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 سرمقاله

اتحاد و مبارزه علیه 

بیکاری؛ جدال زندگی و 

 مرگ

 امیر حسین محمدی فرد

 

مسئله ی معیشت، بیکاری و عدم امنیت شغلی و جدال 

برای گذراِن زندگی، به معضل امروز در جامعه ی 

ایران تبدیل شده است. بیکاری، دستمزد ناچیز و عدم 

پرداخت آن، کارگران و خانواده هایشان را به بی 

پولی، بیماری های جسمی و تنش های روانی دچار 

کرده است. قیمت محصوالِت تولید شده، ارایه خدمات 

و تمام کاال ها باال رفته، اما نیروی کار نسبت به تورم 

ارزان تر شده است؛ دامنه ی بیکاری در سراسر 

جامعه گسترده شده، اما منطق سودآوری و تامیِن 

منافع سرمایه داری، اقشار مختلف بورژوازی و کل 

حاکمیت سیاسی اش را علیه معیشِت طبقه کارگر و 

زحمت کشان متحد تر کرده است. مقاومت طبقه ی 

کارگر برای دفاع از هست و نیست اش، در مقابل با 

خشونِت آشکار و عنان گسیخته، شالق، پیگرد قضایی 

و بازداشت رهبران و فعاالن کارگری پاسخ گرفته 

است. کارگران هپکو و آذراب در اعتراض به 

دستمزدها و بیمه های معوقه تجمع خیابانی گذاشتند، 

اما اینبار به جای وعده های توخالی، با سرکوِب بی 

رحمانه و باتوم و شلیک گلوله، پاسخ حق طلبی 

کارگران را دادند. در جایی دیگر به دنبال کشته شدِن 

کولبران توسط نیروهای انتظامی، موجی از اعتراض 

و اعتصاب های مردمی در بانه و دیگر شهرهای 

کردستان پا گرفت که با یورش نیروهای نظامی و 

امنیتی، تعداد زیادی زخمی و عده ای بازداشت شدند. 

در همین بین کارگران، دانشجویان و جواناِن 

سوسیالیست، در پی اعتراض به زندانی کردِن کارگِر 

سندیکای شرکت واحد و بی حقوقِی زندانی های 

سیاسی، در مقابل مراکِز حکومتی ودولتی تجمع 

کردند. این اعتراض ها و اعتصاب ها، گوشه ای از 

کشمکش های کارگران بر سر تامین معیشت و علیه 

بیکاری است. خواسِت مشترک این تجمع ها و 

تظاهرات کارگران در شهرهاِی مختلف ایران، تامین 

معیشت، رفع تهدید از فعاالن کارگری و سیاسی و 

 مبارزه علیه بیکاری است.

 

 مبارزه برای نان و امنیت، از آذراب تا بانه

کارگران هپکو و آذراب مدت ها است با دستمزدهای 

معوقه، شرایط نابه سامان معیشتی و عدم امنیت شغلی 

دست به گریبان اند؛ بارها به سازمان ها و نهاد های 

دولتِی مربوط مراجعه کردند و بی جواب بازگشتند. 

کارگران معترض و مستاصل، در نهایت چاره ای 

جز رویارویی مستقیم ندیدند و در خیابان های اراک 

راهپیمایی کردند. این تجمع و حق طلبی کارگران، با 

سرکوب بی رحمانه و زخمی شدِن اعتراض کنندگان 

پاسخ گرفت. ژست هاِی "دوندگی" از وزیر کار تا 

نمایِش نماینده های مجلس را باید در کنار نفیر گلوله 

و باتوم و نیروهای امنیتی قرار داد، تا معنی واقعِی و 

کارکرد سرکوب، عقب راندن اعتراض ها و ایجاد 

گمراهی در مسیر مبارزات مشخص شود. سرسختی 

مثال زدنِی کارگران هپکو و آذراب، دولت را وادار 

کرد تا صدای کارگران و خانواده های شان را 

بشنوند، این ممکن نبود مگر با اتحاد و همبستگی 

میلیارد تومان" تسحیالت بانکی  02کارگران. دولت "

برای دستمزدهای پرداخت نشده وعده داده و بیمه ها 

را "معتبر" در نظر گرفته است! پرداخت شدن کامل 

بدهی های دولت و کارفرما، خواست امروز کارگران 

است. پیگیری مطالبات مشترک، نیازمند حمایت 

بخش های مختلِف تولیدی و صنعتی، و امری حیاتی 

 است.

مسئله ی معیشت، بیکاری و جدال برای زندگی 

کردن، به یک بخش از کارگران در چند واحد تولیدی 

یا منطقه و جغرافیایی خاص محدود نیست؛ تامین 

معیشت، نان و مبارزه علیه بیکاری به وسعت کل 

طبقه ی کارگر در جامعه ی ایران گسترده 

است.کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و اکثریت 

کارکن ها، مشکالت و مطالبات مشترکی دارند. از 

قِبَل کارگر متخصص و ارزان، فناوری در جهاِن 

امروز به درجه ای پیشرفت کرده که انوع ابزارهای 

تولید و حمل و نقل ساخته شده و راه های صعب 

العبور هموار شده اند، اما بخشی از انسان های بیکار 

و کارگران زحمت کش در مرزهای ایران، در پی 

 نان و تامین معیشت، " کولبری" می کنند.

حاکمیِت سیاسِی بورژوازی در ایران هزینه های 

زیادی برای افزایش قدرت نظامی اش می کند؛ 

حضور نظامی در خاورمیانه، اختالس های متعدد و 

حقوق های "نجومی"،  بخِش قابل توجهی از ثروت 

تولید شده به دست کارگران و کارکن های جامعه را 

صرف می کنند. در حالی که عده ای از انسان های 

شریف برای گذراِن زندگی، به کاری پر مشقت و پر 

خطر تن می دهند و برای امرار معاش جان شان را 

قربانی می کنند. ثروتی انبوه از حاصل کاِر انسان ها 

ذخیره شده، اما شهروندان جامعه برای لقمه ای نان نه 

تنها به بردگِی مطلق تن داده اند، بلکه جان شان هم 

کف دست گرفته اند. نیروهای انتظامِی جمهوری 

اسالمی بارها به کولبران در نزدیک مرزها شلیک 

کرده و جان آنها را گرفته اند. به دنبال تداوم کشتِن 

کولبرها، مردم بانه به خیابان ها آمدند و خواستار 

پاسخگویی دولت شدند. مردم برای دفاع از جان و 

نان خود اعتصاب کردند و مردم آزادی خواه و 

زحمت کش در دیگر شهر های کردستان نیز، در 

حمایت از خواست مردم بانه اعتراض کردند. 

سرکوب شدید علیه اعتراض ها در بانه، بازداشت و 

زخمی شدن تعدادی از معترضان و فضای سنگیِن 

امنیتی در دیگر شهرهای کردستان، در کنار طرح 

"سامان دهی" کولبری، اوج بی مسئولیتی دولت و 

دهن کجِی نظام سرمایه داری به طبقه ی کارگر 

است. گویا می خواهند "انسان نبودن" را "سامان 

دهی"  کنند! تامین جان و معیشت در حِد یک زندگی 

انسانی، ابتدایی ترین خواستی است که امروز در 

اکثر جوامع تحت سلطه ی نظام سرمایه، حتی در 

برخی از کشورهای خاورمیانه، امری بدیهی است. 

در حالی که در ایران، کارگران معترض به وضع 

معیشت، دستمزدهای ناچیز، بیکاری و عدم امنیت، 

شرایط نامناسب زندگی و خطر تباهی که خانواده 

های شان را تهدید می کند، با احکام ضد انسانی 

 شالق، باتوم و اسلحه و زندان رو به رو می شوند.

دفاع از جان، معیشت و حق زندگِی انسانی در 

سراسر ایران، مطالبه ی همین امروِز کارگران و 

زحمت کشان جامعه است. دستمزدهاِی ناچیز و عدم 

پرداخت آنها، گسترش بیکاری و بحران های 

اجتماعِی ناشی از آن، خشم و نفرتی طبقاتی را شعله 
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ور کرده که محدود به بیکارن، کولبران و کارگراِن 

معترض در اراک نیست. دامنه ی آن تا کل طبقه ی 

کارگر و خانواده هایشان و کارکن ها و بیکارن را در 

 بر می گیرد.

در این بین، در تهران، بر اساس فراخواِن همسر 

شهابی، به منظور تالش برای آزادی و حمایت از وی 

و حضور جوانان سوسیالیست، دانشجویان، فعاالن 

سیاسی و برخی از فعاالن کارگری، تجمع پر شوری 

جلوی مجلس شکل گرفت؛ در پی تحرک های وسیع 

در اعتراض به بی حقوقی شهابی، رانندگان شرکت 

واحد با چراغ های روشن و سرعِت کم، به ادامه 

بازداشت و بی خبری از عضو زندانِی شرکت واحد 

اعتراض کردند و در ادامه ی این اعتراض ها، مقابِل 

ساختمان وزارت کار تجمع کرده و خواستار پاسخ 

گویی دولت شدند. مکانیسِم کار از پایین و مشارکت 

جمعی سبب شد، حمایت از کارگِر زندانی و تحرک 

ها و اعتراض ها علیه بی حقوقی فعاالن کارگری، به 

شکل وسیع منعکس شود. اعتصاب شهابی در زندان 

در اعتراض به بی حقوقی و فشار های قضایی، به 

اعتراض وسیعی که ریشه در اعماق جامعه دارد 

تبدیل شد. سرکوب فعاالن کارگری و تهدید های 

امنیتی علیه آنان که جرم شان تالش برای آزادی و 

رفاه و سعادت جامعه است، تعرضی آشکار به 

صفوف کارگراِن معترض به وضعیت اسفبار زندگی 

 و اوضاع بد معیشتی است.

این اعتصاب ها، راهپیمایی ها و اعتراض ها، گوشه 

ای از جدال طبقاتی و سیاسی میان دو جبهه ی اصلی 

در جامعه، میان طبقه کارگر و بورژوازی است. 

مبارزه ای میان دولت حامِی منافع بورژوازی و 

پرولتاریا و کارکن های زحمت کش است. این جدال 

های سرسختانه، جنگ کارگران و انسان های بی 

حقوق علیه بیکاری و برای رسیدن به آسایش، امنیت 

و آزادی است. هم سرنوشتی طبقاتی کارگران، فارغ 

از قومیت، ملیت و مذهب و پیگیری مطالبات به شکل 

سراسری، برنامه ی پیروزی است. پایان تهدید های 

امنیتی علیه کارگران و آزادی فعاالن کارگری، مقابله 

با اخراج کارگران و پرداخت دستمزدهای معوقه و 

بیمه ی بیکاری، به اتحاد کارگران به مثابه یک طبقه 

و حضور قدرتمند یک جریان اجتماعی و متحد در 

 برابر نظام سرمایه داری بستگی دارد.

 

 مسئول تامین معیشت، دولت است!

مطالبه ی امروز و خواست سراسرِی طبقه ی کارگر 

و خانواده هایشان، زحمت کشان و کارکن های 

محروم جامعه، تامین معیشت، هرچه سریع تر است. 

تن فروشی، بیکاری، کولبری و جان سپردن و بیمار 

شدن برای گذراِن زندگی، همین امروز باید تمام شود. 

نیاز روز مره و نگرانی جاری در جامعه، مسئله ی 

معیشت، خوشبختی، امنیت و آسایش است. دولت و 

کل حاکمیت سیاسِی بورژوازی در جایگاه اداره کننده 

ی امور اقتصادی و اجتماعی، به عنوان سیاست گذار 

در اقتصاد و در ثروِت جامعه، مسئول تامین معیشت، 

برقراری امنیت و سالمتی جسمی و روانی انسان ها 

است. رفع ابتدایی ترین و حیاتی ترین نیازهای 

بشری، بدیهی ترین مسئولیتی است که بر گردِن اداره 

 کنندگاِن هر جامعه ای است.

حاکمیت سیاسِی بورژوازی و دولِت آن، باید در قبال 

تامین نیازهای اولیه ی انسان ها و کارکن های واقعی 

جامعه جواب دهد. با توجه به این حجم از ثروت تولید 

شده ی انبوه ، با این جمعیت عظیم از کارگر 

متخصص و با سواد در ایران، ضروری ترین 

خواست امروِز طبقه ی کارگر و زحمت کشان، تامین 

معیشت، مسکن و امنیت است. این مطالبه ی امروز 

به وسعت زنان خانه دار، بیکاران، معلم ها، کارگران 

فصلی و ساختمانی و دیگر مزدبگیران بی حوق در 

 جامعه است.

بهانه ی تحریم ها و تهدید های نظامی غرب و آمریکا 

کنار رفته، باب سرمایه گذاری های خارجی باز شده 

است، نمی توان هر روز شاهد گورخوابی، 

کارکودکان و کولبری بود، هر روز با بیکاری و 

ترس از سفره ی خالی، مرگ و زندگی دست و پنجه 

 نرم کرد. 

 

 بیمه ی بیکار همین امروز!

مادامی که نظام سرمایه داری و منطق سودآوری 

حاکم است، ارتش ذخیره ی کار نیز وجود دارد؛ 

بیکاری و گرانی و تورم هم پا بر جا است. مطمئنا 

چاره ی اساسِی کار، الغای بردگی مزدی و کنار زدِن 

حاکمیت سیاسِی بورژوازی است. سنگرهای جدید و 

دستآورد هایی در مبارزه ی اقتصادی و سیاسی در 

جدال های روزمره ی طبقاتی، شرایط برای 

دگرگونی بنیادی را فراهم می کنند. رسیدن به 

خواست های عمومی، مانند بیکاری، پرداخت 

دستمزدهای معوقه و افزایش دستمزدها نسبت به 

تورم، آزادی تشکل، حق اعتصاب و تجمع کارگری، 

نیازمند شرکت بخش های وسیعی از طبقه ی کارگر 

است. باز تاب این نیاز طبقاتی را در راهپیمایی، 

اعتصاب و تجمع کارگران و انسان های زحمت کش 

 و بی حقوق را در اراک، بانه و تهران دید.

بیکاری، حاصل کارکرِد مناسبات تولید در نظام 

سرمایه داری است و مسئولیت آن نیز بر عهده ی 

کارفرما و دولِت سرمایه است. توسعه ی سرمایه و 

انباشت انبوه ثروت در جامعه توسط طبقه ی کارگر، 

به قیمت استثمار افسار گسیخته، دستمزدهای بسیار 

نازل و عدم پرداخت به موقع آنها، در کنار گرانِی 

کاال های تولیدی و امکانات رفاهی و اجتماعی، 

افزایش هزینه های حمل و نقل، بی مسکنی و خدمات 

غیر رایگان و غیر عمومِی پزشکی، نشانه های 

هجوم همه جانبه ی سرمایه داری به نیروی کار، 

ُمفت خری و دزدی در روز روشن از صاحب نیروی 

 کار است.

بیکار سازی های گسترده و افزایش موج بیکاری، 

عدم امنیت شغلی را سبب شده است. چنین شرایطی، 

سطح نازِل دستمزدها، عدم پرداخت سر وقِت آنها و 

شرایط نامساعد در محیط های کار و زندگی را به 

طبقه ی کارگر تحمیل کرده است. پرداخت بیمه ی 

بیکارِی کافی و مناسب با تورم وظیفه ی دولت و 

کارفرما ها است. بحران های اقتصادی که گریبان 

نظام سرمایه داری در ایران را گرفته، هر روز واحد 

های تولیدِی بیشتری را تعطیلی و ورشکستگی تهدید 

می کند. مشکالت ناشی از بحران های اقتصادی که 

دست پرورده ی بورژوازی و سیاست گذاران آن 

است، مسئله ی طبقه کارگر نیست. دولت سرمایه باید 

مطابق با استانداردهای الزم، معیشت کارگران و 

مزدبگیران را تامین کند و بیمه ی بیکاری ضامنی 

 برای تامین معیشت است.

مسئله ی اکثریت کارگران، زنان خانه دار، جوانان 

بی افق در شغل و آینده، بیکاران و کارکن های 

زحمت کش، خواست ها ی اقتصادی در کل، تامین و 

تضمین یک زندگی انسانی، درو از تنش های روانی 

و در امنیت جانی است. تعیین دستمزدهای مناسب با 

تورم توسط نمایندگان واقعِی کارگران، پرداخت 

دستمزدهای معوقه، بیمه ی بیکار و وجود حِق 

اعتصاب و تجمع های کارگری را نمی توان با وعده 

و وعیدها و فشار های امنیتی و قضایی عقب راند. 

پیگیری خواست های کارگران معترِض هپکو، 

سندیکای واحد و نیشکر هقت تپه، معلم ها و بیکاران 

و خانواده هایشان، به حضور متحد و یکپارچه ی 

کارگران به عنوان یک طبقه، و نه اصناف و بخش 

 های اقتصادی و صنفی است.
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 آن سوی کارورزی
 ساناز اله یاری

قانون کار ایران یکی از بی قانون ترین قوانین 

حمایتی از نیروی کار است و در راستای همین بی 

قانونی مواد و طرح هایی را تصویب می کند که 

جزعقب راندن دستاوردهای مبارزات کارگران 

چیزی نداشته است. تصویب طرح کارورزی یکی از 

بی حقوق ترین طرح هایی است که این وزارت کار 

و رفاه اجتماعی به اجرا در آورده است. اینکه فارغ 

التحصیالن دانشگاهی باید بیگاری بکشند و بعد وارد 

بازار کار شوند مصداق بارز برده داری است که در 

قالب قانون، نوین شده است. توجیه این طرح از 

جانب وزارت کار این گونه است که فارغ التحصیالن 

با شرکت در این طرح می توانند تخصص عملی 

برای ورود به بازار کار را به دست آورند، ولی 

اتفاقی که در واقعیت می افتد حقیقتی است که پشت 

این طرح نهفته است)دستان نامرئی بی قانونی برای 

 به زیر خط فقر بردن قشر زحمت کش جامعه(.

 

 جزئیات طرح کارورزی

در این طرح تصویب شده است، افراد مشمول که 

حداکثرسه سال از دریافت آخرین مدرک تحصیلی 

شان گذشته است در پایه های کاردانی، کارشناسی ، 

 20تا  02کارشناسی ارشد ، دکتری و بین رده سنی 

سال می توانند با ثبت نام در سامانه کارورزی برای 

اشتغال اعالم آمادگی نمایند و مدت زمان دوره 

ماه  6ماه و حداکثر  4کارورزی بری هر فرد حداقل 

در نظر گرفته شده است. زمانی که کارورز مشغول 

به کار می شود دیگر نمی تواند ادامه تحصیل بدهد و 

از مشمولین این طرح خارج می شود. کارورزدر این 

ساعت کار در هفته می تواند درآمدی  44دوره با 

برابر یا یک سوم حقوق پایه ی وزارت کار معادل 

هزار تومان را دریافت کند، وهمچنین در این  212

طرح آمده است که کارفرما هیچ تعهدی نسبت به 

استخدام کارورز ندارد و می تواند یک جانبه قرارداد 

را فسخ نماید و کارورز دیگری را استخدام کند. 

دولت برای ایجاد تمایل برای کارفرما در جهت جذب 

و استخدام کارورز معافیت حق بیمه سهم کارفرما به 

مدت  دو سال را پیشنهاد داده است تا کارفرمایان بعد 

از گذراندن دوره کارورزی فرد را استخدام نمایند. 

 152دولت این طرح را با عنوان ایجاد اشتغال زایی 

هزار نفر در سال فارغ التحصیالن اجرایی کرده 

است. "گویا بحران بیکاری علتش نبود تخصص 

 کارگران است".
 

 واقعیت طرح کارورزی

مخالفت با این طرح بدرستی می تواند اهداف پشت 

آشکار نماید، چرا که  کالناین طرح را در سطح 

تاثیر این طرح همچون سایه ی شومی است که بر 

معیشت میلیون ها خانواده ی کارگری گسترده شده 

است. درباره طرح کارورزی که در ایران به اجرا 

، که محدوده ی خود طرحدر آمده است و در سطح و 

چه تفاوت هایی با اجرای این طرح در کشورهای 

دیگر دارد مواردی است که دالیل بردگی نوین این 

 طرح را نشان می دهد. 

اینکه دولت برای کارورز درآمد یک سومی حقوق 

پایه را در نظر گرفته است عین بیگاری کشیدن از 

کارورز است. اگر دولت با تعیین این سطح دستمزد 

برای خود می خواهد آمار اشتغال را باال ببرد امری 

نیست که بهایش را "کارورز" بپردازد.  دولت برای 

دوره کارورزی می بایست دستمزدی را تعیین کند که 

کارورز با آن بتواند نیازهای اولیه ی زندگی خود را 

تامین نماید و اگر می خواهد با این سطح دستمزد از 

کارفرما حمایت کند به کارورز هیچ دخلی ندارد و 

باید کسری را خود دولت پرداخت کند. همچنین در 

این طرح هیچ قانون حمایتی از کارورز وجود ندارد، 

به طوری که امنیت شغلی برای کارورز وجود ندارد. 

در این طرح کارفرما هیچ گونه تعهدی مبنی بر 

استخدام ندارد و می تواند بدون هیچ نگرانی و 

عواقبی یک نیروی کار رایگان داشته باشد و آن را 

استثمار کند و بعد از گذرانیدن این دوره فرد یا افراد 

دیگری را به کار بگیرد. دولت در این طرح نباید 

دست کارفرما را باز بگذارد تا هرگونه برخوردی که 

خواست را بتواند با کارورز داشته باشد. باید از همان 

روز اول که کارورز شروع به کار می کند از تمامی 

موارد قانون کار بهره مند باشد و بیمه شود و در 

صورت بیکاری از حقوق بیمه بیکاری برخوردار 

شود. تمامی این امتیازاتی که حاکمیت برای کارفرما 

و خود در نظر گرفته است، به این صورت که بدون 

هیچ هزینه ای نیروی کار نه تنها ارزان بلکه رایگان 

روانه بازار کار کند، نشان از هدف کالن ضد 

 کارگرِی دیگری را می دهد. 

حال تاثیر کالنی که این طرح بر زندگی طبقه ی 

کارگردارد،  رقابت و دامی است که حاکمیت با پهن 

کردن  طوری می خواهد نیروی کار ارزان را روانه 

ی بازار کار نماید تا از این طریق بتواند چپاول 

بیشتری از نیروی کار داشته باشد.  ورود سیل 

عظیمی از نیروی کار ارزان به بهانه کارآموزی به 

بازار کار مانند سونامی است که سطح حقوق و 

دستمزد را پایین می آورد و قدرت طبقه ی کارگر را 

برای برخورداری از حقوق و دستمزد برای یک 

زندگی انسانی را کاهش می دهد و همچنین امنیت 

شغلی را برای دیگر کارگران به خطر می اندازد. 

برای کارفرما از این چه بهتر می تواند وجود داشته 

باشد که در چهارچوب بی قانونی قانون کار، بتواند 

بدون هیچ فشاری از قِبل نیروی کار ارزان انباشت 

سرمایه بیشتر کند و باالی سر کارگران این چوب را 

در دست داشته باشد که اگر هرگونه اعتراض و 

ابرازناراحتی کنید، اخراج خواهید شد. چرا که پشت 

این در هزاران نیروی کار جوانتر و بیکار وجود 

دارد که آرزوی یک ساعت کار در سر دارند. بله این 

منتی است که حاکمیت و طبقه اش بر طبقه ی کارگر 

 و کارورز دارد، شما "کار" دارید.

تورمی و مالی که حاکمیت دچار آن  -بحران رکودی

است دولت را به این فکر انداخته است که بیش از 

پیش به معیشت و زندگی و درآمد ناچیز طبقه ی 

کارگر هجوم ببرد و از این طریق بازار جذابی برای 

سرمایه گذاری های خارجی را بوجود آورد. طرح 

کارورزی با ایجاد فضای رقابتی در بین قشر طبقه ی 

مزدبگیر به بهانه اشتغال، با ایجاد فضای چند دستگی 

مثل کارگر افغانی و کارورز و امثال این ها سعی می 

کند تا اتحاد طبقه ی کارگر را از بین ببرد و درون 

طبقه ی کارگر شکاف ایجاد کند. طرح کارورزی یا 

"کاج" باید از طرف فعالین کارگری و دانشجویان 

سرکوب شود و به آن ریشه ای تر پرداخته شود، تا 

ابعاد ضد کارگری آن آشکار شود. برای نقد این طرح 

باید نگاهی به عمق قدرت و منطق طبقه ی حاکم 

انداخت، اینکه برای انباشت سرمایه ی بیشتر و فرار 

از بحران، حاضر به انجام چه طرح هایی از این قبیل 

هستند. قانون کار ایران سرتا سر پر از تبصره ها و 

درزهایی است که دست کارفرمایان را برای استثمار 

بیشتر باز می گذارد. کارفرمایان در ایران به پشتوانه 

ی قانون کاِر ضد کارگری اش به راحتی می توانند 

چندین ماه حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت 

نکنند و حق بیمه شان را نپردازند. به آسودگی می 

توانند کارگران را با قراردادهای موقت و یا حتی 

بدون قرارداد به کار بگیرند، بدون اینکه امنیت شغلی 

داشته باشند. در ایران به برکت حاکمیِت آن، عرصه 

برای  هجوم و چپاول زندگی طبقه ی کارگر به نحوی 

مهیا است که اگر کارگران برای حقوق معوقه شان 

اعتراض کنند، نیروهای ضد شورش و ماموران 

انتظامی با باتوم و شالق با آنها برخورد می کنند 

 "اعتراض کارگران هپکو ، آذراب ". 

طبقه ی کارگر با اتحادش تحت هر شرایطی به 

حاکمیت می تواند بفهماند که هرگونه بی حقوقی به 

قشر مزدبگیر بی تاثیر به کل طبقه ی کارگر نیست و 

نمی تواند با فراغ بال هر الیحه و طرحی را با هر 

عنوان به تصویب برساند و زندگی کل زحمت کشان 

را تهدید کند. دولت نمی تواند به بهانه ی اشتغال زایی 

سطح حقوق و دستمزد را پایین نگه دارد و امنیت 

شغلی را از بین ببرد و اگر هر طرحی را در این 

راستا می خواهد اجرایی کند باید با در نظر گرفتن 

این امر باشد که طبقه ی کارگر اگر بیکار داشته باشد 

باید بیمه بیکاری دریافت کند و اگر کار دارد باید 

حقوق و دستمزدی را دریافت کند که بتواند زندگی 

خود و خانواده اش را در سطح زندگی انسانی تامین 

نماید. و این شامل تمامی کارگران می شود حال 

 کارورز باشد .  
 6931مهر 
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مارکسیسم و مسئله ی زن 

 در جامعه
 پیشکو فتحی

مسئله ی زن، تبعیض جنسی و ستم جنسی علیه زن 

مانند هر مسئله ی دیگری دردنیای معاصر پاسخی 

براساس طبقات اجتماعی و جنبش های آن دارد.مسئله 

ی زن را اکنون می توان از زوایای مختلفی بررسی 

کرد بدون اینکه سر سوزنی دست به ریشه و منشا 

 طبقه ییتداوم این سیستم در جامعه برد.هر جنبش و 

 از زاویه ی خودش مسئله ی زن را تبیین می کند.

و بدون قضاوت ریشه یی مارکسیسم اما برخوردی 

ترین پایه یی های اخالقی بر سر مسئله ی زن دارد. 

 سطح این تحلیل را میتوان در مانیفست کمونیست دید:

خانواده!حتی دو آتشه ترین رادیکال ها نیز از  الغای

 کمونیست ها بر می اشوبند. شوماین پیشنهاد 

بر چه بنیادی  بورژواییخانواده ی کنونی یعنی 

 استوار است؟

خصوصی .این خانواده در  منفعت بر بنیاد سرمایه و

کامل ترین شکل خود در میان بورژواها وجود 

دارد.مکمل آن در عمل، نبود خانواده درمیان 

اشکار است.خانواده ی  تن فروشی پرولترها و

بورژوایی با زوال مکمل خود به طور طبیعی زوال 

می یابدو هردوی آن ها با زوال سرمایه از میان می 

-روند.)مانیفست بخش دوم پرولترها و کمونیست ها

 ترجمه حسن مرتضوی(

 در جایی دیگر می نویسد:

تمام بورژوازی یک صدا بانگ بر می اورند:اما شما 

کمونیست ها می خواهید اشتراک زنان را رواج 

 دهید!

بورژوا زن خود را ابزار صرف تولید می داند .او 

می شنود که قرار است از ابزارهای تولید به صورت 

همگانی بهره برداری شود و از آن طبعا به این نتیجه 

می رسد که زنان نیز با همین سرنوشت روبرو 

 خواهند شد.

او حتی گمان این را نمی برد که نکته دقیقا آن است 

که باید وضعیتی که در آن ابزار صرف تولید هستند 

برچیده شود.)مانیفست بخش دوم پرولترها و 

 ترجمه حسن مرتضوی(-کمونیست ها

در جامعه ی بورژوایی، خانواده تقدس یافته است. 

چون این کانون گرم خانواده مرکزی برای بازتولید 

نیروی کار ارزان است. که درآن زن برده و مرد 

 برده ایست که محافظ این کانون بردگی است.

مارکسیسم برابری زن و مرد در جامعه را فراتر از 

مسئله ی حق رای همگانی و شکل ظاهری برابری 

حقوقی مرد و زن می بیند. مارکسیسم مسئله ی ازادی 

و برابری حقوقی در جامعه را در پرتوی نحوه ی 

امکان و دسترسی تک تک افراد جامعه برای آن می 

بیند. کدام تحلیل و توضیح می تواند وضعیت زنان در 

اروپا و امریکا را توضیح بدهد؟ که شما از یک 

طرف دستاورد های بزرگ و عظیمی در ارتباط با 

برابری حقوقی زن و مرد را در جامعه دارید که زن 

می تواند به باالترین سطح همپای مردان برسد و از 

طرف دیگر شاهد بقای تبعیض جنسی و خشونت علیه 

 هستید.گسترده یی زنان در ابعاد 

واقعیت امر در این نهفته است که درجه ی در امان 

ً به  ماندن زنان از تبعیض و ستم جنسی مستقیما

 .برمی گرددوضعشان در اقتصاد 

امروزه ریشه ی ستم بر علیه زن به 

فرهنگ،اخالقیات، مردساالری ،عقب ماندگی، شرق 

زدگی و عدم پیشرفت نسبت داده می شود.اما این 

قطب نمای درستی برای شناسایی ریشه ستم بر زن 

در دنیای امروز نیست.اگر در دنیای امروز تمام اثار 

عهد گذشته که زمانی شدیداً مورد تعرض قرار گرفته 

بود کماکان موجود است باید دید چه چیزی اینها را 

از طبقه یی باز تولید می کند؟ باز تولیدش برای چه 

جامعه مطلوبیت دارد؟ نمی توان جان سختی ویروس 

عقاید کهنه و ستم بر زن را از زاویه جنس مخالف 

بنگرید رجوع به جنسیت و ساختار بدنی برای 

تبعیض علیه زنان شما را به این گرایش می رساند که 

جنس لطیف تفاوت هایی با مردان دارد و بر همین 

اساس دارای نقش های مختلفی در جامعه هستند.این 

 غالب بر جهان است. فمینیسمبخشی از دیدگاه 

مارکسیسم ریشه ی بازتولید ستم بر زن و مطلوبیت 

این ستم را در پروسه ی تولید ارزش اضافی و کسب 

هرچه بیشتر سود می بیند.این یک واقعیت که کارگر 

و زن کارگر به عنوان بخش مهمی از تولید کننده 

ارزش اضافی و بورژوا و زن بورژوا به عنوان 

بهره ور از این ارزش در دو موقعیت متفاوت هستند. 

برای طبقه ی کارگر دست بردن به ریشه این 

مناسبات راه نجات است و برای دیگری محدود کردن 

ستم برای کسانی که وسعشان نمی رسد. این دیدگاه 

ها به دیدگاه تقلیل گرایی  فمبنیستهمواره توسط 

نسبت داده می شود. البته مارکسیست ها مدافع و 

پیگیر هر درجه رفرم واقعی به نفع رفع ستم بر زن 

در جامعه هستند و همواره باید در صف اول مبارزه 

ها که گویا از فمینیست برای آن باشند.اما طلبکاری 

مارکسیست ها در عرصه ی مبارزه برای بهبود 

 وضعیت زنان پیگیر تر هستند نابجا است.این رگه از

با وجود هرگونه نیت خیر و رادیکالیسم  فمینیسم

خواهان جامعه ی عادالنه سرمایه داری هستند. 

جامعه ی اتوپیکی که در آن زن و مرد از نظر 

حقوقی باهم برابر باشند.این جامعه در اولین تند پیچ 

 تمام دست اوردها را به نقطه ی اول باز می گرداند.

نقد مارکسیسم به خانواده در جامعه ی بورژوایی و 

همچنین بازتولید ستم بر زن براساس پروسه ی 

ارزش اضافی است. موقعیت فرودست زن در 

خانواده، زن به عنوان بخشی از ارتش بیکاران و 

نیروی کار ارزان وهمچنین  شکاف جنسیتی در 

محیط کار پروسه ی کسب ارزش اضافی را سهل تر 

 و پر سود تر می کند.

جامعه ی سرمایه داری براساس هرچه بیشتر کردن 

سود و ارزش اضافی میچرخد.ارزش نیروی کار 

برای سرمایه معادل حداقل معیشت کارگر برای باز 

تولید نیروی کارش می باشد. حداقل معیشت یعنی 

حداقل استراحت، حداقل تغذیه، حداقل نیازهای الزم 

برای زندگی و همچنین باراوردن نسل اینده ی طبقه 

ی کارگر. سقف این حداقل ها را تئوریسین ها و 

دانشمندان اقتصاد درجامعه تعیین می کنند. جایگاه 

فرودستی زن در خانواده یک موهبت برای سرمایه 

داری است. زن خانه دار به طور رایگان به جای 

اشپز غذا می پزد،غذا را همچون شاگرد رستوران 

روی سفره قرار می دهد، به طور رایگان به جای 

شیرخوارگاه و مهد کودک، کودک را بار می آورد. 

روشن است کل این هزینه ها در صورت فقدان این 

موهبت یعنی زن خانه دار بر عهده سرمایه است، 

سرمایه است که باید به رستوران و مهد کودک پول 

پرداخت کند. تا کارگر بتواند روزمره خودش را باز 

تولید کند و اینها سطح کسب سود را پایین می اورد. 

اینجاست که ریشه فرهنگ مردساالرانه در سیستم 

سرمایه داری که خانواده را تقدیس میکند موضوعیت 

و مطلوبیت پیدا می کند. کل بازتولید این روبنای 

فرهنگی علیه زن ناشی از همین پروسه ی کسب 

ارزش اضافی است. هر انقدر که سطح عقب ماندگی 

و فرهنگ مردساالرانه در جامعه بیشتر باشد به همان 

نسبت مقیاس سود باالتر می رود. در واقع سرمایه 

داری بخشی از تولید ارزش اضافی را از گردن نیمی 

از خود طبقه ی کارگر می گیرد که به طور مستقیم 

 در جریان تولید ارزش اضافی نیست.

سرمایه داری نظامی است که پر از بحران هاست. و 

بحران ها همواره شکل ادواری و سیکلی در جامعه 

دارند. وجودی درصدی از ارتش بیکار و نیروی کار 

ارزان همواره می تواند بخشی از این بحران ها را 

بهبود بخشد.زنان در جوامع عقب مانده و حتی 

پیشرفته جزیی از ارتش بیکاران و نیروی کار ارزان 

هستند.اینجاست که باز هم موقعیت فرودستی زن 

براساس خلقیات و فرهنگ عقب مانده در جامعه 

برای سرمایه داری یک موهبت دیگر است. سرمایه 

داری هر زمان که نیاز داشته باشد می توانداز این 

نیرو به عنوان بخشی از طبقه ی کارگر که هم 

دستمزد و حقوق اش کم است به عنوان نیروی کار 

در مراکز تولیدی و خدماتی بگمارد. در اینجا هم 

مطلوبیت ستم بر زن بر اساس ارزش اضافی 

موضوعیت دارد. مسئله ی سوم شکاف جنسیتی در 

میان کارگران است شکل روبنایی جامعه ی سرمایه 

داری همواره بخشی از تئوری های خود را معطوف 

به ساختار و تفاوت های افراد در جامعه می کند. 

شکاف جنسیتی در میان کارگران ابزاری برای باالتر 

 بردن امر سوددهی است.

 توضیح: تاکید از نویسنده است.
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می دانیم کارل مارکس نظریه ارزش اضافی خوود را 

حاصل بررسی نوظوریوات اقوتوصواددانوان کوالوسویوک و 

دیوودگوواه هووای سوووسوویووالوویووسووت هووای عووموودتووا انووگوولوویووسووی 

وفرانسوی قبل از خود موی دانسوت و آشونوائوی او در 

زمینه اقتصادی با مطالعه آثار ویلیام پتی، بوواگوی بور، 

آدام اسمیت، دیوید ریکاردو،سوسیالیست های توخویولوی 

وبسیاری نویسندگان دیگردر آمیخته بود. بوا ایون حوال 

بد نیست به ارسطو، این فیلسوف بزرگ قورن چوهوارم 

قبل از میالد کوه بوی گوموان یوکوی از بورجسوتوه توریون 

اندیشمندان هزاره اول قبل وبعد از مویوالد بوود اشواره 

کنم که مبانی نظری اولیه اقتصادی را بوه آتونوی هوا و 

همچنین جهانیان آن روزگارعرضوه کورد. بوی توردیود 

می توان روش استداللی مارکس در جلد اول سورموایوه 

را با روش ارسطو در طرح مباحث فلسفوی وسویواسوی 

که با مقدمات محکم آغاز می شد و به نتایو  الزم موی 

رسید شبیه دانست. هدف این موقوالوه، بوررسوی دیودگواه 

های پیشینیان مارکس نویوسوت و در ایون موقودموه فوقوط 

خواستم ادای دین به کسانی کرده باشم که اندیشه هوای 

  بشری را با نظرات خود گام به گام به جلو بردند.

نظریه ارزش اضافی مارکس شوایود بویوش از نوظورات 

هر اندیشمند دیوگوری بوه چوالوش کشویوده شوده اسوت و 

متاسفانه در این عرصه کمتر دوستداران نظریوه او و 

بیشتر و بسیار بیشتر متفکران اردوگواه موقوابول یوعونوی 

مخالفان او فعال بووده انود. جواموعوه مودرن و پورفوراز 

ونشیب قرن گذشته وقرن جاری با حوادث سویواسوی و 

اقتصادی مهم و تحوالت علمی بسویواری روبورو بووده 

وهست. سرعت این تغییرات گی  کننوده، فورصوتوی بوه 

متفکران اردوگاه سرمایه داری داده تا نظریه مارکوس 

را تعطیل شده بیانگارند و اعالم کونونود توئووری ارزش 

اضافی او موضوعیتی ندارد. به هومویون دلویول در ایون 

نوشته مختصر و کوتاه می کوشم نه با روش موعوموول 

و البته قابل قبول استدالالت اقتصاد سیاسی به دفاع از 

درستی دیدگاه مارکس بپردازم بلکه با کموک ابوزارهوا 

و مفاهیم کاربردی دانش حسابداری یعنی همان رشوتوه 

ای کووه سوورمووایووه داران از آن بوورای کوونووتوورل مووالووی 

موسسات خود استفاده می کنند، مقابله با موخوالوفوان را 

از نقطه ای دیگر دنبال کنم.دانشی کوه هور دانشوجووی 

رشته حسابداری با مفاهیم و روش هوای آن سوروکوار 

دارد و می تواند در کنار مطالعه مقاالت اقتصوادی از 

آن برای درک مطلب بهره جوید.بوا ایون حوال در ایون 

نحوه بررسی کردن مسائل، خطر عامیانه شدن نظریه 

و استدالالت در گوشه ای به کومویون نشوسوتوه اسوت بوه 

عنوان نمونه نمی توان نتیوجوه گورفوت کوه روش هوای 

کاربردی حسابداری، دانشجویان این رشوتوه یوا رشوتوه 

های مالی را مستعد پذیرش نظریات مارکس می کنود! 

در واقع این دانش قرار است متوخوصوصوانوی را بورای 

بنگاه های اقتصادی و نهاد های دولت سورموایوه داری 

بپرورانود. آنوچوه کوه بوه اهومویوت اسوتوفواده از موفواهویوم 

حسابداری در این مناظره و مقابله با مخالفوان نوظوریوه 

مارکس می افوزایود را در موحوورهوای زیور بوه طوور 

 خالصه آورده ام.

هوای بوزرگ و   افزایش گسترده و نوقوش موهوم شورکوت

کوچک در اقتصاد سرمایه داری و عوموومویوت یوافوتون 

مفاهیم حسابداری در بین اهالی کسب وکار و کارکنان 

شرکت ها.                                                                                                                   

گستردگی رشته حسابداری در مقایسه با سوایور رشوتوه 

های دانشگاهی که دانشجویان بسیاری را جوذب کورده 

 است.                      

نقش روزافزون سرمایه مالی در جامعه سرمایه داری 

که از طریق بازارهای بورس و فعالیت های بانک هوا 

 در زندگی عمومی تاثیر بسزائی داشته است.

پیش از ادامه مطلب بوه یوک نوکوتوه اشواره کونوم و آن 

اینکه مارکس در توصیف و تحلویول سورموایوه در جولود 

دوم کاپیتال بسیار از محاسبات ریاضی و روش هوای 
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 حسابداری استفاده کرده است.                                                                                            

می دانیم موفواهویوم حسوابوداری بوا واژه هوای عومووموی 

گوناگونی موانونود سورموایوه، دارائوی، بودهوی، درآمود و 

هووزیوونووه و در سووطوووح تووفووصوویوولووی و جووزئووی توور بووا 

اصطالحاتی نظیور دارائوی هوای ثوابوت یوا بولونودمودت، 

دارائی های جاری، سرمایه در گوردش، قویوموت توموام 

شده کاال، دستمزد، مواد، سربار تولید، موجودی موواد 

وکاال،حاشیه سود تولید، سود یوا زیوان، ارزش اسوموی 

سهوام، ارزش بوازار سوهوام و بسویواری اصوطوالحوات 

دیگور سوروکوار دارد. کواربورد دانوش حسوابوداری در 

موسسات و شرکت های بزرگ یا کوچک، دولوتوی یوا 

خصوصی،داخلی یا بین المللی آنقدر افزایش یافتوه کوه 

با نقش سرمایه عجین شده است. یکی از کواربوردهوای 

محوری حسابداری، تعیین سود یوا زیوان مووسوسوه در 

یک سال یا دوره موالوی اسوت. تووضویوح آنوکوه نوتویوجوه 

درآمدها و هزینه ها، سود یا زیان موسوسوه را توعویویون 

می کند.هزینه ها شوامول دسوتوموزد، موواد مصورفوی و 

سایر هزینه های تولید)سربار تولیود( کوه قویوموت توموام 

شده کاال را تشکیل می دهد می باشد وهمچنین هوزیونوه 

های اداری، بازاریابی و فروش را دربور موی گویورد. 

تمامی این هزینه ها به قیمت خریداری شده در دفواتور 

حسابداری ثبوت موی شوود. در ایون بویون، حسوابوداران 

هزینه استهالک ماشین آالت و دارائوی هوای ثوابوت را 

که جایگاه ویژه ای در هزینه های سرمایه دارد و در 

دوره های قبل خریداری شده ویا در دوره جاری تهیوه 

شده و در دوره های آتی نیز قابل استفواده خوواهود بوود 

برای دوره  مالی مورد نظر محاسبه می کنند. حوقووق 

های سرپرستان و مدیران مویوانوی و رده بواال نویوز بوه 

حساب می آید. با احتساب این مجموعه، بدیون تورتویوب 

قیمت تمام شده ای به دست موی آیود کوه آن را قویوموت 

تمام شده حسابداری مدیریت می نامند و با استوفواده از 

آن مدیران تصمیم گیرنده پیش بینی می کنند با فوروش 

کاالیشان با قیمت های فوروش و قوابول عورضوه و در 

رقابت با رقیبان چه مقدار سود قابل تحقق خواهد بوود. 

در هر صورت برای ماندن، حفظ سهم یا افوزودن بور 

سهم خویش در بازار و همچنین حفظ سود یوا افوزایوش 

آن ویا حتی جلوگیری از زیان، مدیران می کوشنود از 

دو جهت قیوموت توموام شوده کواال را کواهوش دهونود. از 

طریق تغییر درشرائط و وضعیت نیروی کار موسسوه 

مثال افزایش بوهوره وری آن یوا کواهوش دسوتوموزدهوا و 

امتیازات وسایر شوگوردهوا، هور کودام کوه در بوازه و 

دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بولونودمودت قوابول 

پیاده کردن باشد ویا تغیویور در شورائوط کواال یوا کسوب 

وکار و شغل. آنچه از تفاوت فروش و هزینه به دسوت 

می آید سود است و نکته جالب ایونوکوه وقوتوی مودیوران 

می کوشند قیمت تمام شده را کاهش دهند می دانند کوه 

عوامل هزینه مانند مواد ، انرژی مصورفوی و هوزیونوه 

هائی را که باید از بازار و خارج از کنترل خود تهویوه 

نمایند تغییری نخواهد کرد پس می موانود دسوتوموزد کوه 

کاهش موطولوق ویوا نسوبوی آن )نسوبوت بوه بوهوره وری 

نیروی کار(در چشم انوداز قورارموی گویورد. حوال ایون 

منطق پیش می آید که اگر راز مهم کاهش قیموت توموام 

شده نهایتا در کاهش قیمت نسوبوی نویوروی کوار نوهوفوتوه 

است که سود را تضمین می کند یوا افوزایوش موی دهود 

پس اصل و منشا سود نیز نوموی تووانود در رازآمویوزی 

قیمت های بازار و عرضه وتقاضا پنهان شوود و ایون 

به معنای آن است که این نیروی کار است کوه ارزش 

و ارزش اضافی یا سود را خلق می کونود در حوالویوکوه 

صاحب سرمایه در این اندیشه عوواموانوه خوود غووطوه 

ور است که سوود، نواشوی از خوریود ارزانوتور عووامول 

هزینه است. طبعا اگر سرمایه دار یوا تودارکواتوچوی او 

مثال مواد مصرفی را ارزانتر از قیوموت بوازار بوخورد 

قیمت تمام شده ومتعاقبا سود سرمایه دار افوزایوش موی 

یابد اما این بدان معنی است کوه فوروشونوده موواد سوود 

کمتری می برد و این محاسبه بوچوه گوانوه نوموی تووانود 

توضیحی برای افوزایوش عوظویوم ارزش هوا و ثوروتوی 

بدهد که در جامعه خلق می شود چون بر مبنای منطق 

عامیانه "سود در خرید ارزان است" نباید هیوچ موازاد 

وثوروتووی خوولووق شووود زیورا سوود یووکوی بوورابور ضوورر 

دیگریست. نکته دیوگور کوه در بواال بوه آن اشواره شود 

موضوع ماشین آالت وگورایوش بوه انوبواشوت سورموایوه 

داری اسوت کوه موارکوس اهوومویوت آن را در افوزایووش 

ارزش نسبی ماشین آالت بخش یک تولید )بخش تولیود 

کاالهای تولیدی( دنبال کرد تا عودم توعوادل سواخوتواری 

در نووظووام سوورمووایووه داری را نشووان دهوود امووا بووایوود 

خاطرنشان کرد که ایون خصووصویوت یوعونوی انوبواشوت 

سرمایه و افزایش ارزش نسبی ماشین آالت در بوخوش 

تولید کاالهای مصرفی )بخش دو تولویود( هوم صوورت 

می گیرد. موضوع بحث  ما استهالکی است کوه واحود 

حسابداری موسسه آن را در قیمت تموام شوده خوود بوه 

حساب می آورد و بخش چشمگیری از مبلغ هزینه هوا 

را دربر می گیرد پس سرمایه دار هیچ هوزیونوه ای را 

در محاسبه قیمت تمام شده کاالی خود و سودش از قلم 

 نمی اندازد.

بدیون تورتویوب نوظوریوه کوارل موارکوس بوا روش هوای 

کاربردی حسابداری در تعیین سوود هوموخووانوی دارد. 

البته آنچه در محاسبات حسابداری بوه حسواب موی آیود 

دسوتوموزد نویوروی کواراسوت و ایون دانوش نوموی تووانوود 

افووزایووش موویووزان مصوورف انوورژی فووکووری و بوودنووی 

کارگران را در اثر افزایش شدت کار که موجب تولید 

بیشتر کاال یا خدمت در زمان معین می شود موحواسوبوه 

نماید)ظاهرا این وظیفه به عوهوده دانوش پوزشوکوی موی 

باشد( اما حسابداری با نتای  ایون افوزایوش بوهوره وری 

آشنا است آن هم وقتی که موجب می شود قیوموت توموام 

شده کاال کواهوش موی یوابود. طوبوعوا دانوش حسوابوداری، 

شعف و شوادی سورموایوه داران و مودیورانشوان را در 

حالی که ازخوشحوالوی در پووسوت خوود نوموی گونوجونود 

وجشن کاهش قیمت تمام شده را می گیورنود نویوز نوموی 

 تواند محاسبه کند.
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 به سوی خالقیت زدایی

 قسمت اول: دور ریختن بار های اضافی

 رهام یگانه

آیا خالقیت زاده ی فضایی مبهم و تاریک به نام 

ناخودآگاه شخص است یا اساسا ریشه در مناسبات 

اجتماعی دارد؟ آن چیزی که باعث می شود رنگ ها 

و اشکال و اصوات، طوری با هم ترکیب شوند که ما 

 را تحت تاثیر قرار دهد، از کجا می آید؟ 

ما هر ثانیه تحت تاثیر نظام های بازنمایانه هستیم و 

به میانجی همین نظام هاست که زندگی می کنیم و 

پدیده ها را درک می کنیم. نظامی که طبقه حاکم، 

سازمان دهی کرده تا در نهایت منفعت خود، یعنی 

تولید ارزش اضافی را تضمین کند. نظامی که گویی 

تنها نظام موجود است و هر فرم زندگی خارج از آن، 

نابجا، غیر رسمی و احتماال غیرعادی حساب می 

 شود! 

این نظام، درون جامعه نمایش تنظیم شده تا شکست 

هرگونه تخیل رهایی بخش و فراروی از این ساختار 

را تضمین کند. و به نحوی این منطق بارگذاری شده 

که انگار همه چیز طبیعی و طبق روال معمول است 

و این روند عادی سازی همزمان روند مبتذل سازی 

را هم تقویت می کند. این یعنی فاجعه! ما در جهانی 

زندگی می کنیم که مطابق نقش بورژوازی به عنوان 

طبقه حاکم، ساخته و همزمان تخریب می شود! این 

چیزی است که برای آیندگان به ارث می رسد و 

 چیزی نیست جز بار  گذشتگان در لباس های جدید! 

آن روی سکه اتفاقا خصلت انقالبی بورژوازی است. 

اما انقالبی درون سیستمی و البته جهانی! انقالبی دائم 

در ابزار های تولید و مناسبات تولید. پیشرفت پر 

شتاب تکنولوژی و تسهیل وسایل ارتباطی، تمامی 

  1396مهر -شماره سیزدهم  -سال دوم  
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جوامع در سطح جهان را مسخ جامعه نمایش کرده 

است. بمباران پیام از طریق رسانه هاست که بر 

انسان فرود می آید و سیستم ادراک ما را به کل 

بازتولید می کند. این خالقیت بورژوایی حتی درون 

شخصی ترین روابط روزمره ی انسان ها نفوذ کرده. 

از رابطه ی جنسی و مد و زیبایی گرفته تا هرگونه 

 علم انسانی.

این جهانی است که همگان در راستای ارضای میل  

"دیگری بزرگ" می کوشند. فیلمساز موفق کسی 

است که در جشنواره ها جایزه می برد! فیلم خوب، 

فیلمی است که مصرف می شود و به سطل آشغال 

پرتاب می شود! منتقد خوب کسی است که در 

معروف ترین نشریات، نقد به اصطالح "سازنده" می 

نویسد. او کسی است که سطحی ترین مسائل را به 

پیچیده ترین روش ممکن تفسیر می کند! آدم محبوب 

جامعه کسی است که میلیون ها فالوور دارد! آدم 

موفق باالترین مدرک تحصیلی را دارد و یک 

خانواده ی "سالم" تشکیل داده است! آدم موفق و باب 

میل سیستم، سرمایه دار است! روشنفکر پیشرو کسی 

است که بگوید: ))نه فاشیسم نه کمونیسم فقط پست 

مدرنیسم!(( و اما انقالبی کسی است که تا تمام 

مناسبات اجتماعی موجود را از بین نبرد به اهدافش 

نمی رسد! بله! باید تمام نظام های اجتماعی و سیاسی 

موجود را بر انداخت. راهی وجود ندارد. هنرمند هم 

در این نظام کارگری است که کاال تولید می کند ... 

کاالیی که تفاوت چندانی با یک قوطی کوکاکوال 

 ندارد!

هنرمند حقیقی باید بتواند از اسلحه نقد زیباشناسانه، 

برای خلق رابطه ی اجتماعی نو و رادیکال در 

آفرینش، استفاده نماید. باید از اسلحه نقد برای تهدید 

آیندگان از خطرات پیش رو استفاده کرد و گذشته را 

دور ریخت. هنرمند باید خالقیت ارثی را نابود و 

خالقیت آگاهانه و ارادی را جایگزین کند. انسان باید 

ایده پردازی کند و ذهن خود را فعاالنه درگیر ساختن 

 واقعیت کند نه اینکه تماشاگر ایده ها و تاریخ بماند.

جنبش های هنری باید تمام تئوری های محافظه 

کارانه را از ریشه بزنند. باید آرامش، سرخوشی 

نفرت انگیز و سلطه ی گالری ها، موزه ها و فستیوال 

ها را در هم شکست. باید "ایسم" های درخودمانده و 

دست و پا گیر را به قبرستان تاریخ بسپاریم. ما 

ناهنجاری و نابجایی را مقابل هنجارمندی دروغین و 

نظم تر و تمیز تماشایی موجود قرار خواهیم داد. ما به 

مثابه یک جنبش، با یک مانیفست هنری تمام عیار 

تاریخ را می شکافیم. ما آزادی هنری و خالقیت را 

در راستای آزادی تمامی انسان ها و نابودی نظم 

طبقاتی می خواهیم. این همان چیزی است که ما بهش 

 میگوییم "خالقیت اضطراری".

  ادامه دارد...

  1396مهر -شماره سیزدهم  -سال دوم 
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 بیانیه مشترک 

 

با سلب حق حیات از کولبران و کارگران امنیت جامعه 

  .تضمین نخواهد شد

 

 جان برای نان 

 نان برای جان

کارگران کولبر انسان های شریفی هستند کوه بوه دلویول بویوکواری و نوبوود 

شرایط کاری مناسب و شغولوی پوایودار در اسوتوان هوای مورزی در ازای 

دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسویوار خوود را بوه دسوت کووران 

حوادث می سپارند و در سخترین شرایط موجود برای رسیدن به لقمه ای 

نان ، در این راه قدم میگذارند و متاسفانه بیشترشان به سالمتی به موقوصود 

 . نمی رسند و جان خود را از دست می دهند

به هیچ وجه  کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با گزینه 

مرگ با انها روبرو شویم بلکه کولبران کارگران به ستوه آمده ای هسوتونود 

که به علت بیکاری و نبود شغل و عدم توسعه یافتوگوی مونوطوقوه ، توقوسویوم 

ناعادالنه ثروت و بی توجهی مسولین به نیازها و در واقع اهمال خواستوه 

  . ها و مطالبات مردم ، کولبری به آنها تحمیل شده است

دولت به مثابوه تصومویوم گویورنوده و هودایوت (  ۱۳و   ۸۲طبق قانون ) ماده 

جامعه در مسیر رشد و توسعه یافتگی چند مسولیت مهم را در قبوال احواد 

 . جامعه بر عهده دارد

  . دولت موظف است برای شهروند ایرانی شغل ایجاد کند : ۳

دولت موظف است بورای شوهورونودان مسوکون و سورپونواه مونواسوب و  :۸

 .همچنین تحصیالت رایگان فراهم کند

علی الرغم اینکه متاسفانه دولت درمسیر فقر زدایوی وتووسوعوه نوتووانسوتوه 

برنامه هایش را تحقق ببخشد وتوکورار کشوتوار کوولوبورانوی کوه بوه نواحوق 

قاچاقچی نامیده می شوند به یک معضل وتهدید روانی برای جامعه تبدیول 

 .شده است

کارگران و کولبران بدون داشتن تشکالت کارگری خود و بوی بوهوره از  

بیمه و بیمه های بیکاری از مظلوم ترین و بی حقوق توریون بوخوش طوبوقوه 

کارگران ایران هستند که همانند همه ای کارگران  دچار اسوتوثوموار و بوی 

توجهی شده اند .کارگرانی که از سر گرسنگی ناچارند سالمت و زنودگوی 

 . خود را به خطر بیندازند

و اما در این چند روز تمامی دنیا شاهد مظولوومویوت و شوهوادت کوارگوران 

کولبر بانه و دو کارگر ساختمانی سنندج که بر اثر بی توجه ای مسوولویون 

به آتش کشیده شده اند بودند که باعث داغدار شدن خانواده ایون کوارگوران 

شد مطما با دیدن اینگونه موارد زخمی عمیق در دل طبقوه کوارگور ایوران 

به وجود خواهد امد که کارگران اگاه این شورایوط را فورامووش نوخوواهونود 

 کرد.

ما امضا کنندگان این بیانیه همچون انجمنها و نوهوادهوای مودنوی و صونوفوی 

ضمن همدردی با خانواده دو کارگر کولبر بانه ای و کوارگور سواخوتوموانوی 

سنندجی خواستار مجازات عاملین این دو حوادثوه و هوموچونویون خوواسوتوار 

پیگیری شرایط کارگر رضا شهابی که در اعتصاب غوذا بوه سور مویوبورد  

 . می باشیم

 

 انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان قم

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی گیالن

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی البرز)کرج(

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچ کار مشهد

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگالن

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی اندیشه

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری، حسن آباد 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز فارس

 موسسه فرهنگی و هنری کانی )شهر کانی سور(

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی نقاش کاشان

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال)خوزستان(

 انجمن کارگران ساختمانی بجنورد) خراسان شمالی(

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود)لرستان(

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی خن  استان فارس

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی صومعه سرای گیالن

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالمشهر

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی الهیجان

 انجمن کارگران ساختمانی البرز)قزوین(

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت

 کمیته معیشت و کار کانون رونان مریوان

 

  .اتحاد و همبستگی تنها راه حل نجات کارگران می باشد

 ۴۶/۶/۶۹ 
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 سرود انترناسیونال

 مترجم: جمشید هادیان 

 

 !زدگان برخیزید، ای فلک

 !برخیزید، ای در بند گرسنگی اسیران

 خرد در دهانۀ آتشفشان در غرش است،

 این آتشفشان ناگزیرِ آخر است،

 !لوح از نقش گذشته پاک کنیم

 !مردمان، بردگان، بپا خیزید! بپا خیزید

 زیربنای جهان در تحول است،

 !و ما که هیچیم همه چیز خواهیم شد

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

نه ناجی اعظم و اعالئی در اندیشۀ نجات 
 ]0ای] ماست، نه خدائی، نه قیصری، نه جرگه

کارگران! ما خود باید به نجات خویش 
 !برخیزیم

بیائید فرمان رهائی و خوشبختی همگانی 
 صادر کنیم،

 تا دزد گردن به اختیار پیش آورد،

 تا ذهن به سیاهچال افتاده نجات یابد

 مان خود بدمیم، در کورۀ آهنگری

 !و آهن را تا داغ است بکوبیم

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

کند، و قانون  دولت سرکوب می
 کالهبرداری،

 مکد، کشان را می زالوی مالیات خون محنت

 ای بر عهده اغنیا نیست، هیچ وظیفه

 حقوق فقرا عبارتی تو خالی بیش نیست،

 بس است دیگر در کنج حبس پوسیدن

 خواهد، برابری قوانین دیگری می

که حق بدون وظیفه و وظیفۀ بدون حق را در 
 !آن جائی نباشد

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

جالل و جبروت سالطین معادن و راه آهن 
 باری است، منظرۀ کراهت

چه اینان هیچگاه کاری جز دزدیدن کار ما 
 اند، نکرده

های درون خزائن این جماعت حاصل  شمش
 اند کارهای ماست که ذوب و در هم آمیخته

 مردم با اعالم فرمان استرداد این اموال،

 کنند خود مطالبه نمی  چیزی بیش از حق

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

های دروغین تخدیر  شاهان ما را به هوٰی

 کنند می

 !صلح کنیم با خود، جنگ کنیم با جباران

 ها اعالم اعتصاب کنیم، در ارتش

شان را  ها را رو باال بگیریم، صفوف لولۀ تفنگ
 !در هم بریزیم

این آدمیخواران اگر عزم قهرمان ساختن از 
 ما کنند،

های  یابند گلوله دیری نخواهد پائید که درمی
 های خودی است ما برای ژنرال

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

ما کارگرانیم، ما برزیگرانیم، ما اردوی عظیم 
 زحمتکشانیم 

 کره زمین متعلق به انسانهاست،

بیکارگان باید جای دیگری بدنبال مسکن 
 باشند

بساط سور و سات اینان از گوشت تن ما بر پا 
 است

اما چون این کرکسان و الشخوران در روزی 
 از همین روزها ناپدید شوند،

 خورشید جاودانه خواهد درخشید

 نبرد نهائی است این،

 !گرد هم آئیم

 و فردا

 انترناسیونال

 !بشریت را گرد هم خواهد آورد

[1] Tribune -  عنوانی برای هیئتی متشکل از دو یوا

سه قاضی منتخب با یا بدون سایر مقاموات نوظواموی یوا 
نظامی در جمهوری و امپراطوری رم. نوام آن در  شبه

بوود کوه  )tribi( اصل مشتق از هیئت نمایندگان قبوایول
گیری به آنوهوا توقوسویوم  مردم بمنظورهای نظامی و رای

شووده بووودنوود؛ چوویووزی درسووت شووبوویووه لووویووه جوورگووه در 
 .افغانستان
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حقیقت تاریخ در تضاد طبقاتی اش نهفته است. این نشریه گامی در 

جهت همراهی با طبقه ی بزرگِ تحت ستم در برابرنظام طبقه ی 

 کوچکِ صاحب سرمایه است .

 در صورت تمایل به همکاری و یا داشتن

 پیشنهاد میتوانید مقاالت، نظرات و انتقادات

 ارسال نمایید.  n.gam1395@gmail.comخود را به آدرس ایمیل 

 : امیرحسین محمدی فردسردبیر

 )زیر نظر هیئت تحریریه(  

 پیشکو فاتحی، علی ایران پور و رهام یگانههمکاران این شماره:         


