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موقعيت طبقه كارگر
ت
.ــببحران نظام جھھانی سرمايه دداری و

درشت
دولت ھای رﯾز و د
ت
نيست .ما با
ت
رﯾان صرفا اقتتصادی
جر
ھاﯾشان سر و
ن
كش
رقابت ھا و كشمك
بت
با منافع و
سرماﯾه داری ا
س
مختلف
ھبندی ھای م
كار دارﯾم .ما با روﯾاروﯾی قدررت ھا و گروھ
گراﯾش ھای سيياسی
ش
اﯾدئولوژی ھا و
ی
سرماﯾه داری با
س
ھای بين
ی
ما با جنگھا و ناامنی
متتفاوت سر و كار دارﯾم .م
دستيابی به قدرت ببيشتر,
ی
برای
ھستيم كه بر
مللی روبرو ھ
الم
جھانی
سب سلطه ج
مناطق نفوذ بيشتر ،و كس
سود بيشتر ،م
س
ضافه و
بين المللی تولليد ارزش اض
فاق می افتنند .جرﯾان ن
اتف
سی و
حت تاثير ھمه اﯾن روندھا و تحوالت سياس
سب سود ،تح
كس

جھانی سرمااﯾه
است كه عمق ببحران نظام ج
ت
چند ھفته
د

دھا و
توسط ھمين روند
ط
ئولوژﯾك قرار دارد.
ظامی و اﯾدئو
نظ

است .مرتباً خبر از
ت
اھالی دنيا آشكارر شده
ی
داری برای

تحرﯾك و تشوﯾق می شود .و در عين حال ،توسط
ك
حوالت،
تح

آمرﯾكا و
ا
سات بزرگ مالی در
كستگی بانك ھا و موسس
ورشك

رو می
می افتد و با موانع پياپی روبر
به مخاطره ی
مين عوامل ه
ھم

رزه
در سطح بين المللی به لر
می رسد .سييستم مالی د
اروپا م

دائمی
مار بزرگ و د
سود سرماﯾه داری ﯾك قم
شود .كسب س
ش

غرب تا شرق با
افتاده است .بازارھای سھام )بورس( از غ
ه

آن كنار
سرماﯾه داری نمی توانند از ن
ه
ست كه قدرتتھای
اس

دارد.
رشته سر دراز ر
ه
تكان ھای شدﯾد رروبرو ھستند .و اﯾن

كشند .آنھا در اﯾن رقابت دﯾﯾوانه وار می جنگند و توطئئه می
بك

چرا
اولين سوالی كه ببه اذھان راه پيدا می كند اﯾنست كه چ

خود تحكيم كننند ،اما
ری را برای خ
كننند تا قدرت و سود بيشتر

كار
ن المللی كه مثل ساعت ك
ظام عظيم و جا افتاده بين
ﯾك نظ

سسات
ختارھا و موس
قه ای بر ساخ
مزمان فشار مالی بيسابق
ھم

می
وم فن آوری م
كند و به توليد انبوه و تكامــــــــــــــل مداو
می ك

ذاری ھا را با ابھام و
ده سرماﯾه گذ
ظام وارد می آآورند و آﯾنـــــد
نظ

می افتد؟
ھيچ منطقی ببه دام بحران م
پردازد ,ظاھرا بی ھ
د

می كنند .اﯾن چننين است كه ارزش
بيشـتری روبــــرو ی
ی
نااامنی

قتصاد دانان و
ھای سرماﯾه داری و اق
دولت ھا
ظام
شق سينه چاك اﯾن نظ
نفكرانی كه مدافع و عاش
روشنف
می
ه بحرانی در كار است .م
ھستنند ,اول انكار می كردند كه
رف
ست كه بر طر
ھای عادی اس
گفتند كه ﯾكسری عدم تعادل ھ

گذاری ھا دچار ت
ی
سرماﯾه
جھانی و سھام س
ی
ول ھای
پو
افت می
جنون می
ن
سرماﯾه گرفتار
ه
چنين است كه بازار
ن
شود .اﯾن
ش
ودھای
ھم كسب سو
مه “بخت” مبھ
شود و سھامداران ،سراسيم
ش
آﯾننـده را می فروشند تا گرفتاار “بدبختی” آآشكار نشوند.

از اﯾنكه عمق بحران آشكاارتر شد و دﯾﯾگر
خواھد شد .بعد ز
د

كه اﯾن روزھا ر
حرف ھاﯾی ه
دوباره برگردﯾم به ح
در مورد

دارد اما دارﯾم واارد
د
فتند كه بحران وجود
جای انكار نبود ,گف

مه از
سرماﯾه داری می شنوﯾم .ھم
ه
حران مالی ننظام
بح

گی
مه ورشكستگ
باالخره ,با ادام
می شوﯾم! و با
حله پاﯾانی آن ی
مر ه

ت
وررشكستگی ببانك ھا و رااه ھای
نجات موسسات بزرگ

اتھام را
م
شاخص ھا درر بازار سھام ,انگشت
بنگاه ھا و سقوط ش

ذارند تا
جلسه می گذ
كنند .دولت ھای غربی مرتبا ج
د
صحبت می
ص

بی مسئوليت ھا
متوجه “بعضی”زﯾاده طلبی ھا ,تقلب ھا و ی
ه

ھای در معرض خطر،
ی
ھای ھنگفت به بنگاه
با تزرﯾق پول ھ

ظام
بورس كردند تا نظ
س
دانندگان
از طرف “بعضی” ببنگاه ھا و گرد

ردانند.
بازار سرماﯾه برگر
ر
ماد را به
ثبات كنند و اعتم
اوضاع را با ت

ھند .اما واقعييت
صير جلوه دھ
جھانی سرماﯾه داری را بی تقص
ی

وصی سازی ،دولت
دھه تبليغ پر سر و صدای خصو
ه
عد از سه
بع

قی
اﯾنست كه منطق نظام سرماﯾه داری ھميين بی منطق
ت

مسئوليت اداره
ت
قيما
شده اند تا مستق
ه
دست به كار
ت
ھا دوباره
ا

سب
ارزش اضافه و كس
ش
ن توليد
مرجی كه بر جرﯾان
ی
است .ھرج و

كمتر حرفی از تاثير
عھده بگيرند .اما ك
ه
بزرگ را به
گ
گاه ھای
بنگ

ھا و
ست .پيمان ا
ماﯾه داری اس
سود حاكم است ,در ذات سرم

روج از
داری برای خر
ظام سرماﯾه د
داماتی كه نظ
اﯾن بحران و اقد
ن

ھاﯾی كه ميان گروھبندی ھاای
قرارداادھا ,تنظيم و تقسيم كارھ

كشان
بر موقعيت كاررگران و زحمتك
ور كار دارد ر
حران در دستو
بح

قط
صورت می گيرد فق
ت
ی دنيا
داری و دولت ھای
ی
بزرگ سرماﯾه

ھستند
می شنوﯾم .تو گوﯾی اﯾن صااحبان بانك ھا و بنگاه ھا ھ
ی

ھد
واند اﯾن ھرج و مرج ذاتی را در دوره ھاﯾی تخفيف دھ
می تو

ماﯾه داری را به دوش می كشند
ھای نظام سرم
كه بار بحران ھ
ه

به معنی حذف آن
ھرج و مرج ,ه
ونمند كردن ھ
ونمند كند .قانو
ﯾا قانو

از تبليغات راﯾج دولت
و به خاك سياه می نشينند! اتفاقا ﯾكی ز

نيست.
ت

ھاای سرماﯾه داری در جرﯾﯾان بحرانھا اﯾنست كه اﯾﯾن ﯾك
ضيح بحران و ع
اﯾن نوشته ،توض
ھدف ن
عملكرد سرمااﯾه

كه
ضروری می دانيم ك
ی
شاره به اﯾن ننكته را
داری نيست .اما اش
كسب سود ,ﯾك
ش اضافه و ك
المللی توليد ارزش
ی
جرﯾان بين
ن

جامعه باﯾد
ه
بنابراﯾن ھمه
ن
ست
ھمگانی و ملی اس
ی
شكل
مش
نند تا وضع به حالت
سفت كنند و فداكاری ك د
مربندھا را س
كم
وش و ساركو
عاادی برگردد .امروز ھم بو
وزی و ساﯾر سران
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دنيای سرماﯾه داری امپرﯾاليستی از ضرورتھای ملی ،و

دولـــت سرماﯾه دار حاكم بر اﯾران ,سرﯾعتر از آنچه فكرش را

وحدت و منافع ملی حرف می زنند.

بكنيد مجبور به انتخاب بلوك و گره زدن سرنوشت خود با اﯾن

در اﯾن ميان،حرف ھای مقامات دولت سرماﯾه دار
در اﯾران نيز شنيدنی است .اﯾنان چنين وانمود می كنند كه
بحران كنونی ھيچ ربطی به اقتصاد اﯾران ندارد و تاثير
چندانی بر حال و روز جامعه ما نمی گذارد .گردانندگان بازار
سھام ادعا می كنند ،در شراﯾطی كه ھمه بورس ھای دنيا
دچار تالطم و بی ثباتی است ،بورس اﯾران “با ثبات” و
“قدرتمند” باقی مانده است! اما اﯾن حرفھا درست مثل
سوت زدن كودك ھراسانی است كه باﯾد در دل تارﯾكی جلو
برود و راه برگشت ھم ندارد .واقعيت اﯾنست كه بحران مالی
جھانی ،اقتصاد اﯾران را ھم درگير كرده است .اقتصاد اﯾران از
نظر سرماﯾه گذاری و بازار كامال وابسته به مراكز و منابع
اقتصاد سرماﯾه داری امپرﯾاليستی است .آﯾا كاھش شدﯾد و
ﯾكباره قيمت نفت ،ھيچ تاثيری بر اقتصاد نفتی اﯾران ندارد و
باعث كسری بودجه و اختالل در طرح ھای اقتصادی نخواھد
شد؟ آﯾا شك دارﯾد كه كارگران و زحمتكشان و به طور كلی
توده ھای مردم ،باﯾد بار اﯾن كسری بودجه را به دوش
بكشند؟ آﯾا نمی دانيد كه به تعوﯾق افتادن پرداخت
دستمزدھا ،زدن از خدمات ناچيز اجتماعی ،متوقف شدن
طرح ھای عمرانی و محدود شدن ھزﯾنه ھای آموزشی و
بھداشتی و عمومی ،نتيجه ناگزﯾر اﯾن كاھش درآمد نفتی
خواھد بود؟ شما حتی كافيست به جدول ارزش سھام در
بازار بورس اﯾران نگاه كنيد تا تاثير بحران جھانی را ببينيد:

ﯾا آن گروھبندی جھانی خواھد شد.

در اﯾن اوضاع و با اﯾن

دورنما ,شاﯾد خيلی ھا فكر كنند كه احيای وضعيت گذشته ,ﯾا
بيرون آمدن سرماﯾه داری به ھر طرﯾق ,باالخره از وضع بی
ثبات كنونی بھتر خواھد بود .چون اگر ركود بزرگ بر اقتصاد
دنيا حاكم شود ,طبقه كارگر و زحمتكشان بيشتر در معرض
خطر بيكاری و اخراج قرار خواھند گرفت .ﯾعنی ھمين لقمه
نانی ناچيزی كه به ھزار مشقت و اما و اگر به دست می آﯾد
ھم مثل ماھی از دستمان ليز خواھد خورد و آھی در بساط
باقی نخواھد ماند .اما اﯾن نھاﯾت خوشخيالی است .مطمئن
باشيد كه ھر تالش بلوك ھای بزرگ سرماﯾه داری برای
دستيابی به رونق مجدد ,با تالش ھای مخرب و مرگبار برای
از ميدان به در كردن رقيبان ,با تبدﯾل كارگران و زحمتكشان و
ستمدﯾدگان بلوك “خودی” به گوشت دم توپ در جنگھای
ارتجاعی و كشيدن شيره جان آنان به حداكثر تحت عنوان
“منافع ملی و ھمگانی” ,ھمراه خواھد بود .نظــــام سرماﯾه
داری امپرﯾاليستی تا به حال دو جنگ بزرگ جھانی و شمار
زﯾادی جنگ ھای منطقه ای و نيابتی را برای حفظ و گسترش
منافعش در كارنامه خود دارد .اﯾن ھم نھاﯾت خوشخيالی
است كه فكر كنيم دﯾگر امكان تكرار جنگ ھای مخرب و بزرگ
تحت سرماﯾه داری از ميان رفته است و قدرت ھای سرماﯾه
داری ,به سر عقل آمده اند .جنون و بی منطقی ,كاركرد
طبيعی اﯾن نظام است.

ھمين حاال ھمه شركت ھا و موسساتی كه در زمينه

و باالخره از نكته مثبت اﯾن بحران بگوﯾيم! اﯾن بحران ,نه

سرماﯾه گذاری و اعتبار ،نماﯾندگی و ليسانس ،و ﯾا مواد

فقط زﯾانبار بودن ادامه حيات اﯾن نظام استثمارگر را به شمار

اوليه ،به بنگاه ھای خارجی وابسته اند ،افت ارزش دارند.

ھر چه بيشتری از اھالی دنيا گوشزد می كند و بسياری را

فقط سھام مربوط به معادن و مواد خام داخلی ،افت نكرده

به فكر پيدا كردن راه حل اساسی می اندازد ,بلكه باعث می

است .خطر ركود و تعطيلـــــی بنگاه ھا و شركت ھاﯾی را كه

شود كه كارگران و زحمتكشانی که توسط مرزھای ملی و

ارتباط و وابستگی نزدﯾكتری با بنگاه ھای اقتصادی بحران

قومی در سراسر دنيا تقسيم شده اند ,اﯾن مرزھا را كمرنگ

زده خارجی دارند ,تھدﯾـــد می كند .امروز سران حكومت

تر از پيش ببينند و بيشتر به فكر ھم بيفتند .كاركرد بحرانی و

اسالمی در مورد طرح ھا و ابتكارھای خود برای اﯾجاد ﯾك

مخرب نظـام بين المللــــی سرماﯾه داری ,زمينه را برای درك

نظام مالی ـ بانكی اسالمی ,و اﯾجاد گروه ھای اقتصادی بين

مفھوم طبقه واحد و جھانی كارگر ,و بسط معنا و اھميت

المللی جدﯾد برای فرار از اثرات بحران جھانی ,و بحران ھای

حياتی انترناسيوناليسم پرولتری فراھم می كند .اما اﯾن فقط

آتی ,داد سخن می دھند .اما واقعيت اﯾنست كه عمق و

ﯾك زمينه سازی عينی است .برای تبدﯾل اﯾن گراﯾش و زمينه

گسترش بيشتر بحران نظام سرماﯾه داری امپرﯾاليستی,

به ﯾك جزء حياتی از آگاھی انقالبی طبقاتی ,پيشروان طبقه

تجزﯾه اتحادھا و بلوك بندی ھای موجود و ادغام و تشكيل

كــارگر باﯾد در عرصه تئــوری و عمــــل فعالتر و نقشه مندتر

گروه ھای جدﯾدی را برای ﯾك رقابت شدﯾدتر و بيرحمانه تر

ظاھر شوند و رشته ھای پيوند ميان كارگران و زحمتكشان و

باعث خواھد شد .اﯾنھا فقط گروه ھا و بلوك ھاﯾی اقتصادی

ستمدﯾدگان را در جرﯾان مبارزات طبقاتی و انقالب اجتماعی

نيستند؛ بلكه دنيا با صف بندی ھای سياسی و نظامی و

در راستای ھدف و دورنمای انقالب جھانی محكمتر

دﯾپلماتيك جدﯾد روبرو خواھد شد .اﯾن وسط ,نيروھاﯾی مثل

ببافند.
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تواند فاجعه ای انسانی که ھر لحظه در حال وقوع است را

چه کسی مسئول سوانح کاری است؟

به روشنی بازتاب دھد و بار سنگين اش را به ذھن
خوانندگان آمار منتقل کند .معنی اﯾن فجاﯾع را اعضای
خانواده و ﯾاران کارگران قربانی در محيط کار ،عميقتر درک
می کنند .آنان ھستند که نتاﯾج خرد کننده عاطفی و مادی
ھر سانحه را بر امروز و فردای خوﯾش احساس می کنند.
آنان ھستند که از کابوس تھدﯾد دائمی حين کار ،بيشتر آزار
می بينند .مشکل دﯾگری که در آمار وجود دارد ،ناگفته ماندن
علل بروز اﯾن سوانح است .انگار ھمين است که ھست:

طبق آخرﯾن آمار ,در اﯾران ھر سال حدود  ٢۵ھزار کارگر

امسال اﯾن تعداد ،سال آﯾنده تعدادی دﯾگر .در آمار ،نامی از

در نتيجه سوانح کاری ،کشته ﯾا زخمی و معلول می شوند.

نظام و شيوه و مناسباتی که کار تحت آن انجام می گيرد،

اﯾن ﯾعنی حدود  ٧۵کارگر در روز .اﯾن ﯾعنی به ھم خوردن

برده نمی شود .در آمار ،پای ھيچ طبقه و قشری که وقوع

وضع زندگی  ٧۵خانوار کارگری در ھر روز .بخش عمده

اﯾن سوانح کاری را اجتناب ناپذﯾر می کند به ميان نمی آﯾد.

سوانح کاری در صناﯾع ،به وﯾژه صنعت ساخت و ساز اتفاق

انگار سانحه و کار ،الزم و ملزوم ﯾکدﯾگرند .انگار کارگری که

می افتد .روزی نيست که به چشم خود بروز سانحه ای را به

مورد لطف قرار گرفته ،بر سرش منت گذاشته ،به او کاری

ھنگام گود برداری ،حفر چاه ،ترميم فاضالب ،خاک برداری،

داده اند باﯾد »پای لرزش ھم بنشيند« و سوانح کاری را به

کار روی داربست و جرثقيل ،قير رﯾزی معابر و امثالھم نبينيم

جان بخرد.

ﯾا خبرش را نشنوﯾم .غير از بخش ساخت و ساز ،معدن نيز
مرتبا قربانيان زﯾادی از کارگران می گيرد .باز ھم آمار نشان

واقعيت چيست؟ سوانح کاری از کجا ناشی می شود؟ علت

می دھد که وقوع سوانح کاری ،سيری صعودی دارد ٦ .سال

اساسی وقوع اﯾن سوانح کاری بيشمار و دائمی ،ھدف و

پيش ،تعداد کارگرانی که گرفتار سوانح کاری شده بودند

شيوه ای است که نظام سرماﯾه داری و باندھای سرماﯾه

حدود  ١٦ھزار نفر بود و حاال باالی  ٢۵ھزار نفر .ماجرای

دار )دولتی ﯾا خصوصی( ،در روند کار و توليد دنبال می کنند.

رﯾزش ساختمان در سعادت آباد ،شاﯾد به خاطر اﯾن که به

آنھا به دنبال کسب سودھای بيشتر و سرﯾعتر ھستند .آنھا

بھانه ای برای رقابت ھا و دعواھای درونی حکومت تبدﯾل

می خواھند تا آنجا که امکان دارد ھزﯾنه ھای توليد را کاھش

شد ،بازتابی عمومی پيدا کرد .اما از اﯾن نوع وقاﯾع به شکل

دھند که اﯾن شامل پرداخت دستمزد و ساﯾر ھزﯾنه ھای

روزمره در گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد و آب از آب

نگھداری کارگران ھم ھست .ھر چه شدت کار و سرعت کار

تکان نمی خورد .بسياری از سوانح کاری که در مناطق دور

کارگران در ﯾک روز کار بيشتر باشد ،محصول بيشتر و سرﯾعتر

افتاده و محيط ھای کاری دور از چشم اتفاق می افتد حتی

توليد خواھد شد؛ ﯾا انجام پروژه ھا کمتر طول خواھد کشيد؛

به شکل عدد به آمار ھم راه نمی ﯾابد .به عالوه ،تلفات و

و نتيجتاً ھزﯾنه ھای کارفرما ھم کمتر خواھد شد .حتی در

لطماتی که حين کار بر طبقه کارگر وارد می آﯾد به سوانح

پروژه ھای ساختمانی و راھسازی که به دست مقاطعه کار

کاری محدود نمی شود .مشاغل پر خطر و محيط ھای آلوده،

سپرده شده است و قاعدتاً کار را ھر چه بيشتر کش بدھند،

نوعی مرگ تدرﯾجی و فرساﯾشی را به ھمراه دارد .کاھش

سود بيشتری به جيب می زنند ھم از شدت و خطرات کار

طول عمر کارگران در اﯾن مشاغل ،در ھيچ ارزﯾابی رسمی و

کاسته نمی شود .چون در اﯾنجا نيز بخش بزرگ سود را

در ھيچ ستون آمار دولتی جای نمی گيرد و به عنوان تلفات و

مقاطعه کار از قيمت سازی مواد اوليه و مصالح به دست

لطمات محاسبه نمی شود .از نظر نظام سرماﯾه داری١٠ ،

می آورد تا از تقلب در پرداخت چند ماه دستمزد کارگران .در

سال بيشتر ﯾا کمتر از عمر ﯾک فرد کارگر ،اھميتی ندارد.

اﯾنجا اگر کار را کش می دھند برای اﯾنست که مصالح و مواد

برای سرماﯾه داری بيرحم و خونسرد مھم اﯾنست که

اوليه ای که قبال ً خرﯾداری و انبار شده را فردا به قيمت

ھميشه نيروی کار آماده و ارزان برای استثمار شدن در بازار

تورمی روز )ﯾعنی چھار ال پھنا( حساب کنند .طول دادن کار،

کار وجود داشته باشد.

چيزی از پر مخاطره بودن آن برای کارگران موقت ،بی حقوق
و اکثرا مھاجری که از امکانات و استانداردھای اﯾمنی بی
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اطالعند ،کم نمی کند .اکثرﯾت کارگران قربانی سانحه را

ترافيک و علل آن .حاال ھم در کارتون ھای مربوط به سوانح

جوانان در فاصله سنی  ٢۵تا  ٣٠تشکيل می دھند و اﯾن

کاری ،کارگران خودسر ،دﯾوانه ،شرور و بی خيالی را به ما

اتفاقی نيست .اﯾنھا ھمان جوانانی ھستند که انر ِژی و قدرت

نشان می دھند که ھنگام کار مرتباً خود و بقيه کارگران را به

کار سرﯾعتر و شدﯾدتر را دارند و در عين حال ،انگيزه و نياز به

خطر می اندازند و چوبش را ھم می خورند .در اﯾن کارتون

کسب دستمزد بيشتر در شراﯾط تشکيل خانواده ،آنان را به

ھا ،معموال سرکارگر و مھندس و کارفرماﯾی وجود دارد که

سوی مشاغل پر مخاطره می کشاند.

برای کارگران دل می سوزاند ،به کارگران متخلف و بی
احتياط تذکر می دھد ﯾا آنان را تنبيه می کند .در اﯾن کارتون

در مورد سوانح در پروژه ھای پيمانکاری و کارگاه

ھا ،نماﯾنده وزارت کار حضور دارد که به عنوان عامل سوم

ھای کوچک زﯾر استاندارد ھيچ حرفی نمی توان زد؛ زﯾرا عدم

)جدا از کارگر و کارفرما( ،شعار »اول اﯾمنی ،بعد کار« را

رعاﯾت اصول اﯾمنی جزء مشخصات و »استاندارد«ھای

تبليغ می کند .تقرﯾبا در ھيچيک از اﯾن کارتون ھا ،گناھی به

آنھاست .اما در مراکز توليدی بزرگتر و در مشاغل ثابت و

گردن کارفرما و سرماﯾه دار نيست .تنھا در ﯾک مورد ،فردی

قانونمند ھم سوانح کاری بسياری رخ می دھد .به اﯾن دليل

بساز بفروش به عنوان مقصر معرفــی می شود! باﯾد ھم

ساده که حفظ شراﯾط مناسب برای اﯾمنی کارگران و انجام

چنين باشد .اﯾن کارتون ھا به سفارش وزارت کار جمھوری

نظارت و مراقبت منظم برای تضمين سالمتی و بھداشت در

اسالمی توليد شده اند :ﯾعنی در واقع ،وزارت وﯾژه سرماﯾه

محيط کار ،ھزﯾنه بر است .اﯾن ھم جزء ھزﯾنه ھاﯾی است که

داری دولتی و خصوصی در جمھوری اسالمی .اگر قرار باشد

سرماﯾه داران به ھر شکل ممکن از آن می زنند و محدودش

که در اﯾن کارتون ھا ،مثال فالن مسئول »اﯾران خودرو« ﯾا

می کنند .بدون شک نتيجه اﯾن »صرفه جوﯾی« ،باال رفتن

فالن کارفرما در شھرداری ،مقصر معرفی شود که تيشه به

رﯾسک وقوع سوانح است.

رﯾشه خودشــــان زده اند .بنابراﯾن به جای ارائه تصوﯾرھای
واقعی از کارفرماﯾان و سرکارگرانی که بر سر کارگران فرﯾاد

در نظام استثمار سرماﯾه داری ،کارگری شاﯾسته
پاداش و امتياز است که سرﯾعتر و شدﯾدتر از بقيه کار کند .از
نظر سرماﯾه داران ،کارگر خوب کسی است که مثل ماشين
کار می کند .و مثل ماشين کار کردن ﯾعنی بی فکر کار کردن.
آﯾا کارگر می تواند بی فکر کار کند؟ نه! با اﯾن ھمه مشغله و
گرفتاری و گره ھای رﯾز و درشتی که در زندگی کارگر و
خانوار کارگری وجود دارد ،با اﯾن ھمه تبعيض و تحقير و بی
عدالتی روزمره ،با

شنيدن وعده پاداش

در روزھای

تنگدستی ،و باالخره با رقابتی که کارفرما در ميان کارگران
دامن می زند ،مگر می شود بی فکر بود؟! پس دﯾگر جاﯾی
برای دقت و احتياط و تامل باقی نمی ماند.
اما ھمين حقاﯾق ساده در مورد سوانح کاری را
نظام سرماﯾه داری حاکم بر اﯾران و دستگاه مغز شوﯾی اش،
فرﯾبکارانه مخدوش می کنند .کافيست نگاھی به تبليغات
تلوﯾزﯾونی وزارت کار جمھوری اسالمی بيندازﯾد .اشاره به
اﯾن نکته ھم مھم است که دستگاه تبليغاتی جمھوری
اسالمی معموال در زمينه ھاﯾی به ساختن کارتون ھای کوتاه
)ﯾا نقاشی ھای متحرک( اقدام می کند که ﯾک مساله مھم
اجتماعی و فراگير مطرح باشد و حکومت واقعا نياز به
"پيچاندن" اذھان عمومی را احساس کند .مثال به ھنگام
شروع »طرح امنيت اجتماعی« کارتون ھای ضد »اوباش« و
»عليه سی دی فروش ھا« را دﯾدﯾم .ﯾا در مورد معضل

می کشند و به آنان فرمان می دھند که سرﯾعتر و شدﯾدتر
کار کنيد ،کارﯾکاتوری از ﯾک کارگر ساختمانی خل وضع را
نشان می دھند که عشق »مرد عنکبوتی« دارد و روی
داربست پشتک و وارو می زند .ﯾا به جای نشان دادن
عواملی که باعث بروز فجاﯾعی مانند رﯾزش ساختمان در
سعادت آباد و مرگ چندﯾن کارگر جوان شد ،کارگر قلدر و بی
عقلی را نشان می دھند که برای لجبازی با مھندس ناظر،
دﯾوار باربر را با پتک فرو می رﯾزد و باعث رﯾزش کل ساختمان
و مدفون شدن کارگران می شود .ھدف از ساختن اﯾن
کارتون ھا اﯾنست که عامه مردم ،نظام حاکم را به عنوان
مقصر واقعی وعلت العلل اﯾن فجاﯾع تشخيص ندھند .دولت
سرماﯾه دار با اﯾن تبليغات مزورانه ،ھم آتش نفرت و
نارضاﯾتی مردم نسبت به استثمارگران و شيوه ھای حيوانی
به جيب زدن سود توسط آنھا را فرو می نشاند ،و ھم حس
اتحاد و ھمبستگی نسبت به قربانيان اﯾن نظام )ﯾعنی طبقه
کارگری که مرتباً توسط سوانح کاری و مخاطرات دائمی
تھدﯾد می شود( را تضعيف می کند .اﯾن ھمان ھدفی است
که نظام سرماﯾه داری حاکم بر اﯾران در دوران رژﯾم شاه ھم
دنبال می کرد .در آن دوره که تبليغات تلوﯾزﯾونی ھنوز به
اندازه امروز فراگير نبود ،رادﯾو اﯾران درست ھمزمان با
ساعت تنفس ناھار در کارخانه ھا ،نماﯾش ھای کوتاھی
پخش می کرد که عيناً محتوای ھمين کارتون ھا را داشت.
عنوان اﯾن نماﯾش ھا چنين بود» :چرا ھر بالﯾی ھست باﯾد
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سر من کارگر بياد؟« و در پاﯾان ھم چنين نتيجه گيری می
شد» :ھمه بالھا سر من کارگر بی احتياط مياد!«

 9تاثير جھانی سازی و نئوليبراليسم اقتصادی

ﯾکی از چيزھاﯾی که مردم باﯾد بدانند اﯾنست که

بر كار و زندگی زنان *

سازندگان اﯾن کارتون ھا ھيچ شناختی از سانحه کاری
ندارند؛ و به طور کلی با زندگی کارگری و مصائب و مسائل
کارگری بيگانه اند .بنابراﯾن ھر چقدر ھم که خود را ھنرمند
بدانند و از خود ذوق ھنری نشان دھند ،در نھاﯾت مزدورانی
بيش نيستند که برای کسب درآمد ،دروغ تحوﯾل جامعه می
دھند .اﯾنان ﯾک قشر نازک از متخصصان دست پرورده
سازمان صدا و سيما ھستند که با بستن قراردادھای چند ده
ميليونی و در رفاه و امنيت کامل زﯾر ساﯾه دولت سرماﯾه
داری کار می کنند .شاﯾد راﯾج ترﯾن سانحه کاری برای اﯾن
مزدوران ،واژگون شدن فنجان از روی ميز کامپيوتر و رﯾختن
شير قھوه داغ به روی شلوار تميزشان باشد .اﯾنان از
سقوط ،خفگی ،سوختگی ،قطع عضو و قطع نخاع ھيچ

*متنی كه می خوانيد با استفاده از نكات مقاله ای
تھيه شده كه منبع آن مطالعات ميدانی بوده است.
موضوع اﯾن مطالعات ميدانی ،تغيير و تحوالتی است
كه در نتيجه گسترش "جھانی سازی" و تھاجم

تصوری ندارند .سفارش دھندگان اﯾن کارتون ھا نيز معموال

سرماﯾه داری در شراﯾط زنان كارگر صورت گرفته

سانحه کاری را به شکل آمار و ارقام می شناسند .شاﯾد

است .باﯾد توجه داشته باشيم كه اﯾن مطالعات در آن

مھمترﯾن سانحه کاری که می تواند برای خود اﯾنھا اتفاق

گروه از كشورھای تحت سلطه سرماﯾه داری

بيفتد ،زمانی است که توده ھای کارگر در محيط کار و در

امپرﯾاليستی انجام شده كه سال ھاست اشكال

برابر نھادھای دولتی سر به اعتراض و شورش بر می دارند

سازماندھی و فعاليت سندﯾكاﯾی كارگری را تجربه می

و احيانا اﯾشان را گوشمالی می دھند .اﯾنھا ھمه می تواند
موضوع نماﯾش ھا و دﯾگر آثار ھنری باشد که طبقه کارگر در
آﯾنده در افشای نظام ستم و استثمار سرماﯾه داری خواھد

كنند .نتيجه گيری ھای پاﯾانی مقاله ،بر اﯾن پاﯾه قرار
دارد.

ساخت.
خالصه اﯾنکه ،کاھش سوانح کاری و تبدﯾل آن به چيزی
که واقعا بتوان بر آن نام »سانحه« نھاد ،در گرو دگرگونی
اھداف و روش ھای حاکم بر روند کار است .و اﯾن ھيچ
معناﯾی ندارد مگر نابودی نظام سرماﯾه داری با ھمه نھادھا
و قوانين و افکار و دﯾدگاھی که آن را نماﯾندگی می کند.

در دو دھه گذشته ،نئوليبراليسم سرماﯾه داری به
گراﯾش مسلط اقتصادی و سياسی در اغلب حكومت ھای
كشورھای تحت سلطه امپرﯾاليسم تبدﯾل شده است؛ چه
آنھا كه آشكارا خود را راست معرفی می كنند و چه حكومت
ھاﯾی كه نقاب "چپ" به چھره زده اند .اﯾن گراﯾش ،معناﯾی
جز تھاجم لجام گسيخته به سطح معيشت طبقه كارگر با
ھدف تشدﯾد استثمار و باال بردن سودھای سرماﯾه داری

ﯾک توضيح ضروری :مقاله »تاثير جھانی سازی «...در
ستون روبرو ،برای انتشار در مجله »ترﯾبون زن« تھيه شد و در
شماره  ٦اﯾن مجله به چاپ رسيد .بر مبنای قول و قراری که
از قبل با مسئولين »ترﯾبون زن« گذاشته بودﯾم ،بعد از انتشار
شماره  ٦به درج اﯾن مقاله در بولتن خود اقدام کردﯾم.
ـ جمعی از فعالين کارگری

ندارد .نگاھی عميقتر به وضع موجود نشان می دھد كه
عملكرد نئوليبراليسم كامال تحت تاثير تقسيم بندی جنسيتی
طبقه كارگر و كل جامعه قرار دارد.
در دو دھه اخير كه كاھش نرخ سودھا و پر رنگ
شدن روند ركود در اقتصاد جھانی را شاھدﯾم ،نظام سرماﯾه
داری سياست "منعطف" كردن بازار كار را به اجراء گذاشته
است .اﯾن سياست ،قبل از ھمه گرﯾبان زنان كارگر را گرفت
و سپس ھمه كارگران را در بر گرفت .از حدود  ٢٠سال پيش،
به طور كلی مشاغل بيشتر صورت پيمانی و موقتی به خود

بولتن شماره
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گرفت و در واقع ما شاھد گسترش مشاغل بدون قرارداد ،و

افزاﯾش مشاغل پيمانی و خارج از چارچوب قوانين كار ،شمار

خارج از قوانين و مقررات كار ،بودﯾم .از آنجا كه زنان كارگر

مطلق مشاغل افزاﯾش ﯾافته است .زنان برای تامين معاش

آماج اصلی اﯾن امر بودند ،جنبش كارگری با جھت گيری

خود ،بدون شك و تردﯾد مشاغل شدﯾدا بی ثبات را می

مردانه و مردساالرانه اش ،اھميت چندانی به مساله نداد.

پذﯾرند .اﯾن در حالی است كه مردان نسبت به زنان ،بيشتر

سپس برنامه تعدﯾل ساختاری كه "صندوق بين المللی پول"

"حق انتخاب" شغل دارند .در حال حاضر ،نرخ جذب كارگران

دﯾكته كرده بود به شكل گسترده به اجراء درآمد و بازار كار را

در مشاغل خارج از قوانين كار بيشتر از مشاغل رسمی

به شدت تكان داد.

است و در اﯾن ميان ،سھم زنان بيشتر از مردان است .باﯾد

بازخرﯾدھای گسترده آغاز شد .سياست بازخرﯾد را

توجه داشت ،آماری كه در اﯾن زمينه در دست است ،موارد

اول از ھمه ،از زنان كارگر آغاز كردند و شراﯾط كاری زنان نيز

"خود -استخدامی" و كارھاﯾی كه برای انجام به خانه آورده

بسيار ناجور شد .در آن بخش ھای توليدی و خدماتی كه

می شود ،را در بر نمی گيرد.

بيشتر از نيروی كار زنان استفاده می شد ،شيوه ھای

در حال حاضر ،بيشتر زنانی كه درگير مشاغل خارج

مقاطعه كاری و استخدام پيمانی رواج ﯾافت .مشاغلی نظير

از چارچوب قانون كار ھستند در بنگاه ھای كوچك زﯾر ده نفر

ماشين نوﯾسی و دستياری در دفاتر را عامدانه بی اھميت و

فعاليت دارند .اﯾن ﯾعنی كشيده شدن نيروی زنان به محيط

دست و پا گير معرفی كردند تا سياست بازخرﯾد و اخراج زنان

ھا و فعاليت ھای محدود ،و البته افزاﯾش فشارھای روحی

را موجه جلوه دھند .اما اﯾن بازخرﯾدھا و اخراج ھا به معنی

در ميان زنان بر اثر فقدان اعتماد به نفس و ترس از بيكار

حذف كامل نيروی زنان از اﯾن مشاغل نبود .بلكه سياستی

شدن .اﯾن فشارھای روحی به ﯾك مشكل جدی اجتماعی

آگاھانه بود تا نيروھای جدﯾد و جوانی را از ميان زنان بر

تبدﯾل می شود و كل جامعه را تحت تاثير قرار می دھد .به

اساس قراردادھای جدﯾد ،با دستمزد پاﯾينتر ،شراﯾط كاری

عالوه ،با خودكار شدن ھر چه بيشتر خطوط توليد ،نيروی كار

سخت تر ،بدون مزاﯾا و ھزﯾنه ھای اضافی ،استخدام كنند .در

در بخش صناﯾع محدودتر می شود و در مقابل ،نيروی كار در

مورد بانك ھا ،با كاركنان زن موجود دوباره قرارداد بستند .اما

بخش خدمات گسترش می ﯾابد .مشاغل زنان در بخش

اﯾن بار ،عمال در سطح ﯾك كارمند تازه استخدام شده و بدون

خدمات ،معموال بی ثبات تر و كم دستمزدترند و آنان را در

مزاﯾا و امتيازات رتبه كاری.

مقابل آزار و استثمار جنسی ،آسيب پذﯾرتر می كنند .اﯾن نوع

ﯾك شيوه دﯾگر بازخرﯾد زنان كارگر ﯾا تبدﯾل آنان به

مشاغل ،زمينه بيشتری برای تاكيد بر "زنانگی" اﯾن كارگران

شاغلين خارج از قوانين و مقررات كار ،استفاده از موارد

و سوء استفاده جنسی از آنان را اﯾجاد می كنند .در اﯾران با

ازدواج ،بارداری و بچه داری بود .اﯾن موارد بھترﯾن توجيه را

نمونه ھای بھره كشی جنسی از زنان كارگر )به وﯾژه جوانان

در اختيار كارفرما قرار می داد تا بر پاﯾه ارزش ھای

و نوجوانان( در كارگاه ھای كوچك ،در مشاغل پيمانی در

پدرساالرانه ،زن را به "جاﯾگاه اصلی اش" ﯾعنی به سر خانه

دفاتر شركت ھا ،ﯾا به ھنگام

خدمتكاری در خانه ھا و

و زندگی اش باز گرداند .اﯾن بازخرﯾدھای ناعادالنه و تبعيض

ادارات ،كامال آشناﯾيم .اما در كشورھای شرق آسيا ،نيروی

آميز ،فقر و فالكت زنانی را كه نيازمند حماﯾت اقتصادی در

كار زنانه در بخش خدمات مستقيما به سوی صنعت سكس

دوران بارداری و بچه داری بودند ،تشدﯾد كرد و به طور كلی

رانده می شود .بسياری از زنان مزدوج در سنين بين  ٣٠تا

به حقوق زنان كارگر ضربه زد.

 ٤٠سالگی در بخش موسوم به "اتاقك تلفن" مشغول به كار

بنابراﯾن منعطف كردن نيروی كار زنان با حماﯾت

می شوند .آنان مجبورند از طرﯾق مكالمه تلفنی ،مشترﯾان

اﯾدئولوژی مردساالر انجام گرفته است .ﯾكی از شعارھای

مرد را از نظر جنسی ارضاء كنند .سود اﯾن كار به جيب

اﯾن اﯾدئولوژی" ،نان آور بودن مرد" است .بر اﯾن اساس ،زنان

شركت ھای واسطه كه اﯾن زنان را استخدام كرده اند و البته

كارگر ،كارگر واقعی محسوب نمی شوند؛ بلكه فقط "كمك

به جيب شركت ھای ارتباطات تلفنی می رود كه برای اﯾن

حال" نان آور خانه اند .اﯾن اﯾدئولوژی ،كار زنان را بی ارزش

قبيل مكالمات ،نرخ باالﯾی تعيين كرده اند .تعداد زﯾاد دﯾگری

جلوه می دھد .تبليغ چنين توجيھاتی برای بازخرﯾد و ﯾا اخراج

از ھمين زنان مزدوج كه با ﯾك شماره مشخص می شوند ،به

كارگران زن ،ابزاری در دست سرماﯾه داری است تا

عنوان "ھمدم" و "ھم صحبت" مردان در كافه ھا استخدام

اعتراضات كارگری را مھار كند .اخيرا نھادھا و رسانه ھای

شده اند .بارھا پيش آمده كه مردان كارگر برای "تفرﯾح" به

طبقه حاكم ،چنين تبليغ می كنند كه نرخ كارﯾابی و استخدام

كافه ای رفته اند و شماره ای را انتخاب كرده اند ،و در كمال

زنان سرﯾعتر از ھمين نرخ در مورد مردان است .اما ھمين

ناباوری مشتری ھمسر

خود شده اند .ﯾعنی ھمان

نھادھا و رسانه ھا از دليل اﯾن مساله حرفی نمی زنند :با

ھمسرانی كه برای تامين معاش خانواده خود و افزاﯾش

بولتن شماره
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می
ورده اند .رسانه ھای رسم
اﯾن كار روی آو
درآمد خانوار ،به ﯾن

زنان را به
ن
دانی كه
كم نيستند مرد
زناان را محكوم كرده اند .م

وند
معموال با آب و تاب اﯾن ماجراھا را نقل می كننند تا از آنھا رو
ال

خواسته ھای وﯾژه جنبش ررھاﯾی
شم پوشيدن از مسائل و خ
چش

كه
ده "انحطاط زنان جامعه" ررا نتيجه بگيرنند؛ در حالی ك
فزاﯾند

جنبش
فع واالتر كل ج
می كنند تا به اصطالح "مناف
زناان دعوت ی

حط
ھان می ماند :اﯾن زنان ،قرباانی نظام منح
حقيقت به عمد پنھ
ت

حادﯾه ھای كاررگری و ھمه تتشكل
حفظ شود! اتح
طببقه كارگر" حف

سرماﯾه داری اند.

جمع ھای مبارزاتی برای مقاابله با
كارگری و مع
ھاای مستقل ك

حاكمه اﯾدئولوژژی
كه قبال گفته شد ،طبقه ح
ھمانطور ك

دی" و كليت نظام
ليسم اقتصاد
سازی"" ،نئوليبرالي
ی
جھانی
"ج

من
می كند كه ضام
ھنگ مردساالررانه ای را تبلييغ و تقوﯾت ی
و فرھ

قا درك
كارگر را عميق
وضعيت زنان ك
سرماﯾه داری باﯾد و
ه
ھانی
جھ

داری بر جامعه ااست" .مرد ناان آور" ،الگوﯾﯾی
ی
تسلط سرماﯾه
ط

طبقاتی
كننند و برای آمااج قرار دادن قلب و اساس اﯾن نظام ط

رف
رف ستم بر زننان را می پوشاند و از طر
است كه از ﯾك طر

برای اﯾن
ی
مان دھند.
ردساالر ،مباررزات رادﯾكال تری را سازم
مر

صاد
برای نجات اقتص
ی
ذارد كه
دﯾگر بر اﯾن نياز تاكيد می گذ

ستم و
ستم بر زنان و ارتباط آن با س
م
باﯾد مساله
كار نه تنھا د

گو،
كاری كنند .بر مبنای اﯾن الگ
كسته ،زنان باﯾد بيشتر فداك
ورشك

خت ،بلكه باﯾﯾد به شراﯾط كار و
طبقاتی را بازشناخ
ی
ستثمار
اس

عی
ن ﯾك معضل جدی اجتماع
صحبت از بيكاری به عنوان
اگر ص

خارج از
مببارزه كارگران در مشاغل حاشيه ای ،خانگی و خا

طر
بيكاری مردان مد نظر است! ببه ھمين خاط
ی
است ،فقط

الرانه و
ك شد ،ارزش ھای پدرساال
قانون كار بيش از پيش نزدﯾك

ران
جوانان فقط از پسر
ن
نجش ميزان بييكاری
است كه برای سنج

شكل ھای مباارزاتی
قه كارگر و تش
ردساالرانه را از صفوف طبق
مر

گو،
می شود .بر مبنای اﯾن الگ
ليسانسه آمار گرفته م
ه
دﯾپلمه و
ه

تشكل ھای
ل
بر اﯾجاد
عمومی مردم پاك كرد ،راه را ر
می
و جنبش

حت
رنج دﯾده و تح
آرامش بخشيدن" به مردان نج
ش
نقش زنان "

ستقل و وﯾژه زنان گشود.
مس

ران
به عنوان كارگر
گار كه زنان ه
است .انگار نه انگ
ت
فشار در خانه
شار مضاعف در
كارگران بدون مزد ،ازز استثمار و فش
ن
گير و
مزد بگ
سوء
ستم و رنجی كه زنان از س
ھای رسمی ،س
ی
رنج انند .رسانه
مان
سی می برند ررا نادﯾده می گيرند و ھمزم
استفااده ھای جنس
وان
ه را ترك گفته اند را به عنو
ميدی كه خانه
درمانده و نوم
زنان د
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ل
كشتار
وز
ه؛ ﯾك مساله مبارزاتی رو
ﯾك واقعيت خونين زنده

عرفی می كننند.
كننده ارزش ھای خانوادگی مع
ه
مقصر و نابود
ر
شناسان و
ن
معه
سياری از جام
ھكاری كه بس
در حاال حاضر ،راھ
رار
حكومت ھا قر
ی در مقابل ح
مدافع سرماﯾه داری
ع
اقتصاددانان
به تبليغ ضروررت
دھند اﯾنست كه باﯾد در ميان زنان ه
می د
كار
وقت پرداخت تا از ورود آننان به بازار ك
دواج در اسرع و
از ج
كه رسانه ھا در
چوب است ه
در ھمين چارچ
جلوگييری شود .ر
ھستند به تبلليغ
كاری روبرو ھ
عضل حاد بيك
عی كه با مع
جوامع
ﯾكی از دالﯾل اراائه
ی پردازند .ی
ھای ازدواج می
فضاﯾل و خوشی ھ
ل
حه حماﯾت از خانواده" به مجلس شوراای
لواﯾحی مانند "الﯾح
ی
مسری در مييان
رش چند ھم
كه ھدف گستر
می اﯾران ه
اسالم
چه
دور كردن ھر چ
مردان جامعه را دنببال می كند نييز می تواند د
ن
باشد.
د
جتماعی
فعاليت ھای اج
بيشتر نيروی زنان ااز مشاغل و ف
ر
بحث باز گردﯾم :عملكرد نئولليبراليسم كام
به نكتته ابتدای حث
مال
عه
گر و كل جامع
تی طبقه كارگ
تحت تاثير تقسيم بندی جنسيتی
صاد
مقابل سرماﯾه دارری ،در مقابل عملكرد اقتص
ل
دارد .در
قرار د
توان با
ن
جھت گيری ھای جنسيتی آآن ،نمی
راليستی و ج
نئوليبر
كارگران مرد شاغل در
ن
ی كه
سنتی سازماندھی
ی
شيوه ھای
ه
دھد به مقاوم
ه قرار می د
بنگاه ھای بزرگ ررا كانون توجه
مت
جه
مبارزی كه در نتيج
ی
پرداخت .كم نبوده اند زنان پر شور و
خت
وف تشكل ھاای
سيتی در صفو
ضات و بی عدالتی ھای جنس
تبعيض
اند مردانی كه اﯾن
نار كشيده اند .كم نبوده د
كارگری و مبارز ،كنا
ی

توسط رژﯾم
ط
سياسی
بيست سال از كشتتار زندانيان س
بيست سال ،زمان اندكی
ت
می اﯾران می گذرد.
مھوری اسالم
جم
ت
نمی تواند
سال ھم ی
ست .حتی گذشت صدھا س
اس
جناﯾات بزرگ
عمارگران اروپپاﯾی و
را از حافظه تارﯾخ پاك كند .جناﯾات استع
جناﯾات
قب مانده ،ج
شورھای عق
سپس امپرﯾالييستھا در كش
س
ذھبی،
ھا ،جناﯾات بننيادگراﯾان مذ
ناززﯾست ھا و صھيونيستھ
سياری
شاﯾد عدالت تارﯾخی ،در بس
شدنی نيست .ش
ی
راموش
فر
خود نگيرد .ﯾعنی دوران ھای تاارﯾخی
د
وارد صورت واقعيت به
مو
رژﯾم ھا جا به جا شوند
م
عوض شود و
ض
سل ھا
سپری شود ،نس
س
شينند و
گاه متھم بنش
جناﯾات در جاﯾگ
آمران و عامالن ج
ن
بی آن كه
ی
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به حكم ستمدﯾدگان مجازات شوند .اما تا وقتی كه

جمھوری اسالمی از زمان برمال شدن اﯾن جناﯾت در

جناﯾتكاران بزرگ ھنوز بر مسند قدرتند و به ستم و استثمار و

ھمان سال ،ھمه تالش خود را به كار برد تا داد خواھان و در

فرﯾبكاری ادامه می دھند ،فراموش نكردن و نبخشودن

درجه اول ،بازماندگان آن جانباختگان و بقيه خانواده ھای

جناﯾات ،اھميت وﯾژه ای پيدا می كند .ﯾادآوری كشتار سال

زندانيان سياسی را از افشای كشتار باز دارد .آنان را تھدﯾد

 ١٣٦٧و بازگو كردن علل وقوع آن برای نسل ھای بعدی،

به زندان و شكنجه و قتل كرد .اما در اﯾن كار موفق نشد.

انگيزه مبارزاتی امروز مردم را محكمتر و عميقتر می كند.

اعتراض به كشتار  ٦٧و تالش برای مشخص كردن گورھای

كشتار ھزاران زندانی سياسی كه سال ھا از
اسارت و محكوميتشان می گذشت به دستور مستقيم
سران رژﯾم اسالمی انجام شد .اﯾن زندانيان در محاكمه ھای
 ٢ – ٣دقيقه ای ،به جرم پاﯾداری بر نظرات اﯾدئولوژﯾك و
سياسی شان ،محكوم به مرگ شدند .كشتار  ١٣٦٧به نمونه
و نمادی از ماھيت ارتجاعی ،ضد مردمی و اصالح ناپذﯾر
جمھوری اسالمی تبدﯾل شد .ھمه مقامات ،ھمه رھبران
جناح ھای آن زمان و دوره ھای بعد رژﯾم ،در آن جناﯾت شرﯾك
بودند" .اصولگراﯾان" و"اصالح طلبان" امروز ،در سال  ۶٧ﯾا
خود بازجو و حاكم شرع و جالد بودند؛ ﯾا توجيه گر مطبوعاتی
و منبری و رسانه ای آن كشتار.
كشتار  ٦٧در ﯾك دوره چرخش و گذار تارﯾخی انجام
گرفت .جنگ ارتجاعی اﯾران و عراق در شراﯾطی پاﯾان می
ﯾافت كه ضعف و از ھم گسيختگی به صفوف رژﯾم راه ﯾافته
بود و بسياری از حاميان و پاﯾه ھای جمھوری اسالمی از آن
روی برگردانده بودند .معموال در ھمين دوره ھای چرخش و
گذار است كه خطر بی ثباتی ،رژﯾم ھا را تھدﯾد می كند و آنھا
را به چاره جوﯾی بر می انگيزد .كشتار زندانيان سياسی در
سال  ٦٧بخشی از تدابير رژﯾم اسالمی برای فرار از بی
ثباتی بود .جمھوری اسالمی نمی خواست كه ھزاران مبارز
زندانی در پاﯾان دوران طوالنی محكوميشان به جامعه
برگردند و باعث درد سر شوند .جمھوری اسالمی نمی
خواست در فردای ﯾك جنگ خانمانسوز و بيھوده ،و نوشيدن
جام زھر شكست ،در انظار عمومی ضعيف جلوه كند .اما در
اﯾن ميان ،آنچه مشوق و ﯾاور رژﯾم اسالمی در انجام اﯾن
جناﯾت بزرگ شد ،سكوت معنی دار قدرت ھای امپرﯾاليستی
و رسانه ھای بين المللی در اﯾن مورد بود .آمرﯾكا و اروپا كه
خاتمه جنگ و موضع ضعيف جمھوری اسالمی در آن مقطع را
فرصت بسيار مناسبی برای دست ﯾافتن به امتيازات و
قراردادھای پر سود با اﯾران می دﯾدند ،آن روزھا نه از
"حقوق بشر" حرفی می زدند و نه از "دمكراسی" و "مبارزه
با ترورﯾسم" .اﯾن ﯾك بده بستان آگاھانه ميان جمھوری
اسالمی و شرﯾكان و حاميان بزرگ بين المللی اش بود..

پنھان و جلوگيری از تخرﯾب مزار جانباختگان ،به ﯾك موضوع
دائمی مبارزه سياسی تبدﯾل شد .رژﯾم ھر كاری كه می
توانست كرد كه ابعاد اﯾن جناﯾت پوشيده بماند اما شكست
خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا دھان مردم را ببندد
اما شكست خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا تارﯾخ اﯾن
ماجرا را فراموش كند اما شكست خورد .و در سال ھای بعد
كه شكاف ھای درونی جمھوری اسالمی گشوده تر شد و
جناح ھا به جان ھم افتادند و گروھی ادعای اصالح طلبی
كردند ،برخی از روشنفكران حكومتی به مردم گفتند كه بھتر
است آن جناﯾت را فراموش نكنند ،اما جناﯾتكاران را ببخشند!
اما از نيروھای انقالبی و مبارزان نسل گذشته و امروز پاسخ
شنيدند كه :فراموش نمی كنيم و نمی بخشيم.
بيست سال از كشتار زندانيان سياسی در سال
 ١٣٦٧می گذرد .اﯾن در حالی است كه حكومت اسالمی به
تشدﯾد سركوب روی آورده ،وعده "بازگشت به ارزش ھای
دھه ) "١٣٦٠ﯾعنی ھمان سطح از سركوب و خفقان( را می
دھد .باز ھم نشانه ھای ضعف و شكاف ،باز ھم نشانه ھای
دوران گذار و بی ثباتی ،پيدا شده است .اما اﯾن بار دست و
بال جمھوری اسالمی در سركوب و كشتار ،عليرغم خواسته
ھا و تصوراتش ،بسيار بسته تر از سال  ٦٧است .با وجود
اﯾن ،رژﯾم آشكارا حماﯾت و سكوت اربابان امپرﯾاليستش را در
برابر جناﯾاتی كه در آستين دارد ،گداﯾی می كند .تنھا راه
مقابله با اﯾن جناﯾات ،پاﯾداری در راه ،كوتاه نيامدن از خواسته
ھا و اھداف اساسی مردم ،افشای ھمه جانبه حيات
سراسر ستمگری و استثمار رژﯾم ،اتكاء به نيروی انقالبی
توده ھا ،و دل نبستن به وعده ھا و شعارھای سرماﯾه داری
بين المللی است .برای انقالب كردن ،برای كسب رھاﯾی،
برای پيروز شدن ،نه فراموش می كنيم نه می بخشيم.
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مواد سوختی شروع كرده اند و طی چندﯾن ماھی كه از اﯾن
كار می گذرد ,ھمه مردم )به وﯾژه كارگران و قشرھای پاﯾينی

 9طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت
چه به سر ما خواھد آورد؟

جامعه( تاثيراتش را به شكل گرانی بيشتر و تورم بيسابقه ,و
فاصله ھر چه بيشتر دخل از خرج ,با پوست و گوشت خود
احساس كرده اند .اگر ﯾادتان باشد قبل از به اجرا گذاشتن
طرح سھميه بندی بنزﯾن و حذف ﯾارانه مواد سوختی ,رئيس
جمھور اسالمی و اقتصاددانان حكومتی ادعا می كردند كه
اﯾن طرح برای رفع بيعدالتی ھای اقتصادی است .می گفتند
كه می خواھند ﯾارانه ناعادالنه ای كه از طرﯾق عرضه بنزﯾن
ارزان به پولدارھای جامعه كه ھر ﯾك چند خودرو دارند داده
می شود را حذف كنند .می گفتند كه با اﯾن كار مشكل
ترافيك و آلودگی ھوا در شھرھای بزرگ تا حد زﯾادی بر طرف
خواھد شد .می گفتند كه مبالغ صرفه جوﯾی شده از حذف
ﯾارانه و سھميه بندی مواد سوختی را صرف قشرھای
محروم خواھند كرد .باز ھم اگر ﯾادتان باشد ,وقتی كه صحبت

اﯾن روزھا رئيس جمھور اسالمی در ھر فرصتی از طرح
تحول بزرگ اقتصادی می گوﯾد .به قول خودشان می خواھند
ﯾك بسته كامل اقتصادی را در مقابل جامعه باز كنند .اﯾن ﯾك
“بسته پيشنھادی” نيست بلكه اجباری است .آش كشك
خاله است .اﯾن بسته قرار است ﯾارانه و گمرك و بانك و بيمه
را ھماھنگ كند به نحوی كه سودھای كالن و نرخ رشد باالی
اقتصادی برای نظام سرماﯾه داری در اﯾران و سرماﯾه گذاران
خارجی تامين شود .در واقع ,اﯾن “بسته اجباری” فقط دست
پخت حكومت اسالمی نيست بلكه در چارچوب ھمان طرح
ھای اقتصادی است كه صندوق بين المللی پول و بانك
جھانی به كشورھای مختلف دﯾكته كرده اند و اجرای
موثرشان شرط پذﯾرفته شدن در سازمان تجارت جھانی
است .اگر می خواھيد نتاﯾج عملی اﯾن بسته را برای توده
ھای مردم ,برای كارگران و زحمتكشان جامعه ببينيد
كافيست نگاھی به وضعيت فالكتبار و وخيم شمار زﯾادی از
كشورھای آفرﯾقا و آسيا و آمرﯾكای جنوبی بيندازﯾد .ھمين
چند روز پيش بود كه رھبر جدﯾد كوبا ,رائول كاسترو به مردم
آن كشور "مژده" داد" :باﯾد منتظر رسيدن روزھاﯾی سخت
باشيد ".بله ,ظاھرا در كوبا ھم آش كشك خاله را بار كرده
اند.اما فرق دولت سرماﯾه دار در اﯾران اﯾنست كه از در راه
بودن سختی ھا حرف نمی زند .بر عكس ,طرح رﯾاضت كشی
اقتصادی و تشدﯾد فشار بر مردم را با عباراتی چون "رفاه
بيشتر برای قشرھای محروم" و "چشيدن طعم شيرﯾن
نعمات بيشتر از طرف مردم" معرفی می كند .در اﯾنجا
منحصرا به بخش "ھدفمند كردن ﯾارانه ھا" دراﯾن بسته
اجباری می پردازﯾم .اﯾن عبارتی است كه دولت سرماﯾه دار
برای حذف ﯾارانه ھا به كار می برد .اﯾن كار را با حذف ﯾارانه

از گران كردن بنزﯾن )از  ٨٠تومان به  ١٠٠تومان( بود ھمين
رئيس جمھور در تلوﯾزﯾون ظاھر شد و صاف صاف در چشم
مردم نگاه كرد و گفت :من با باال بردن قيمت بنزﯾن مخالف
بودم و نمی خواستم به مردم فشار بياﯾد! ولی كمی بعد از
اجرای طرح سھميه بندی كه با گران شدن بنزﯾن سھميه ای
) و البته عرضه سازمان ﯾافته بنزﯾن آزاد!( ھمراه بود ,او بار
دﯾگر به حرف آمد و گفت :ھمه كه می بينيم بنزﯾن عمال
ليتری  ۴٠٠تومان شده است!! طوری اﯾن حرف را می زد
انگار شخص خودش و طرح ھای اقتصادی حكومت اسالمی
ھيچ نقشی در اﯾن  ۴برابر شدن ﯾكشبه قيمت بنزﯾن نداشته
است .انگار كاری است كه ناخواسته و خودبخودی انجام
گرفته و در موردش كاری ھم نمی شود انجام داد .نتيجه
فوری اﯾن اقدام عامدانه اقتصادی ,جھش تورم و گرانی اوج
ﯾابنده و ادامه داری بود كه امروز شاھدش ھستيم .نه
خيابان ھا خلوت شد .نه مشكل ترافيك و آلودگی ھوای
شھرھای بزرگ حل شد .نه عدالت اقتصادی برقرار شد .نه
خودروھای قشر ممتاز و فوق مرفه سرماﯾه داران حكومتی
و شرﯾك حكومت از حركت افتاد و در گاراژ ماند.
حاال كاری كه از بنزﯾن شروع كرده بودند را می
خواھند قدم به قدم )البته ھر چه سرﯾعتر( به بخش ھای
دﯾگر ھم سراﯾت بدھند .البته مطمئن باشيد كه اﯾن كار را در
كمال پر روﯾی و با شعارھای عوامفرﯾبانه پيش خواھند برد.
ھمانطور كه گفتيم اسمش را گذاشته اند :ھدفمند كردن
ﯾارانه ھا .رئيس جمھور اسالمی می گوﯾد كه ﯾارانه مورد نياز
صناﯾع )در واقع آن بخش از درآمدھای نفتی و ارزش افزوده
ناشی از استثمار كارگران و زحمتكشان كه از اﯾن راه به
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جيب سرماﯾه داری دولتی و خصوصی می رود( به صورت

خود می كنند .سپس با به راه افتادن طرح ,ﯾارانه از روی

غير مستقيم پرداخت خواھد شد .ﯾعنی با ارائه آب و برق و

ماﯾحتاج عمومی و ابزار معيشت مردم برداشته خواھد شد.

تلفن و گاز ارزان ,تعرفه ھای گمركی پاﯾين برای وارد كردن

البته بعيد است كه بتوانند اﯾن كار را ﯾكمرتبه و سرﯾع انجام

مواد اوليه و تجھيزات مورد نياز آنھا ,و احتماال ارائه نرخ ھای

دھند .اگر چه دولت واقعا تالش می كند به اﯾن اقدام سرعت

پاﯾينتر برای گرفتن وام صنعتی و خرﯾد ارز خارجی .اما برای

ببخشد .ﯾعنی مردم چشم باز می كنند و در بازار ,نه فقط با

توده ھای مردم ,ﯾارانه را می خواھند به شكل مستقيم و

بنزﯾن ليتری  ۵٧٠تا  ٧٠٠تومانی ,بلكه با نان و روغن و برنج و

“ھدفمند” بدھند .ظاھرا جمعيت را به  ١٠بخش تقسيم كرده

گوشت و ميوه و سبزی و پوشاك و اتوبوس و تاكسی و ....با

اند .سه بخش باالﯾی كه قشرھای فوق مرفه و مرفه جامعه

قيمت ھای چند برابر و سرسام آور روبرو می شوند .اول ماه

ھستند را فعال كنار می گذارند ,در مورد سه بخش ميانی ھم

به بانك می روند و می بينند آن مبلغ حداقلی كه گفتيم و

دست نگه می دارند ,و از چھار بخش پاﯾينی كه از ھمه

دولت محاسبه كرده به حسابشان رﯾخته شده است .احتماال

محرومتر و آسيب پذﯾرترند شروع می كنند .البته رئيس

لبخند رضاﯾت خواھد زند .ولی در بازار می بينند كه باز ھم كم

جمھور ھمچنان به مرفه ترﯾن ھا ھم قول می دھد كه در

می آورند .ﯾعنی مجموع درآمدھاﯾشان كه دولت با حساب و

ادامه طرح ,از ﯾارانه مستقيم بی نصيب نخواھند ماند! بگذرﯾم

كتاب دﯾگری محاسبه كرده و قيمت كاالھا كه با حساب و

از اﯾن كه اﯾن قشر در واقع ,اساس سھم ﯾارانه ای خود را به

كتاب دﯾگری تعيين شده ,كماكان خواناﯾی ندارند .بنابراﯾن به

شكل غير مستقيم در بيزنس ھای رﯾز و درشتی كه دارد

ناچار مصرف خود را كاھش می دھند .ﯾكی از نكاتی كه

درﯾافت می كند .ھمانطور كه تاكنون انجام شده است.

دولت اسالمی با افتخار به عنوان مزﯾت طرح “ھدفمند كردن

دولت سرماﯾه دار روی “ھدفمند” كردن ﯾارانه خيلی
تاكيد می كند .رئيس جمھور می گوﯾد مبلغ ﯾارانه بر حسب
نيازھای محاسبه شده افراد خانوارھا ) بر اساس اطالعات
پرسشنامه ای( به حسابشان رﯾخته خواھد شد و اﯾن كار را
از  ۴دھك پاﯾينی شروع می كنند .بگذارﯾد ﯾك تصوﯾر روﯾاﯾی
از اﯾن طرح ارائه كنيم :دولت می آﯾد از مردم می پرسد كه در
چه زمينه ای ﯾارانه می خواھيد؟ مردم ھم جواب می دھند:
مسكن ,آموزش ,خوراك ,آب و برق و گاز و تلفن ,بھداشت و

ﯾارانه ھا” از آن حرف می زند ,اﯾنست كه پول را مستقيم به
مردم می دھيم تا آن را ھر جوری كه خواستند و در ھر زمينه
ای كه نياز داشتند مصرف كنند .انگار دارند به مردم “كارت
ھدﯾه” بانك پارسيان می دھند! واقعيت اﯾنست كه اگر اجاره
خانه عقب بيفتد ,معناﯾش اﯾنست كه خورد و خوراك بچه ھا
قطع خواھد شد .چون والدﯾن باﯾد بين نان سنگ  ٧٠٠تومانی
)غير ﯾارانه ای( با پرت شدن اثاثيه به كوچه و بی خانمان
شدن ﯾكی را انتخاب كنند.

درمان ,تفرﯾح و مسافرت و امثالھم .دولت می پرسد خانوار

اما مساله به اﯾنجا ختم نمی شود .فرض كنيد مبلغ

شما چند نفره است؟ و مردم مثال می گوﯾند  ۵,۴ﯾا  ۶نفره.

ﯾارانه مستقيم نقدی برای ﯾك خانوار در سال ) ١٣٨٨سال

دولت می گوﯾد بسيار خوب ,سھم شما بر حسب ھر نفر از

آتی( ,ماھيانه  ٣٠٠ھزار تومان تعيين شود .اما در سه ماه

افراد خانوار ,ماھيانه می شود  ١٠٠ھزار تومان .شماره

دوم سال  ,١٣٨٨نرخ تورم جھش كند و قيمت ھا ﯾكشبه باال

حسابتان را بدھيد تا اول ھر برج به آن وارﯾز كنيم .مردم ھم

برود .آﯾا فكر می كنيد دولت می آﯾد و مبلغ ﯾارانه را ھر سه

تشكر می كنند و می روند پی كارشان و ھر ماه در حالی كه

ماه ﯾكبار بر مبنای افزاﯾش تورم ,بيشتر می كند؟ آﯾا تا اﯾن

چند صد ھزار تومان به درآمدشان اضافه شده به خوبی و

اندازه خوش خيال ھستيد؟ توده ھای مردم ,ھمان  ۴دھك

خوشی زندگی می كنند و دولت را ھم دعا می كنند .اما

پاﯾينی كه قرار است طرح از آنھا شروع شود با ﯾك چنين

ببينيم در واقعيت چه خواھد شد؟ دولت ارقام را جمع آوری

تكان اقتصادی ,به خاك سياه خواھند نشست و دستشان به

خواھد كرد و بر مبنای بنيه مالی و اولوﯾت ھای بودجه ,ﯾعنی

ھيچ جا بند نخواھد بود .دﯾگر در بازار حتی جاﯾی ھم نيست

بعد از كنار گذاشتن ھزﯾنه ھای سنگين و در حال افزاﯾش

كه بتوان نان  ١٠٠تومانی پيدا كرد كه الاقل فقط آن را خرﯾد

نظامی و امنيتی و تبليغاتی )رسانه ھای داخلی و متحدان

و سق زد .ﯾك احتمال دﯾگر كه با توجه به ماھيت حكومت

خارجی( و كسر مخارج رﯾخت و پاش مقامات ,رقم حداقلی را

اسالمی و تجربه دوران حياتش اصال احتمال بعيدی نيست,

به عنوان سھم ھر خانوار تعيين خواھد كرد .اﯾن رقم با توجه

اﯾنست كه دولت گاه به گاه به علت كمبود منابع مالی و

به تجربه ای كه از عملكرد مالی – اقتصادی حكومت

كسری بودجه و امثالھم ,مبلغ ﯾارانه ماھيانه را دﯾر به حساب

اسالمی در زمينه ھای مشابھی مثل بيمه دارﯾم ,معموال

برﯾزد .ﯾا برای چند ماه اﯾن كار را به تعوﯾق بيندازد .اﯾن چيزی

بسيار كمتر از محاسباتی است كه مردم در مورد دخل و خرج

است كه آخر ھر سال در مھلت پرداخت عيدی و مزاﯾا برای

بولتن شماره

٢

جمعی از فعالين کارگرری )(JAFK
١٢

وق
در مورد حقو
ھای مختلف حقوق بگير دولت ,و ﯾا د
قشرھ
سم
ی افتد .فقط خودتان مجس
ماھانه بازنشستگاان اتفاق می
ه
ست
ای موجود نيس
كاالی ﯾارانه ی
كه دﯾگر در آن ك
كنيد ,جامعه ای ه

حيات
نه فقط زﯾانبار بودن ادامه ح
بحراان کنونی ه

الری( به خود گرفته ,و از آن
مت ھا شكل نجومی ) دال
و قيم

ھالی
شمار ھر چه ببيشتری از اھ
اﯾﯾن نظام استثثمارگر را به ش

نيست.
ت
م خبری
طرف از ﯾارانه مستتقيم نقدی ھم

می كند و بسيارری را به فكر پيدا كردن راه حل
دنيا گوشزد ی
د

حدس
س
فكر نكنيد اﯾن حرفھا زﯾاادی بدبينانه ااست و ﯾا
وع
ھاﯾی از اﯾن نو
ه ھا و نمونه ھ
گمان ھاﯾی بعيد است .نشانه
ن
و
جام
لطه ای مانند اﯾران قبال انج
ھای تحت سلط
اقداماات در كشورھ
فوری اجرای اﯾن
شده ,ﯾا ھم اﯾنك در حال انجام است .نتيجه ف
طرح ھا ,معموال وق
قوع شورش ھای گرسنگان ) ﯾا به قوللی
كارگران و
ن
كه آﯾا
بوده است .سوال اﯾنست ه
ه
شورش نان(
ش
طرح فالكت زاﯾﯾی
جرای چنين ط
كشان در اﯾران در برابر اج
زحمتك
روی عزم و ارااده
خواھند كرد ﯾا نه؟ آﯾا به نير
مت و مبارزه خ
مقاوم
ولت سرماﯾه دار و طرح رﯾزان نھادھاای
مبارزاتی خود ,دو
ختن اجرای اﯾن
ه تعوﯾق انداخ
عقب نشينی ﯾا به
ب
جھانی را به
ی
ھند كرد ﯾا نه؟ آﯾا وقوع شوررش ھای نان در
ھا وادار خواھ
طرح ھ
ه سرعت در چنين جھتی در
ت؟ اوضاع به
اﯾران محتمل نيست
حركت است .باﯾد به اﯾن احتماالت فكر كرد و برای پيشببرد
ت
طبقه كارگر و تاميين
ه
ستمگرانه
اھداف ضد استثمااری و ضد س
ف

شود كه كارگراان و
ساسی می اندازد ,بلكه باعث می ش
اس
قومی در سراسر
که توسط مرززھای ملی و ق
زحمتكشانی ک
كمرنگ تر از پيش بببينند
گ
مرزھا را
شده اند ,اﯾن ر
دنيا تقسيم ش
د
ظـام
بحرانی و مخرب نظ
ی
كر ھم بيفتند .كاركرد
و بيشتر به فك
فھوم
داری ,زمينه را ببرای درك مف
ی
بيين المللــــی سرماﯾه
معنا و اھميت حيياتی
ا
جھانی كارگر ,و بسط
طبقه واحد و ج
ط
فقط ﯾك
كند .اما اﯾن ط
راھم می د
سم پرولتری فر
اننترناسيوناليس
مينه
اﯾن گراﯾش و زم
عينی است .ببرای تبدﯾل ن
زمينه سازی ع
روان
طبقاتی ,پيشر
آگاھی انقالبی ط
ی
به ﯾك جزء حيياتی از
ه
عرصه تئــوری و عمــــل فعالتتر و
صه
طبقه كــارگر باﯾد در
ط
گران
ظاھر شوند و رشته ھای پييوند ميان كارگ
قشه مندتر ظ
نق
طبقاتی و
تی
مبارزات
و زحمتكشان و ستمدﯾدگان را در جرﯾان م

قالب
دورنمای انق
عی در راستای ھدف و د
اننقالب اجتماع
متر ببافند.
جھانی محكم
ج

متحدتر و
ر
ھر چه
سته ھای بر حق توده ھاای مردم ,ر
خواس
كل تر تدارك دﯾﯾد.
متشك

صفوف
ای جامعه در ص
بددون تبليغ و تررويج ايده دگرگگونی ريشه ی
عناصر طبقه کاررگر)
کردن پيشرو ترين ع
طبقه کارگر ،بدوون متشکل ن
ط
ع
عناصری که در مبارزات روزمرره و در جريان مقاومت و اعترراض
نمايش می
ش
خود را به
گرروھی ،گوشه ای از توانايی ھھا و کيفيات و
ساس ايدئولوژی و سياست و اھھداف
ھسته ھايی که بر اس
ه
گذذارند( در
بدون معرفی و آمييختن
ن
طبقه ما تشکيل ممی شوند،
ه
ستراتريک
اس
عمومی با جنبش اساسا ً اقتصادی و خود روی کارگگری،
ی
شعارھای
ش
گری
بددون افشاگری ھھای عمومی پيررامون ھر نوع استثمار و ستمگ
جامعه ،نمی تواان چيزی را متتحول
و در مورد قشررھای گوناگون ج
ضرورت مبارزه ببرای
کررد وتکامل داد .در اينجا ،عامددانه حرفی از ض
که ايده
نمی زنيم .چرا ه
ھای گوناگونی مستتقل کارگری ی
اييجاد تشکل ی
وواھداف استراتژييک انقالبی ،و نقشه و ابزار پايه ای برای تتحقق
صرف اين يا آن تتشکل قرار داررد و
ف
ن ،باالتر از مموجوديت
آن
می زند.
شکلی را رقم ی
سرنوشت ھر تش
س

