم، در پاسخ به این وظیفه «کند.است که راز فرانمودها را به آشکارترین صورت فاش می
 .استمارکسی  پردازداشت این نظریهی بسیار کوچک در پاسروزمره، گام

نقد » ث بح یتشریح شده است. منبع اولیه کامالً داریی سرمایهنقش و جایگاه اجتماعی معلم در جامعه یاین مبحث در مقاله [.2]
  است. ی، نویسنده کمال خسرو۹۹۹ تا ۹۹1نشر اختران، صفحات  «ایدئولوژی
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ای از سازمان ملل است . ی ملل به وجود آمد، بخش ویژههمراه با جامعه 1۳1۳( که در سال ILOسازمان بین المللی کار ) [.۹]
شده توسط هالمللی مشاغل تهیبندی استاندارد بینطبقه لی است.لالمی استانداردهای بینهای این سازمان، توسعهیکی از فعالیت

منتشر شد. توسط  2۴۴۱ بندی مشاغل که درگویند. آخرین طبقه( می ISCO) را ایسکو 1۳۱۱ در سال المللی کارسازمان بین 
  .شدسازی سازمان آمار ایران ترجمه و طبق گفته خودشان بومی

ر این اند. ددر سن کار قرار گرفته که بر اساس قانونْ شود گفته میبه افرادی « نیروی کار»در استاندارد آماری و عرف جامعه:  [.۰]
خود در  ههای مختص ب، سه مقوله با ویژگیانسان، نیروی کار انسان و کار انسان با انسان یکی شده است.« نیروی کار»تعریف 

دارانه تبدیل هی سرمایتوانایی کار انسان است که در رابطهداری و متفاوت هستند. نیروی کار، انسان نیست بلکه مناسبات سرمایه
کار  چهنآ شود. نیروی کار، نه تنها با انسان یا عامل کار کامال متفاوت است، با خود کار هم متفاوت است.به کاالی نیروی کار می

اشد، اند از توانایی انجام کاری برخوردار بتوانسانی می» بستن  آن توسط انسان است. کاره شود، مصرف این توانایی و بنامیده می
 «اما آن توانایی را در زمان و مکان معین صرف نکند و آن کار را انجام ندهد.

با « کارگر» یا مختصر« نوشتهکارگر قانون»نام  ام و از آن به بعد بهومه گذاشتهدو گی میان با تعریف قانون کار را« کارگر»من  [.۱]
قد ن شده توسط نهاد قانون است. قبال در قسمت اول مقالهمفهومی کامالً ایدئولوژیک و ساخته« کارگر»این برم. گیومه نام می

  ام.آن را به تفصیل توضیح داده« یافتن دولت مدرنبخشی کارگران، هویتهویت»به نام  «رسمیرسمی و غیر»ایدئولوژی 
مزد » با این تعریف آمده است:« مزد برای کار یدی، حقوق برای کار غیریدی»گفتمان ایدئولوژیک  دیکشنری کمبریج در [.6]

که ا رکسی که امور یدی و فیزیکی  به ویژهبه ،شودپرداخت میعبارت است از میزان معینی پول که معموالً هر هفته به کارگر 
دن از ش یافته است و با جدااختصاص در این تعریف مزد به کارگر یدی « دهد.مستلزم وجود تحصیالت آکادمیک نیست انجام می

ن همی .دیگری از فرانمود مزد را در حقوق ماهانه نشانده است یکار غیریدی با عنوان کسی که تحصیالت آکادمیک دارد، چهره
نمایاند. در حقوق و متوسط می یکنندهیابد و کارگران غیریدی را دریافتست که در ذهن کارگر تبلور میا های دانشگاهیگفتمان

رد شروع شد. کارب« کارگر و کارمند»ی در دولت رضاشاهی با دوگانه« شغل ثابت»حقوق پس از ایجاد  یایران استفاده از کلمه
مت کار قی»کند که مزد ماهانه در قالب حقوق تلقین می ذهن دارانه را درا قرارداد، این اصل اساسی سرمایهحقوق برای کار ثابت ب

فقط ارزش نیروی کار است و به هیچ وجه حق کارگر را تماماً جبران  ،چه روزانه چه ماهانه ،که مزد است. در صورتی« و حق کارگر
 کند.نمی

)بدون در نظر گرفتن مدیران شهرداری و نهادهای عمومی حاکمیتی(  تعداد مدیران دولتی»بودجه: در گزارش سازمان برنامه و  [.۱]

نهادهای دولتی، یک مدیر  درکارکن  ۱نفر ذکر شده است. به عبارتی دیگر به ازای هر  ۰۴۳هزار و  ۰۰2حدود  1۹۳۱در پایان سال 
ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، این رقم هنوز شامل مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن «وجود دارد.
  .نیستی نهادهای عمومی حکومتی و مقامات نظامی، امنیتی شدهزینشگکارکنان 

 انیو پشتیب دفاع ، وزارتاطالعات وزارت آمار کارکنان» :«نیروی کار»نگاه کلی به  طبق آخرین بند سازمان آمار در صفحه [.۱]
 هایتشرک و نیز آمار کارکنان بودن محرمانه دلیل، بهو انتظامی نظامی و نیروهای آن به وابسته هایو شرکت مسلح نیروهای

 «باشد.نمی ، در دسترساستخدامی خاص وضعیت علت به دولتی هایسازمان پوشش تحت

 .۱۳۰و  ۱۳۹، جلد اول، نشر الهیتا، مترجم حسن مرتضوی فصل نوزدهم، صفحات سرمایه مارکس: [.۳]

 .۰۳۱، ۰۳۱جا ص همان [.1۴]
 .های امروز، انقالب فرداخیزش کمال خسروی، [.11]

  .1۹۳۱، نشر آگاه، زنی کارگران در ایران پس از انقالبچانهتوان علیرضا خیراللهی،  [.12]
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