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کارگران و جوانان فرانسه به پا 
خاسته اند!



آلن وودز از تولوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه شنبه فرانسه بزرگترین اعتصاب 
و تظاهرات تا کنونی اش در کمپین 
اتحادیه های کارگری برای افزایش 

فشار بر دولت علیه اصالحات برنامه 
بازنشستگی را به چشم دید. برخی 
از اتحادیه های کارگری می گویند 

آنها اعتصاب را به طور نامحدود ادامه 
می دهند. خدمات راه آهن هنوز 

محدود است و باعث تراکم و تاخیر 
شده است.

اعتصاب ها 
باعث بسته 

شدن هر شش 
پاالیشگاه 

شرکت توتال 
شده و بیم 

کمبود سوخت 
می رود. یازده 

پاالیشگاه از 
دوازده پاالیشگاه 
فرانسه متاثر از 
اقدام اعتصاب 

کنندگان می باشد. در پایانه نفتی 
بندر "فوس-الورا" در نزدیکی مارسی 
اعتصاب هیجدهمین روزش را سپری 

می کند و نفتکش های سرگردان 
قادر به تخلیه محموله های خود 

نیستند.

در کل کشور به گفته شرکت ملی 
راه آهن SNCF ، کمتر از نیمی 

از قطارهای محلی و بین شهری در 

رفت و آمد هستند. برج ایفل بعد از 
اعتصاب کارگران در روز سه شنبه به 

روی گردشگران بسته بود. فرودگاه 
ها نیز تحت تاثیر جدی بر اثر 

اعتصاب قرار گرفته اند و همین طور 
صدها مدرسه و دانشگاه که مجامع 

عمومی برگزار کرده اند تا تصمیم 
بگیرند باید دست به چه اعمالی 

بزنند.

با وجود اینکه این اعتصابات عمدتا 
در بخش دولتی هستند اما بازتاب 
آن به بخش خصوصی نیز رسیده 

است. ضعف اصلی این جنبش 
در بخش حصوصی است، جاییکه 

سختتر می توان کارگران را به این 
کار که ریسک اخراج در پی دارد 

ترغیب کرد.
 

به گفته اتحادیه های کارگری سه و 
نیم میلیون نفر خیابان ها را در کل 
فرانسه در اعتصاب عمومی روز سه 
شنبه تسخیر کردند. کنفدارسیون 

سراسری کارگران فرانسه اعالم کرد 
اینجا در تولوز، صد و چهل و پنج 

هزار نفر در بزرگترین تظاهرات سال 
شرکت کردند حال آنکه در پاریس 
تظاهرات با سیصد و پنجاه هزار نفر 

شکل گرفت.

هوبرت پرواد عضو کنفدراسیون 
سراسری کارگران و حزب کمونیست 
فرانسه تاکید می کند که مقیاس این 
تظاهرات بزرگ که تولوز را درنوردید، 

یکی از بزرگترین ها در تاریخ این 
شهر می باشد و همچنین روح 

مبارزاتی تظاهرکنندگان را چنین 
تصویر می کند:

"یکی ممکن است تصور کند با 
گذشت چندین روز از اعتصاب، 

کارگران باید خسته شده باشند. 
اما دقیقا به عکس، آنها بیشتر از 

هر زمان دیگری مشتاق به نظر می 
رسند. حالت عمومی حاکی از یک 

خشم عمیق است. کارگران می 
گویند جنبش باید االن به سطحی 

باالتر برای شکست دولت برود."

حتی در شهرهای کوچک تظاهرات 
قابل توجهی وجود داشته است. 
در شهر کوچک نیورت در حوزه 

دوکس-سورس پانزده هزار نفر از 
شصت هزار نفر جمعیت کل این 

شهر به خیابان ها آمدند. این بدان 
معناست که یک چهارم جمعیت در 

تظاهرات شرکت داشت.

تصویر کلی از یک خروش عظیم 

کارگران فرانسه به پا خواسته اند



احتماعی و عروج رادیکالیسم حکایت 
دارد که سرکوب اش آسان نخواهد 

بود. جو تظاهرات ها از اطمینان، 
شادی و شادابی تشکیل شده که 
نشانی از مبارزه متحد و پایداری 

کارگران در خیابان بود. با این حال 
نگرش انتقادی نسبت به رهبری 

به طور فزاینده ای وجود دارد. یک 
کارگر در نیورت به من گفت:

"تظاهرات حیرت آور بود، 
اما من نمی توانم درک 
کنم که چرا در پایان ما 
هیچ همایشی نداشتیم، 

هیچ کدام از رهبران 
سخنرانی نکردند و هیچ 

بحثی راجع به قدم بعدی 
درنگرفت. مردم تنها 

پراکنده شدند و به خانه 
رفتند و به نظر رسید که 

همه چیز محو شد."

 

ژوزف کواتانت از فعاالن 
حزب کمونیست با 
من در مورد فضای 

تظاهرکنندگان در نیورت 
سخن گفت:

"مردم بسیار خوشحال شدند. اما در 
زیر این رویه خشم موج می زد. این 

هنوز به نقطه جوش نرسیده است اما 
نوعی از نیم جوش شدن و خشمی 
که هر زمان می تواند منفجر شود، 

وجود دارد."

همدلی عمومی

روز چهارم تظاهرات که از اوایل 
سپتامبر آغاز شده و نشان داده که 

هر روز به میزان مشارکت نسبت به 
روزهای قبل افزوده میشود، افزایش 

از دو میلیون به سه و نیم میلیون 
تظاهرکننده را داشتیم و روز جدید 

عمل برای شنبه، شانزدهم اکتبر 
تعیین شده است.

مسئله فوری تظاهرات، برنامه 
نیکوال سارکوزی برای افزایش سن 

بازنشستگی از شصت به شصت و دو 
سال و به تاخیر انداختن مستمری 

کامل دولتی از شصت و پنج به 
شصت و هفت سال است. مجلس 

نمایندگان این اطالحات را پذیرفته 
است و در حال حاضر در دست سنا 

قرار دارد.

دولت می گوید ترتیب مستمری 
فعلی تحمل ناکردنی است و نیاز به 

اصالح دارد. دیروز خبرگزاری فرانسه 
سخنان سارکوزی را منتشر کرد که 

خطاب به نمایندگان مجلس گفته 
بهتر است در شرایط امتیازات "بیش 

از این جلو" نرود.

مطبوعات گزارش می دهند که 
در قطارهای پاریس٬ ناراحتی و 

دلخوری در میان مسافران دیده می 
شد اما همدلی با اعتصاب کنندگان 

نیز وجود داشت. ایسما بلمیود به 
رویترز گفت: "این برای کسانی که 
کار می کنند کمی عذاب آور است 

اما من کامال نقطه نظرات آنها را 
درک می کنم." اریک فلورس می 

گوید که آمد و شد او برای یک علت 
خوب مختل شده است. او میگوید: 
"من فکر می کنم تغییرات ناعادالنه 

است، در حال حاظر بسیاری از افراد 
سالمند بیکار می باشند."

این نظرات نقل شده در خبرگزاری 
ها یک انعکاس وفادارانه از افکار 

عمومی فرانسه است. سری کامل 
نظرسنجی ها به طور حیرت آوری 

نشان از موافقت هفتاد درصدی عموم 
در همراهی با اقدام اتحادیه ها دارد.

این بدان معناست که تمام نیروهای 
زنده ملت فرانسه پشت سر کارگران 

هستند. حتی این امر مهمتر است که 
بیش از شصت درصد خواهان افزایش 

تظاهرات ها هستند.

تعدادی از اتحادیه ها – به خصوص 
در بخش حمل و نقل – می گویند 

که اعتصاب آنها پایان مشخصی ندارد 
و هر روزه برای گسترش تظاهرات 
در بیست و چهار ساعت آینده رای 

می گیرند.

جو گسترش رادیکالیسم کامل 
مشهود است. در جلساتی که در 



چند روز گذشته من در آنها صحبت 
کردم، که توسط "ال ریپوست" ، 

ارگان شبکه مارکسیستی در حزب 
کمونیست فرانسه، سازمان داده شده 

بود٬ می توان عالقه عظیم به ایده 
های مارکسیسم انقالبی را دید، نه 

فقط میان جوانان بلکه همچنین 
میان بخش بزرگی از مبارزین مسن 

تر که رفرمیسم ترسوی رهبری 
خسته شان کرده و به دنبال افکار 

واقعی کمونیسم هستند.
 

سنت های انقالبی

سارکوزی به طور جدی در آرایش 
مبارزه با اتحادیه ها دچار خطای 
محاسباتی شده است. او فراموش 
کرده که فرانسه سرزمین انقالب 

هاست: سرزمین 1789 تا 1793، 
سرزمین 1848، سرزمین کمون 

پاریس، سرزمین اعتصاب عمومی 

1939 و مه 
.1968

دور اندیش ترین 
نمایندگان طبقه 

حاکمه فرانسه 
می توانند خطر 

را احساس کنند: 
دومنیک وولپن، 

نخست وزیر سابق 
هشدار داده است 
که بیکاری توده 

ها، پایین آمدن استانداردهای زندگی 
و تحریکات دائمی دولت سارکوزی 

می تواند موجب یک انقالب 
اجتماعی جدید شود.

شکی نیست که شرایط برای یک 
انفجار اجتماعی در دور آینده 

در فرانسه آماده است. بورژوازی 
فرانسه نمی تواند از عهده استمرار 

امتیازاتی که قبال از آنها گرفته شده 
بود، برآید. اما کارگران فرانسه حاضر 
نیستند دست به سینه باقی بمانند تا 
پیروزهای اجتماعی پنجاه سال قبل 

شان نابود گردد.

صحنه برای یک دوره مبارزه شدید 
طبقاتی آماده می شود. طبقه حاکمه 

فرانسه می داند که مبارزه ای جدی 
پیش رو خواهد داشت !

بابک کسرایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»زنان نیمی از آسمان را بر شانه 
خود حمل می کنند« - ضرب المثل 

چینی

»انقالب جشن ستم دیدگان و 
استثمارشدگان است« - والدیمیر 

لنین

انقالب نه یک رویداد که یک روند 
است. این روند بدون شک شامل 
رویدادهای بسیاری می شود اما 

درک ما کمونیست ها از آن نه بر 

پایه تک تِک این رویدادها که از 
پایه کل این روند و آن واقعیات 

مادِی اجتماعی است که آن را 
ممکن می سازد.

آغاز جنبش توده ای در تابستان 
۸۸٬ که ما با افتخار آن را »شروع 

انقالب« خواندیم٬ برای بسیار 
»غافلگیرکننده« بود. همان ها که 

عمری می گفتند مردِم ایران هرگز 
علیه این رژیم به پا نمی خیزند٬ 

حاال با تعجب از خود می پرسیدند 
که »چه شد« و چطور ماجرایی 

مثل انتخابات ریاست جمهوری به 
وقوع چنین جنبش توده ای عظیمی 

انجامیده؟

همان ها در ضمن از نقش 
عظیم زنان در این جنبش بسیار 
»غافلگیر« شدند. حضور وسیع 

زنان و دختران در جنبش انقالبی 
کنونی به چیزی بیش از حضور 

کمی آن ها مربوط می شد. واقعیتی 
که باعث شده بود بسیاری از این 

غافلگیرشدگان انگشت حیرت 
به دهان بگیرند این بود که 

چطور زنانی که در نظامی مثل 
جمهوری اسالمی که زنان را از 

بنیاد اینگونه سرکوب می کند و 
شهروند درجه دوم می شمارد٬ 

بزرگ شده اند٬ توانسته اند اینچنین 
قدرتمندانه و بی باکانه علیه آن به 
پا خیزند و نقش اجتماعی به این 

بروز و وسعت داشته اند؟

صحنه زنانی که٬ با همان حجاب 
دست  و پا گیر اسالمی به تن و 
به سر٬ پا به پای مردان٬ و گاه 

پیش و بیش از آن ها٬ جنبش را به 
جلو می راندند و با پلیس و بسیجی 

و پاسدار درگیر می شدند٬ برای 
بسیاری از صحنه های تعیین کننده 
و به یاد ماندنی انقالب ایران شد؛ 

انقالبی که مردم در آن اعالم کردند 
دیگر به پا خواسته اند و دیگر 

نظم کهن را 
نمی پذیرند و 

تحمل نمی کنند.

اما برای 
کمونیست ها٬ 

نه آغاز انقالب 
غافلگیرکننده 
بود و نه نقش 
زنان در آن٬ 
چرا که ما به 

واقعیات مادی 
بنیادین جامعه 

نگاه می کنیم و طبق این واقعیات٬ 
طغیان انقالبی توده ها ضرورتی 

بود که باید خود را از طریق 
حادثه ای نشان می داد و در ضمن 

روشن بود که زنان انقالبی٬ به 
علت شرایط مادی٬ الجرم نقشی 

مهم و رهبری کننده در این جنبش 
بازی می کنند.

 این شرایط مادی کدامند و این چه 
چیزی است که نقشی ویژه به زنان 

انقالبی ایران اعطا کرده است؟

چرا زنان؟ کدام زنان؟ جنبش آزادی زن؛  ستون استوار انقالب ایران



بزرگ شده اند٬ توانسته اند اینچنین 
قدرتمندانه و بی باکانه علیه آن به 
پا خیزند و نقش اجتماعی به این 

بروز و وسعت داشته اند؟

صحنه زنانی که٬ با همان حجاب 
دست  و پا گیر اسالمی به تن و 
به سر٬ پا به پای مردان٬ و گاه 

پیش و بیش از آن ها٬ جنبش را به 
جلو می راندند و با پلیس و بسیجی 

و پاسدار درگیر می شدند٬ برای 
بسیاری از صحنه های تعیین کننده 
و به یاد ماندنی انقالب ایران شد؛ 

انقالبی که مردم در آن اعالم کردند 
دیگر به پا خواسته اند و دیگر 

نظم کهن را 
نمی پذیرند و 

تحمل نمی کنند.

اما برای 
کمونیست ها٬ 

نه آغاز انقالب 
غافلگیرکننده 
بود و نه نقش 
زنان در آن٬ 
چرا که ما به 

واقعیات مادی 
بنیادین جامعه 

نگاه می کنیم و طبق این واقعیات٬ 
طغیان انقالبی توده ها ضرورتی 

بود که باید خود را از طریق 
حادثه ای نشان می داد و در ضمن 

روشن بود که زنان انقالبی٬ به 
علت شرایط مادی٬ الجرم نقشی 

مهم و رهبری کننده در این جنبش 
بازی می کنند.

 این شرایط مادی کدامند و این چه 
چیزی است که نقشی ویژه به زنان 

انقالبی ایران اعطا کرده است؟

»استثمار مضاعف«

عموما می توان گفت که حتی در 
لیبرال ترین کشورهای سرمایه داری 
جهان نیز زنان کارگر و زحمتکش 

مورد استثمار مضاعف قرار 
دارند. یعنی آن ها نه تنها مثل سایر 
اعضای طبقه شان باید درِد بیکاری 

و یا بردگی مزدی را بکشند که 
اسیر انواع و اقسام تبعیضات که 
جهان سرمایه داری هر روز از 
نو بازتولید می کند٬ نیز هستند. 

یکی از موارد آشکار این تبعیض 
مضاعف٬ کاِر خانه است که در 

بیشتر کشورهای دنیا هنوز اساسا 

به عهده زنان است و با این که 
بخش مهمی از تولید انسانی است٬ 
دستمزدی به آن تعلق نمی گیرد اما 
قضیه به هیچ وجه محدود به این 
نیست. برای اکثریت عظیم زنان 
کارگر و زحمتکش٬ تبعیض ها و 

تعصبات در تمامی سطوح موجود 
است.

ریشه تمامی این تعصبات٬ که 
چنان که گفتیم نظام »لیبرال« 

سرمایه داری آن ها را باز تولید 
می کند٬ در نظام سرمایه داری 

است. سرمایه داران می خواهند 
با اعمال این تبعیضات٬ در کنار 
سایر تبعیض ها٬ بین کارگران و 

زحمتکشان تفرقه بیاندازند و آن ها 
را روی خطوط جنسیتی از هم جدا 

کنند.

این تبعیض مضاعف اما در 
ضمن در طول تاریخ از زنان 

انقالبی ترین بخش های طبقه کارگر 
را نیز ساخته است. حرکت های 
زنان نقشی بسیار تعیین کننده در 

دو بزرگترین انقالب تاریخ بشر٬ 
انقالب فرانسه ۱۷۸۹-۱۷۹۲ و 

انقالب روسیه ۱۹۱۷٬ را داشتند.

»اتفاقی نبود که زنان پرولتاریا 
و نیمه پرولتاریای فقیر پاریس 

رهبری را به دست گرفتند. آنان 
تحت ستم ترین الیه جامعه بودند٬ 

کسانی که باید داغ رنج توده ها 
را به دوش می کشیدند. در ضمن 

آنان هیچ تجربه ای از مبارزه 
و سازمان های سیاسی نداشتند 

و بدون بار تعصبات به صحنه 
آمدند. مردان در مقابل محتاط تر٬ 

خوددارتر و »قانون گرا« تر 
بودند. این تفاوت تا بحال بارها 

مشاهده شده است. در اعتصابات 
متعدد که زنان درگیر بوده اند آن ها 
همیشه رزمندگی٬ شور و شجاعت 
بیشتری از مردان نشان داده اند... 

همین اتفاق ۱۰۰ سال بعد در 
پتروگراد تکرار شد« )آلن وودز٬ 
»مارکسیسم علیه فمینیسم:  مبارزه 
طبقاتی و رهایی زن«٬ ترجمه از 

انگلیسی(.

اما اگر تبعیض و استثمار 
مضاعف٬ در بیشتر حالت ها زنان 
را از انقالبی ترین بخش های طبقه 



و جنبش می سازد٬ در مورد ایران 
این صدبار بیشتر صدق می کند؛ 
به این دلیل ساده که نوع و شدت 
استثمار علیه زنان در حکومت 

جمهوری اسالمی صد برابر بیشتر 
است.

وقتی خمینی در صدر ضدانقالب٬ 
انقالب ۵۷ را در هم کوبید و در 

روند ترمیدور به تحکیم قدرت 
خود پرداخت٬ خوب می دانست که 
برای برپایی حکومت مذهبی خود 
مهمترین گروهی که باید سرکوب 

کند٬ زنان انقالبی هستند. زنان 
زحمتکش ایران در کنار برادران 

هم طبقه ی 
خود در 
جریان 

انقالب در 
سطحی 

بسیار وسیع  
به پا خواسته 
بودند و نقشی 

بی سابقه در 
انقالب بازی 

کرده بودند 
و خمینی و 

خمینیست ها٬ که پتانسیل انقالبی 
زنان ایران را خوب می شناختند٬ 
حمله وسیع به آن ها را در صدر 
دستور کار خود گذاشتند. قوانین 

قرون وسطایی که امروز بر زنان 
ایران حاکم است حاصل همین 

تهاجم است.

طبق قانون کنونی ایران٬  »دیه زن 
نیمی از دیه مرد است و شهادت دو 

زن در دادگاه همانند شهادت یک 
مرد ارزیابی می شود« )شیرین 

عبادی(. این تنها دریچه ای است به 
وضعیت سخیفی که قانون ایران 

برای زنان قائل شده است.

اما آیا این تبعیض حقوقی و قانونی 
تمام تبعیض و استثمار زنان ایران 

را توضیح می دهد؟  و در این 
صورت آیا تمام زنان در مقابله با 

این قوانین منافعی یکسان دارند؟

کدام زن٬ کدام منفعت؟

فمینیسم بورژوایی٬ دشمن جنبش 
آزادی زن 

ما کمونیست ها چنان که از نام 
گروه  مان٬ »مبارزه طبقاتی«٬ بر 

می آید٬ از کسی پنهان نمی کنیم 
که دنیا را از زاویه طبقاتی نگاه 

می کنیم. برای ما حرکت به سمت 
جهان بهتر و ÷عادالنه تر نه در 
گروی »آشتی« با صاحبان سود 

و ثروت که در گروی مبارزه 
بی تخفیف زحمتکشان و کارگران 

علیه سرمایه داران و نظام شان 
است. طبقه سرمایه دار٬ به علت 
موقعیت اجتماعی خود٬ از هر 

کیش و مسلک و جنسیت که باشد٬ 
دشمن طبقاتی ما است.

منتقدین ما٬ بعضا صادقانه٬ سوال 

می کنند که آیا در مبارزه برای 
آزادی زن٬ تمام زن ها منافعی 
یکسان ندارند؟ مثال در جامعه 

امروز ایران آیا تمام زنان٬ از تمام 
طبقات٬ از قوانین تبعیض آمیز رنج 

نمی برند؟

پاسخ این است که برای ما ریشه 
تبعیض علیه زنان در خوِد نظام 

سرمایه داری و شکل مشخص 
آن در ایران٬ یعنی دیکتاتوری 

جمهوری اسالمی٬ است. این به 
این معنی نیست که ما می خواهیم 
آزادی زنان را به فردای انقالب 
حواله دهیم و یا در این توهمیم 

که با به قدرت رسیدن پرولتاریا٬ 
استثمار زنان خود به خود محو 
می شود. خیر. انقالب جشن تمام 

استثمارشدگان است و مبارزه 
طبقاتی به معنای مبارزه علیه تمام 

انواع و اقسام تبعیض و استثمار 
جنسی٬ ملی٬ قومی و ... است. 

اما باور مارکسیست ها این است 
که تنها نیرویی که می تواند این 

مبارزه را پیش ببرد٬ نیروی 
زنان کارگر و معلم و پرستار و 

دانشجو و زحمتکش است. در 
ضمن باید تاکید کرد که انواع 

تبعیض و ستمی که بر زنان طبقات 
زحمتکش می رود بسیار فراتر از 
محدودیت ها و تبعیض های قانونی 

است و در شالوده جامعه نهفته 
است.

واقعیت تاریخی در ایران و جهان 
نشان می دهد که فمینیست های 

بورژوا و خرده بورژوا که دم از 
آزادی برای تمام زنان می زنند 

نقشی خائنانه بازی کرده اند و نه 
تنها آزادی زنان را محقق نکرده اند 

که با رسیدن به مزایایی برای 



خود٬ همیشه ۹۹ درصد زنان را 
در استثمار خود رها کرده اند.

این موضوع از حوصله مقاله 
حاضر خارج است٬ اما نگاهی 

مختصر به تاریخ مبارزات زنان 
نقش فمینیسم بورژوایی و دشمنی 
آن با آرمان آزادی زنان را نشان 

می دهد. در زمان انقالب های 
بورژوایی آن ها خواهان حق رای 
برای زناِن مالک در کنار مرداِن 

مالک بودند! )در آن زمان اکثریت 
مردان٬ یعنی مرداِن 

بدون مالکیت٬ هم حق 
رای نداشتند(. در قرن 
اخیر شاهد بوده ایم که 
فمینیست های بورژوا 
به خواست های خود 
که اعطای مقام هایی 

همچون ریاست 
شرکت ها و کشیشی 

به زن ها بوده اند٬ 
رسیده اند٬ بی این که این 

هیچ تاثیری بر وضعیت ۹۹ درصد 
زنان داشته باشد.

در ایران امروز نیز از 
این فمینیست های بورژوا و 

خرده بورژوا کم پیدا نمی شوند. 
بسیاری از آن ها عناصر صادقی 

هستند که به راستی خواهان 
وسیع ترین مبارزه با ستم بر زن 

هستند. »مبارزه طبقاتی« واقعیات 
تاریخی را صبورانه به این  

مبارزین فمینیست توضیح می دهد 
و در عین حال مبارزه ای بی تحفیف 

علیه افکاری که جنبش آزادی 
زن را به ناکامی می رساند پیش 

می برد.

برای مثال٬ از ابتدای به 

ریاست جمهوری رسیدن خاتمی 
در سال ۱۳۷۶ شاهد بوده ایم که 

بسیاری خواست »وزیر زن« را 
در صدر خواسته های خود قرار 

دادند٬ بی پاسخی به این سوال که 
آخر چگونه اضافه کردن یک زن 
به هیئِت دولِت زن ستیز جمهوری 

اسالمی کمکی به پایان تبعیض 
است؟ قهرمانان این دسته از 

فمینیست ها از معصومه ابتکار تا 
هیالری کلینتون و حتی مارگارت 

تاچر بوده اند. طرفه آن جا که 

امروز می بینیم باالخره اولین 
وزیر زن تاریخ ایران را محمود 

احمدی نژاد به کابینه منصوب کرد. 
آرزوی آن ها باالخره متحقق شد: 

در حالی که زنان رزمنده و انقالبی 
در خیابان »مرگ بر دیکتاتور« 
می گفتند٬ زنی به دولت کودتایی 
احمدی نژاد منصوب شد! این با 

طنز تلخ نشان می دهد که خواست 
»وزیر زن« فمینیست های بورژوا 

چه سراب بزرگی بوده است.

در دوره اخیر در ایران شاهد 
افزایش فعالیت از سوی مبارزین 

آزادی زن بوده ایم: از انواع و 
اقسام مطالعات و بررسی های 

ارزنده تا جنبش های توده ای 
برای بسیج نیروی زنان ایران 

که معروف ترین آن »کمپین 
یک میلیون امضا« است. فعالین 
»مبارزه طبقاتی« خود را بخشی 

از این غلیان ضد زن ستیزی و 
دولت زن ستیز ایران می دانند و 
در عین حال تالش می کنند این 
واقعیت را خاطر نشان کنند که 

غلبه افکار فمینیسم بورژوایی به 
شکست جنبش می انجامد و ما برای 
پیروزی به چشم اندازی نیاز داریم 

که کل نظام سرمایه داری را به 
چالش بکشد.

ما تاکید می کنیم که زنان زحمتکش 
و مبارزی که امروز در صفوف 

جنبش آزادی زن نبرد می کنند٬ 
تنها معطوف به »مسائل زنان« 
نیستند. آن ها خوب می دانند که 

آزادی زنان بدون آزادی مردان و 
در نتیجه آزادی کل بشریت ممکن 

نیست. برای آن ها قدم اول در 
پایان دادن به تبعیض و نابرابری٬ 

شرکت شان در صف اول جنبش 
همگانی مردم برای سرنگونی 

جمهوری اسالمی است. آن ها البته 
رادیکال ترین خواسته ها برای رفع 
کامل ستم از زن را به میان جنبش 
می آورند )و همین خواسته ها است 

که به نوبه خود انرژی انقالبی 
عظیم جمع بیشتری از زنان را به 

جنبش اضافه می کند(  اما در ضمن 
انقالبی ترین و رزمنده ترین عوامل 
جنبش حاضر هستند. این در ضمن 

بهترین پاسخ آن ها به مرتجعینی 
است که می خواهند با زنان مثل 
فرقه و دسته ای با »منافع ویژه« 
برخورد کنند و به آن ها می گویند 

به جای فکر کردن به مسائل 
»مردانه ای« مثل تغییر دولت٬ تنها 

راجع به »حق طالق« و مسائل 
»زنانه« صحبت کنند. 



آیا زنان ذاتا »خشونت پرهیزند«؟

هندوانه نطلبیده  زیر بغل زنان 
جنبش سبز

ما در جای دیگری به طرفه 
ضدانقالبی »خشونت پرهیزی«٬ 

یعنی گرایشی که از مردم دعوت 
می کند به جای مبارزه با رژیم و 
پایین کشیدن آن به نیروی انقالبی 
خود٬ »صبور« باشند و دست به 

قدرت نبرند پرداخته ایم. این گرایش 
در اولین روزهای آغاز جنبش 

سبز در تابستان ۸۸ مدام به به و 
چه چه »خشونت پرهیزی«  مردم 

را می کرد. وقتی شعارهای »مرگ 
بر دیکتاتور« تمام خیابان ها را پر 
کرد٬  این »خشونت پرهیزان« تب 

کردند و یا خود را به نشنیدن زدند 
و خواهان شعار توخالی »مرگ بر 

هیچ کس« شدند. و باالخره وقتی 
جنبش سبز در عاشورا مستقیما به 

جدال با پلیس و بسیج پرداخت و 
موفق شد حتی شکاف هایی درون 
سپاه ایجاد کند٬ به انتقاد از جنبش 

پرداختند و »زیاده روی« آن را 
محکوم کردند )رامین جهانبگلو؛ 
مهرانگیز کار و ...(. یعنی علنا 

جلوی پیش روی جنبش برای 
سرنگونی دولت ایستادند.

اما یکی از جالب ترین شگردهای 
این ضدانقالبیون »خشونت پرهیز« 

ما تحلیل شان از نقش زنان در 
یورش انقالبی عاشورای ۸۸ بود. 

اینان که پیش از این نقش وسیع 
زنان را در جنبش دیده بودند٬ 

حضور زنان را علت عدم رادیکال 
شدن جنبش می نامیدند! )تصاویر 
دختری که با حرکات شبه رزمی 

به جنگ پلیس می رود٬ در همان 
اولین روزهای آغاز جنبش در 

سراسر جهان مخابره شد اما 
ظاهرا نسخه ای از آن به دست این 

عالیجنابان نرسیده(. با پیش روی 
کیفی جنبش در روز عاشورا٬ 
امید پارسانژاد٬ روزنامه نگار٬ 

در مطلبی برای بی بی سی ابراز 
نگرانی کرد که انقالبی تر شدن 

اوضاع )یا به قول ایشان »به کار 
گرفته شدن میزانی از خشونت 
از سوی معترضان«( به معنی 

»مردانه« شدن جنبش است.

پارسانژاد در مطلبی با عنوان 
»جنبشی »زنانه« که »مردانه« 

می شود« نوشت:  «شاید بتوان 
رویارویی جنبش موسوم به جنبش 

سبز را با حکومت جمهوری 
اسالمی٬ مواجه »خوی زنانه« 

جامعه ایران با »خوی مردانه« آن 
دانست که اقتدارطلب و پرخاشجو 

است«. او سپس مدعی شد که 
»جنبش اعتراضی ایران... )پیش 

از این( خویی زنانه داشت٬ به 
این معنی که مسالمت جو بود و 
از خشونت پرهیز می کرد... اما 

حوادث روز عاشورا در تهران٬ 
این چشم انداز را تا حدودی تغییر 

داد«.

هر فعال فمینیست و هر مبارز 

جبنش آزادی زن از خواندن این 
کلمات به راستی مشمئز می شود. 

جدا از خاستگاه ضدانقالبی این 
استدالل »خشونت پرهیزان« 
این فرض که »خوی زنانه« 
به معنی مسالمت جویی است 

چیزی نیست مگر تکرار 
عقب مانده ترین تعصبات علیه 

زنان که آن ها را »جنس لطیف« 
می داند. این خاستگاه واقعی این 

»خشونت پرهیزان« محترم را نزد 
زنان انقالبی ایران آشکار می کند.

واقعیت اما این جا است که 
همانطور 
که گفتیم 
حضور 
گسترده 

زنان در 
جنبش نه 

تنها به 
معنای 

»مسالمت جویی« بیشتر نیست که 
بر عکس زنان معموال انقالبی ترین 

و رادیکال ترین بخش جنبش را 
تشکیل می دهند. کسانی که فکر 
می کنند زنان  «لطیف« شایسته 

مبارزه انقالبی نیستند بهتر است به 
ویدئویی از دبیرستانی در اصفهان 

در روز عاشورای ۸۸ نگاه کنند 
که دختربچه ها در آن مدرسه را با 
شعار »مرگ بر دیکتاتور« روی 

سرشان گرفتند.

***

بنیان گذاران جمهوری اسالمی 
تصور می کردند با اعمال قوانین 
قرون وسطایی می توانند انرژی 
عظیم انقالبی زنان را سرکوب 



کنند. اما آن چه بیش از پیش به 
زنان جایگاه و اهمیتی ویزه 

داد٬ واقعیات اقتصادی جامعه 
سرمایه داری در ایران بود. امروز 

زنان بیش از ۶۰ درصد از 
دانشجوهای ایران و بخش بسیار 
مهم و بزرگی از نیروی کار در 
ایران را تشکیل می دهند. بدون 
کاِر زنان کارگر٬ چرخ اقتصاد 
ایران یک روز هم نمی چرخد. 

زنان دانشجو نشان داده اند از 
انقالبی ترین بخش های نسل جوان 

کنونی هستند.

به همین سان٬ زنان نه تنها آن 
موجودات گوشه گیر قرون وسطایی 

که قانون جمهوری اسالمی 
خواست ازشان بسازد نیستند که 

از رادیکال ترین بخش های جنبش 
حاضر به شمار می روند. آنان 

برای آزادی خود نه فقط از بندهای 
ارتجاع و عقب ماندگی که از 

بندهای نوین ترین استثمارها٬ یعنی 
سرمایه داری٬ نیز به پا خواسته اند. 

انرژی انقالبی این زنان سوخت 
پرقدرِت جنبش آزادی زن است 
و این جنبش٬ ستونی استوار از 

انقالب ایران.

فرد وستون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایاالت متحده قدرتمندترین کشور 
سرمایه داری در جهان و بزرگترین 

بازار واحد در کل کره زمین 
است. این بخشی از جهان است 

که میلیون ها نفر از فقرا آرزوی 
مهاجرت به آن را دارند چرا که 

رویای فرار از جهنمی      را در 
سر دارند که در بسیاری کشورهای 
آمریکای جنوبی٬  آفریقا و آسیا در 
آن زندگی می کنند. و میلیون ها نفر 

موفق شده اند به این جا برسند و 
بسیاری شان به طور غیرقانونی از 

مرز آمریکا و مکزیک می گذرند.

تفاوت بین شهری مثل نیویورک 
در آمریکا و الگوس در نیجریه 

نمی توانست بیش از این باشد. یادم 
هست که مرا به آجگونل٬ یکی از 
فقیرترین بخش های الگوس بردند. 

وقتی در این محله راه می رفتم 
برای اولین بار در زندگی ام 

احساس کردم به معنای کلمه در 
جهنم زنده قدم بر می دارم.

نیویورک و الگوس: دو روی یک 
سکه

یادم هست از خانه محقر کارگران 
دیدار کردم. یک خانه بخصوص 

مرا تحت تاثیر قرار داد. داخل شدم 
و به این فکر بودم که آشپزخانه 

کجاست٬ دستشویی کجاست٬ جای 
لباس ها کجاست... اما خبری از 
هیچ کدام از این ها نبود. »جای 

لباس های« این کارگر چند 
چوبرختی با یک دست شلوار 
اضافه و یک پیراهن بود که 

آویزان شده بود. و تخت؟ تختی 
در کار نبود! تشکی و بالشی 

روی زمین٬ تخت بود. آب را 
باید از چشمه ای در نزدیکی خانه 

می آوردند. البته دوشی هم داشتند... 
دوشی دستجمعی در آخر محله٬ رو 

باز٬ پشت چند پارچه چروکیده.

کودکان را دیدم که در کثیفی بازی 
می کنند و آب سیاه در خیابان 

می ریزد و درست به همانجایی 
می آید که آن ها بازی می کنند. یادم 

هست که آن موقع فکر می کردم 
چنین فقر عظیمی در کشوری 

وجود دارد که منابع غنی نفت دارد 
اما هیچ بخشی از ثروتی که این 

نفت تولید می کند به سوی این مردم 
»سرازیر« نمی شود.

در سفر اخیرم به آمریکا دور و 
بر منهتن قدم می زدم و هر چه 

می کردم ذهنم از آن چه در نیجریه 
دیده بودم خالص نمی شد٬ همانطور 
که به ساختمان کرایسلر٬ ساختمان 
امپایر استیت٬ برج ترامپ و تمام 

سایر ساختمان های غول آسایی 
که در صف های بی پایان مانند 

نمادهای قدرت عظیمی که آمریکا 
بوده و هست صف کشیده اند٬  خیره 

شده بودم.

در ضمن هر چه می کردم از این 
فکر خالص نمی شدم که این قدرت 

عظیم و تمرکز ثروت بر پایه آن 
فقری است که در نیجریه دیده 

بودم. ثروتی که از چاه های نفت 
نیجریه خارج می شود کجا می رود 

مگر به شرکت های چندملیتی که 
بعضی هایشان دفترهای آنچنانی در 

جاهایی مثل منهتن دارند؟

بر سر طبقه کارگر در آمریکای شمالی چه می آید؟



بدهی روزافزون در کانادا

پیش از رسیدن به آمریکا در کانادا 
بودم و در آن جا در جلساتی در 

مونترال و تورنتو صحبت کردم. 
در کانادا رسانه ها از سالمت 
ظاهری نظام بانکی  کشور دم 

می زنند که مثال کمتر در خطر 
طوفانی است که آمریکا و اروپا 
را در بر گرفته. کسری بودجه 
ملی کانادا در پایان آخرین سال 
مالی ۸/۴۴ میلیارد دالر کانادا 

بود و بدهی ملی اش به ۲۶/۸۱۴ 
میلیارد دالر رسیده است که شامل 
۳/۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی 

می شود. این سطحی تقریبا برابر 
با آمریکا و کشورهایی مثل آلمان 

و فرانسه است در نتیجه در این 
میان چیز زیادی نیست که پزش را 

بدهند.

و به وضع استان ها کانادا مثل 
کبک و انتاریو که نگاه کنی 

می بینی که دلیل پز و پز دادن حتی 
کم تر است. بدهی کبک ۶/۲۸۵ 

میلیارد دالر یعنی ۹۴ درصد تولید 
ناخالص داخلی استان است. این 

رقم نزدیک به سطح بدهی در 
جاهایی مثل یونان و ایتالیا است. 
وضع انتاریو کمی بهتر از کبک 
است... فعال بدهی دولتی کلی آن 
حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص 
داخلی است. اما تخمین ها نشان 

می دهد که وضع انتاریو در دهه 
پیش رو به همان بدی کبک خواهد 

شد.

این نشان می دهد که چرا در 
کشوری به ظاهر ثروتمند مردم 

مدام حرف کاهش مخارج عمومی 
و بسته های ریاضت کشی را 

می شنوند. این عالوه بر دهه ها 
فشار بر طبقه کارگر کانادا است. 

کبک: ساعت های طوالنی تر٬ 
حقوق پایین تر

یک روز که در متروی مونترال 
سفر می کردم روزنامه ی رایگان 

محلی٬ »مترو مونترال« را 
برداشتم و به آمار جالبی راجع 
به استان رسیدم. تیتر مقاله بود 
 Quand travailler plus «

 ne rapport pas plus – Les
 familles travaillent plus

 qu’avant, mai leurs gains
diminuent « )وقتی کار کردن 

بیشتر پول بیشتری نمی آورد – 
خانواده ها بیش از پیش کار می کنند 

اما درآمدها پایین می آید(.

ارقام موجود در مقاله این وضعیت 
را نشان می دهد. در دوره ۳۰ ساله 
بین ۱۹۷۶ و ۲۰۰۶ میزان متوسط 

زمانی که هر خانواده صرف کار 
کرده سالی ۱۴ هفته افزایش یافته 

است. این نتیجه زنان بیشتری 
که سر کار رفته اند٬ افزایش در 
پاره وقتی و غیره است. اکنون 

در این کشور ثروت و فرصت 
تصور می رود که ۱۴ هفته کار 

اضافه در سال به خانواده ها سطح 
زندگی باالتری بدهد. اما بر 

عکس٬ به گفته همین مقاله٬ ۷۰ 
درصد خانواده ها شاهد بوده اند که 
درآمدهایشان از لحاظ واقعی در 
همین دوره ۳ درصد پایین رفته 

است.

پس این درآمده اضافه ایجاد شده 
کجا رفته است؟ مقاله توضیح 
می دهد خانواده های ثروتمندتر 

شاهد ۶ درصد باالتر رفتن 
درآمدشان بوده اند. آمار جالب 

دیگری هم ارائه شده. در پایان 
همین دوره ۳۰ ساله٬ ۱۰ درصد 

باالی خانواده ها کمتر کار 
می کردند و بیشتر در می آوردند. 
این ۱۰ درصد باال هفته ای ۵/۶ 
ساعت کمتر از سال ۱۹۷۶ کار 

می کردند اما درآمدشان ۲۴ درصد 
باالتر رفته بود. سهم کلی شان از 
درآمد ملی از ۵۳ به ۵۹ درصد 

رسید. و در پایین این فهرست 
آمار٬ ۱۰ درصد فقیرترین شاهد 

بودند که سهم شان از درآمد ملی از 
۱۰ درصد به ۷ درصد سقوط کرد.

این آمار تصویر خیلی روشنی از 
آن چه طبقه کارگر کانادا در ۳۰ 

سال گذشته باید از سر می گذراند 
می دهد. خانواده های کارگری 

مجبورند بیشتر کار کنند تا سطح 
زندگی خود را حفظ کنند. ۳۰ سال 
پیش یک درآمد در خانوار متوسط 

می توانست زندگی قابل قبولی ارائه 
کند اما اکنون اغلب پیش می آید که 
دو نفر باید کار کنند و در بعضی 

مواقع کودکان هم برای بقا باید 
شغل های بعدازظهر٬ آخرهفته یا 

تعطیالت بگیرند.

آن چه در کبک می بینیم غارت طبقه 
کارگر است که ساعات بیشتری 

کار می کند و از لحاظ واقعی کمتر 
در می آورد در حالی که در دیگر 

سوی جامعه٬ اقلیتی از خانواده های 
ثروتمند در واقع دارند پولدارتر 

می شوند. در این جا بسیار واضح 
انتقال ثروت واقعی از یک طبقه به 

دیگری را می بینیم. ارزش اضافه 
بیشتری از طبقه کارگر بیرون 

کشیده شده تا در سوی دیگِر شکاف 



طبقاتی٬ انباشت شود. این آمار 
در صحبت های من با مردم عادی 
طبقه کارگر در کانادا٬ که شکایت 

می کردند که نست به گذشته 
تعطیالت چندانی ندارند٬ تایید شد.

انتاریو:  تنها یک سوم مردم در 
واقع حقوق بازنشستگی دارند

وقتی به تورنتو 
رفتم فرصت داشتم 

در جلسه ای از 
»باشگاه جوانان 

نیودموکرات 
تورنتو« صحبت 

کنم. موضوع 
جلسه٬ بریتانیا پس 

از انتخابات و تاثیر 
بلریسم بر حزب 

کارگر بریتانیا بود. 
بخاطر ارتباطات تاریخی٬ عالقه 
زیادی به این مساله وجود داشت. 

روندی که در ۳۰ سال گذشته 
در بریتانیا صورت گرفته بود٬ 

که قابل مقایسه با آماری است که 
در باال از کبک نقل قول کردم٬ 

توضیح دادم.

وقتی توضیح دادم که دربریتانیا 
چه بر سر نظام خدمات اجتماعی 

می آید٬ با حمله به حقوق 
بازنشستگی و غیره٬ یک نفر از 
این گفت که در انتاریو فقط یک 

سوم مردم اصال حقوق بازنشستگی 
دارند. این را آمار رسمی تایید 

می کند. این آمار خبر از کاهش 
پوشش حقوق بازنشستگی از نقطه 
اوج در سال ۱۹۸۵ )کمتر از ۴۰ 
درصد کارگران انتاریو( تا ۷/۳۴ 

درصد در سال ۲۰۰۵ می دهد. 
در بخش خصوصی این پوشش تا 

سطح ۲۵ درصد پایین آمده و از 
آن به بعد پایین تر هم رفته است. 

این کانادا است که یکی از بهترین 
جاهای دنیا برای زندگی به حساب 

می آید!

زمانی بود که کانادایی ها افتخار 
می کردند که نظام رفاهی شان نسبت 

به کشور آن سوی مرز بسیار 

بهتر است. حاال که سرمایه داری 
عمیق تر وارد بحران می شود٬ دو 

کشور بیشتر و بیشتر شبیه یکدیگر 
می شوند.

آمریکا: از فرستادن انسان به ماه تا 
دیپ واتر هورایزن

نگاهی به کانادا که انداختم عازم 
امریکا شدم و در این جا تناقضات 

اجتماعی حتی فاحش تر بود. 
انباشت ثروت و قدرت که در طول 

دو قرن صورت گرفته هر جا که 
می روی روشن است. در عین 

حال این احساس هم هست که این 
قدرقدرت مدتی است رو به زوال 

است.

چهل سال پیش این کشوری بود 
که آدم به کره ماه می فرستاد! 

امروز کشور طوفان کاترینا و 

فاجعه دیپ واتر هورایزن است که 
خلیج مکزیک را در بر گرفت. 

کشوری قدرتمند می بینیم که حتی 
نمی تواند از مردم خودش حفاظت 
کند٬ چنان که دو سال پیش در نیو 

اورلئان دیدیم.

یادم هست وقتی آن فاجعه صورت 
گرفت و تصاویر خانواده های 

فقیر نیو اورلئان در سراسر دنیا 
پخش شد٬ رفقای ما در نیجریه 

می گفتند مردم در آفریقا باورشان 
نمی شود این ها واقعا در آمریکا 
اتفاق می افتد. آدم های آسیب زده 

سیاهپوست بودند٬ شرایط پس از 
طوفان بیشتر شبیه آفریقا بود و 
تاخیر طوالنی در رسیدن کمک 

حسابی رنگ و بوی آفریقایی 
داشت. اما فراری از واقعیت نبود: 

این ایاالت متحده آمریکا بود٬ 
کشوری که بسیاری نیجریه ای های 

فقیر آرزوی گرفتن ویزایش را 
دارند!

در سرزمین »رویای آمریکایی« 
امروز ۱۵ میلیون بیکار داریم. 

باالترین نرخ در ۲۷ سال گذشته. 
و در عوض میلیاردها دالری 

که به بانک ها داده شده٬ علیرغم 
بسته های انگیزشی٬ بیکاری اصال 

در حال پایین رفتن نیست. در 
آمریکا که بودم ارقامی منتشر شد 
که نشان می داد در فصل اول سال 
۴۳۱ هزار شغل ایجاد شده... اما 
۴۱۱ هزار مورد این ها به لطف 

سرشماری بود که قرار است تازه 
امسال انجام شود. این ها شغل های 
موقتی است که به بسیاری جوانان 
داده شده اما مدت زیادی به طول 

نمی انجامد. این واقعیت که پس از 
بسته های انگیزشی عظیم دولت 



تنها ۲۰ هزار شغل واقعی می تواند 
در این اقتصاد بزرگ ساخته شود 

نشان از وضعیت واقعی اقتصاد 
است.

فاجعه طوفان کاترینا در آمریکا

ناکامی بانک ها و رشد فقردر 
آمریکا که بودم روزنامه نیویورک 

تایمز را می خواندم. خواندنش 
مثل خواندن خبرنامه ای روزانه 
از فجایع اقتصادی است. روز 

۲۸ مه این تیتر را خواندم:  «با 
تعطیلی نهادهای بیشتر٬ شمار 

ناکامی بانک های آمریکا به ۷۷ 
رسید«. این مقاله توضیح می داد 
که »مسئولین در روز جمعه سه 
بانک مربوط به هم در فلوریدا 
و یک بانک در نوادا و دیگری 

در کالیفرنیا را بستند و این تعداد 
بانک های ناکام امسال را به ۷۸ 

می رساند«.

در ۳۰ مه تیتر دیگری خواندم: 
»فقرای جدید – سیاهپوستان 

ممفیس دهه ها دستاورد اقتصادی 
را از دست می دهند«. این مقاله 

توضیح می داد: »میانه درآمد 
سیاهپوستان صاحب خانه در 

ممفیس تا پنج شش سال پیش مدام 
افزایش می یافت. االن این میزان 

به سطحی پایین سال ۱۹۹۰ رسیده 
است – و٬ به گفته تحلیلی که 

دانشکده جامعه شناسی کوئینز کالج 
برای نیویورک تایمز انجام داده٬ 
تقریبا نصف نیزان سفیدپوستان 

صاحب خانه است«.

در ۲ ژوئن مقاله دیگری دیدم: 
»الیحه شغل ها علیه کسری: نبرد 

نهایی« که بسیار مالل آور بود. 

مقاله توضیح می داد که کسری 
آمریکا قرار است در پنج سال آینده 

به ۸۰۰ میلیارد دالر برسد اما 
تنها در صورتی که کنگره کاهش 
مخارج را تایید کند و معافیت های 

مالیاتی که بوش اعمال کرده 
لغو کند – آن هم به ارزش ۲۰۰ 

میلیارد دالر. مقاله توضیح می داد 
که نیاز به کاهش عظیم مخارج در 
نظام تامین اجتماعی و در خدمات 

درمانی است. این هم از اصالحاتی 
که اوباما در خدمات درمانی وعده 
داد! این همه برای این است که تا 

سال ۲۰۱۵ کسری بودجه را بتوان 
در حد ۶۰۰ میلیارد دالر نگاه 

داشت. 

به گفته مقاله مذکور: »... کنگره 
تنها نیاز ندارد تا سال ۲۰۱۵٬ 

۲۰۰ میلیارد دالر از مخارج کم 
کند. باید این کار را بکند و در 
ضمن در سال ۲۰۱۶ به دنبال 

کاهش های بیشتر باشد و در سال 
۲۰۱۷ باز هم به دنبال کاهش های 
بیشتر و تا سال های سال به دنبال 

کاهش های بسیار بیشتر«. در 
این جا آینده طبقه کارگر آمریکا 

در یک کالم تصویر شده: دهه ها 
ریاضت کشی!

بورژوازی آمریکا با تناقضی 
روبرو است که نمی تواند حل کند. 

از یک طرف نمی توانند اجازه 
دهند مخارج دولتی از دست خارج 
شود. از طرف دیگر اگر بسته های 

ریاضت کشی را اعمال کنند این 
همین »احیای« بسیار اندک را 

هم تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله 
از این می گوید که »دفتر بودجه 

کنگره تخمین می زند ۴/۱ تا ۴/۳ 
میلیون نفر که اکنون کار می کنند 

اگر بخاطر بسته های انگیزشی 
نباشد بیکار می شوند«. سپس به 

این توضیح می رسد که کاهش 
مخارج دولت می تواند خطِر رکود 

مضاعف را افزایش دهد.

حتی اگر در چهار سال آینده ایجاد 
شغل به همان سرعت بهترین 

سال های شکوفایی دهه ۱۹۹۰ 
ادامه پیدا کند٬ بیکاری در آمریکا 
همچنان در سال ۲۰۱۴ باالتر از 

میزان پیش از آغاز رکود در سال 
۲۰۰۷ خواهد بود.

»خوداشتغالی« یا همان بیکاری 
خودمان؟

 
مقاله ای دیگر با عنوان »مبتکر یا 

بیکار؟« که در همان روز چاپ 
شده بود می گفت:

»... شمار آمریکایی های 
خودمشتغل در دسامبر ماه گذشته 
از ۷/۸ میلیون در یک سال قبل 

به ۹/۸ میلیون رسید. خوداشتغالی 
در بین افراد ۵۵ تا ۶۴ ساله به 

نزدیک ۲ میلیون رسید٬ ۵ درصد 
باالتر از سال ۲۰۰۸. از جمله بین 
مردم باالی ۶۵ سال میزان کسانی 
که شغل آزاد دارند به ۲۹ درصد 

افزایش یافت«.

شاید این باعث کمی خوشحالی 
شود. هر چه باشد آمریکا 

سرزمین فرصت های کسب و 
کار٬ ابتکار و کارفرمایی است 

و تنها با کمی سخت کوشی و 
عزم قاطع هر کسی می تواند 

در زندگی به موفقیت برسد. در 
واقعیت این بیزینس من های جدید 



کارگرانی هستند که شغل شان را 
از دست داده اند و مجبورند خود 
را بازسازی کنند و به کارگرانی 
بسیار بسیار منعطف تبدیل کنند!

نویسنده داستانی را تعریف می کند 
که بر سر یکی از آشنایانش٬ که او 

جورج می نامد٬ آمده است:

»جورج در یکی از بزرگترین 
شرکت های فن آوری و مشاوره 
جهان از معاونین بود تا این که 

سال گذشته در موجی از 
اخراج ها شغلش را از دست 

داد«.

پس بر سر جورج چه آمد؟

 
»باالخره شرکت قدیمی او 

پروژه های جدیدی گرفت که به 
مهارت های جورج نیاز داشت. اما 
جورج را دوباره استخدام نکردند. 

در عوض او را از طریق »شرکت 
نیروی کار گروهی« پس آوردند٬ 
که اساسا آژانس کار موقتی است 
که االن دارد برای جورج قرار 
می بندد تا کار برایش پیدا کند. 

در عوض آژانس بخشی از نرخ 
ساعتی جورج را تصاحب می کند.

»اسمش شده این که جورج رئیس 
خودش است. اما او دارد دقیقا 
همان کاری را می کند که قبال 

می کرد٬ برای پول کمتر و بدون 
هیچ مزایا – بدون خدمات درمانی٬ 

 )k(4۰۱ بدون طرح بازنشستگی
٬ بدون مرخصی برای مریضی٬ 

بدون تعطیالت باحقوق. بدتر این که 
درآمد و ساعات کارش غیر قابل 
پیش بینی اند اما صورتحساب های 

ماهیانه اش با نظم هراس آوری از 
راه می رسند.

»نرخ رسمی بیکاری در کشور 
شامل جورج نمی شود...«

اگر بخواهیم آثار بسته های 
انگیزشی و کارفرمایان دروغین 

را حذف کنیم و آن ها را به ارقام 
رسمی بیکاری اضافه کنیم٬ آمریکا 

اکنون با رقمی نزدیک تر به ۲۰ 
میلیون بیکار روبرو خواهد بود. 

وقتی کاهش مخارج شروع به 
تاثیرگذاری کند می توانیم انتظار 

داشته باشیم این رقم در دوره 
پیش رو واقعی شود.

 
شرکت ها از رکود سواستفاده 
می کنند تا هزینه های استخدام 
را پایین بیاورند و »انعطاف 

کارگران« را افزایش دهند. مقاله 
در ادامه می گوید:

»اخراج  کارگران توسط 
شرکت های متوسط و بزرگ 
باال رفته و استخدام کارگران 

جدید تقریبا ناپدید شده است. این 
شرکت ها از افول شدید به عنوان 

فرصتی برای حمله همیشگی 
به مخارج استخدام شان استفاده 

کرده اند – فن آوری هایی که به کار 

کمتر نیاز دارد به خدمت می گیرند 
و کار را به کارگران خارج یا 

کارگران قراردادی در همین کشور 
می سپارند. این توضیح می دهد 
که چرا تقریبا نیمی از بیکاران 

آمریکا بیش از شش ماه بدون شغل 
هستند – این میزان باالتر از هر 
زمانی از رکود بزرگ تا کنون 

است. این واقعیت در 
ضمن توضیح می دهد 

چرا بسیاری مثل جورج 
به صفوف خوداشتغاالن 

پیوسته اند«.

مقاله با اشاره ای 
اسف بار تمام می شود: 

»... باید بین شوق 
ابتکار و آغاز کسب و 

کار با استیصال خوداشتغالی تفاوت 
قائل بود«.

کاهش پرستاران و معلمان

این از وضع »خوداشتغاالن«! اما 
از شغل های امن دولتی چه خبر؟ 
در ۱ ژوئن باز هم مقاله ای دیگر 

به نام »شهردار پیشنهاد کاهش 
سمت های پرستاران مدارس را 

می دهد« به موضوع کاهش هایی 
که قرار است در خدمات پرستاری 
نیویورک انجام شود پرداخت. این 

مقاله می گفت:

»کارگران نیویورک با اخراج 
روبرو خواهند بود. کتابخانه ها 

آماده از دست دادن بودجه هستند 
و مددکاران منتظر دریافت 

پرونده های بیشتر. حاال به فهرست 
قربانیان کاهش بودجه شهری 

سمت های پرستاری در مدارس 
کوچک٬ عمومی و خصوصی٬ را 



هم اضافه کنید«.

در ۲ ژوئن به مقاله دیگری 
رسیدیم راجع به آن چه بر نظام 

آموزشی آمریکا می گذرد. عنوان 
مقاله بود »مدارس نیویورک 
روبرو با درد بیشتر ناشی از 

اخراج ها« و اینگونه آغاز می شد:

»ناکیا هاسکینز٬ مدیر مدرسه٬ 
نگاهی به راهرویی در مدرسه 

براون استون بروکلین انداخت و با 
خود محاسبه ای سریع انجام داد.

»او با اشاره به درهای کالس 
معلمان سه ستاره گفت: »احتماال 
در خطر٬ در خطر٬ مطمئنا در 

خطر«. هر کدام از آن ها از میان 
صدها نامزد انتخاب شده بود و 

اکنون به طور معمول هفته ای ۶۰ 
ساعت کار می  کرد اما از آن جا 

که آن ها بین آخرین کسانی هستند 
که شهرداری استخدام کرده است٬ 

شاید شغل شان را از دست بدهند.

»مدارس در سراسر شهر آماده 
اخراج ها می شوند چرا که مقامات 
شهر تخمین زده اند شاید تا ۴۴۰۰ 
معلم شغل خود را از دست بدهند. 
اینان قربانیان مشکالت بودجه در 
شهر و ایالت هستند که تا حدودی 

از رکود ناشی می شود. اگر 
طرح نجاتی از شهرداری٬ آلبانی 

)پایتخت ایالتی نیویورک-م( یا 
کنگره از راه نرسد٬ این شغل های 

از دست رفته که انتظار می رود 
این هفته اعالم شوند اولین کاهش 

عمده در نیروی آموزشی شهر در 
بیش از سه دهه خواهند بود«.

در اوایل امسال مایکل بلومبرگ 

اعالم کرده بود که نیویورک 
شاید مجبور شود ۱۱۰۰۰ نفر از 
۷۹۰۰۰ معلم خود را اخراج کند. 

در اوایل این ماه بیش از ۴۰۰۰ 
معلم نیویورک با چشم انداز از 

دست دادن شغل خود روبرو بودند. 
سپس »خبر خوب« در ۳ ژوئن از 
راه رسید. آن روز نیویورک تایمز 

را برداشتم و خواندم:

»شهردار نیویورک٬ مایکل 
بلومبرگ٬ این هفته انتخابی عاقالنه 

انجام داد و تصمیم گرفت حقوق 
معلمان را ثابت نگاه دارد و در 

عوض کسی را اخراج نکند. این 
خبر خوشی برای کودکان شهر و 

برای حدود ۴۴۰۰ معلمی است 
که قرار بود شغل خود را از دست 

بدهند. این راه حلی منصفانه در 
شرایط سخت است«.

معلمان آمریکا با همان گزینه 
معمول رئیس و روسا روبرو 

هستند یا از دست دادن شغل 
یا کاهش دستمزد. واقعیت این 

است که نیویورک استثنا نیست و 
هزاران معلم در سراسر کشور 
با چشم انداز از دست دادن شغل 
بخاطر کاهش درآمدهای دولتی 

روبرو هستند.

 

... و تاخیر در بازگشت مالیاتی
 

)توضیح مترجم: در کشورهای 
پیشرفته سرمایه داری٬ کارگران 

و مردم کم درآمد که مجبورند مثل 
بقیه روی همه اجناس مالیات 

پرداخت کنند معموال در پایان سال 
مالی با پر کردن فرمی که تمامی 

منابع درآمد و خرج شان را توضیح 
می دهد٬ مقداری پول از دولت 

پس می گیرند که این به »بازگشت 
مالیاتی« )tax return ( معروف 

است-ب.ک(.

و این مرا به خبر دیگری 
می رساند که در ۲ ژوئن خواندم 

و آن مقاله ای بود با عنوان »با 
انباشت صورتحساب های ایالت٬ 
بازگشت های مالیاتی در فهرست 
کارهایی که باید انجام شود دفن 

شده اند« که توضیح می دهد:

»به لطف رکود اقتصادی٬  نیم 
دوجین ایالت که پول نقد کم دارند 
چک های بازگشت مالیاتی خود را 

به تاخیر انداخته اند.

»هاوائی در ابتدا می خواست 
تمامی بازگشت های مالیاتی را تا 
ماه ژوئیه٬ یعنی آغاز سال مالی٬ 
به تاخیر بیاندازد اما دو هفته پیش 

تصمیم گرفت که وضع مالی اش 
اینقدر سالم هست که چک ها 
را برای کسانی که بازگشت 

مالیاتی شان در ماه ژانویه پردازش 
شده بود ارسال کند. نیویورک 



برای مدتی کوتاه نیم میلیارد دالر 
چک های بازگشت را تا آغاز سال 

مالی جدیدش در ماه آوریل به تعلیل 
انداخت. رود آیلند مهلت پر کردن 

فرم مالیاتی را تا ۱۱ مه تمدید کرد 
تا به مالیات دهندگانی که هنوز از 

سیل های شدید رنج می بردند کمک 
کند؛ این ایالت حاال بازپرداخت ها 

را به تاخیر انداخته تا مطمئن شود 
پول کافی برای پرداخت بدهی ها 

در ماه ژوئن دارد«.

بله درست خواندید! کارگران 
فرم های بازگشت مالیاتی را پرد 

کرده اند و منتظر چک مالیاتی شان 
هستند و در عین حال مقامات پول 

آن ها را نگاه داشته آند تا مطمئن 
باشند می توانند از پس سایر 

خرج ها بر بیایند. پل ال. دیون٬ 
رئیس دفتر تحلیل درآمدهای ایالت 

رودآیلند٬ برای بدتر کردن کار 
گفته است: »ما از این وضعیت 

متاسفیم. ما متوجهیم که مردم روی 
این پول برای صورتحساب های 

کارت های اعتباری و غیره و 
غیره حساب کرده اند اما آن ها را به 

سرعت ارسال خواهیم کرد«. او 
سپس توضیح می دهد که ۳۴۴۲۳ 

چک بازگشت مالیاتی را نگاه 
داشته اند.

می توان خشم کارگران معمولی 
آمریکایی را که بیش از اندازه 

مالیات داده اند٬ پولی که در واقع 
متعلق به آن ها است٬ تصور کرد 

از این که می بینند این پول را 
مقامات نگاه داشته اند. این کار 

بورژوازی آمریکا را در حل این 
معما سخت تر می کند که چگونه 

کارگران آمریکا را در مقابله 
با حمله های بی پایان علیه سطح 

زندگی شان آرام نگاه دارد.

 

خشم روزافزون کارگران آمریکا

کارگران آمریکا وارد مبارزه 
می شوند

ایاالت متحده٬ همگام با وضعیتی 
که در بسیاری کشورهای پیشرفته 
سرمایه داری دیده ایم٬ شاهد کاهش 
چشمگیری در میزان اعتصاب و 
عضویت در اتحادیه های کارگری 
در سال های اخیر بوده است. اما 
بسته های ریاضت کشی که آغاز 

به کار می کنند بر کارگران بخش 
دولتی تاثیر می گذارند و این به 
تحریک واکنش انجامیده است. 

همین االن درون اتحادیه های 
معلمان آغاز مخالفت اعضا را 

می بینیم.

با آغاز تاثیرات کاهش مخارج 
دولت٬ معلمان معمولی هستند که 
رنج می برند. در آمریکا که بودم 

یکی از رفقای معلم ما توضیح داد 
که چطور در سیاتل درون اتحادیه 
معلمان٬ فراکسیونی از مخالفین در 

سطح اعضا در حال شکل گیری 
است. خشم روافزونی از آن چه بر 
سر نظام آموزش و پرورش می آید 
در جریان است و نارضایتی نسبت 

به رهبران اتحادیه های کارگری 
پدیده آمده است. این به روشنی 

نشانه آن است که در آینده از 
پی می آید. در آمریکا سه میلیون 

معلم داریم٬ بخش قابل توجهی از 
نیروی کار که گزینه ای ندارد مگر 

سازماندهی و مبارزه. 

مدت کوتاهی پس از این که آمریکا 
را ترک کردم خبر آغاز جنبشی 
بزرگ بین پرستاران را شنیدم. 
بیش از ۱۲ هزار پرستار دست 
به اعتصابی یک روزه در ۱۰ 

ژوئن در ۱۴ بیمارستان منطقه ی 
مینیاپولیس زدند. اعتصاب بر 
سر نسبت پرستار به بیمار و 

مزایای حقوق بازنشستگی بود. 
در عین حال یک قاضی در 
سان فرانسیسکو وارد شد تا 

اعتصاب ۱۲ هزار پرستار را در 
بیمارستان های دانشگاه کالیفرنیا و 
مراکز بهداشتی دانشجویی متوقف 

کند. مجددا اختالف بر سر تعداد 
کارگران بود.

در نیویورک در ابتدای ماه ژوئن 
شاهد اعتصاب ۵۰۰ نظافتچی٬ 

نگهبان و متصدی پارکینگ بودیم 
که در اختالف بر سر قرارداد 

در مجتمع مسکونی کو آپ سیتی 
در شمال شرقی محله برانکس 
دست به اعتصاب زدند. کو آپ 

سیتی مجموعه ای با ۳۵ ساختمان 
است که بیش از ۵۰ هزار نفر در 
آن زندگی می کنند و در ضمن تا 
روزی ۴۰ تن زباله ایجاد می کند.

معموال در چنین موقعیتی انتظار 
می رود ساکنین عصبانی باشند 

که چرا زباله شان جمع آوری نشده 
است. اما این اتفاقی نیست که در 

طول اعتصاب افتاد. نیویورک 
تایمز در روز ۲ ژوئن گزارش 

داد:

»کورتنی الملی ِ ۳۶ ساله که ۱۶ 
سال در کو آپ سیتی کار کرده و 
تمام عمرش را اینجا زندگی کرده 
گفت: »نمی خوام ببینم این جا نابود 



می شه. ما کار می کنیم که این جا 
برای همه چهره خوبی داشته باشه. 

اما اگه دستمزد منو متوقف کنند٬ 
دادن پول اجاره ام سخت می شه« 

.»

مقاله سپس توضیح می دهد:

»ساعاتی پس از آغاز اعتصاب 
بسیاری از ساکنین زباله خود 
را بیرون گذاشتند و به انجام 

وظایف کوچک دیگری که ناتمام 
مانده بود پرداختند. علیرغم این 

اضافه کاری ها٬ بیشتر مردم 
می گویند طرفدار اتحادیه هستند. 
آن ها به مدیران خسیس٬ حمایت 

دیرین از کارگران و محبت نسبت 
به همسایگانشان اشاره می کنند.

»وینست متیوِز ۸۴ ساله٬ کارگر 
بازنشسته پست که در سال 

۱۹۹۳ به کو آپ سیتی نقل مکان 
کرده٬ گفت: »باید با کارگران 

صمیمی باشیم چرا که خودمان 
کارگر هستیم. کار به این بچه ها 
که ایستادگی می کنند می رسد من 

طرف مدیریت را نمی گیرم«.

جستجوی بدیل

حال و هوای ساکنین کو آپ سیتی 
از حال و هوایی خبر می دهد 

که در سراسر ایاالت متحده در 
جریان است. کارگران آمریکا 

فرقی با کارگران بقیه جهان ندارند. 
اغلب در میان چپ در بسیاری 

از کشورهای جهان شاهد نوعی 
ضدآمریکاگریِ  زمخت هستیم که 
همه چیزِ  آمریکایی را بد می داند. 
این اشتباه گرفتن نقش امپریالیسم 

آمریکا با طبقه کارگر آمریکا است 

با این وجود که این طبقه در واقع 
متحد کارگران جهان است.

آن چه من در تنها یکی دو هفته 
حضور در کانادا و آمریکا دیدم به 
روشنی نشان می دهد که کارگران 

این دو کشور تحت فشار بیشتر 

و بیشتر قرار گرفته اند. بحران 
سرمایه داری به شانه آن ها افتاده 

است. آن ها نمی توانند این وضع را 
خیلی طوالنی تر ادامه دهند. جایی 

می رسد که باید دست به مبارزه 
بزنند و در این روند به دنبال 

بدیل هایی برای این نظام خواهند 
بود.

من با گروه های مختلف کارگران و 
جوانان صحبت کردم و آن چه بیش 

از همه مرا تکان داد این بود که 
چقدر نسبت به تحلیلی مارکسیستی 
که به زبانی ساده و روشن توضیح 

داده شود و آن چه بر اقتصاد 
می گذرد و چگونگی تاثیر آن بر 
مردم کارگر عادی را بیان کند٬  

گشاده رو هستند.

یکی از جوانانی که با او صحبت 

کردم از کالیفرنیا بود و تازه 
به »اتحاد بین المللی کارگران« 
)WIL ( )گروه رفقای ما در 

آمریکا-م( پیوسته بود. او توضیح 
می داد که آن چه او را در ابتدا به 
فکر انداخته مشکالت مالی است 

که خانواده اش از سر گذرانده. این 

او را به این فکر انداخته که اداره 
جامعه حتما راه دیگری هم دارد. 
رفیقی دیگر٬ از تگزاس٬ توضیح 
می داد که آن چه او را به سیاست 
سوسیالیستی کشانده این بوده که 

دیده مادرش خانه اش را یکی 
دو سال پیش از دست داده و به 

بانک ها سپرده.

احساس من این بود که طبقه کارگر 
آمریکا را به گوشه ای هل می دهند 

و به زودی در همان گوشه به نبرد 
دست می زند. این اتفاق که بیافتد 
وضعیت کل جهان تغییر می کند. 
تا بحال طبقه حاکم آمریکا ارباب 

جهان بوده است و نیروهایش را به 
سراسر کره زمین فرستاده است. 

به زودی مجبور می شود حواسش 
را جمع حیاط خلوت خودش کند.÷


