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جهشهای ویروس    بحبوحۀدر  خانواده هایشان اعضای کارگران و زحمتکشان و 

را در   بیشترین مبتالیان و قربانیان  ، ی کرونابیمارپیاپی  هایو موج نوزده -  کووید

  نوزده، -کووید   در پاندمی   مولدنیروی  کار  شدیدتر   استثمار  . دن جهان تشکیل میده 

بر طبق  ، آموزشی -بهداشتی  -یمنیحداقل امکانات ابه رغم محرومیت دائمی از 

کارگران   شده است. تشدید  ،هسرمای  هر چه بیشتر   نباشتا سخت ایستای   منطق  

، سازمان ، تئوریسینهار خانه بمانید« از سوی نمایندگاندهنگامیکه شعار »



  ، دهکدۀ جهانیو آموزشهای پزشکی   بهداشت   درمان،وزارت  بهداشت جهانی و  

چیزی به غیر از فروش    ،، تبلیغ و ترویج میشوداعالمو مکانیکی   طوطی وار

، آنان نمیتوانند صبر کنند  ندارند  تداوم زندگی  برای به کارفرمایان ی کارشاننیرو 

کمرشکن   های  فشار ند درهمانطور که نمیتوان  ،تا واکسن کرونا درست شود

،  دن پوشی کن  چشم دستمزدها، از بازار کار یا تا زمان افزایش  ناچیز   اقتصادی

نیروی   ، اال، فروش ندارندچیزی برای   ،دن ندار اناندوخته ای نظیر سرمایه دار

کار و    آنتی تز  مالکیت خصوصی و وجهی از   به عنوان محصول  پس،   کار خود !

نیروی   د؛شنخوی ت  افزونتر  ثروت و فالک د  تولی   مجبور بهدر هر شرایطی  سرمایه

انه بمانند و کوچکترین  در خ  صاحبان سرمایه میشود که استثماربیرحمانه کارشان 

حتی در   -ییرناپذیر روابط سرمایه داری و تدوام بازتولید آنبه سرشت  تغ  تلنگری

  گونه تخفیف درهر   بهباور  براین،  بنا  نخورد.  -کرونا شرایط همه گیری بیماری

  -بهداشتی وضعیت  به   ، تدبیر و توجه ایات تمهید  ،کار  مولدنیروی  استثمار میزان  

  تولیدی هایبخصوص در عرصه   کرونا،  پاندمی در شرایط   کارگران ایمنی  

بی    ،، در سیستم ضد کار و کارگرشرایط کار از سرمایه تبعیت ، بر طبق  رسودآو 

باید در  مذکورتولیدی   هایحوزه  ماشینهای چرخۀ اساس خواهد بود.  پایه و 

 ،زمان شیوع بیماریدر تولید و بازتولید سرمایه  چرا ازبی چون و   پاسداری  

 دریافت در ازای ،هزینۀ تولید شتر  با کاهش بی  مولدنیروی    بچرخند و تندتر 

 . داستثمار شو  افزونتر ،زیر خط فالکت در ایران[] -دستمزد مادون فیزیولوژیک

  منتها،استثمار، ممکن است.  دی تشد ق یجبران کاهش تعداد کارگران از طرهرآینه،  

  تواندیاستثمار م شی لحاظ، افزا نیاست. بد  یعبور رقابلیو غ  نیحدود مع یدارا

 کند.  ی ری از آن جلوگ  یبه کل ست ی ، قادر ن ولی .  کندمهار  را سود کاهش نرخ

سی و  هزار کارگر گشتارگاهها در  چهاربیش از  ،این مطلب در هنگام نگارش 

مبتال شده  به بیماری کرونا [، صنعتی و متمدنپیشرفته ]  یاروپا در مکانهفت 

ویروس کرونا  درگیر  یک کشتارگاه   کارگر    ز هزار و پانصددر آلمان بیش ااند؛ 

  های هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، ایرلند و  و تعداد مبتالیان در کارخانه شده اند



برای   ،بستری آماده به مثابۀ ، کشتارگاههای آمریکاکشیده است.. سر به فلک 

و هشتصد و   هزار بیست و سهو حداقل  ه استشناسایی شد نوزده شیوع کووید

نفر جان باخته   صد و شانزدهو  بیماراین کشور کارگر کشتارگاه در  بیست و سه

 اند. 

نقل از  وان   در ایاالت متحده، به محیط زیست حمایت از  شان توماس، از بنیاد 

های  در کشتارگاهست. زا ها اضطرابکشتارگاه  شرایط این»  در میگوید:ارث 

خیلی  زمان هزار نفر باشید. باید  معمولی ایاالت متحده ممکن است شاهد کار هم 

  سی و سهای ها انتظار دارند دقیقهاز آن گویندها به کارگران میسریع کار کنید. آن 

چرا که همه کنار    .هیچ جایی برای حرکت کردن نیستکنند.  مرغ را آویزان

دهند. خود را انجام می ترین حالت ممکن کارو به سریع ند  مشغولیکدیگر 

هیچ زمان استراحتی   .ندآور شب افراد جدیدی را سر کار میهر ها، کشتارگاه

هایشان استراحت داده یا قدمی بزنند.  توانند به دست د، یک لحظه هم نمیوجود ندار

. شدت و سرعت این شغل به  شویی بروند توانند به دستحتی اگر نیاز باشد نمی

   توانند آن را تصور کنند.«که بسیاری از افراد حتی نمی ستنحوی 

طیور و فراوردههای گوشتی   و   تمع تولید گوشت دامکارگران کشتارگاهها و مج

در حوزۀ   کنشگر سیاسی، پرکار و ساعی  گزارش مروج و در ایران نیز به  

 کشتارگاهدو اهها بعنوان کارگر مخفی در مدانشجویی که  -یارگرمبارزات ک

یکدیگر، در  فاصلۀ بسیار نزدیک به  در  به دلیل کار ، کار کرده است -ایران

در غرقابی از خون با چکمه های الستیکی و پیش بندهای بلند،   پایین،بسیار  دمای 

بهای آویزان از نقاله  انواع و اقسام چاقوهای سالخی، صفحه های فلزی سینی، قال 

  ،آویزان کردن الشه ها ،ا روی وان زیر قالبهادام و طیور، سقوط الشه ه گیرها،

ه سمت بخشهای جدا شدن سر، ب  سریعا   قالبهایی که الشه ها را نظارت و تنظیم  

در   م و روانشان سالخی میشود و میکند، جس  هدایتدست و پا و پوست کنی و ... 

پیش از پاندمی کرونا،  قرار دارند.  -کرونا  ویروس ابتالء و انتقال سریع عرض  م

  -پزشکی -الزامات بهداشتی  حداقلمجتمع گوشت در فقدان کارگران کشتارگاهها و  



مدیریتی تحت فشار سرعت و سنگینی کار ناشی از  -مهندسیو کنترلهای   ایمنی

، حمل کردن، نگه داشتن  یا هل دادن راکها  روی پا ایستادن طوالنی مدت، کشیدن

فعالیتهای تکراری در فرکانس باال، پوسچرهای نامناسب در هنگام کار،   اشیاء،

کاری  ساعت و  ، خوردن و آشامیدن، دستشویی رفتن،زمان ناکافی برای استراحت

  مزمن،  و بیخوابی اریهای گوناگون از جمله کمردردبه بیم  و...  بامداد،شب تا 

. مبتال میشدندو اسکولیوز اختالالت اسکلتی و عضالنی  سندرم تونل کارپال،

وزارت بهداشت  احبان کشتارگاهها و مجتمع گوشت،ص، نئولیبرال  دولت

لیدی گوشت دام و مراکز تو  چه  ،جمهوری اسالمی و دیگر نهادهای مربوطه 

 د یا به اسم خصوصی سازی ازآن  ن دولتی باش د یا خاص،نسهامی عام باش طیور،

آموزشی ساده، کاربردی و موثر در   -راهکارهای کنترلی از د،ن خودیها شده باش

تورهای ایجاد کنندۀ بیمارها،  جهت کاهش مواجهه کارگران با ریسک فاک

  خط] در هر واحدی مجتمع گوشتارگاهها و کشت  کارگران   . دن میکن  صرفنظر

  تخلیه شکم، چنگه زدن، آویزان کردن دام و طیور، سبد اندازی،ر کنی، ذبح و پ  

[  ....تعمیرات و نگهداری، سردخانه ها،  -بسته بندی، پخت ضایعات، یخ سازی

مدت زیادی   .دچار ازکارافتادگی میشوند در مدت کوتاهی ،شغول به کار باشندم

از جمله کشتارگاههای استان  ،کشتارگاههای دام و طیور ابتالء کارگران از 

ای مرغی و بیش از صد آنفوالنز ،تب کریمه کنگو به   سیستان و بلوچستان،

که کرونا به سراغشان آمده  ،نگذشته بیماری مشترک بین انسان و دام و طیور

تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی[ از که طرح ساماندهی ] گفتنی ست است.

بوده  جمهوری اسالمیر دستور کار سازمان دامپزشکی شصت و هشت دسال 

سنتی هستند.  کشتارگاهها، کماکان  اجرایی نشده است و بیشتر   است. اما، تا کنون

کشتارگاههای  با سودآور بودن راه اندازی    طرح ساماندهی کشتارگاهها  اجرای

یهای  زآن خود سازو  ا در روستاها و حوالی شهرهای بزرگ  غیرمجاز

و کامال  اعتبار خود را از از سکه افتاده  ،خصوصی سازی[]  کشتارگاهها مجاز



،  قال سریع بیماری کروناانت  بستربه   محل کار کارگران . اکنون، دست داده است

   شان مبدل گشته است. و جان باختن  بیماری

 رسانه های جهانی از کشتارگاهها و کارخانه های گوشت، در آمریکا هنگامیکه،

تلخ و   سکوت ماری کرونا یاد میکنند،به مثابۀ کانون انتقال بی و کشورهای دیگر  

بر وضعیت کارگران کشتارگاهها و مراکز تولید گوشت در ایران و  ریاکارانه ای 

ار  مولد و وضعیت بغرنج و  استثمار نیروی ک میزان مرگ و میر کارگران، 

مومی  مهندسی افکار ع  خبرسازی، سانسور و  ههای بنگا .خطرناک، مستولی ست 

در تمامی  عرصه  کرونا را بیماری، خطر ابتالء کارگران به  جمهوری اسالمی 

 .منکر میشوند  به حاشیه میکشانند یا  های تولیدی

  به بیماری کروناچساران گ کارگر کشتارگاه مرغ    ، خبر ابتالء خواهربه تازگی 

  و درپی غهای آلودهمر  و فروش  از توزیع کشتارگاه پسرا شایعه اعالم کردند.  

و سفارش  در رسانه ها بویراحد مدیر دامپزشکی کهکیلویه و    خودستایی  

معلوم نیست  تعطیل شد.   بطور موقت،  ،به شهروندان  شستشوی مرغها در خانه

داری از بیمۀ  برخور  عدم و با چند کارگر کشتارگاه مزبور به کرونا مبتال شده اند

بر اثر   رهاچه میزانی از مرگ و می  رند؟قرار دا دولتی، در چه وضعیت بغرنجی

تا کنون چند کارگر  به خانوارهای کارگری، مربوط میشود؟   در ایران کرونا

ن پرسشها نشان میدهد  پاسخ به ای جان سپرده اند؟کشتارگاه به دلیل بیماری کرونا 

   ی در پاندمی کرونا با هم هستیم« چقدر صحت دارد؟ ما همگ »

وق  گاهها و مجتمع گوشت با آنچه هر ساله به عنوان حقدستمزد کارگران کشتار 

قرارداد با  اعالم میشود، فاصله دارد و معموال  در بهترین حالت   ۀ کارگرانپای 

کارگران    بیشتر    بر اساس کار موظفی حساب میشود.از طریق پیمانکار  ،کارفرما

ه میزان  که صرفا ب   هستند رو به تزایدی نیروهایروزمزدند و کارگران روزمزد 

کارگران روزمزد تنها به  . کنندمزد دریافت می ،کنندروزهایی که کار می

کارگران ساختمانی، مسافرخانه ها، رستورانها، میادین میوه و تره بار خالصه  

خدماتی گوناگونی،    -در عرصه های تولیدی ند و به عنوان نیرویی مولدنمیشو



فصلی وجود ندارد،  همچنین، مزد و وزن ر آمار دقیقی از کارگرا هیچپراکنده اند. 

های جانبی قانون کار اعم از بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، بن  تاز کلیه حمای 

 خواربار، حق مسکن، گروه، رتبه، اضافه کاری، حقوق ثابت و مواردی از این

ر کشتارگاه در صورتیکه توان  بطور مثال، دستمزد یک کارگ    دست محرومند.

تا   یک میلیون و دویستماهی  ، تقریبا  داشته باشد را در روزگوسفند هزار ذبح 

سی هزار تومان برای هر گوسفند  ، هزار تومان است  یک میلیون و چهارصد

اک کردن هر گوسفند دریافت میکند. یک حساب  اضافه و هشتصد تومان برای پ 

چهار  ]  همسر و دو فرزند دارای هد که اگر کارگر کشتارگاه  سرانگشتی نشان مید

بتواند   را داشته باشد و  ،هزار گوسفند  روزانۀ دو  ذبح ؛ غیرممکنتوان  حتی ،  [نفره

قادر به  دو میلیون تومان در ماه برساندماهانۀ خود را به اندکی بیش از   دستمزد

مصوب میادین میوه و تره    بر اساس قیمت حتی  ،پرداخت هزینۀ خورد و خوراک 

اره خانه، هزینۀ آب و برق، گاز،  ، دیگر چه برسد به پرداخت ودیعه، اج یست بار ن 

تلفن و حمل و نقل، بیمه و .. که مخارج بسیار حیاتی و ابتدایی اند. مقایسۀ یک  

توسط  سبد معیشت ماهانۀ خانوار   ون و دویست هزار تومان، با نرخ اعالم شدۀمیلی

، برابر با  ماه سال نود و هشت شمسی در بهمن    رژیمکمیتۀ مزد شورای عالی کار  

در  ، اوج فاجعۀ زندگی کارگران کشتارگاهها رایلیون و نهصد هزار تومانچهار م

 به اثبات میرساند. ،و صعود هزینۀ زندگی  سال جاری با وجود پاندمی کرونا

ه پیمانکار بپردازند که درصدی متغییر و  اید ب دستمزد خود را ب  درصدی از البته،

قدرت  .ینه، بستگی داردبه سطح سود کارفرما و رابطۀ قیمت بازار با قیمت هز

  پیرو هزاران ترفند و خط فقر و نرخ تورم که   توجه به کشتارگاه با  خرید کارگران  

افزایش سرسام با ، نیست و  سازی جمهوری اسالمی زرادخانۀ آمار اعداد و ارقام  

افزایش و نوسانات   تنزل ارزش لایر و  در سال جاری،  آور اقالم اساسی و حیاتی

. اگر خط فقر را نه  فاصلۀ نجومی دارد  با هزینۀ زندگی، ..، قیمت ارز و  شدید  

در تهران و سایر شهرهای البته این رقم  ] ،اخیرا اعالم شد میلیون تومان که

در محاسبه های  حیاتی، –توجه به افزایش سطح عمومی کاالهای اساسی  بزرگ،



بر  حتی یریم  در نظر بگ ،[پانزده میلیون تومان نیز تخمین زده شده است میدانی

نیز قادر به تامین واحد   ، رژیم  خط فقر همواره جعلی   میزان  نرخ تورم و طبق 

  ، البته. ندذبح هزار گوسفند در روز، نیست الزم و ضروری انرژی و کالری برای

امنیت شغلی ندارند و ماهها  ین دستمزدهای نازل را پرداخت شوند!اگر هم

کشتارگاه ایالم که در سال نود و     نکارگرا  نظیر   دشان پرداخت نمیشوددستمز

کارگران ز ، شانزده ماه دستمزدی دریافت نکرده بودند. سال جاری، اهشت

:  میگوید  بیست و سه آبانماه نود و هشت  پنجشنبهمورخ   ،گلند مرغ کشتارگاه 

پرداخت اقساط ما با مشکل   .مینکرد  افتی چهار ماه است که حقوق در کینزد]

از کشتارگاه مرغ   یگری د  کارگر .افتاده است  عقب مانی اهاجاره خانه ،مواجه شده

به زنان کارگر کشتارگاه اشاره میکند   انه،ی حقوق ماه افتیاز عدم در  هی گال با گلند

  گزارش  که به مدت چهار ماه است هیچگونه دستمزدی دریافت نکرده اند.

ن اضافه میکند که کارگرا خبرگزاری ایسنا مورخ هشت اردیبهشت سال جاری،

 روزمزد قربانیان اصلی بیماری کرونا بوده و هستند. 

برون   یهاراه  یتمام   ،یتداوم رکود تورم   به موازات   یاقتصاد یبحران ساختار 

. در این میان،  ساخته است رممکنی غ  ،یو عمل   یواقع ثیح  بحران را از از شد،

مرغ   اهکشتارگنیروی کار روی آورده اند.   شدید کارفرمایان از دیرباز به تعدیل

با تعداد   نود و سه الی نود و چهار  یهاشهر گلند استان گلستان در سال یصنعت

درصد نیروی کار  ،اکنون .کردیم  تی فعال یانسان  یرو ی ن  ششصد و پنجاه

سرعت و هجم کار   ،در عوض کشتارگاه  مزبور هفتاد درصد، کاهش یافته است. 

یش بی سابقۀ هزینۀ تولید  با افزا سرمایه داران قدرمسلم، را افزایش میدهند.

کارگران به بیماری کرونا   ابتالء  به منظور جلوگیری از صرف پول به حاضر 

تولید و بازتولید   کانون    و غیرمجاز، کشتارگاههای سنتی    نیستند. مضاف بر این،

  کارگران نخستین میزبان و بدن  زیر کار خرد شدۀ  انواع و اقسام پاتوژن هستند

  پاتوژنهاست.



شنود. تالش  وقت هیچ کسی نمی ی نیست که ما داریم. صدای ماها رو هیچ»زندگ 

کنیم فقط زنده بمونیم. کارگرها اینجا قراردادی، بر حسب ساعت موظفی  می

دستمزد میگیرند، سفید امضاء یا اصال قراردادی ندارند، بیشتر دستمزدمان را باید  

سر گوسفند، دل و روده  صبح میاییم چهار  میکنیم،بدهیم به پیمانکار، سالخی 

و   تومان گوسفند سوا کنیم، توان خریدن گوشت گوسفند کیلویی صد و بیست هزار

گوساله کیلویی نود هزار تومانی و مرغ گرم کیلویی بیست هزار تومانی و یخ زدۀ  

پانزده هزار تومانی، برای زن و بچه هایمان نداریم. هزینۀ ثبت نام مدارس از  

میلیون تومان است که شامل مخارج در طول مدت تحصیل    شانزده میلیون تا سی

سی  تامان دچار میشوند. از کجا شانزده  نمیشود. بچه هایمان به روزگار خود

میلیون تومان پول بیاوریم؟ سفرۀ ما از نان خالی شده دیگر چه برسد به گوشت  

 مرغ و گوسفندی خودمان تولید میکنیم..«   

 

 

 

 

  نرخ تورم ، سقوط ارزش لایر شی و افزا ید اقتصادکاهش نرخ رش  ؛یرکود تورم 

  یافزونتر، ناش یدی تول یواحدها  ی  لی و تعط  یارز و  ورشکستگ  متیق شی و افزا

رکود   شیو ژرفا  یکاری ب دی به سود واردات، تشد  برالیدولت  نئول استی از س

که  یدارد. انسداد ،اجتماعی-یاقتصاد یساختار قیاز بحران عم تی حکا  یتورم



  ،یروزمزد، قرارداد ،یکارگران فصل ژهی رگران و زحمتکشان بوکا  اتی ح 

هر  ای کرونا   روسی و   یاز جمله کارگران کشتارگاهها را در پاندم  یبوم ،ی مان یپ 

و دام   بن بست رکود تورمی .کشدیم  یتباه ۀدم افزون به ورط ، یگرید روس ی و 

جعلی  واقعی و حتی   افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم  افزایش نقدینگی، 

  به الفاظ و ادبیات چپی، را ناکارآمد و  ازی آراستهیابافی بورژو به رغم رو رژیم، 

  ۀدر فاصل ند کهمحافظه کار ات شی تر، گرافاجعه بار . فایده کرده استبی  عمال  

خود را به    رق  ی ب کوبانیدست افشان و پا، یرزات خودجوش کارگراز مبا یادی ز

 شعار 

جماعت  نی ا در حقیقت، . زین کرده اندمدستمزد عادالنه حق مسلم ماست« »

که  دانند   ینم   ، به عمد تزویر میکنند یا عادالنه شود  تواندی م   یدار هی سرما ندی گویم

برابر    ای کمتر  یاگر ارزش اضاف . ستا دهی دستمزد با اضافه ارزش در هم تن 

نظام    چی در ه ن،ی . بنابرا ستی ن انی در م «ی»سود گری دستمزد کارگر شود، آنگاه د

. در یست ممکن نان  پ س رو، محافظه کار ۀبکاران ی فر یالبافی خ یدار هی سرما

که برابر یا بیشتر از ارزش   برود اال ب  یمولد به اندازه ا یروی دستمزد ن کهی صورت

  رسدی به صفر م یارزش اضاف ،به زعم محافظه کاران عادالنه شود[] اضافی شود

محافظه   شاتی گرا همین از  با استفاده یدار هی در کار نخواهد بود. سرما یو سود

مبارزات   ی، از رشد و اعتالیو توخال  بانهیبا القاب دهان پرکن، عوام فر کار

  .کندیم  یریجلوگ  ،شدن سود یو اجتماع  یاسی س درتکارگران تا کسب ق یصنف

در ظاهر برای مبارزات کارگران سینه چاک میدهند و دنبال  محافظه کارانی که 

ظام  نه تنها احتمال انسانی شدن ن   ،یه داری هستندمزد عادالنه در سیستم سرما

به مبارزات کارگری تزریق میکنند. بلکه،   سرمایه داری در ایران و جهان را

تی طبقاتی اند و به عوض دامن زدن بیشتر به تضادها و استفادۀ انقالبی  دنبال آش

کنند یا از بحرانهایی مانند کرونا که انقالبیون به گفتۀ لنین باید فرصت ایجاد 

،  معتقدند   . اینان،حداقل بلد باشند از فرصت استفاده کنند، صلح موعظه میکنند

و دستگاه  ،و سپاه پاسداران  نئولیبرال دولت صاحبان سرمایه در ایران، خامنه ای،



  ،تحت نام  شورای عالی کار و کارفرمایان و..عریض و طویل ضد کارگری  

که ارزش اضافی  عادالنه[ افزایش دهند ان را به گونه ای ]قادرند دستمزد کارگر

 یارزش اضاف و ارتزاق استخراج حال آنکه،   به صفر برسد و اساسا  شکل نگیرد.

  هی نظام سرمادر کار مزدبگیری   کارگران  سارتا شرط شیپ   د،ی تول ندی از فرا

مگر با  ،را منتفی سازدخود  که است و هرگز نمیتواند تا حدی افزایش یابد  یدار

نکتۀ راقمان   لتاریا و سیادت  طبقۀ کارگر. پرو  دیکتاتوریبورژوازی،   خلع سالح

البته  دستمزد که با دولت بر سر    متشکلمخالفت با چانه زنی کارگران    این سطور،

که در بستر    یا افزایش دستمزد فیزیولوژیک نیست و  چانه زنی بر سر هیچ است

  موضوع نشسته است که . کنه مطلب در این بن بست رکود تورمی بی فایده است

ستی  راه حلهای اکونومی  به ءبه معنای اکتفاطرفداری از مبارزات صنفی کارگران 

قی برای برون شد از تنها راه حل پایدار و متر و تردیونیستی و .. اعراض از 

که قادر باشد  یستم ی سپی ریزی   انقالب و گذار به سوسیالیسم، وضعیت موجود،

، بسازد ینی نو یالگو  یجامعه را بر مبنا،  درآوردقتصاد را تحت کنترل خود ا

هر   ، نیست.رکود و تورم را به تعادل برساند ری دو متغ  نی و رابطه باقتصاد پایدار 

  عتری کارگران به دخالت وس ازی ن  رد،یگیشدت م یاقتصاد یختگ ی اندازه ازهم گس

  یوندر ک ی الکتی از د  ی. موضوعابدی   یم  یو امور کارخانه فزون  دی در اداره تول

پست خود    تی به موقع خواهدی نم  که  ی. کارگر ردی گ  یسرچشمه م ی مبارزه طبقات 

جز   یراه حل  ،بالواسطه خود و حفظ کارش  یاز هست  انتی ص یتن دهد، برا

را از   هی کارگران سرما ،ی خ یبلحاظ تار  ندارد.  دی تر در اداره تول دخالت فعال

 یب ستون اصلاعتصا یها تهی. کمرندی گ یضرب م ریکارخانه ز  دی مرکز تول

 یکاف  اما، .دارند یا ژهی و  یو اقتصاد  یاسی س تی اهم.  اند یکارگر یشوراها

در  .باشد ندهی آ یجدا از چشم انداز برا تواندینم دی . جنبش کنترل تول ستندی ن 

  طبقه کارگر،تجربه و آگاهی مشترک   اینصورت، راه به جایی نخواهد برد. البته،

صنفی   –ایی کی چارچوب کار سند  یگاه عبور از آ یبرا  گری د  یمحتاج اندامها

و هر چه قدرتمندتر شدن    یانقالب   و یعامل سوبژکت  و   متشکل یانقالب شرو ی پ است. 



در عمل و نه حرفها و شعارهای  که  ضرورت پیدا میکند رو   نی از هم  -آن

اینگونه   افشاء سازد که راتحت نام همراهی با کارگران   هرز یعلفها  بیرونی،

  ،ی قهر انقالب  ا،ی پرولتار  یکتاتوریاز د  یگردان یبا رو توانی م  ای گو  وانمود نسازند؛

حق مسلم   و   شاهانه کنار آمد هی تز کار و سرما یو ... با آنت یپرولتر  یدموکراس

را از قهر و    یمبارزه طبقات از سرمایه داری گرفت!  « را  » مزد عادالنه

را به  مزدی و امحاء کار  یو خلع سالح بورژواز سازند یخال خود سم  ی آنتاگون

خواستهای  مکررا  ضمیمه و زاییدۀ  کارگر ایران را طبقۀ . اندازندی ب تعویق

هیچ فحوایی بهتر   نهادینه سازند!   بورژوازی سازند و بردگی مزدی را  عادالنه[

  ییو رها  یبرابراز این جملۀ رفیق لنین، تئوریسین و رهبر انقالبی نیست؛ » 

. در نهایت، آنچه در  باشد هی ار از ستم سرماک  یی  رها هی عل  اگر ست،ی ن   شی ب  یب ی فر

دستور کار است این نیست که ]چگونه مزد بهتری برای بردگان مزدی مهیا 

بر جامعه    [ بلکه، انحالل کار مزدی و تغییر بنیادین نظم مستقر مارکس سازیم.

 است.  

  که  ییمکانها و   بحران زده یدر حوزه ها ،دستمزدها و تنزل امکانات کاهش  

 .شودی اعمال م  ساده تر و بهتر در دسترس باشد، مت ی کار ارزان ق  یرو ی ن 

در روستاها و دور از شهر واقع شده اند. بدیهی   نیز کشتارگاهها و مجتمع گوشت

و آشکار است که دلیل این موضوع کنترل الودگی شهرها و محافظت از محیط  

 ردیرویک با   جمهوری اسالمیدر  ،زمین  نیروی کار،زیرا،  نیست.زیست 

واحد   در آن   ،به محیط زیست و شیوۀ تولید سرمایه داری  ایدئولوژیک و مذهبی

اکولوژیستی در مناسبات  . بنابراین، حداقل مالحظات  میشوندو تخریب استثمار 

لکه، بحران اکولوژیستی را ب  ، نمی گنجد.تولید، توزیع و مصرف سرمایه داری

از زمین و دنیای سبز و نیلگون   و ژرفتر میسازد که بیگانگی انسان تر  گسترده 

رپایی  بنابراین، هدف از ب  در بیگانگی انسان از کار، ریشه دارد. یپیرامون 

د از  ا بهره کشی شدی در روستاها و حاشیۀ شهره غیرمجاز ، به ویژه کشتارگاهها

  روستاییان، جوانان بومی متقاضی کار، دورافتاده،؛  بی چیزترینهای  نیروی کار  



بدون مدرک  و مردان ، کودکان، زنانژه از کشور افغانستانمهاجران به وی 

طرح سپاه برای  تحت لوای پروژههای مزورانۀ  و فاقد مجوز کار ییشناسا

پروازبندی دامی، کارآفرینی برای روستانشینان،  خودکفایی در تولید گوشت، 

، سپاه پاسداران بیش از دو هزار و صد واحد  سال نود و هفتصورت میگیرد. 

تنها در روستاها و حوالی شهر زاهدان   و کشتارگاه،  رش دام سبک و سنگینپرو

ا  روستاییان ب به بهانۀ اشتغال زایی  بلوچستان،  -واقع در استان محروم سیستان

راه اندازی کرده   [،بخوانید تخریب محیط زیستبهره برداری از شرایط اقلیمی ]

 . است

 

 

در اشکال  ی اب ی که در صورت سازمان تندقوه ای هسبال لی کارگران روزمزد، پتانس 

  ۀمتشکل طبق شتازی و مدد  پ  یاریبه   از کف  کشتارگاهها و کارخانه ها،گوناگون 

  اری بس ریتاث   و ، سهم کرونا  یاز پاندم ارانهی ش و ه یانقالب نه،ی به  ۀکارگر و استفاد

رد  و متحد، خ  کپارچهی  یطبقات  ۀمقابل  ،یطبقات ۀو اعتالء مبارز  شبردی در پ  یموثر

  پرهیزو  یو خرده بورژواز  یبورژواز ی  مبارزات  ی  و چارچوبها یکردن اغواگر

   د.ن دار ،ی طلب دی از هر گونه تجد 

و   هاکرایه خانه  مبلغ ودیعه، نجومی    با افزایش ،و تعیین کننده این نیروی مولد

در   امسال درصدی نرخ اجاره بهای مسکن در تیر ماه سی و پنجافزایش ] مسکن

روند رو به رشد  گرانی و افزایش قیمت  به موازات   گذشته[ تیر ماه سالمقایسه با 



و    بیشترخرید    ، تنزل قدرتاساسی و ابتدایی خانوارهای کارگری مایحتاج

  کانتینری-رگاهها، زندگی کانکسیدر حوالی کشتادستمزدهای پرداخت نشده، 

  ،از بیشمارها یک نمونه.  سپری میکنند یدشوار به روزگار چادرها در یا دارند

زندگی یک کارگر بدون قرارداد  کشتارگاه مرغ پاکدشت ورامین است که  حکایت  

با دستمزد یک میلیون و چهارصد هزار تومانی که بیشتر اوقات با تاخیر پرداخت  

از ده شب تا ده صبح کار میکند و  میشود و از آنجاییکه قراردادی هم ندارد، 

چهار عضو   با همراه پرداخت نشود،چ وجه  به هی  که دستمزدش ممکن است

خانواده اش به دلیل عدم توان پرداخت پانصد هزار تومان ودیعه و پانصد هزار 

تومان اجاره خانۀ یک اتاق گنبدی در کوچه های تنگ و باریک پاکدشت به  

 چادرنشینی پناه آورده است.

نژاد،    سرمایه داری همواره با تمایز قائل شدن بین کارگران بر اساس ملیت، 

تصویب قوانین ضد مهاجرتی حجم    با  و..  ، قانونی، غیرقانونی،جنسیت

عمال شرایطی    د و افزایش میدهفصلی را مضاء، روزمزد و سفید ا هایادقرارد

را   نیرویشان  ،و اقامت بخصوص بدون مجوز کار پناه جویان  بوجود می آورد که

باعث شقاق  ین ترتیب،. بدبه حراج بگذارند  در هر شرایط کاری و  به هر قیمتی

کارگران را به رقابت واداشته و علیه یکدیگر می شوراند و    در طبقۀ کارگر شده،

،  ررا برای ارتزاق  سرمایه دار از  ارزش اضافی افزونت بازار نیروی کار

   مساعدتر میسازد. 

 



 

  رکود تورمی، م،ی از تحر  کندیم  یسع  یانحصار – یسوداگر مال  یبورژواز

 مافیای کند.   ضد انقالبی ، بهره برداریو حتی پاندمی کرونا  ارز متی ق شی افزا

و رانت    قاچاقچی -، برادران دالل، امنیتینظامی  ایدئولوژیک، سیاسی، مخوف

  تابع به همراه تشکیالت نظامی سپاه پاسداران -امنیتی   -، الیگارشی مالیخوار 

  که به[ است ، بکشد کافران را که جزایشان اینالنصر الرعب ]شمشیر  مسلح به

پیشبرد سیاستهای  موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی در راستای

قانونی    ه انحصار خود درآوردن، تصاحب  ] ب  نئولیبرالیستی خصوصی سازی

بر صنایع نظامی،    [ تلفیق تیولداری و اقطاع بر حسب منابع عظیم تولید و ثروت

سسه های مو ت، سازندگی و عمران، نفت و گاز، مخابرات، واردات، صادرا

یحتاج روزانه نیز،  ما  اعتباری، تسلط دارند، از دیرباز سیطرۀ خود را بر -مالی

گری و  سوداگری، غارت  شامۀ سپاه پاسداران با برخورداری از .ستگسترش داده ا

پاندمی  لگری بیش از پیش وارد بازار  پرسود نیازهای ضروری و روزمرۀ چپاو 

پروتئینی  بهداشتی، موادخوراکی همچنین  -کرونا از جمله ماسک، مواد ضدعفونی 

در این فرایند پیچیده و مافیایی، با استیالی  . شده استمانند گوشت دام و طیور، 

کامل بر فرودگاهها، مرزها، قاچاق و بهره برداری مطلق از ارز دولتی و  

د و از آنجاییکه سود سریع و  ید طوالیی دار  واردات  گوشت  درتسهیالت مالی 

باشند یا نباشند، از  هم نیست که گوشتها به کرونا آلودهح است برایش م آسان مطر

تولید گوشت دام و طیور به استثمار شدید   عرصه های    با انحصار  سوی دیگر،

، بویژه مهاجران از کشور افغانستان، روستاییان، زنان سرپرست کارگران

زندان را سپری  قربانیان سیستم که دوران ،خانوارهای کارگری  کودکان   خانوار،

] نیروی کار بسیار ارزان  ---پیشینۀ خوبی برای کاریابی، ندارند کرده اند و  

می  مبادرت  آموزشی، -پزشکی -امکانات بهداشتی  قیمت[ در محیطی عاری از

صحنۀ مهیای   داخلیو مرغ  بازار گوشت عرصۀ واردات و  بدین ترتیب،  ورزد.

ان ریز و درشت طبقۀ حاکم شده است  ترکتازی فرمانده های سپاه و دیگر نمایندگ



دست یابند و خانوارهای  به سودهای کالن سیاسی  –که با قدرت اقتصادی 

    را به خاک سیاه بنشانند. رگاهها کارگری به ویژه کارگران کشتا

  نیبه بهتر رانی در ا ی  انحصار – یمال  یدار هی سرما یو جادررفتگ   یقوارگ یب 

هم انباشت  یرو   یگریپس از د  یکی تضادها را  ؛قد علم کرده است  ممکن،نحو  

سبب، قدرتمندتر   نی بد  د. یشتر میسازو امکان  ضرورت سوسیالیسم را ب   کندیم

کارگر در ارتباط با اعتراضات خودجوش   ۀشدن بخش آگاه و متشکل طبق

را به    ،یست یالی سوس یکرونا با دورنما  یماز پاند  یانقالب  یو بهره بردار  یکارگر

چراکه، پیام آوران  بیداری در رابطۀ زمان حال و   .دهدی هل م  خی تار  شخوانی پ 

  در رسوخ،  جستجوگر و پوینده،  وظایف رادیکال  کنونی با کلیت فرآیند تاریخی

گیز  ضد نفوذ فسادان حقایق خود بر مبارزات خودجوش،  و تثبیت    هژمونی

خواستهای اقتصادی  کارگران را به  تعالی   های بورژوایی، صورتهای اندیشه

  چشم انداز، در این میسر می سازند. طبقاتی، -بلندای تن زدن آگاهانۀ سیاسی

  در مسیر  طبقاتی  رادیکال  سیاست  به رهبری پیشتاز مسلح به  انقالب و سوسیالیسم

از تناقضات  ییاتنها راه ره  ،[طبقۀ در خود به طبقۀ برای خود] شکاف   بر  غلبه

برای این پیشروان متشکل    پاسکال،  ۀبه گفت ، است که جمهوری اسالمی  ی  ساختار

 .به هدف نهفته است دنی رس  ری نه در هدف که در مس یرستگاردر ایران، 

 



 

  

 

را به منظور نمایاندن   د نوزده«ی و کوو  نژادپرست یدار  هی سرما ؛ »نوشتار زیر 

سلطۀ سرمایه داری مالی بر دهکدۀ جهانی،   منافع مشترک طبقۀ کارگر در دوران  

به فارسی ترجمه کردیم و در اختیار خوانندگان قرار میدهیم. در برخی موارد، به  

تاکید بیشتر    به منظور  و  مبادرت ورزدیم   ، شفافیت به پانویسیبهترمنظور درک  

که همه   متن اضافه کردیمبه  توضیحاتی  برخی گزاره های نویسندۀ اصلی، روی

. این مطلب ترجمه و تلخیص متن اصلی به زبان  .در داخل قالب ] [ آمده استجا 

انگلیسی میباشد. آرزومندیم منظور نویسندۀ تیزبین را رسانده باشیم و اگر اشتباهی  

 وجود دارد، قصور ماست.

باری، کالم مانیفست کمونیسم » کمونیستها در پیکار پرولترهای ملل گوناگون،  

نان را صرف نظر از ملیت شان طرح میکنند و به حمایت از  منافع مشترک تمام آ

بانگی رسا و  معتبر است و   -آنها برمیخیزند..« بیش از هر دوران دیگری

میدهد؛ » در نهایِت امر انقالبی  انقالب اکتبر، هشدارمان همانطور که لنین، رهبر 

 یک مبارز انترناسیونالیست است.«   بودن، رفتار کردن همچون

 

 

 

 

 

 د نوزده مایه داری نژادپرست و کوویسر



  مارچبیست و سه کارخانۀ تولید گوشت مرغ جورجیا،  از زنان کارگر  

  خود را در کشتارگاهها و کارخانه  » زندگیسال دو هزار و بیست میالدی: 

 «  ها برای  مرغ به خطر می اندازیم

    آور فرش یکر نویسنده:

 راتی ترجمه و تالیف: آناهیتا اردوان و پریسا ب

 

 

دونالد ترامپ در بیست و هشتم آوریل سال جاری،کارخانه های مراحل تولید  

بیست و دو   حمایت از تولید، فعال نگاه داشت.گوشت را با سوء استفاده از قانون 

ارش این مطلب بدلیل  فراوردههای گوشتی در هنگام نگتولید گوشت و  کارخانۀ  

  جان باختن    اری کرونا، بسته شده اند.به بیم نیروی کار تعداد زیادی از ابتالء 

کارگران در صنایع مختلف، به ویژه، کشتارگاهها و کارخانه های تولید گوشت  

دام و طیور در آمریکا؛  شرکت تایسون فودز در جورجیا، ] جی بی اس هلدینگ،  

کارجیل میت سولوشن، سیسکو، اسمیت فیلد فودز و ...  کشتارگاهها و کارخانه  



 رو به فزونی دارد. ،ان[ فراورده های گوشتی در سراسر جههای گوشت و 

بیشترین نیروی کار شرکت تایسون را کارگران رنگین پوست تشکیل میدهند و  

در همسایگی منطقه دورتی، واقع در جنوب غربی ایالت جورجیا، زندگی میکنند.   

مار  تاریخ منطقه مزبور، موسوم به کمربند سیاه، با خشونت، برده داری، استث 

شت و تولید پنبه و باروری  شدید نیروی کار سیاه پوستان و ] رنگین پوستان[، ک

فرسایش خاک در شیوۀ تولید سرمایه داری[، در هم تنیده است. امروزه،   خاک ]

میراث فاجعه بار  پاسداری از شالودۀ سرمایه داری نژادپرست در شکل سلطۀ  

 ، ادامه دارد. صنعت سودآور  فراوردههای گوشتی در این منطقه

جنسیتی به موازات استثمار  -نابرابری طبقاتی و پیامدهای آن؛ تبعیض نژادی 

رای تداوم سوداگری نیروی کار  کارگرانی که حیاتشان ارزشمند نیست، مگر ب 

وجود  ]  »اساسی« بشمار می آید در بحبوحۀ پاندمی کرونا، صاحبان سرمایه

دگستری ارزشهای ای تامین نیاز خو کارگر در شیوۀ تولید سرمایه داری صرفا  بر

ضد تبعیض   -عدالتخواهی آشکارتر گشته و توجۀ صالی  سرمایه داری است[

 طبقاتی را به خود جلب کرده است.  -نژادی

لحظۀ تاریخی کنونی وضعیتی اضطراری و حساسی، فراروی محققان و  

ن گره  انقالبیون حرفه ای[  در راستای تاثیرگذاری، جستجو و یافترایان ]عملگ

های ارتباطی در اکناف اعتراضات، در حین مبارزه برای ساختن آینده ای 

متفاوت، میگشاید. این کنش آنچنانکه متفکر شهیر و محقق مبارزات رادیکال  

رنگین پوستان؛ روت ویلسون گیلمور، خاطر نشان میسازد؛ دربارۀ الغاء نفوذ و  

مستلزم پیوستگی   ،فاوت ینده ای در اساس مت اتوریتۀ ساختاری و پی ریزی  آ

 اعتراضات خودجوش با اعتراضات آگاهانه و متشکل است.   

ارتباط سرمایه داری با نژادپرستی پای از زندانها فراتر میگذارد، تا مدارس،  

کارخانه ها پیش میرود. در این میان، کارخانه    کف   مناطق ویژۀ جغرافیایی، و 

که از پیش، کانون سیاستهای    های تولید فراورده های گوشتی در جغرافیایی

نژادپرستی بوده است محمل  آسیب پذیری افزونتر و مرگ نابهنگام کارگران 



رنگین پوست در اثر ابتالء به کرونا، میگردد. صنعت گوشت نقش بسیار حیاتی  

در چرخۀ انباشت سرمایه دارد و کارگران و خاک را بطور همزمان از رهگذر  

 نیروی کار و جغرافیایی، سرقت میکند.  تقسیم بندی به شدت نابرابر 

پژوهشها و واپسین آثار  سیدریک رابینسون ثابت میکنند؛  سرمایه داری همواره  

  -نژادپرست بوده است و فازی عاری از ماهیت نژادپرستانه در مراحل تکاملی

تاریخی سرمایه داری، وجود ندارد. در حقیقت، تبعیض و خصوصیات  

ای پیشاسرمایه داری شالودۀ تکوین تمدن غربی است. نژادپرستانۀ فورماسیونه 

آثار رابینسون؛  نویسنده و پژوهشگر، پیوند نژادپرستی و تبعیض  مقارن با 

ظهور سرمایه داری در اروپای غربی، قرن شانزدهم میالدی، را آشکار ساخته  

است. فراتر و ارزشمندتر، اعتقاد دارد که   نژادپرستی در عصر منحصر به  

ریشه ندارد. بلکه، در خود  تمدن سرمایه داری ریشه دارد.  نژادپرستی نه  فردی 

تنها برای شیوۀ تولید سرمایه داری ضرورت داشت و دارد.  بلکه، ارزشها،آداب 

و رسومی را نهادینه می سازد که چگونگی هشیاری انسانها از خویشتن،  

د. آنچنانکه محققان،  تجربیاتشان و جهانشان بر طبق ماهیت نژادپرستانه، شکل گیر

دانش پژوهان و پیشتازان رنگین پوست اظهار میدارند؛ چنین نگرشی، فرهنگ و  

برای بنیان گذاری   سیستم مدرن در پیوند با   [ تضییقی ]-طرز فکر تزریقی 

نژادپرستی، خشونت، قتل عام، تجارت برده، استعمار و امپریالیسم جهانی،  

 ضروری و الزامی بود. 

 



 

کس، خشونت در فرایند انباشت اولیۀ سرمایه که نخست توسط انگلیسیها   کارل مار 

  ر گرفت را اینگونه توضیح میدهد؛با حصارکشی زمین، در دستور کار قرا

  می آید و از سر تا پا و تمام مساماتش خون، عرق و گند، می چکد.«سرمایه  »

اینکه محصول   از این رو،  نژادپرستی، اختالف و تمایز قائل شدنها، بیشتر از

نظام سرمایه داری باشد، فاکتور  بنیادین و از سازه های ساختاری  سیستم سرمایه  

داری است. رابینسون با تمرکز بر استعمار ایرلندیها بعنوان جمعیتی سفید پوست،  

ویژگیهای اجتماعی تاریخی و ضرورت  حیاتی  نژادپرستی را به عنوان مولفه ای  

ت سود و سرمایه و کاالئی شدن نیروی کار، یادآور میشود.  بنیادین در فرایند انباش

مضاف بر این، راه برون رفت و تکوین جهانی دیگرگونه را رهنمون میشود.  

آنگاه، به رادیکالیسم فرهنگی سیاه پوستان اشاره دارد که نه تنها در مقابل   

ذیرش  آنتولوژی و مبناء اپیستمولوژیک مدنیت غربی مقاومت میکند. بلکه، از پ 

 رویگردان است.   -آن

هر آینه، موضعگیری و پاسخی اساسی و سازمان یافته برای  خنثی سازی مدنیت  

غربی به موازات گسترش سرمایه داری و نژادپرستی در جهان، ضرورت یافت 

و آگاهی انقالبی موجد  پیدایش  شورش بردگان، برپایی اجتماعات بسوی 

متشکل از درون رادیکالیسم سیاه   -رستگاری، و رستاخیز کنشهای دستجمعی

پوستان، گشت. دادخواست  الغای کار برده ها و شرایط کار برده وار با  اعتصاب 

خلی آمریکا، به روشنی  عمومی سیاه پوستان و سفید پوستان فقیر در جنگ دا



مناسبات تولیدی مبتنی بر فتیشیسم کاالیی که حیات انسانها   بدین سان،. اعالم شد

دوران جنینی تا مرگ را به کاال تبدیل میکرد، به چالش کشید.  البته،   را، پیش از

و   -مسکن  -منشور رهایی از بردگی به مثابۀ آزمونی تنها خواست مراکز آموزشی 

و   ای، گشود توزیع و تقسیم برابر زمین را از طریق  ارگانهای اجرائی ویژه

ه را در کادر ستیزی برای عقیدۀ رهایی از بردگی، بنیان لغو جغرافیای نژادپرستان 

 زمین، کار، و بازتولید اجتماعی، شکل داد. 

سال گذشته، صنعت فراوردههای گوشتی طیور آمریکا، چهل و دو میلیارد پوند  

گوشت مرغ، بیش از هر کشور دیگری در جهان، تولید کرده است. اگرچه  

تی به اندازۀ   گوشت مرغ در سی ایالت کشور آمریکا تولید میشود. اما، در هیچ ایال

جنوب آمریکا و ایالت جورجیا تولید نمیشود. چهل و سه کارخانه در ایالت 

جورجیا با برخورداری از چهل هزار کارگر به تهیۀ گوشت  بیش از یک میلیون  

مرغ زنده در طول یک هفته، مبادرت می ورزند و با برخورداری از  سرمایه  

قتصاد ایالت جورجیا، شرکت دارند.  ای  برابر با چهل و دو میلیارد دالر در ا

شرکتهای بزرگی نظیر  تایسون، پیلگریمس پراید، و کارگیل همواره توسعه یافتند  

و کارگران بیشتری استخدام کردند. اگرچه عرضۀ گوشت مرغ شرکتهای مزبور  

پای از جنوب فراتر میگذارد. اما، کاالیشان پیوسته در جنوب تولید شده است.  

ی و بویژه جورجیا، با استثمار نیروی کار و خاک  به کانون تولید  ایالتهای جنوب 

گوشت   گوشت طیور در جهان، تبدیل شده است. فرایندی که شدیدا  به قاعدۀ تولید

سود بیشتر و عرضۀ کاال در هر نقطه و منطقه ای  تصاحب   با هزینۀ بسیار کم و 

شمگیری به  چ   بطور   ای گوشتیفراوردههاز  جهان، وابسته است.  صنعت 

تاکتیکهای ضدکارگری و سازوکار رژیم نژادپرست در کاهش دستمزد کارگران  

و ارتقاء سود، متکی می باشد. امروزه ، اکثریت نیروی کار بزرگترین کارخانۀ  

فراوردههای گوشتی را کارگران سیاه پوست تشکیل میدهند. موقعیت بسیار نازل،  

فرساینده و مخرب جسم و   -راریشرایط دهشتناک کاری، فعالیتها، حرکات تک

روان در کارخانه های مزبور به زنان کارگر تعلق دارد.  بدین ترتیب، صنعت  



تولید فراوردههای گوشتی چهرۀ  سرمایه داری نژادپرست را به خوبی عیان 

میسازد. شرکتها از مهاجران بدون مدرک قانونی و همچنین  افرادی که به دلیل  

گیری میکنند.   ، سربازدر بازار کار موفق نیستندشینه سوء پی محکومیت کیفری و 

وانگهی، تایسون و پیلگریمس پراید، کانون مبارزات غیر متشکل  کارگران سیاه 

پوست بوده است. فعالیتهای سازمان یافتۀ ضد مهاجرتی موجب تصویب  بیشمار  

کارگران صنعت  میالدی گشت و   دو هزار در اواخر سالقوانین ضد مهاجران 

وشت را بیش از پیش برابر استثمار و نژادپرستی بی سپر ساخت. در پی  گ

تصویب قوانین ضد مهاجرتی، الشه سازی حیات کارگران با استفاده از شکلهای  

تادیبی، سلسله مراتب سلطۀ بی چون و چرای روابط   -نوین مقررات انضباطی 

منظور احراز کارشان به تولید سرمایه داری، تسریع و حتی به بیرون از محیط  

رو، کارخانه های تولید گوشت در   ، گسترش و تعمیم دادند.  از همینسود بیشتر 

سرمایه داری نژاد پرست با استخراج ارزش اضافی در مناطق ویژه و سرقت 

 د.  ن زمان تصویری نظیر زندانها به خود، میگیر 

سرمایه داری نژاد پرست که ریشه در تمدن غربی دارد، همانطور که کارل  

مارکس به آن اشاره میکند، در فرایند انباشت اولیۀ ثروت با جداسازی انسان از 

زمین، موجب تخریب روابط سوخت و سازی انسان با طبیعت ) متابولیک(  

میگردد. این پدیده همواره ماهیتی نژادپرستانه داشته است و در اشکال گوناگون  

روندان، پافشاری بر  از جمله؛ اعطاء حق مالکیت بر اساس وضعیت تابعیت شه 

سیاستهای استعماری، و سلب مالکیت، ادامه دارد. نیروهای مولد را از زمین،  

ابزار کارشان، از کلیۀ ارتباطشان با زمین، با خودشان، با محصول کارشان، با 

یکدیگر، با فعالیتهایشان، منابع، امکانات، اجتماعات و هر جنبه ای از حیات  

 ودآور باشد، جدا و بیگانه می سازند.   اجتماعی که برای سرمایه س

گیری سازمان یافتۀ  دیوید هاروی در » محدودیتهای سرمایه« مفهوم  کناره

را به گونه ای توسعه میدهد که خواننده متوجۀ چگونگی تبانی  سرمایه داری 

بخشهای خصوصی و دولتی در تکوین موقعیتهای سودآور جهت گردش سرمایه )  



ه و سرمایه گذاری مجدد(، از راه تخریب محیط زیست و  کناره گیری از سرمای 

 استثمار شدید نیروی کار را، دریابد.  

  -گیلمور این موضوع را  با روند رو به رشد ایجاد زندانها در مناطق روستایی

شهری،  در حوالی بعنوان مثال کلیفرنیا، مقایسه میکند. ایالتها با پذیرش مسئولیت   

منطقه ای، و همزمان   -در ایجاد زندانها در مقیاس ملی  سرمایه گذاری دایره وار

با از بین بردن قوانین حمایتی از کارگران، مسیر کناره گیری از سرمایه و  

سرمایه گذاری مجدد را میسر و ممکن میسازند. واقعیت کناره گیری متشکل و  

را، فزاینده سرمایه داران به ما اجازه میدهد که بازتولید مناطق فراموش شده 

درک کنیم.  قدرمسلم، کناره گیری سازمان یافته در سراسر جهان اتفاق می افتد  

، رخ داده است. تولید پنبه در جنوب تا چرخشی انکه در جنوب آمریکا بارها و چن 

گوشت در مقیاس بسیار کوچک،  س از جنگ داخلی صنعت مسلط بود و  پ 

سیاه و سفید پوست  خانگی تولید میشد و  عرصۀ فعالیت زنان   -محلی  -موضعی

تهی دست، بشمار می آمد.  مالکان سفید پوست زمین و تجار در دوران رکود  

بزرگ اقتصادی جهان، بر صنعت تولید گوشت و سود آن در شمال شرقی  

کناره گیری سازمان و چیره شدند. این چرخش و چیرگی ] جورجیا، روی آورده 

و تصرف مازاد تولیدی بود که    یافته و سرمایه گذاری مجدد[ متاثر از حق مالکیت

سیستم در دوران  هژمونی کشت و صنعت پنبه در همین منطقه به آنان، اعطاء 

کرده بود.  مداخلۀ تبعیض آمیز دولت  نژادپرست زیر درفش  تنظیم و تعدیل قانون  

کشاورزی، ایجاد سیستم اعتباری کشاورزی، واگذاری حق مالکیت مطلق به  

اجرای رشته برنامه های حمایتی از آنان، موجبات  انتقال   زمینداران سفید پوست و 

نیروی کار بردگان سیاه پوست و سفید پوستان فقیر به صنعت تولید فراوردههای  

گوشتی را فراهم کرد.   نیروی کار در زراعت پنبه استوار بر اسارت و بردگی  

م و طیور،  نیروی کار  جنوب بطور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت تولید گوشت دا

 در فرایند واگذاری سازمان یافته، پرتاب شد.



  هزار و نهصد و چهل و چهار،مدیریت موادغذایی در جنگ جهانی دوم در سال 

با اعطاء حق انحصار تولید گوشت و فراوردههای گوشتی به ویژه گوشت مرغ   

هفت بخش  شمال جورجیا، گام بسیار موثر و مهمتری در کناره گیری سازمان 

ته، برداشت. در این اثنی، شکل جدیدی از ائتالف عمودی بوجود آمد و  جان  یاف

تایسون، جسی جیول و دی دبلیو بروک، بدعت گذاران صنعت تولید گوشت مرغ  

گشتند. مدل  مالکیت جدید به صاحبان سرمایه اجازۀ کامل  بهره برداری فزاینده از 

ر به صنعت گوشت و  نیروی کار کشاورزی، انتقال کشاورزان بعنوان کارگ

نوسازی جنوب را ارزانی داشت. روستاهای جنوبی، آمادۀ تولید و عرضۀ مواد  

ارزان قیمت به بازار و محور اجرای سیاستهای ضد کار و   -گوشتی   -خوراکی

کارگری و پرداخت نازل ترین دستمزدهای فیزیولوژیک و بیدادگری تحت  

در حقیقت، سرمایه داری   د.شامورتی بازی ماهرانۀ رشد صنعت و تکنیک، گشتن 

از اعتراضات غیرمتشکل کشاورزان در تاسیس کارخانه های تولید گوشت و  

فراورده های گوشتی، سود جستند. کناره گیری سازمان یافته و سرمایه گذاری  

مجدد از طریق کاربست شیوههای نژادپرستانه و سرکوبی، انحصار وام های 

دولتی، و اتکاء به   -و اتحادهای خصوصی  فدرال، خریداری اعتبارها، ائتالفها

 جنگهای امپریالیستی در کشورهای دیگر جهان، تکمیل شد.   

سرمایه داری نژادپرست با سلب مالکیت، استثمار نیروی کار و کناره گیری   

  به زندگیسازمان یافته، در فرایند تولید، و ایضا ، سرقت زمان و سرعت بخشیدن 

تی  پیوسته نرخ سود انباش شتری تصرف میکند و بی  مان کار، ارزش اضافیز و 

 افزایش میدهد.   را

»رهسان ماهادئو« معتقد است که زمان برای سرمایه داری، تنها یک ابزار 

نیست. بلکه، ایدئولوژی است. زمان تحت تاثیر ماهیت نژادپرستانۀ سرمایه داری  

ا، تبدیل میگردد.  قرار میگیرد و نژاد و ملیت به عرصۀ رقابت آمیز نژادها و ملته

سیستمی   قتصاد کاالیی نیست.بنابراین، سرمایه داری، تنها هژمونی شیوۀ تولید و ا

 مبتنی بر پاسداری از باورهای طبقۀ حاکم نیز می باشد. 



همانگونه که ای پی تامپسون استدالل میکند؛ زمان کار  کارگران بصورت تاریخی  

تنبیه ای و تادیبی، تعیین شده  و فرهنگی از طریق مکانیزم کنترل و شکلهای 

 است.  

هنگامیکه وارد کارخانۀ تولید گوشت و فراوردههای گوشتی در ویرجینیا می  

کامال    احساسات ضد مهاجراتی و همچنین همدردی با کارگران مهاجر شوید، 

مشهود است. زنان کارگر سیاه پوست در رابطه با چابکی زنان کارگر مکزیکی  

رگر سیاه پوستم. زنان کارگر مکزیکی در این کارخانه  صحبت میکنند؛ » من کا

واقعا سریعتر از همه ما کار میکنند و تا کارشان تمام نشود، سرشان را برنمی  

ی باید  گردانند، حتی نمیخندند. آنان باید در مکزیک زندگی کنند. البته، به هر کس

    .«فرصت زندگی بهتر داده شود

زمان و سرعت  کار در دورانی که در کارخانه  بحث و گفتگوی کارگران پیرامون  

، انرژی خودت را برای  جلب میکرد. » آهسته کار کن بودم همواره نظر مرا

زمانیکه بازرس می آید، آماده کن. تنها اینطوری میتوانی تمام روز را دوام 

 بیاوری.« 

بعد از ماهها کار در کارخانه و چندین شنبه و یکشنبه، متوجه شدم که همۀ  

رگران بسیار خسته و از پای در آمده بودند. یکی از کارگران زن با خنده به من  کا

گفت: » فکر نمیکنم شنبه دیگر بتوانم کار کنم و الساعه آماده ام که به خانه 

بروم.« کارگری با خنده به او گفت: » کجا بروی؟ خانۀ ما همین جاست. اتفاقا ، 

قال دهم.«. همکارش پاسخ داد: » دقیقا ،  میخواهم پستهایم را به آدرس کارخانه انت 

 اگر تلویزیون و یک تخت به ما بدهند، دیگر چیزی کم نداریم و خانه هستیم.«  

کارگران در گفتگوهای روزمره  بطور روشن نظر خود را پیرامون زمان و 

سرعت کار عنوان میکردند. زمان را در بحث و جدلها به مکان وصل می کردند  

خانه با محیط بیرون در ذهن کارگران منظری بسیار مه آلود و  و محیط داخل کار 

تیره و تار به خود میگرفت. درخواست  تلویزیون و تخت برای تبدیل کارخانه به  

خانه، بازتاب عجز و ناتوانی و محرومیت از نیازهای ابتدائی کارگران تحت  



رتی،  نظارت و مدیریت سرمایه داری نژادپرست و در مقابل، پیشکش حواس پ 

حداقل امکانات برای زنده ماندن و نفس کشیدن را، به نمایش میگذارد؛ دنیایی  

محروم از نیازهای حیاتی و اساسی انسانی، احترام، وقار، محبت و ارزش قائل  

 شدن برای خویشتن و کار خود! 

بحث من در طرح رابطۀ زمان و مکان، این نیست که بگویم، موضعگیری   

ی تواند به دیدگاه سیاسی بخصوصی، منجر گردد. اما،  کارگران بطور مستقیم م

تنظیم زمان کار از طریق کنترل کارگران و قرار دادن آنان در موقعیت بسیار  

طاقت فرسا و شکننده قادر است از رشد بذرهای سرپیچی و رویگردانی از 

 شرایط کار در سیستم سرمایه داری 

به بیان صریحتر به طور خود  ]   مناسبات تولید سرمایه داری[ جلوگیری کند.] 

بخودی، آگاهی طبقاتی الزم و ضروری برای اتحاد طبقاتی و برپایی جنبشی  

البته، تسریع فرایند تولید از سوی  [ توانمند ضد سرمایه داری را بوجود نمی آورد. 

شکلهای مقاومتی  خریداران نیروی کار در سراسر تاریخ صنعت تولید گوشت با 

انفرادی از جمله اعتصاب و کارشکنی های معموال   کارگران؛ دستجمعی و   

پنهانی و ....در راستای کنترل سرعت و زمان تولید، روبرو بوده است. اما، 

صنعت تولید مرغ در طی سه دهۀ اخیر همواره به افزایش سرعت تولید ] بویژه  

سرعت مدارهایی که طیور و دامها بدانها آویزانند[ مبادرت ورزیده است. 

در کلیۀ مراحل تولید مرغ در محاصرۀ زمان سنج ها  قرار دارند و   کارگران

حداقل سه شیفت کار میکنند و کنترل و تنظیم سرعت و ساعتهای کاری خود را » 

زمان ضد اجتماع« به این معنا که نباید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، می نامند.  

رل و تهدید  اخراج  به  کارفرمایان با بهره برداری از شیوههای گوناگون کنت

موازات مکانیزاسیون و تسریع تولید، بخش قابل توجه ای از ساعتهای کارگران  

 روحی و روانی آنان، می ربایند.     -را به بهای ویرانی فیزیکی

هزار و   کارخانه های تولید گوشت و فراوردههای گوشتی بویژه مرغ تا سال

ل تولید مرغ به تصویب رسید،  که قانون بازرسی مراحنهصد و پنجاه و هفت 



تحت نظارت قرار نداشتند و این عدم نظارت و بازرسی  با افزایش تولید و  

مصرف، همزمان بود. سپس، وزارت کشاورزی آمریکا با ایجاد حلقه ای 

باروری و سود، به ائتالف    اصالح  هدف  هپژوهشی دربارۀ زمان و حرکات ب 

فهوم اصالحات صنعت گوشت از عمودی صنعت تولید گوشت مرغ، پیوست. م

و کاهش    سودانباشت بیشتر  ،رت کشاورزی،  افزایش سرعت مدارهانظر وزا

قانون بازرسی  هزار و نهصد و هفتاد و هفت، تولید گوشت، بود. سال  ۀهزین 

کارخانه های تولید گوشت در قالب نوسازی دولت فدرال و بازرسی به منظور   

عدیل و تکمیل گشت. در قسمت سرشت افزایش سرعت ماشین کارخانه ها، ت

سیاسی تغییرات تکنولوژیک آمریکا، کتاب انقالب آمریکا، برگرفته از دفتر  

کارگر سیاه پوست، آمده است که » امروزه، بخش اعظم سرمایه گذاری دولت 

پژوهش،   -اتومازیسیون فرآیندهای تولید گوشت طیور زیر لفافۀ تحقیقاتبمنظور 

آمریکا، پرداخت   عادی حمایتی، از جیب شهروندان بازرسی و سلسله مراتب

میشود. اتومازیسیون تحت هر نامی که باشد، سود و سرمایۀ بسیار هنگفتی در  

که سرعت پیشین  روانی  کارگرانی   -روحی -ازای   ویران سازی  فیزیکی

مراحل گوناگون تولید گوشت طیور را به سختی تاب می آوردند، نصیب    ی  مدارها

 داران و صاحبان کارخانه ها میسازد.« سرمایه 

سرعت مدارها و ماشینهای مراحل تولید گوشت مرغ در دهه های گذشته به شدت  

، انجمن  دو هزار و هفت و جدلها بوده است.  پاییز سال  مطرح و موضوع بحث 

صد و   ترین میزان ذبح پرندگان در دقیقهملی گوشت طیور درخواست افزایش بیش

  -و حتی بیشتر،  بسته به قرارداد شغلی   صد و هفتاد و پنج صد و چهل تا، چهل

دلبخواهی با کارگران، را در دستور کار قرار داد.  الزم به ذکر است که   

تا کنون  هزار و نهصد و نود و هفت  نمایندگان وزارت کشاورزی  آمریکا از سال

اره بسیار  بر افزایش سرعت مدارها اصرار و تاکید داشتند و هر تالشی در این ب 

زیرکانه و فریبکارانه در کادر   پیشرفت تکنولوژی و رویکرد علمی به نوسازی  

ماشین آالت پرخطر، حمایت از امنیت موادخوراکی، و بازرسی گنجانده شده  



  ان را کامال الپوشانی و نادیدهاست. برعکس، امنیت، سالمت و سازماندهی کارگر

سازمان یافته متشکل از مدافعان حقوق  گرفتند. عریضۀ مذکور تحت فشار ائتالفی 

عقب رانده  به حیوانات، مصرف کنندگان، سازمانهای کارگری و زیست محیطی،

شد.  افزایش سرعت ماشینهای تولید گوشت توسط مخالفان و با حمایت و پشتیبانی   

تحقیقات و پژوهشهای وکالی دادگستری به افزایش بیماریها، آسیبها و مرگ و  

  -و موقتا ، از اجرای  آن گشت  در زمان کار، وصل و مرتبطگران میر کار

فرماندۀ ] سانی پردو«» ،دو هزار و هیجده، . ولیکن،  سال مدعمل آ جلوگیری به

  فرمان افزایش سرعت مدار  دستگاهها،  تا ذبح   از حزب  جمهوریخواه[  جورجیا

اصالح بازی  توفیق حقه را صادر کرد.   دام و طیور، در دقیقهصد و هفتاد و پنج 

مراحل تولید گوشت، ساعتهای کاری کارگران را سرقت کرد و بدنشان را زیر  

فشار سرعت کار به منظور احراز سود و سرمایۀ بیشتر صاحبان ابزار تولید،  

شکسته و از بین بُرد. ماشینها در حالیکه بیشتر کارگران کارخانه های تولید  

یکی رنج می برند، سریعتر میشوند.  گوشت و فراوردههای گوشتی از ناتوانی فیز

نه سال از عمر مفید خود را در  گر زن سیاه پوست، شصت ساله ای کهکار

و از امروز در ] فقر  سپری کرده استگوشت مرغ ویرجینیا کارخانه های تولید  

قادر  ،میگوید: » هنگامیکه آدمی به پول نیاز دارد  ،مفرط[ از کار افتاده است

خود فکر کند. ما هر روز با درد بدن و بیماریها دست و  نیست به سالمت بدن  

پنجه نرم میکردیم، زمان استراحت مابین شیفتها بسیار کوتاه بود، آنقدر کوتاه که  

مان حتی مهلت غذا خوردن و حتی دستشویی رفتن نداشتیم. این مساله به مرور ز 

انی  بدن  سرعت ماشینها با ویر از این رو،  بدن انسان را ویران میسازد.«

کارگران و همچنین تغذیه و هضم آن وصل میشود. بدن کارگران در کارخانه ها  

بعنوان ملک خصوصی و ابزاری برای استخراج ارزش اضافی راه به زندانیانی  

می برد که وجود فیزیکی شان از دسترسی به جامعه و امکانات اجتماعی جدا  

گردند، آنان را نظیر قبل از میگردد و جامعه حتی زمانیکه زندانیان  آزاد می

 دستگیری و حبس، پذیرا نیست.  



**** 

 پانویس: 

یرامون  دانشگاه واشنگتن است که پ  ای سیاسی  ، استادیار جغرافی کری فرش آور

تصاد اق آمریکا، یجنوب مناطق  رنگین پوستان درو رادیکالیسم   مهاجران -نژاد

ژوهش میکند. مطالب  پ   جنسیت و طبقه و ..   سیاسی مواد خوراکی و کشاورزان،

پژوهشی و    -قابل توجه ای از ایشان منتشر شده است و به دریافت جوایز علمی

 قابل توجه ای نائل آمده اند.   دانشگاهی

*** 

ر ابتدا در  ای در جنوب ایاالت متحده آمریکا است. این لفظ دمنطقه کمربند سیاه،

رفت.  ی به کار میحاصلخیز آالباما و شمال شرق میسیسیپ  یتوصیف چمن زارها

 -نیروی کار برده با استفاده از پنبهکشت   ه منظور قه ب از آنجا که این منط

به منطقۀ بزرگتر    و  با این شرایط مرتبط شد  سیاهپوست توسعه یافته بود، این لفظ

از کارگران   تعداد بیشماری. این منطقه، یافتبسط  در جنوب آمریکا  پنبه  زراعتی

اطق شهری در خود جای داده بوده است. آنان پیش از  پوست را خارج از من سیاه

همچنان در  ، ها بعدتر  دهه اکثرشانردگی گرفته شده بودند و جنگ داخلی به ب 

 کردند. می -بردگی  -بخش کشاورزی کار 

 


