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 سخن روز آارگر

 

زن نمونه

ــ اگـر فعـال شـوید بـرای همـه آـار هسـت حتـی اگـر           ٥ـ دنبال بخش خدمات نروید،   ٤ـ زنان و خياطی،     ٣ـ آاردستی،   ٢ـ آار آنيد،    ١

 .ـ انتخاب آارگر نمونه و معيارهایش٦جمعيت ایران دوبرابر شود، 

ضوابط اعالم شده بحـد آـافی       .  را اعالم آرد   ٨٦انتخاب آارگر زن نمونه در سال       یكی از مقامات وزارت آار جمهوری اسالمی ضوابط         

 دید آنها را از یك آارگر مطلوب و نمونـه مشـخص مـی سـازد، و در     اوال. افشاگر بورژوا ـ آمپرادورهای حاآم در دو بعد مختلف است 

مفهـوم زن نمونـه در قـاموس سـراپا          ثانيًا  ی است؛   واقع نشان ميدهد آه چه نوع آارگری باب طبع سرمایه داران و حاآميت ارتجاع             

.چرك و خون ستمكاران اسالمی را بيان می آند

 در جمهوری اسالمی، آارگری را نمونه ميداند آه در آار خود نوآوری داشته باشد، دانـش آـاری خـود را                      تنظيم امور استثمار  وزارت  

یعنـی مـثال پـای ماشـين        یعنـی چـه؟     نـوآوری در آـار      ببينـيم   . ایت آنـد  بيافزاید و البته در مصرف مواد اوليه هم صرفه جوئی را رع           

چرخكاری، یا روی ریل بسته بندی، یا هنگام چسبكاری، یعنی وقتی آه بدون فوت وقت، زیر نگـاه غضـب آلـود سـرآارگر و مسـئول                    

 سـاعت، یـا     ٨ ميشـود در ایـن       قسمت آارت را با آهنگی یكنواخت و دیوانه آننده به پيش می بری، باید بفكر این بيفتی آـه چطـور                    

ساعت روزآار، طوری مغز و دست و پایت را بكار بياندازی و حرآـات بـدنت را تنظـيم آنـی آـه سـرعت آـار بيشـتر                             ١٢ساعت، یا   ١٠

شود؛ آه هم نفر قبل از تو مجبور شود سریعتر آار آند و به تو مواد برساند و هـم نفـر بعـد از تـو از تـرس انباشـته شـدن قطعـه یـا                          

و آـارگر نمونـه   ! نوآوری موردنظر مقامات جمهوری اسالمی یعنی این. ر مقابلش با اعصاب آشيده سرعتش را افزایش دهد    بسته د 

. از نظر بورژواهای اسالمی آسی است آه فرصت سر خاراندن، فكـر آـردن و انسـان بـودن بـرای خـودش و رفقـایش بـاقی نگـذارد              

.زنجير اسارت را بدست و پای آارگران یك واد توليدی محكم آند" تكار و نوآوریاب"بنابراین آارگر نمونه اسالمی آسی است آه با 

منظور از این عبارت غلط اندار، یـاد گـرفتن فـوت و فـن ابـزار آـار                   . یعنی افزودن بر دانش آاری به چه معناست        معيار دوم    حاال ببينيم 

خالصه از دید هر سرمایه داری، آارگری خوب        . حداقل برسد طوری آه احتمال تخریب دستگاه ها یا بهره گيری آم از آنها به              . است

است آه نه تنها باعث افزایش هزینه برای استثمارگران نشود، بلكـه بتوانـد بـا توليـد هرچـه بيشـتر ارزش اضـافه یـا سـود، مخـارج                               

آارگرها مرتبًا در قسمت اینطرف ی بينيم سرمبيخود نيست آه . فزاینده تهيه ماشين آالت جدید را تا آنجا آه امكان دارد، جبران آند

بـا  . و آنطرف می چرخند و به آارگران سرآوفت می زنند، و فرد وارد به آار با ابزار جدید یا نسبتًا پيچيده را بـه رخشـان مـی آشـند                      

ران این حساب تا اینجا معلوم شد آه آارگر نمونه از دید جمهوری اسالمی یعنی آسی آه سریعتر سود به جيب گشاد سرمایه دا       

 .بریزد

صرفه جوئی در مصرف مواد اوليـه، بـدین معناسـت آـه آـارگر بایـد          .  نيز ربط مستقيم با آاهش هزینه های شرآت دارد         معيار سوم 

خوب حواسش را جمع آند و دائمًا مواظب باشد آه مبادا خودش یا بغل دستيش نوك سوزنی بيشـتر از حـد الزم مـواد اوليـه بـرای                             

بگيرد؛ مبادا بر اثر خستگی شدید زانوهایش سست شـود، پـایش بلغـزد و بخشـی از مـواد اوليـه را ضـایع                         توليد هر قطعه آاال بكار      

گرداند؛ مبادا با آند آردن آهنگ آار، بخشی از مواد اوليه آماده شده برای یك روز آار زیادی بياید، آيفيت خود را از دست بدهـد، یـا       

بله، آارگر نمونه در جمهوری اسالمی آسی است آه با تمام وجود . ی را طلب آندبرای آماده آردن دوباره اش نيرو و هزینه بيشتر

باید با صراحت . از جزء جزء منافع دشمنان طبقاتی، از آسانی آه هر لحظه بر طبقه ما ستم و استثمار وارد می آنند، حفاظت آند

 . عقب ماندگی خواهد بودگفت آه چنين آارگر نمونه ای در بهترین حالت نمونه ناآگاهی، ساده لوحی و

اما معيار بعدی، معياری اساسی است آه تمامی معيارهای قبلی را بهم ربط می دهد و رعایت آن قبلی ها تا حدود زیادی در گرو                         

، دسـت بـه      مهمتـر یعنی گوش بفرمان بودن، هـر دسـتوری را اطاعـت آـردن و از همـه                  .  است ، انضباط  معيارو آن   . این یكی است  

هم برای دولت و سرمایه داران زالو صفت روشن است و هم برای خود آـارگران آـه اعتـراض و        .تراض و شورش نزدن   مقاومت و اع  

مقاومت و مبارزه در محيط آار، معنائی جز آند شدن یا توقف جریان توليد، تلف شدن مواد اوليه، و در اساس آاسته شدن از ميزان                       

بنـابراین بایـد بـه جمهـوری     . تثمار بدسـت مـی آیـد، نـدارد    سودهای آالنی آه از قبل رنج و عرق و شيره جان توده هـای تحـت اسـ             

البتـه مسـئله رعایـت انضـباط معمـوال بـه       . ، معيار قـرار دهـد  آارگر نمونه اشاسالمی حق داد آه رعایت انضباط را برای شناخت از           



سایر آـارگران، خوانـدن آیـه    سربزیر بودن و داوطلبانه تن به استثمار و زور و اجحاف دادن ختم نمی شود؛ جلوگيری از بی انضباطی  

آنهـائی آـه جـرات آـرده انـد در مقابـل آارفرمـا و مقامـات         " دلسوزانه"یاس در گوش آارگرانی آه قصد برپائی مبارزه را دارند، تهدید  

دولتی بایستند، و حتی جاسوسی آردن بنفـع دشـمنان طبقـاتی، اعتصـاب شـكنی و معرفـی فعـالين و سـازماندهندگان مبـارزات                

، یكــی از نفــرت انگيزتــرین و مشــمئزآننده تــرین   معيــار انضــباط بــرای آــارگر نمونــه جمهــوری اســالمی. دربرمــی گيــردآــارگری را

 .معيارهاست

موضـوع  . رعایـت شـعائر اسـالمی و تربيـت فرزنـدان         :  از دید مرتجعين اسالمی مطرح می شود       معيارهای زن نمونه  از اینجا به بعد،     

 ـ را رعایـت   این مظهر اسارت زن در جامعه طبقاتی مردساالری باید از جان و دل حجاب ـ  زن نمونه اسالم. بحد آافی روشن است

با صدای بلنـد بـه      .  نه تنها خود انجام دهد بلكه فعاالنه تبليغ نماید         انماز و روزه و انواع و اقسام اعمال خرافی و تحميق آننده ر            . آند

ين شده، زنان باید تابع مردان باشند، باید به این بيعدالتی الهی گردن گذارند  همه اعالم آند آه نقش زن و جایگاه زن از روز ازل تعي            

و افق دید خود و اهداف خویش در زندگی را به چاردیواری تنگ و خفت آننده تمكين به شوهر و تربيت فرزند و باصطالح مادر متعهد                        

و توجيه گر نظام مبتنی بـر سـتم و اسـتثمار نيسـت، بایـد                این معيارها آه درواقع چيزی جز عوامل تحكيم آننده          . بودن محدود آنند  

اگر غير از ایـن بـود، جـای         . هم از جانب رژیم حافظ و نماینده ستمكاران و استثمارگران و آارگزاران امپریاليسم به پيش گذارده شود                

 .تعجب داشت

اما نه، اینها هنوز آـافی  .  می سازد١٣٨٦سال با این حساب مجموعه معيارهای یاد شده از یك آارگر زن، یك آارگر زن نمونه برای      

آارگر زن نمونه باید یك خصوصيت مهم دیگر هم داشته باشد تا واقعًا در عرصه رقابت ميان شمار قليلی از عقب مانده ها و   . نيست

حضور و   "معياراینجاست آه وزارت آار جمهوری اسالمی،       .  واقعی خورده نشود    ساده لوحان و مزدوران، حق نمونه های اسالمی       

اگر خوب در بحر این معيار برویم، می بينـيم آـه منظـور              .  را به ميان می آشد     "خدمت خود و یا فرزندانش در پشت جبهه های نبرد         

آارگران عضو انجمن اسالمی آارخانه، فعالين در مسجد و بسيج و واحدهای جاسوسی ـ اطالعاتی رژیم در آارخانجات، و خـانواده   

همـه آن   ! برای جمهوری اسالمی چه معياری بهتر از این       . علولين در راه منافع ارتجاعی جمهوری اسالمی است       آشته شدگان یا م   

 و نتيجـه  سـنگ محـك اسـت   اصال خـود ایـن معيـار،    . خصائل و سجایای پيش گفته شده، ميتواند در همين معيار آخری خالصه شود   

 چون رژیم جمهوری اسالمی و سـرمایه داران زالوصـفت بـا انتخابشـان،     باید قدر این مسابقه را دانست؛. مسابقه را تعيين می آند   

نمونـه ای  . الگوئی را در مقابل تمامی آارگران ـ اعم از زن و مرد ـ قرار ميدهند آه بهترین نمونه از آن موجودی اسـت آـه نبایـد بـود      

ایـن موجـودی   . بـه تـوده هـای آـارگر نشـان دهـد      است آه هر آارگر مبارز و آگاهی با آن ميتواند زشتی خيانت به منافع طبقاتی را                

خواهد بود منفرد در محيط آار و منفور آارگران مصاف جو و حق طلب؛موجودی تابع و راضی به موقعيـت نيمـه انسـان زن در جامعـه         

ـ از همانهـا آـه بـرای دسـتيابی بـه            ! طبقاتی؛ موجودی چاپلوس، فرصت طلب، عقب مانده و جاسوس صفت؛ موجودی حزب الهی            

. مـی گوینـد  " الهی شكر"امتيازات رفاهی ـ معنوی خانواده شهدای جمهوری اسالمی، هنگام شنيدن خبر آشته شدن فرزندشان  

درجه متضاد با آارگر آگاه، شورشـگر، فـداآار در راه منـافع و آرمـان هـای طبقـه آـارگر و سـتمدیدگان جهـان،                           ١٨٠یعنی موجودی   

 .   آارگر رفيق؛ آارگر آمونيست انقالبیمحبوب و مورد اعتماد آارگران و زحمتكشان؛

           

  زنان ناممكنی آزادی بدون مبارزه برای جامعه طبقاتیسرنگون است وی جامعه طبقاتی زنان در گرو سرنگونیآزاد

 !است

 

 ....)و مختاری ، صديقهسوسن بهادری بنفشه قادری ، جميله آصف ، نوال بنی طرف ، مرجان پرتوی ، ( جمعی از فعالين زنان کارگر
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