بيژن هدايت

يادداشتى بر اين دفتر

قريب سه سال از عُمر دولت »تدبير و اميد«،
كه با توافق و اجماع هر دو جناح سرمايه دارى
جمهورى اسﻼمى ،و بر شانه ى توده ى مردم
مستاصل در »انتخابى« ميان »بد« و »بدتر«،
راهى كاخ رياست جمهورى شده بود،
گذشت؛ و حدود يك سال از »برجام« ،كه
شاه»كليد« دولت »تدبير و اميد« براى نجات
سرمايه دارى ايران از بحران ساختارى عميق
و فرساينده ى اقتصادى بود.
كشتى درهم شكسته ى اقتصاد سرمايه دارى
ايران ،در ميان طوفان مهيب بحران اقتصادى،
با شتاب ،راه فروپاشى مى رفت .و تحريم هاى
فزاينده و شكننده ى آمريكا و متحدين اروپايى
آن ،بحران سركش اقتصادى را به مرزهاى
انفجار و ازهم گُسيختگى نزديك مى كرد و
كُل بورژوازى و دولت سرمايه دارى آن را
در هراس مرگ فرو مى برد؛ هراس نه فقط
از انفجار و از هم گُسيختگى اقتصادى ،كه
از طغيان امواج اعتراضات توده هاى كارگر
عاصى و جان به لب رسيده ،از تنش و تشتت
افزو ن تر در بين جناح هاى خود ،و در نهايت
از به پا خاستن طوفانى كه كشتى سرمايه و
حاكميت منحوس جمهورى اسﻼمى را در
امواج سركش خود غرق كند!
دولت »تدبير و اميد« ،در چنين شرايط
خطيرى ،وظيفه داشت به »نرمش قهرمانانه« ى
ولى فقيه اش جامه ى عمل بپوشاند ،پاى ميز
مذاكره با گروه  ٥+١و در اساس با آمريكا
بنشيند ،عقب نشستن از سياست پُر هزينه ى
»برنامه ى هسته اى« را رسميت بدهد ،تا
تحريم ها برچيده شوند ،روابط بانكى و
مبادﻻت تجارى و سرمايه گذارى ها جارى
و سارى گردند ،و به يُمن همه ى اين ها
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چرخه ى بازتوليد سرمايه از مهلكه ى انفجار
و از هم گُسيختگى بيرون آيد .دولت »تدبير
و اميد« اين وظيفه را به سرانجام رساند؛
مذاكرات هسته اى پايان يافت» ،برجام«
امضا شد ،بسيارى از تحريم ها برداشته شد،
اما گشايش و رشد اقتصادى حاصل نشد
و به تبع آن ،نه امواج اعتراضات توده هاى
كارگر عاصى و جان به لب رسيده سُ كون
گرفت و نه تنش و تشتت در بين جناح هاى
سرمايه دارى جمهورى اسﻼمى به هم گرايى
و آرامش گراييد!
جز اين نيز ممكن نبود؛ مذاكرات هسته اى
جمهورى اسﻼمى با گروه  ،٥+١و در اساس
با آمريكا ،ناشى از محدوديت ها و تنگناها و
ناچارى هايى بود ،كه هر دو سوى مذاكره را
در چنبره ى خود گرفته بود .در يك سوى،
دولت اوباما ،كه وارث سياست جنگ طلبانه
و شكست خورده ى دولت بوش در منطقه ى
بحرانى خاورميانه بود ،مى بايست سياست
جديدى اتخاذ مى كرد .سياست پيشين به
گِل نشسته بود ،به هژمونى و نفوذ آمريكا
در منطقه  -و در سطح جهان -به شدت
لطمه زده بود ،به رشد نارضايتى دولت هاى
سرمايه دارى اروپا  -و ساير بلوك هاى
سرمايه دارى جهان -نسبت به اين سياست ها
دامن زده بود ،در خود آمريكا به مخالفت
افكار عمومى انجاميده بود ،و به ناچار
مى بايست تغيير مى كرد .از اين رو ،دولت
اوباما با تاكيد بر اتخاد راهحل مسالمتآميز،
مذاكره ى مستقيم با جمهورى اسﻼمى را
آغاز كرد .اين سياست ،به ناچار ،جمهورى
اسﻼمى را به مثابه يك قدرت منطقه اى در
خاورميانه به رسميت مى شناخت و گفت وگو
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و مذاكره بر سر تعيين حدود قدرت آن در
منطقه را ضرور مى شمرد .اين جزيى ،هرچند
جزيى مهم ،از سياست عمومى تر دولت اوباما
در خاورميانه بود ،كه در متن شكست هاى
پيشين ،با سياست خروج نيروهاى نظامى از
افغانستان و عراق و خوددارى از جنگ هاى
بيش تر هم راه مى شد.
در سوى ديگر ،جمهورى اسﻼمى ،همه گاه،
تبديل شدن به يك قدرت منطقه اى را تضمين
بود و بقاى خود مى دانست .در سال هاى
اوليه ى حاكميت جمهورى اسﻼمى ،اين
سياست البته جنبه ى ايدئولوژيكى نيز داشت
و با »پان اسﻼميسم« تداعى مى شد .تﻼش هاى
اوليه ى جمهورى اسﻼمى در اين راه ،اما نه
تنها به ايجاد يك صف متحد و قدرت مند
اسﻼمى منتهى نشد و جمهورى اسﻼمى را
به قدرت فائقه ى منطقه بدل نساخت ،كه
برعكس به صف آرايى دولت هاى منطقه
در برابر آن شكل داد .و در نتيجه ،تﻼش
جمهورى اسﻼمى براى تبديل شدن به يك
قدرت منطقه اى را به شكست كشاند .اما به
رغم اين شكست ،تﻼش جمهورى اسﻼمى
در تبديل شدن به يك قدرت منطقه اى و
كسب جايگاه شايسته اى در تقسيم كار
سرمايه دارى جهانى ،هم چنان و در اشكال
ديگرى ادامه يافت .فاكتورهايى چون موقعيت
ژئوپوليتكى ،منابع نفت و گاز ،جمعيت وسيع،
قدرت نظامى ،وجود سوريه به عنوان يك
متحد نزديك و استراتژيك ،نفوذ سياسى در
لبنان ،عراق ،يمن و ،...هم چنين متحدينى در
جنبش هاى اسﻼمى منطقه چون حزب اﷲ و
حماس ،و ...از جمله فاكتورهاى به شمار
مى رفتند ،كه اين آرزوى جمهورى اسﻼمى
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را امرى ممكن و در دست رس مى نماياندند.
»برنامه ى هسته اى« جمهورى اسﻼمى ،در
واقع ،يك جزء مهم همين سياست تبديل
شدن به قدرت منطقه اى در دوره ى متاخر
حيات آن بود .از منظر جمهورى اسﻼمى،
»برنامه ى هسته اى« مى توانست به كسب
قدرت منطقه اى منجر شود ،موجوديت آن را
به دولت هاى سرمايه دارى غرب ،و به ويژه
آمريكا ،تحميل كند ،امنيت و بقاى سياسى
آن را تامين نمايد ،جايگاه شايسته ى آن در
تقسيم كار سرمايه دارى جهانى را تثبيت
سازد ،و به يُمن همه ى اين ها رونق اقتصاد
سرمايه دارى ايران را نيز به هم راه آورد.
اين ،يك سياست راه ب ُردى و استراتژيك
براى جمهورى اسﻼمى بود و فلسفه ى
بسيارى از سياست ها و هزينه هاى هنگفت
تﻼش هاى منطقه اى آن را توضيح مى داد.
اما سياست تحريم هاى اقتصادى فزاينده ى
آمريكا و متحدين غربى آن ،در متن بحران
ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصادى،
كشتى جمهورى اسﻼمى را به گِل نشاند؛
به بيكارى و گرسنگى ،و فقر و فﻼكت،
توده ى مردم كارگر و فرودست دامن زد و
چشم انداز »شورش گرسنه ها و پابرهنه ها«
را جلوى چشمان ترسان آن گرفت .اين
وضعيت ،درگيرى و نزاع در بين دو جناح
سرمايه دارى جمهورى اسﻼمى ،بر سر
چگونگى بيرون رفت از اين بحران سياسى و
اقتصادى ،را نيز افزايش داد و به نوبه ى خود
توان جمهورى اسﻼمى و لشكر وحوش آن
در مواجه با »شورش گرسنه ها و پابرهنه ها«
را كاهش داد .خطر سقوط حكومت بشار
اسد در سوريه ،كه مهم ترين متحد نزديك و
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استراتژيك جمهورى اسﻼمى در منطقه و پُل
ارتباطى اصلى بين حزب اﷲ لبنان و جمهورى
اسﻼمى بود و قطع اين پُل مى توانست به
تضعيف حزب اﷲ و كاهش نفوذ جمهورى
اسﻼمى در لبنان بيانجامد نيز بيش از پيش از
توان جمهورى اسﻼمى براى تبديل شدن به
يك قدرت منطقه اى مى كاست .و نشستن بر
سر ميز مذاكره با آمريكا ،و سازش با »شيطان
بزرگ« و متحدين غربى آن ،را ناگزير مى كرد.
به عﻼوه ،امكان تبديل شدن جمهورى اسﻼمى
به يك قدرت منطقه اى ،دولت هاى عربى
متحد و دوست آمريكا ،و نيز تركيه و اسرائيل،
را دچار هراس كرده و به اتخاذ سياست هاى
خصمانه در مقابله با خطر جمهورى اسﻼمى
به مثابه يك قدرت منطقه اى واداشته بود.
فشارهاى سياسى روزافزون به دولت اوباما
جهت تداوم سياست تحريم هاى اقتصادى و
حتا تشويق به حمله ى نظامى به تاسيسات
هسته اى جمهورى اسﻼمى و تضعيف و
انزواى هر چه بيش تر آن ،در كنار خريدهاى
ســرســام آور تسليحات مــدرن نظامى از
دولت هاى غربى ،و نيز چين و روسيه،
يك حربه ى اين دولت ها براى مقابله با
خطر جمهورى اسﻼمى به مثابه يك قدرت
منطقه اى بود .در چنين شرايط خطيرى،
دولت اوباما ،بر اساس منافع استراتژيك
سرمايه دارى آمريكا ،ناچار از مقابله ى جدى
با جمهورى اسﻼمى ،حفظ هژمونى خود در
خاورميانه ،و تامين امنيت دولت هاى متحد و
دوست خود بود .حمله ى نظامى و جنگ با
جمهورى اسﻼمى ،اما يك گُزينه ى نامناسب،
پُر هزينه و پُر مخاطره بود ،كه در صورت
وقوع مى توانست كُل منطقه ى آشوب زده ى
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خاورميانه را بيش از اين دست خوش هرج و
مرج كند و آينده اى تاريكى را براى دوره اى
طوﻻنى دامن بزند .پس ،سياست كم خطرتر
و كم هزينه تر تحريم هاى فزاينده و همه
جانبه ،به سياست اصلى دولت اوباما در
مقابله ى گام به گام با جمهورى اسﻼمى
تبديل گشت .هدف اين سياست ،به بُن بست
رساندن اقتصاد سرمايه دارى ايران و زمين گير
كردن جمهورى اسﻼمى ،به كنترل در آوردن
»برنامه ى هسته اى« آن ،پذيراندن قواعد
بازى در خاورميانه از جمله دست شستن
از دشمنى با اسرائيل ،خوددارى از دخالت
در امور كشورهاى عربى ،عدم حمايت از
جريانات تروريستى ،مشاركت در آرام سازى
منطقه و ...بود.
و براى جمهورى اسﻼمى ،حاصل سال هاى
دراز تﻼش براى تبديل شدن به يك قدرت
منطقه اى و صرف هزينه هاى گزاف در
»برنامه ى هسته اى« ،به مثابه رُكن اصلى
اين سياست استراتژيك ،يك بار ديگر يك
شكست مفتضحانه ،سر كشيدن جام »زهر«،
و تن دادن به مذاكره و سازش بود .جمهورى
اسﻼمى ناگزير شد به خواست آمريكا و
متحدين غربى آن گردن بگذارد و دست از
»برنامه ى هسته اى« خود بكشد ،تا در ازاى
آن تحريم هاى اقتصادى حذف شوند ،روابط
بانكى و مبادﻻت تجارى و سرمايه گذارى ها
جارى و سارى گردند ،چرخه ى بازتوليد
سرمايه دارى ايران از مهلكه ى انفجار و ازهم
گُسيختگى خارج شده و به يُمن اين همه
ادامه ى موجوديت منحوس آن تضمين گردد.
اما ،همه ى اين ها سراب بود! آن محدوديت ها
و تنگناها و ناچارى هايى كه هر دو سوى اين
مذاكره و سازش را در چنبره ى خود گرفته
بودند ،و موانع درونى و بيرونى بى شمارى
كه آن ها را احاطه كرده بودند ،پيش برد اين
سياست را اگر كه نه غير ممكن ،كه بسيار
سخت ،مى ساخت .آن چنان سخت ،كه
»برجام« در صحنه ى اجرا و عمل تنها به يك
كاريكاتور از آن چه مقرر بود ،بدل گشت!
به اقتصاد ،و سراب گشايش و رشد اقتصادى،
نگاهى بياندازيم .اقتصاد سرمايه دارى ايران با
يك بحران ساختارى عميق و فرساينده درگير
است .از دوره ى رياست جمهورى هاشمى
رفسنجانى تاكنون ،همه گونه سياست هاى
اقتصادى شناخته شــده ى سرمايه دارى
جهانى ،به تجويز »صندوق بين المللى پول«
و ساير نهادهاى سرمايه دارى ،در اين اقتصاد
ورشكسته اجرايى شده و نتيجه اى جز فقر
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و فﻼكت فزاينده ى اكثريت عظيم جامعه ،در
كنار افزايش نجومى سرمايه ى اقليت جامعه،
به بار نياورده است.
در جامعه اى با چنين مختصات اقتصادى ،و
در متن فساد و ارتشاى مالى گسترده ،حتا
لغو تحريم ها ،آزادســازى پول هاى بلوكه
شده ى جمهورى اسﻼمى ،ورود سرمايه هاى
خارجى و ...به هيچ گونه گشايش و رشد
اقتصادى و بهبودى در كار و معيشت طبقه ى
كارگر و توده ى مردم فرودست نخواهد
انجاميد .برعكس ،به منظور نجات اين
اقتصاد ورشكسته و به گِل نشسته ،سياست
راه ب ُردى سرمايه دارى ايران ،حتا بيش از
گذشته ،بر پاشنه ى استثمار مشدد طبقه ى
كارگر و تداوم سياست سركوب و اختناق
خونين خواهد چرخيد؛ كاهش هرينه هاى
كار ،بيكارسازى هاى گسترده ،افزايش فشار
كار ،انجماد و كاهش دست مزدها ،تنزل سقف
بيمه هاى اجتماعى ،و در يك كﻼم :كارگر
ارزان و خاموش ،كه به اعتبار وجود ارتش
عظيم ذخيره ى كار و عامل سركوب و اختناق
خونين به بردگى مشدد خود گردن مى گذارد،
تنها راه حل سرمايه دارى ايران براى فرار از
بار بحران اقتصادى است.
از همين رو ،چشم انداز بازسازى اقتصاد
ورشكسته و به گِل نشسته ى سرمايه دارى
ايران پس از »برجام« ،نه فقط از سال هاى
پيشين روشن تر نيست ،كه تاريك تر نيز
شده است .دليل ،روشن است .يك عامل مهم
بحران ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصاد
سرمايه دارى ايران ،سرريز مستمر بار بحران
جهانى سرمايه به آن است .اين عامل مهم و
تعيين كننده ،نه فقط سمت كاهش ندارد ،كه
روندى رو به صعود دارد .سرمايه دارى جهانى
در ورطه ى بحرانى عميق غوطه مى خورد .بنا
به گزارشات رسمى ،رشد اقتصادى اتحاديه ى
اروپا در سومين سه ماهه ى سال  ٢٠١٥به زير
سه دهم درصد سقوط كرده است .اقتصاد
سرمايه دارى يونان ،اسپانيا و ايتاليا ،كشورهاى
اروپاى شرقى ،حتا فرانسه و انگليس ،رو به
وخامت دارد .در چين ،كه ساليان پيش موتور
اقتصادى جهان سرمايه دارى قلمداد مى شد،
نرخ رشد توليد ناخالص به پايين ترين سطح
خود در شش سال اخير رسيده و با توجه به
مكان و موقعيت و سهم سرمايه ى اجتماعى
آن در ساختار اقتصاد سرمايه ى جهانى،
دورنماى اقتصادى در بسيارى از كشورهاى
سرمايه دارى جهان را بيش از پيش تاريك
ساخته است.
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در چنين شرايطى ،و با توجه به اين كه
تحريم هاى اقتصادى دليل و مبناى اصلى
بحران ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصاد
سرمايه دارى ايران نبوده است ،برچيده
شدن اين تحريم ها و پيامدهاى ديگر آن
نيز منطقا و عمﻼ باعث خروج اقتصاد از
ورطه ى بحران و آغاز دوره اى از گشايش
و رونق براى سرمايه دارى ايران نمى شود.
تحريم هاى اقتصادى البته در موقعيت بحرانى
اقتصاد سرمايه دارى ايران تاثير داشته و آن
را تشديد كرده است ،اما مساله ى اصلى در
چرايى بحران اقتصاد سرمايه دارى را مى بايد
در خود ذات سرمايه دارى جست وجو نمود.
بحران يك جزء ذاتى سرمايه دارى و مانعى
در راه گسترش و رشد آن است؛ زيرا توليد
سرمايه دارى در اساس و در ذات خود ،نه
براى رفع نيازهاى زندگى انسان ،كه براى سود
سرمايه صورت مى گيرد .گرايش به كاهش
نرخ سود و سبقت يافتن نرخ انباشت از نرخ
توليد اضافه ارزش ،به رغم آن كه اضافه
ارزش ها به طور مستمر افزايش مى يابند،
امرى ذاتى و اجتناب ناپذير در سرمايه دارى
است ،كه سرانجام به وقوع انفجارآميز بحران
اقتصادى منجر مى شود .به عﻼوه ،گشايش و
رشد اقتصادى ،حتا اگر به وقوع بپيوندد ،الزاما
به افزايش دست مزدها و بهبودى در وضعيت
كار و معيشت طبقه ى كارگر و توده ى مردم
فرودست منحر نمى گردد .به كار انداختن
حداكثر سرمايه ى ثابت با حداقل نيروى كار،
به منظور حصول حداكثر سود ،شرط نخست
سرمايه گذارى است .تعديل هر چه بيش تر
نيروى كار ،كه عنوان محترمانه ى سرمايه دارى
براى سياست ضد كارگرى بيكارسازى هاى
گسترده ى توده ى كارگران و پرتاب آن ها به
دايره ى فقر و فﻼكت جان كاه است ،شرط
ديگر سرمايه است ،كه با انجماد و كاهش
دست مزدها و مجموعه اى از سياست هاى
ضد كارگرى ديگر هم راه مى شود .در چنين
شرايطى از سرمايه دارى ايران ،و جهان ،نه
گشايش و رشد اقتصادى رُخ مى دهد و نه
طبقه ى كارگر از اشتغال مناسب و مطمئن،
دست مزد باﻻتر ،و رفاه و آسايش در خور
حُ رمت انسانى برخوردار مى گردد.
به تنش و تشتت در بين جناح هاى
سرمايه دارى جمهورى اسﻼمى ،و سراب
هم گرايى و آرامش در ميان آن ها ،مى رسيم!
وجود دو جناح در جمهورى اسﻼمى واقعيتى
است ،كه عُمرى به قدمت خود اين رژيم
دارد .مستقل از هر نامى كه اين دو جناح
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در درازاى زمان بر خود نهادند ،و در وراى
چند و چون اختﻼف و ميزان تنش و تشتت
بين آن ها ،اما همه گاه اين دو جناح به مثابه
دو رُكن جمهورى اسﻼمى وجود داشتند و
براى بود و بقاى موجوديت منحوس آن
از هيچ كوششى فروگذار نكردند .اختﻼف
بين آن ها نيز درست همين جا بروز كرده
است :در بود و بقاى جمهورى اسﻼمى و
راه كارهاى موثرتر آن در متن مختصات
سياسى و اقتصادى هر دوره ى تاريخى معين!
گاه اين سياست و اختﻼف بر سر راه كارهاى
سياسى بود ،كه به پيش صحنه ى جامعه
رانده مى شد و گاه چگونگى سازمان دهى
اقتصاد جامعه! گاه قدرى فضاى باز سياسى
و اجتماعى براى خاموش كردن شعله هاى
اعتراض توده ى مردم جان به لب رسيده
مطرح بود و گاه برقرارى چتر خفقان خونين
بر فراز جامعه و بستن هر دهان معترض! گاه
ميدان دادن به سرمايه داران خصوصى براى
رونق اقتصادى اهميت مى يافت و گاه به
چنگ گرفتن همه ى منابع اقتصادى توسط
دولت و شركاى اصلى آن در حاكميت رژيم!
شوربختى اما اين كه ،در شرايط ضعف و
فترت كمونيسم طبقه ى كارگر و ميدان دارى
گرايشات بورژوايى ،يك جناح جمهورى
اسﻼمى به عنوان »اصﻼح طلبى« مزين شده،
تا در تنش و تشتت دايمى بين جناح ها ،مورد
حمايت اين گرايشات بورژوايى واقع شود.
حمايتى كه هر چند به ظاهر از »اصﻼح طلبى«
صورت مى گيرد ،اما از آن جا كه خود
جناح »اصﻼح طلب« جمهورى اسﻼمى همه
گاه يك رُكن اصلى بود و بقاى اين رژيم
منحوس بوده است ،در واقع به بود و بقاى
جمهورى اسﻼمى يارى مى رساند .و در واقع،
در حمايت از كُليت حاكميت سرمايه دارى
جمهورى اسﻼمى انجام مى گيرد.
اما در جامعه اى كه حوزه ى استثمار مشدد
طبقه ى كارگر است ،اصﻼح طلبى بورژوازى
فقط به مثابه امكانى براى رفع خطر اعتراض
و مبارزه ى توده ى كارگر و حفظ امنيت
سرمايه اعتبار و موضوعيت مى يابد .تجربه ى
خود جمهورى اسﻼمى و كاركرد جناح
اصﻼح طلب آن در طول اين سال هاى دور و
دراز مويد اين واقعيت است .هر گاه سركوب
و خفقان خونين از پس اعتراض و مبارزه ى
توده هاى كارگر و مردم فرودست بر نيامد و
خطر انفجار اجتماعى ،جمهورى اسﻼمى را در
هراس مرگ فرو برد ،جناح اصﻼح طلب راهى
ميدان شد تا با »نرمش« و نشان دادن اندكى
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هم سويى با برخى از خواست هاى جامعه،
از خطر انفجار اجتماعى كم كند ،فرصت
بخرد ،رژيم را بازسازى كند ،و هم چنان
چرخه ى سرمايه و توليد سود را بر گُرده ى
طبقه ى كارگر بچرخاند .از اين منظر ،كم ترين
تفاوتى بين دولت هاى »اصﻼح طلب« آن سيد
خندان و اين سيد حقوق دان با پادوى دون
مايه اى مانند احمدى نژاد نيست .از همين
روست ،كه هر گاه وظيفه و رسالت اين نوع
»اصﻼح طلبى« بورژوازى به پايان مى رسد،
ديگر جايى براى آن در راس هرم قدرت
سياسى و اقتصادى باقى نمى ماند و براى روز
مبادا مجددا به انتهاى صف فرستاده مى شود.
تنش و تشتت بين دو جناح جمهورى اسﻼمى،
در دوره ى حاضر ،هم از همين
مشخصه برخوردار است .تشديد
فزاينده ى اين تنش ها و تشتت ها ،كه
با افشاگرى هاى بى محابا از دزدى ها
و اختﻼس ها و سوءاستفاده هاى
مقامات و كاربه دستان ريز و درشت
رژيــم ،كار را به جاهاى باريك
مى كشاند و كُليت جمهورى اسﻼمى
را شكننده مى كند ،نيز نه ناشى از
تغيير در مشخصه هاى بنيادين آن ها،
كه ناشى از موقعيت خطير سياسى،
اقتصادى و اجتماعى جمهورى
اسﻼمى در ايران ،منطقه و جهان
است؛ موقعيتى كه پيش تر توضيح
داده شد.
اين بار هم جناح اصﻼح طلب ،البته
با عنوان »اعتدال گرا« ،در شرايط
بحران ساختارى عميق و فزاينده ى
اقتصادى ،تحريم هاى كمرشكن ،و...
به ميدان آمد تا از طريق مذاكره و
سازش با آمريكا و متحدين غربى آن،
كشتى ورشكسته و به گِل نشسته ى جمهورى
اسﻼمى را از طوفانى كه در آن گرفتار آمده
بود به ساحل نجات برساند؛ اما آن گاه كه
وظيفه و رسالت خود را انجام داد ،آن جا
كه جمهورى اسﻼمى و جناح فائقه ى آن
در حاكميت فرصت تنفس يافت ،فلسفه ى
وجودى خود در راس هرم سياسى و اقتصادى
جمهورى اسﻼمى را از دست داد .غرولندهاى
مداوم ولى فقيه در مورد »برجام« و برخى از
سياست هاى دولت روحانى ،اعتراض ها و
تهديدهاى روزافزون فرماندهان سپاه ،ائمه
جمعه ،نمايندگان مجلس ،و حتا وحوش
انصار حزب اﷲ و ...به اين دولت ،و در واقع
به جناح »اصﻼح طلب« ،در اين واقعيت ريشه
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دارد .در برابر اين هجمه ،اما اين بار جناح
اصﻼح طلب كه خود را پرچم دار مذاكره و
سازش با آمريكا و متحدين غربى آن مى داند،
و به اين اعتبار ضامن بود و بقاى رژيم ،بر
خﻼف گذشته ،به سادگى حاضر به دست
كشيدن از كُرسى قدرت نيست و دست به
مقاومت زده است .تقابل رفسنجانى و روحانى
و ...با خامنه اى ،فرماندهان سپاه و ...در اين
متن قابل فهم مى شوند.
تنش و تشتت بين جناح هاى سرمايه دارى
جمهورى اسﻼمى ،اما از منظر زندگى و
مبارزه ى ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر
واجد ارزش خاصى نيست .شوربختى اين
است ،كه توده هاى كارگر به مناقشات

سرمايه داران دل ببندند و در انتظار نتيجه
و عاقبت اين مناقشات بمانند! درست همان
چيزى ،كه گرايش رفرميستى در طبقه ى
كارگر تبليغ مى كند .براى طبقه ى كارگرى كه
پاى به ميدان مبارزه ى ضد سرمايه دارى نهاده
است ،مهم اين است كه ريشه ى اختﻼف بين
دو اين دو جناح سرمايه دارى هر چه باشد ،هر
دوى آن ها ،بدون هيچ كم و كاستى ،سياست
و هدف يك سانى را در قبال طبقه ى كارگر
دنبال مى كنند :افزايش هر چه بيش تر سهم
سرمايه ى اجتماعى و طبقه ى سرمايه دار ايران
در كُل اضافه ارزش هاى حاصل از استثمار
طبقه ى كارگر ايران و جهان ،گسترش ميزان
مالكيت سرمايه دارى ايران در كُل سرمايه ى
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جهانى ،و به اين اعتبار توسعه ى نفوذ و قدرت
سياسى جمهورى اسﻼمى در منطقه و در
جهان! و كيست كه نداند ،كه اين همه جز با
استثمار مشدد طبقه ى كارگر ،برقرارى فضاى
امنيتى در محل هاى كار و زندگى توده هاى
كارگر و سركوب خونين اعتراضات و
مبارزات كارگرى ،محروميت مطلق توده هاى
كارگر از حقوق سياسى و اجتماعى و انسانى
خود ،و ...مقدور و ممكن نيست!
در هر حال» ،برجام« و پيامدهاى آن نه تنها
در بين جناح هاى جمهورى اسﻼمى آرامشى
برقرار نكرد و آن ها را به هم گرايى نرساند،
قدرت آن را در برابر توده ى كارگر عاصى
و جان به لب رسيده افزون تر نساخت ،كه
به تنش و تشتت درونى بيش تر آن
دامن زد و پايه هاى حاكميت منحوس
آن را لرزان تر نمود .بى جهت نيست
كه هاشمى رفسنجانى ،معمار و تاريخ
زنده و فعال جمهورى اسﻼمى ،اخيرا
درباره ى اين تنش ها و تشتت ها گفته
است:
و در پايان ،امواج اعتراضات توده هاى
كارگر عاصى و جان به لب رسيده،
و سراب سُ كون آن ،است كه مطرح
مى شود!
اقتصاد سرمايه دارى ايــران با يك
بحران ساختارى عميق و فرساينده
درگير است .سياست سرشكن كردن
بار بحران اقتصادى بر دوش طبقه ى
كارگر ،با تﻼش براى جلب سرمايه هاى
ايرانى و خارجى ،خصوصى سازى هاى
گسترده ،تعطيلى روزافزون كارخانجات
و موسسات توليدى ،كاهش هزينهى
توليد با سياست تعديل نيروى انسانى
كار و اخراج و بيكارسازى ميليون ها كارگر،
انجماد و كاهش دست مزدها ،افزايش شدت
كار ،تنزل مداوم سقف تامينات اجتماعى و
در مواردى حذف آن ها ،و ...به اميد مُهار
بحران اقتصادى ،ب ُن مايه ى برنامه ريزى ها
و سياست هاى اقتصادى بورژوازى ايران از
دورهى رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى،
پس از پايان جنگ با عراق ،تاكنون بوده
است .اين سياست در كنار دعوت مستمر
از سرمايه داران ايرانى و خارجى براى
سرمايه گذارى در ايران ،تعهد به اجراى
انواع معافيتهاى مالياتى درازمدت براى
تراستها و انحصاراتى كه به صدور سرمايه
به ايران اقدام كنند ،تضمين امنيت كامل
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سرمايه گذارىها و وعدهى برقرارى همه گونه
تسهيﻼت و شرايط ﻻزم براى سودآورى هر
چه افزونتر سرمايه ها ،به بيكارسازىهاى
روزافــزون ،انجماد دست مزدها و يا عدم
پرداخت طوﻻنى مدت آنها ،رواج گستردهى
قراردادهاى موقت و سفيد امضا ،كه هم اكنون
بيش از نود درصد تــوده ى كارگر را با
دست مزدهاى بسيار نازل و بدون كم ترين
تامينات اجتماعى شامل مى شود ،از شمول
قانون كار خارج كردن كارگاه هاى با كمتر
از ده كارگر و پس از آن موسسات با كمتر
از پنج كارگر ،كه حداقل ده تا دوازده ميليون
توده ى كارگر را از شمول قانون كار محروم
كرده و دست سرمايه داران در استثمار شديد
و اخراج آسان و بى دردسر آن ها را باز گذاشته
است و ،...انجاميده است.
و اين قصه ى پُر غصه سر دراز دارد.
دولت »تدبير و اميد« نيز در ادامه ى همين
سياست هاى ضد كارگرى به صاحبان
سرمايه تعهد داده است ،كه سياست دولت
در جهت حمايت كامل از آنان خواهد بود.
تامين نيروى كار به شدت ارزان و خاموش،
وثيقه ى اين تعهد است .از همين رو ،رواج
گسترده ى قراردادهاى سفيد امضا ،افزايش
شدت كــار ،حذف كار زنــان و به خانه
راندن آن ها با طرح هاى ارتجاعى يى چون
»طرح جامع جمعيت و تعالى خانواده«،
گسترش فزاينده هاى كارهاى غير رسمى با
دست مزدهاى به شدت نازل ،باز گذاشتن
دست سرمايه داران در هر گونه اجحاف و
تعدى به حقوق كارگرى ،كاهش و حذف
بيمه هاى اجتماعى ،استفاده از كار ارزان و
بى دردسر كودكان ،عدم ايمنى محيط هاى
كار ...پرچم بازارهاى كار در سرمايه دارى
جمهورى اسﻼمى شده است.
آمار و ارقام نشانى از اين وضعيت جهنمى
طبقه ى كارگر دارند .به عنوان نمونه» ،مركز
آمار ايران« ،سال گذشته ،متوسط هزينههاى
خانوار شهرى را  ٣٨ميليون تومان اعﻼم كرد،
در حالى كه متوسط دريافتى امسال مشموﻻن
قانون كار در بهترين حالت رقمى بين ١٨
تا  ٢١ميليون و  ٩٠٠هزار تومان است .به
عبارت ديگر ،در بهترين حالت ،ساليانه يك
شكاف  ١٦ميليون تومانى ميان درآمد يك
خانواده ى كارگرى و سطح متوسط درآمد
جامعه وجود دارد.
به اطﻼع وزير »تعاون ،كار و رفاه اجتماعى«،
على ربيعى ،پنج شنبه بيست و چهارم تير
امسال ،حداقل دست مزد ٧٦ ،درصد از نرخ
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تورم رسمى عقب مانده است ،كه به »تُهى
شدن بيش تر سفره ى كارگران« انجاميده
است .پيش از اين نيز ،بسيارى از نهادها و
كارشناسان از افزايش هزينه هاى ماهيانه ى
خانواده هاى كارگرى به سه ميليون و ٢٠٠
هزار تومان سخن گفتند ،كه از سوى مراجع
رسمى جمهورى اسﻼمى مانند بانك مركزى
هم تاييد شد .در عين حال ،اما حداقل
دست مزد كارگران مشمول قانون كار در
سال جارى تنها  ٨١٢هزار تومان تعيين شده
است ،كه بنا به گزارشات و گفته هاى برخى
از مقامات كارگرى رژيم ،نه تمامى كارگران،
كه فقط  ٧٠درصد از كارگران مشمول قانون
كار از همين ميزان اندك دست مزد برخوردار
مى شوند.
اين شكاف پُر نشدنى و فزاينده بين درآمد
خانواده هاى كارگرى و هزينه هاى فزاينده ى
زندگى ،براى جبران درآمدهاى نازل ،بسيارى
از كارگران را به اضافه كارى و يافتن شغل
دوم سوق داده است .به گفته ى دبيركُل كانون
عالى انجمنهاى صنفى كارگران ايران ،هم
اكنون  ٦٠درصد از كارگران دو شغله هستند.
كار بيش تر كارگران ،در قالب دو شغله
بودن يا اضافه كارى ،طبيعتا ،موجب كاهش
اوقات فراغت آنها ،خستگى مفرط جسمى
و روحى ،و كاهش كيفيت زندگى انسانى
آنها مىگردد.
در مورد گسترش كارهاى غير رسمى نيز به
گفته ى على ربيعى ،حداقل هفت ميليون نفر
از كارگران ،با دست مزدى كمتر از  ٧١٢هزار
تومان ،در مشاغل غير رسمى به كار مشغول
هستند .در شركت هاى بزرگ و متوسط،
شمار شاغﻼنى كه كم تر از حداقل رسمى مزد
دريافت مىكنند ،از پوشش بيمههاى اجتماعى
بى بهره هستند و براى اضافه كارى مزد قانونى
دريافت نمىدارند ،همگى نشانههاى گسترش
كارهاى غير رسمى در بازارهاى كار است.
دست مزد كارگران در ايران چنان نازل
است ،كه قابل مقايسه با دست مزد كارگران
در بسيارى از كشورهاى جهان سرمايه دارى
نيست .يك مقايسه ى دﻻرى از دست مزد
رسمى كارگران در ايران نشان مىدهد ،كه
حداقل دست مزد كارگران مشمول قانون كار
در سال جرى معادل  ١,٠٧دﻻر در ساعت
است ،در حالى كه در برخى از كشورها
كارگران تا ده برابر اين ميزان دست مزد
دارند .حداقل دست مزد ساعتى كارگران،
با احتساب  ٨١٢هزار تومان حقوق ماهيانه،
ساعتى  ٣٦٩٣تومان است ،كه اگر آن را با دﻻر
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 ٣٤٤٦تومانى بازار آزاد مقايسه كنيم ،حداقل
دست مزد كارگران در شرايط فعلى بازار ارز
ساعتى  ١,٠٧دﻻر مى شود .اما اين ميزان
دست مزد براى كارگران در انگليس ساعتى
 ١٠,٢٥دﻻر ،در استراليا ساعتى  ٩,٤٥دﻻر ،در
بلژيك ساعتى  ٨,٥٧دﻻر ،و در لوكزامبورگ
ساعتى  ٩,٢٤دﻻر است .حتا كارگران شيلى
و تركيه نيز با دست مزدى معادل  ٣دﻻر در
شيلى و  ٣,٢دﻻر در تركيه ،از كارگران در
ايران دست مزد به مراتب بيش ترى دارند.
به گزارش روزنامه ى »شرق« ،ششم دى ،١٣٩٣
كه از قول »وزارت كار جمهورى اسﻼمى«،
پيرامون وضعيت اسف بار قراردادهاى موقت
و سفيد امضا نوشته شده:

پديده ى بيكارى ،بليه ى ديگرى است كه
سيكل فقر و فﻼكت طبقه ى كارگر ،و انواع
مصايب شخصى و اجتماعى آن ،را به گونه ى
فزاينده اى عميق تر و وسيع تر مى كند .بنا به
گزارش »مركز آمار ايران« ،سال  ،١٣٩٤نرخ
بيكارى در پاييز به  ١٠,٥درصد رسيد ،كه
نسبت به تابستان يك درصد افزايش نشان
مى دهد .تعداد بيكاران در پاييز دو ميليون و
 ٥٢٠هزار نفر بوده است .بنا به همين گزارش،
جمعيت فعال كشور در پاييز  ٢٣ميليون و ٩٣٢
هزار نفر بوده ،كه اگر جمعيت بيكاران را از آن
كم كنيم ،بيش تر از  ٢١ميليون و  ٤١٢هزار نفر
آن ها شغل دارند و بقيه بيكار هستند .از اين
ميان ،نرخ بيكارى در مردان  ٨,٧درصد و نرخ
بيكارى زنان بيش تر از  ٢٠درصد بوده است.
گزارش »مركز آمار ايران« نشان مى دهد ،كه
بخش عمده اى از بيكاران را جوانان  ١٥تا
 ٢٩ساله تشكيل مى دهند ،كه نرخ بيكارى
در ميان آن ها  ٢١,٨درصد است .از مجموع
بيكاران در پاييز ،بيش از يك ميليون و ٥٥٩
هزار جوان در اين رده ى سنى وجود داشته
است .اما آمارهاى نهادهاى رسمى جمهورى
اسﻼمى در مورد پديده ى بيكارى ،متناقض،
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گُم راه كننده و به شدت كم تر از آمار واقعى
جمعيت انبوه بيكاران در ايران هستند .در
اثبات اين مدعا ،همين بس كه »شاغل« در
تعريف »مركز آمار« به كسى گفته مى شود،
كه تنها »يك ساعت« در هفته كار كرده باشد!
به گزارش خبرگزارى »مهر« ،دولت »تدبير
و اميد« ،در آغاز كار خود در تابستان سال
 ،١٣٩٢مسايل مربوط به اشتغال جوانان و
حل مشكل بيكارى را مهم ترين مساله ى
داخلى خود عنوان كرد .در حالى كه امروز
بازار كار ايران با صدها هزار جوان فارغ
التحصيل دانش گاهى و چهار ميليون و ٥٠٠
هزار جوان در حال تحصيل مواجه است،
كه تقاضاى شغلى آن ها مى تواند مانند يك
سونامى اقتصاد ايران را تكان دهد .به گزارش
خبرگزارى »ايلنا« ،در همين زمينه ،محسن
رنانى ،استاد اقتصاد دانش گاه اصفهان ،در
همايش »افزايش مقاومت ،تنوع توليد« در
دانش گاه شهيد بهشتى ،گفته است:

فقط چهار ميليون تن از زنان آماده به كار
توانستهاند مشغول كار شوند ٥٠ .درصد زنان
در شغلهاى غير رسمى و زنان كارگر غالبا در
بنگاههاى اقتصادى كوچك و غير رسمى كار
مىكنند .هم چنين نرخ بيكارى ميان زنانى كه
مىخواهند كار كنند ،بيش از  ٢٠درصد است.
و به عﻼوه ،زنان بيش از  ٦٥درصد از كاركنان
بدون دست مزد )فاميلى( را تشكيل مىدهند.
با تمام اين ها ،توده ى كارگر در اين دوره ى
جهنمى حتا دمى از اعتراض و مبارزه
بازنايستاده است .اعتراضات و مبارزات
كارگرى ،در پهنه اى به وسعت ايران و در
جاى جاى بازارهاى كار ،بر سر افزايش
دست مزدها ،دريافت حقوق و مزاياى معوقه،
در اعتراض به بيكارسازى هاى گسترده و،...
در اشكال قانونى و غير قانونى ،در جريان
بوده است .رشد فزاينده ى اعتراضات و
مبارزات كارگرى به حدى است ،كه براى به
بند كشيدن آن نه تنها دستگاه هاى سركوب
و لشكر وحوش جمهورى اسﻼمى با تمام قوا
به ميدان آمده و با تهديد ،دستگيرى ،زندان
و شﻼق و شكنجه تﻼش كرده اند فعالين
كارگرى را به تمكين و سكوت بكشانند ،كه
اعتراضات و مبارزات و مطالبات كارگرى حتا
به گفتمان دولت و مجلس و نهادهاى ضد
كارگرى جمهورى اسﻼمى چون »خانه ى
كارگر« و ...هم بدل شده است.

* * *

اعتراض و مبارزه ى هر روزه ى طبقه ى
كارگر عليه تعرضات و تعديات توحش بار
جمهورى اسﻼمى يك امر واقع است .تصوير
روز طبقه ى كارگر به روشنى نشان مى دهد،

بليه ى بيكارى ،بيش از همه از زنان كارگر
قربانى گرفته است .به نوشته ى روزنامه ى
»شرق« ،چهارشنبه نوزدهم خرداد ،١٣٩٥
بر اساس داده هاى رسمى آمارگيرى نيروى
كار ايــران )مركز آمــار ،سال  ،(١٣٩٢در
حال حاضر  ٢٧ميليون زن بيكار هستند و
نگاه _ دفتر سى ام
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كه مشكل طبقه ى ما ،كمبود اعتراض و مبارزه،
نبود روحيه ى مبارزاتى ،فقدان شجاعت
و ازخودگذشتگى ،و عواملى از اين دست
نيست؛ مشكل طبقه ى ما ،مشكل ديرينه ى
پراكندگى اعتراضات و مبارزات هر روزه ى
ما ،عدم وجود اتحاد و تشكل سراسرى و
طبقاتى ماست؛ تشكلى كه مى بايد چون
چترى فراگير ،آحاد طبقه ى ما را در برگيرد
و اعتراضات و مبارزات پراكنده ى ما را
متحد و هم بسته كند؛ تشكلى كه مى بايد
قدرت طبقاتى و سراسرى ما را ،چون تنى
واحد با خواست هايى هم آهنگ و هم سو،
در مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه دارى
به ميدان آورد.
ما بر سر يك دو راهى سرنوشت ساز تاريخى
ايستاده و ناگزير به انتخاب هستيم؛ يا به
وضعيت جهنمى جارى گردن مى نهيم و
در مقابل تعرضات و تعديات توحش بار
جمهورى اسﻼمى به همين اعتراضات و
مبارزات پراكنده و دور از هم ،تا زمانى كه از
نفس بيافتيم ،ادامه مى دهيم؛ يا آماده ى يك
پيكار جدى عليه سرمايه دارى و الغاى بردگى
مزدى مى شويم .اين راه ،هر چند سخت است
و دشوارى فراوان دارد ،اما تنها راهى است كه
اگر با آگاهى و هوشيارى طبقاتى ما ،قدرت
متحد و هم بسته ى ما ،هم راه شود ،مى تواند
رهاى و آزاد واقعى ما ،و كُل جامعه ،را به
ارمغان آورد.
اما براى اين كه طبقه ى كارگر به پيكار
جدى عليه سرمايه دارى روى آورد ،مى بايد
ضرورت اين پيكار ،ميزان واقعى نيروى
متحد و هم بسته ى طبقاتى خود ،ظرفيت
سازمان يابى و تجهيز نيرو براى اين پيكار
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سرنوشت ساز را در خود بيابد .مقدر دانستن
وضعيت جهنمى حاضر ،و اعتراض و مبارزه
براى بهبودهاى اندك در شرايط بود و بقاى
ستم و استثمار سرمايه دارى ،يك شاخص
گرايش و جنبش رفرميستى در طبقه ى
كارگر است كه به تداوم بردگى مزدى،
تعرضات و تعديات توحش بار سرمايه،
و سيكل فزاينده ى فقر و فﻼكت جان كاه
طبقه ى كارگر ،ميدان مى دهد .راه ديگر،
پيكار جدى عليه سرمايه دارى ،اما راه يك
جنبش كارگرى ضد سرمايه دارى است كه
الغاى بردگى مزدى ،رهايى و آزادى واقعى،
را هدف گرفته است .و از همين رو ،خود
را از گرايش و جنبش رفرميستى متمايز
مى سازد .راهى جز اين ،پيشاروى ما ،نيست.
تداوم وضعيت جهنمى حاضر ،هر روز بيش
از روز پيش ،هستى و موجوديت اجتماعى ما
را در معرض تﻼشى و نيستى قرار مى دهد.
آن چه كه امروز ،تحت حاكميت منحوس
جمهورى اسﻼمى ،بر ما مى رود ،فراتر از حتا
»نكبت« است؛ نكبتى كه توسط اين حاكمان
اوباش به تمسخر »زندگى« خوانده مى شود!
گرسنگى ،فقر و فﻼكت ،زندگى در حاشيه ى
شهرها و در آلونك هاى ناسالم ،بى حقوقى
مفرط ،فقدان امكانات اجتماعى و آموزشى
و بهداشتى ،فروش اندام و جوارح بدن،
اعتياد ،تن فروشى ،بردگى مزدى كودكان،
بيمارى هاى جسمى و روانى ،و ...راه تنفس،
آرامش و آسايش را از ما سلب كرده است.
ما انسانيم ،اما تداوم اين وضعيت جهنمى
حتا انسانيت ما ،حُ رمت انسانى ما ،را از ما
خواهد گرفت .ما براى بقا ،براى حفظ هستى
و موجوديت اجتماعى خود ،ناگزير از پيكارى
بى امان عليه وحوش اسﻼمى سرمايه دارى
در ايران ،و تمامى گرايش هاى سياسى و
جنبش هاى اجتماعى كه ما را به تحمل اين
»نكبت« ترغيب مى كنند ،هستيم .راه سخت
و دشوارى فراوان است ،اما امكانات مادى و
نيروى اجتماعى قدم گذاشتن در اين راه مهيا
است و ما در اين راه ،جز زنجيرهاى خود
چيزى براى از دست دادن نداريم!
گام نخست در اين راه خطير ،آگاهى و
هوشيارى و تﻼش طبقاتى مستمر تعداد هر
چه بيش ترى از آحاد طبقه ى ما براى ايجاد
تشكل طبقاتى ضد سرمايه دارى است؛ تشكلى
كه از متن واقعى زندگى و پيكار ما عليه
سرمايه نيرو مى گيرد و تجلى رزمنده ى اتحاد
و هم بستگى آحاد هر چه وسيع تر طبقه ى ما
و متضمن دخالت گرى هر چه فعال تر ما در
نگاه _ دفتر سى ام

تعيين سرنوشت مشترك مى شود.
به اين منظور ،و براى قوام و استحكام
روزافزون جنبش ضد سرمايه دارى طبقه ى
كارگر ،مى بايد از شكاف هاى بى شمارى
كه در بين توده هاى كارگر فاصله و جدايى
انداخته ،عبور كرد .جنبش ضد سرمايه دارى
طبقه ى كارگر ،جنبشى عليه ناسيوناليسم،
فاشيسم ،تفاوت هاى جنسى ،قومى و
مذهبى ،جنبشى عليه خرافات مذهبى ،زن
آزارى ،و محروميت كودك است؛ توده هاى
طبقه ى كارگر ،پرستاران ،معلمان ،كارگران
فرهنگى و فكرى و ...را به سبب اشتغال در
حرفه هاى گوناگون از هم جدا نمى انگارد
و به دامن طبقات اجتماعى ديگر پرتاب
نمى كند؛ تبعيضات جنسى در بازارهاى كار،
بردگى مزدى كودكان ،و استثمار مشدد و بى
حقوقى مطلق كارگران مهاجر ،را برنمى تابد.
و در همه حال ،مروج و مدافع صميمى و پُر
شور اتحاد و هم بستگى تمامى آحاد طبقه ى
كارگر در پيكار بى امان عليه سرمايه دارى و
الغاى بردگى مزدى است.
اين امر خطير ،اما همان طور كه به سهم خود
به دفعات تكرار كرده بودم ،بدون حضور موثر
فعالين كمونيست طبقه ى كارگر ،بدون دستان
درهم گره خورده ى آنان ،بدون چشم انداز
روشنى از راهى كه مى بايد پيمود ،به نتيجه ى
مطلوب نخواهد رسيد .اگر به همت فعالين
كمونيست طبقه ى كارگر ،شور و مشورت و
تصميم گيرى جمعى در مورد سرنوشت هر
اعتراض و مبارزه ى كوچك و بزرگ كارگرى،
در متن روابط و شبكه هاى طبيعى توده هاى
كارگر ،به يك سنت زنده و پويا تبديل شود؛
اگر اعتراضات و مبارزات پراكنده ى جارى
در هم بافته شود و به صورت هم آهنگ و
سراسرى عليه تعرضات و تعديات توحش بار
سرمايه دارى پيش برده شود؛ اگر تﻼش دايمى
براى جلب و بسيج نيروى عظيم كارگران
بيكار و توده ى كارگر با قراردادهاى موقت
و سفيد امضا و ميليون ها كارگر كارهاى
خانگى و خانه دارى به بار بنشيند؛ اگر به
محﻼت كارگرى ،به ويژه محﻼت حاشيه ى
شهرها كه ميليون ها توده ى مردم محروم
و فرودست را در خود ا ُسكان داده اند ،به
دامن زدن به فعاليت آگاه گرانه در بين زنان
و مردان و جوانان اين گونه محﻼت ،توضيح
هم سرنوشتى گريزناپذير آنان با يك ديگر و
مرتبط كردن و متصل كردن آنان با كارگران
موسسات توليدى و خدماتى توجه شود؛ اگر
امر تشكل يابى كارگران موسسات توليدى
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و خدماتى بزرگ مانند :نفت ،پتروشيمى،
ماشين سازى ،ذوب آهن ،برق ،حمل و نقل
كاﻻ ،معلمان و پرستاران و ...به اعتبار نقش
تعيين كننده ى آنان در جامعه ى سرمايه دارى
مورد توجه جدى قرار گيرد؛ اگر دفاع از
كارگران بيكار و مطالبه ى كار يا بيمه ى
بيكارى مكفى و مناسب در سرلوحه ى هر
اعتراض و مبارزه ى كارگرى قرار گيرد؛
و ...آن گاه مى توانيم با طيب خاطر و غرور
طبقاتى فرياد سر دهيم ،كه ما توده ى كارگر
محروم از لذايذ همه ى آن چه كه خود خلق
كرده ايم ،به رسالت تاريخى خود در الغاى
كار مزدى و مالكيت خصوصى بورژوازى
واقف شده ايم؛ ميزان واقعى نيروى متحد و
هم بسته ى طبقاتى خود ،ظرفيت سازمان يابى
و تجهيز نيرو براى پيكارهاى سرنوشت ساز
خود را دريافته ايم؛ و حال به هيچ چيز جز
سهم انسانى شايسته ى خود از جهانى كه خود
ساخته ايم و ثروتى كه خود خلق كرده ايم،
قانع نيستيم! ما جهان خود را مى خواهيم ،تا
پرچم جامعه ى انسان هاى آزاد و برابر را در
آن برافرازيم.

* * *

اگر براى »نگاه« مقاله مى نويسيد،
توجه كنيد كه اين نشريه:
 در رد يا قبول مطالب آزاد است.علت پذيرفته نشدن مطلب به اطﻼع
نويسنده ى آن خواهد رسيد؛
 فقط مقاﻻتى را درج مى كند ،كهبراى اين نشريه  -و نه نشريات يا
سايت هاى اينترنتى ديگر  -فرستاده
شده باشند؛
 در تلخيص مطالب آزاد است .اگرنمى خواهيد مطلب شما تلخيص
شود ،حتما اين را قيد كنيد؛
 تنها مقاﻻت و نوشته هاى داراىامضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛
 نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛ مطالب ترجماتى تنها در صورتىدرج مى شوند ،كه يك نسخه از اصل
مطالب هم ضميمه باشند؛
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