
 

 کارل مارکس

 پرسشنامۀ کارگری
 ترجمۀ سهراب شباهنگ

متن  نوشته ای است از مارکس.، منتشر شد 1880آوريل  20، مورخ مجلۀ سوسياليست 4در شمارۀ که اين پرسشنامه 

آن را به صورت وسيع پخش بتوان اين پرسشنامه به طور جداگانه بر روی کاغذ نازک با کيفيت پائين چاپ شده بود تا 

نسخه چاپ  25000اين فراخوان در «در يادداشت بر اين پرسشنامه نوشته بود:  مجلۀ سوسياليستيأت نويسندگان کرد. ه

شده است و در نسخه های متعدد به همۀ جمعيت های کارگری، به همۀ گروه ها و محافل سوسياليستی و دموکراتيک، به 

 » د ارسال می شود.همۀ روزنامه های فرانسوی و به همۀ کسانی که خواستارش هستن

بارۀ وضعيت طبقۀ کارگر ی) جرأت نکرده است تحقيقی جدی درهيچ حکومتی (پادشاهی يا جمهور

بارۀ بحران های کشاورزی، مالی، صنعتی و تحقيقات در اما در عوض چه بسیفرانسه به عمل آورد. 

 سياسی صورت گرفته است.

)؛ نتايج 1کرد ( برمال آنها را کومت انگلستان واقعيات ننگين استثمار سرمايه داری که تحقيق رسمی ح

ساعت،  10وزانه به قانونی ای که اين افشاگری ها به بار آورد (محدود کردن قانونی ساعات کار ر

بارۀ کار زنان و کودکان و غيره) وحشت بورژوازی فرانسه را از خطراتی که يک وضع قوانين در

 ته باشد بيشتر کرد.تحقيق بی طرفانه و سيستماتيک می تواند داش

پادشاهی انگلستان تا زمانی که بتوانيم حکومت جمهوری فرانسه را وادار کنيم تا به تقليد از حکومت 

بارۀ واقعيات و تبهکاری های استثمار سرمايه داری انجام دهد، ما با وسايل ناچيزی تحقيق بزرگی در

ميدواريم که در اين کار مورد پشتيبانی همۀ آن که در اختيار داريم خواهيم کوشيد تحقيقی را آغاز کنيم. ا

کارگران شهرها و روستاها قرار بگيريم که می فهمند تنها خودشان قادرند با احاطۀ کامل به موضوع، 

دردها و بدی هائی را که تحمل می کنند بازنمايند؛ که تنها آنها، و نه منجيان مقدر، می توانند با قدرت، 

 ار سرمايه داری بر آنان تحميل می کند درمان نمايند.    سيه روزی ای را که استثم
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 حرفۀ شما چيست؟ .1

 آيا کارگاهی که در آن کار می کنيد متعلق به يک سرمايه دار است يا يک شرکت سهامی است؟ .2



 کارکنان را بگوئيد. تعداد .3

 سن و جنسيت آنها را ذکر کنيد. .4

 استخدام شوند چقدر است؟سن خردسال ترين کودکان (پسر و دختر) که می توانند  .5

 گير معمولی نيستند چه اندازه است؟بتعداد سرپرستان و ديگر حقوق بگيرانی که مزد .6

 آيا کارآموز وجود دارد؟ چه تعدادی؟ .7

      آيا عالوه بر کارگرانی که به طور عادی و دائمی استخدام شده اند کارگران فصلی هم وجود  .8

 دارند؟

ا اساسا برای مشتريان محلی، بازار داخلی عمومی يا برای آيا بنگاه کارفرمای شما تنها ي .9

 صادرات کار می کند؟

 آيا کارگاهی که در آن کار می کنيد در روستاست يا در شهر؟ .10

اگر کارگاه شما در روستا قرار دارد آيا فعاليت صنعتی تان برای گذران زندگی کافی است يا آن  .11

 را با کار کشاورزی ترکيب می کنيد؟

 ما با دست صورت می گيرد يا به کمک ماشين؟آيا کار ش .12

 جزئيات تقسيم کار در صنعت خود را بگوئيد. .13

 آيا از بخار برای نيروی محرک استفاده می شود؟ .14

تعداد اتاق هائی که در آنها شاخه های مختلف صنعت مورد نظر انجام می شوند را بگوئيد.  .15

ها جنبه های فنی را توضيح ندهيد بلکه تخصصی را که به خاطر آن استخدام شده ايد شرح دهيد؛ تن

 خستگی عضالنی و عصبی ناشی از آن و تأثيرات آن بر سالمت عمومی کارگران را نيز بيان کنيد.

شرايط بهداشتی کارگاه را شرح دهيد: ابعاد محل کار، محلی که برای هر کارگر تعيين شده  .16

ستراحت، نظافت عمومی؛ سر و است؛ تهويه، درجۀ حرارت، سفيدکاری ديوارها با آهک، محل ا

 غبار فلزات، رطوبت و غيره. صدای ماشين ها،

 آيا نظارت شهرداری يا دولتی در مورد شرايط بهداشتی کارگاه ها وجود دارد؟ .17

آيا در صنعتی که بدان اشتغال داريد گازهای مضر که باعث بيماری های خاص کارگران شوند  .18

 وجود دارد؟

 ت؟آيا گارگاه مملو از ماشين اس .19

آيا نيروی محرک، دستگاه های انتقال انرژی و ماشين ها برای پيشگيری از سوانح کار  .20

 محافظت شده اند؟  

 سوانح کاری را که در تجربۀ شخصی شما رخ داده ذکر کنيد. .21



اگر در معدن کار می کنيد اقدامات پيشگيرانه ای را که کارفرمای شما در زمينۀ تهويه،  .22

 رويدادهای خطرناک به عمل آورده ذکر کنيد.جلوگيری از انفجار و ديگر 

اگر در مؤسسۀ محصوالت شيميائی، کارخانه، کارگاه اشيای فلزی يا صنعت ديگری که  .23

خطرهای ويژه ای می تواند به بار آورد کار می کنيد، اقدامات پيشگيرانه ای را که توسط کارفرمای 

 شما به عمل آمده ذکر کنيد.

 يست (گاز، نفت، غيره)؟وسايل روشنائی کارگاه شما چ .24

 در صورت آتش سوزی آيا وسايل فرار کافی اند؟ .25

در صورت وقوع سانحه آيا کارفرمای شما به لحاظ قانونی موظف به پرداخت غرامت به  .26

 يا خانوادۀ اوست؟ رکارگ

در غير اين صورت آيا هرگز به کسی که به هنگام کارکردن برای ثروتمند کردن او دچار  .27

 امت پرداخت کرده است؟حادثۀ بدی شده غر

 آيا سرويس پزشکی در کارگاه شما وجود دارد؟ .28

اگر در خانۀ خود کار می کنيد، وضعيت اتاق کار خود را توصيف کنيد، آيا صرفا از ابزار  .29

استفاده می کنيد يا از ماشينی کوچک؟ آيا برای مشتريان خصوصی کار می کنيد يا برای يک صاحب 

 ف هستيد يا از طريق يک واسطه؟بنگاه؟ آيا مستقيما با او طر
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 ساعات کار روزانه و شمار روزهای کار هفتگی تان را ذکر کنيد.  .30

 شمار روزهای تعطيل در سال را بگوئيد. .31

 توقف های کار در روز کدام اند؟ .32

صرف غذا در فواصل معين صورت می گيرد يا به شکل نامنظم؟ آيا غذا در خارج از کارگاه  .33

 صرف می شود؟

 اعات صرف غذا کار انجام می گيرد؟آيا در س .34

 و چه زمانی قطع می کنند؟ راه می اندازنددر صورت استفاده از قوۀ بخار، چه زمانی آن را  .35

 آيا کار شبانه وجود دارد؟ .36

 سال را ذکر کنيد. 16ساعات کار کودکان و نوجوانان کمتر از  .37

ت کار جانشين يکديگر آيا گروه هائی از کودکان و نوجوانان وجود دارند که در طول ساعا .38

 شوند؟



آيا قوانين مربوط به کار کودکان توسط حکومت يا شهرداری ها صادر شده است؟ آيا  .39

 کارفرمايان به آن گردن می نهند؟

آيا برای کودکان و نوجوانانی که در حرفۀ شما کار می کنند مدارسی وجود دارد؟ اگر آری،  .40

 ه چيزی در آنجا درس می دهند؟ساعات آن چيست؟ چه کسی آن را اداره می کند؟ چ

 در صورتی که کار شبانه روزی است، سيستم دست به دست شدن آن چگونه است؟  .41

 طوالنی شدن ساعات کار در دورۀ تشديد فعاليت صنعتی معموال چه اندازه است؟ .42

آيا ماشين ها توسط کارگرانی که به اين منظور استخدام شده اند تميز می شوند يا کارگرانی که  .43

 گيرند؟روزانه بايد نظافت آنها را هم برعهده آن کار می کنند به طور رايگان در زمان کار  روی

مقررات و جريمه های مربوط به تأخير کدام اند؟ روزانۀ کار کی آغاز می گردد و چه زمانی  .44

 پس از صرف غذا از سر گرفته می شود؟

 يد چقدر است؟ زمانی که صرف رفتن به سر کار و برگشتن از آن از دست می ده .45
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قراردادهائی که با کارفرمای خود امضا می کنيد کدام اند؟ آيا شما به طور روزانه، هفتگی،  .46

 ماهانه و غيره استخدام شده ايد؟

شرايط مقرر برای دادن استعفا از جانب کارگر و يا پايان دان به کار از جانب کارفرما کدام  .47

 اند؟

 رما مقصر باشد، کيفرش چيست؟در صورت فسخ قرارداد هنگامی که کارف .48

 در صورت فسخ قرارداد هنگامی که کارگرمقصر باشد، کيفرش چيست؟ .49

 در صورت وجود کارآموز، مفاد قرارداد او چگونه است؟ .50

 کار شما منظم است يا نامنظم؟ .51

   آيا کار شما فصلی است يا در زمان های معمولی به صورت کمابيش منظم در طول سال تقسيم  .52

 ر کار شما فصلی است در فواصل بيکاری چگونه امرار معاش می کنيد؟شده است؟ اگ

 اساس زمان کار است يا بر پايۀ قطعه کاری؟آيا مزد شما بر .53

 اساس زمان است آيا به صورت ساعتی است يا روزانه؟اگر بر .54

 آيا برای کار بيشتر مزد بيشتر وجود دارد؟ اضافه مزد چگونه است؟ .55

عتی اخت می شود، چگونه آن را تعيين می کنند؟ اگر در صناساس قطعه پرداگر مزد شما بر .56

اساس وزن اندازه گيری می شود، مانند معادن، آيا کارفرمای شما يا کار می کنيد که در آن کار بر

 مأموران او برای ربودن بخشی از کار شما دست به تقلب می زنند؟



 اساس قطعه است، آيا متقلبانه به بهانۀ کيفيت از مزد شما کم می کنند؟اگر مزد شما بر .57

اساس زمان، چه زمانی مزد خود را دريافت می کنيد؟  خواه مزد شما براساس قطعه باشد يا بر .58

به عبارت ديگرچه مدت برای کارفرما نسيه کار می کنيد؟ آيا پس از يک هفته کار مزد شما پرداخت 

 ک ماه و غيره؟می شود ، يا پس از ي

آيا توجه داشته ايد که تأخير در پرداخت مزد، شما را واداشته برای دريافت وام با بهرۀ باال به  .59

) رجوع کنيد و اشيای مورد نياز خود را گرو بگذاريد؛ نزد دکان داران قرض باال 2مون دو پی يه ته (

ا می شناسيد که کارگران به خاطر آوريد و چون بدهکاريد به قربانی آنها تبديل شويد؟ آيا مواردی ر

 ورشکست شدن کارفرماها مزد خود را از دست داده اند؟  

آيا مزد مستقيما توسط کارفرما پرداخت می شود يا از طريق واسطه ها (مقاطعه کاران و  .60

 غيره) 

 شما چيست؟ می پردازد، شرايط قرارداد یاگر مزدها را مقاطعه کار يا واسطۀ ديگر .61

 روزانه و هفتگی شما چيست؟ ميزان مزد پولی .62

 مزد زنان و کودکانی که با شما همکاری می کنند چقدر است؟ .63

 ماه گذشته باالترين مزد روزانه در کارگاه شما چقدر بود؟ .64

 اساس قطعه کاری پرداخت شد چقدر بود؟ماه گذشته باالترين مزدی که بر .65

 ان شما چقدر است؟مزد شما در همين مدت چقدر بود و اگر زن داريد مزد زن و فرزند .66

 آيا مزد تماما به پول پرداخت می شود يا به صورت ديگر؟ .67

در صورتی که کارفرمايتان در عين حال موجر شما است شرايط اجاره چيست؟ آيا اجاره را از  .68

 مزد شما کم می کند؟

 بهای اقالم ضروری ای که در زير می آيند چيست: .69

کسانی که در آن تعداد های محل مسکونی، اتاق تعداد اجارۀ محل مسکونی؛ شرايط اجاره؛  •

 ، روشنائی، وگرم کردننگهداری اشيای منقول، هزينۀ  ساکن اند، تعميرات، بيمه؛ خريد و

  غيره.

غذا: نان، گوشت، سبزی ها، سيب زمينی و غيره؛ لبنيات، تخم مرغ، ماهی، کره، روغن،  •

يکوری]، آبجو، شراب چ -چربی خوک، شکر، نمک، ادويه، قهوه، ريشۀ کاسنی [شيکوره 

 سيب، شراب، تنباکو [توتون] و غيره.

 پوشاک: برای والدين و فرزندان، رختشوئی، نظافت، حمام، صابون و غيره. •

، وام می دهند تهی دستان که به یساير هزينه ها: مکاتبه و ارسال نامه، هزينۀ وام از مؤسسات •

تاب و غيره، هزينۀ کمک به هزينۀ مدرسۀ کودکان، هزينۀ کارآموزی، خريد روزنامه، ک



جمعيت های همياری و صندوق اعتصاب، هزينۀ تشکل ها، جمعيت های مقاومت [کارگری] و 

 غيره.

 هزينۀ احتمالی انجام حرفه. •

 ماليات ها. •

بکوشيد بودجۀ هفتگی و ساالنۀ درآمد خود و خانوادۀ خود و هزينه های هفتگی و ساالنه تان را  .70

 تنظيم کنيد.

خصی خود شاهد افزايش هزينۀ اشيای مورد نياز زندگی مانند محل سکونت، آيا در تجربۀ ش .71

 غذا و غيره به نسبتی بيشتر از افزايش مزد بوده ايد؟ 

 تغييرات مزدی را که می شناسيد ذکر کنيد. .72

 کاهش مزدها را در زمان رکود و بحران صنعتی ذکر کنيد. .73

 افزايش مزدها را در زمان به اصطالح رونق ذکر کنيد. .74

 د و ناشی از بحران های خاص و عمومی را ذکر کنيد.وقف های کار در اثر تغييرات مُ ت .75

قيمت کاالهائی را که توليد می کنيد يا خدماتی را که انجام می دهيد با مزدی که برای کار خود  .76

 دريافت می کنيد مقايسه نمائيد.

چرخۀ توليد خارج شده اند های ديگر از ن در اثر ورود ماشين ها يا بهبودمواردی را که کارگرا .77

 و شما می شناسيد ذکر کنيد.

 با تکامل ماشين ها و بارآوری کار، شدت و زمان کار افزايش يافته اند يا کاهش؟ .78

 آيا هيچ افزايش مزدی در اثر پيشرفت توليد می شناسيد؟ .79

لی ه شود و از پوسالگی بازنشست 50آيا هرگز کارگری را شناخته ايد که توانسته باشد در سن  .80

 بگير دريافت کرده به زندگی ادامه دهد؟که به عنوان مزد

در حرفۀ شما يک کارگر که از نظر سالمت وضع متوسطی دارد چقدر می تواند به کار ادامه  .81

 دهد؟  
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) در حرفۀ شما وجود دارد و چگونه اداره می شوند؟ اساسنامه و 3آيا جمعيت های مقاومت ( .82

 آئين نامۀ آنها را بفرستيد.

 ول تجربۀ شما چند اعتصاب در حرفۀ تان رخ داده است؟در ط .83

 چه مدت طول کشيدند؟ .84



 آيا اعتصابات عمومی بوده اند يا بخشی؟ .85

آيا موضوع آنها افزايش مزد بوده يا مقاومت در برابر کاهش مزد يا به طول زمان کار روزانه  .86

 مربوط بوده اند يا انگيزۀ ديگری داشته اند؟

 شته اند؟آن اعتصابات چه نتايجی دا .87

 بارۀ دادگاه های مربوط به روابط کارگر و کارفرما [پروُدم] توضيح دهيد.در .88

 آيا حرفۀ شما از اعتصابات کارگران حرفه های ديگر پشتيبانی کرده است؟ .89

از مقررات و تنبيهاتی که کارفرمای شما برای حکمرانی بر کارگران برقرار کرده است سخن  .90

 بگوئيد.

برای تحميل کاهش مزد، افزايش کار، مهار اعتصابات و به طور  آيا تشکل های کارفرمائی .91

 کلی برای تحميل اراده شان وجود دارد؟

آيا مواردی می شناسيد که حکومت با سوء استفاده از نيروهای دولتی، آنها را به خدمت  .92

 کارفرمايان و به ضد کارگران درآورده باشد؟

کارگران در مقابل تجاوزهای اربابان و  آيا مواردی می شناسيد که حکومت برای حمايت از .93

 تشکل های غيرقانونی آنها وارد عمل شده باشد؟

می آورد؟ آيا بازرسان، کاِر خود را ا در مورد کارفرمايان به اجرا درآيا حکومت، قوانين کار ر .94

 انجام می دهند؟

کار،  مانند سوانح یآيا در کارگاه شما يا در حرفۀ شما جمعيت های همياری برای موارد .95

بيماری، مرگ، از کار افتادگی موقت، سالخوردگی و غيره وجود دارد؟ اساسنامه و آئين نامۀ آنها را 

 بفرستيد.

آيا ورود به اين جمعيت ها اجباری است يا اختياری؟ آيا منابع مالی منحصرا در کنترل  .96

 کارگران هستند؟

ربابان باشد آيا اين سهم را از در صورتی که سهم پرداختی به جمعيت ها اجباری و زير کنترل ا .97

مزدها برداشت می کنند؟ آيا درصورتی که کارگر استعفا دهد يا از کار اخراج شود اين برداشت ها به 

او بازپرداخت خواهند شد؟ آيا مواردی می شناسيد که کارگران از به اصطالح صندوق بازنشستگی ای 

ل سهم پرداختی کارگران تأمين می شود که زير کنترل کارفرمايان است اما سرمايه اش از مح

 برخوردار شده باشند؟

آيا در حرفۀ شما شرکت های تعاونی وجود دارند؟ [در صورت وجود] چگونه مديريت می  .98

 شوند؟ آيا اين شرکت ها مانند سرمايه داران کارگرانی از بيرون استخدام می کنند؟



بخشی از پرداختی به کارگران به صورت آيا در حرفۀ شما کارگاه هائی وجود دارند که در آنها  .99

مزد و بخش ديگر به شکل به اصطالح مشارکت در سود بنگاه باشد؟ مبلغ دريافتی کارگران اين گونه 

کارگاه ها را با دريافتی کارگران کارگاه هائی که مشارکت در سود در آنها وجود ندارد مقايسه کنيد. 

آيا آنها می توانند اعتصاب  ی زندگی می کنند ذکر کنيد.تعهدات کارگرانی را که تحت اين نظام پراخت

 کنند و غيره يا اينکه به آنها صرفا اجازه داده می شود خدمتگزاران سادۀ اربابانشان باشند؟

شرايط عمومی جسمی، فکری، اخالقی کارگران زن و مردی که در حرفۀ شما کار می کنند  .100

 چگونه است؟

 مالحظات کلی.  .101

 يادداشت ها

 ] است کهsweating systemتايج کارهای کميسيون پارلمانی انگلستان روی سيستم عرق ريزی [منظور ن )1(

يونيونيستی] انگليس به نوع جديدی از فعاليت سنديکائی، ند سوق دادن جنبش سنديکائی [تريدنتايج ناخواسته ای داشت مان

حميلی بر کارگران موقت و کارگران شکلی از سنديکاليسم انقالبی انگليس. گزارش کميسيون پارلمانی شرايط ت

 متخصص را افشا می کرد.

که  منظور مؤسساتی است که در مقابل گرو گرفتن وام می دادند. مؤسسۀ اعتباری شهرداری [در فرانسه] )2(

وارث مون دو پی يه ته است به نظر نمی رسد که امروزه از سوی طبقۀ کارگر استفاده شود. نظام بانکی جديد امروزه 

 اعتباری ديگری از جمله حق برداشت از حساب بانکی بدون داشتن سپردۀ کافی را عرضه می کند. امکانات

تا  1792منظور نام عمومی ای است که در آن زمان به سنديکاها که غير قانونی بودند اطالق می شد. از سال  )3(

قانون الشاپليه لغو و  1884ر سال قانون الشاپليه که تشکل کارگری را ممنوع می کرد در فرانسه برقرار بود. د 1884

 تشکيل سنديکا در فرانسه آزاد شد.  
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