
 

 

 :مسئله ملي در ميان طبقه آارگر ايران
 حشمت محسني

 :طرح مسئله

) ١(از بدو پيدايش طبقه آارگر در ايران به جز موارد معدودي تالش اوليه                      

ترآيب اليه هاي آن، شرايط آار و         » بررسي جدي دربارة طبقه آارگر      «جاي يك    

ان يابي زيست آن، آميت و ترآيب آن، ويژگي هاي استثمار آن، خصوصيات سازم             

بي فرهنگي طبقات دارا در بررسي و تهيه اطالعات آماري            . آن خالي بوده است    

غالب چپ هاي ايران نيز آه طبقه آارگر بنا به          . تنها مشكل ما در اين باره نيست       

تعريف موضوع و مشغله اصلي فكري آن ها را تشكيل مي داده و يا بايد تشكيل                   

نگاهي . ضروري و اساسي طفره رفته اند    مي داد  متأسفانه از اين وظيفه عاجل،         

به نحوه فعاليت، الويت و بيالن آار چپ ها در ميان طبقه آارگر نشان مي دهد آه                 

روي آرد آن ها بيش تر پيرامون سازمان يابي طبقه آارگر، طرح خواست هاي جاري             

. آن ها، افشاي عمل آرد ضد آارگري رژيم ها و سرمايه داران متمرآز بوده است                

تاريخ آن چه بوده و رابطه اين         آه جنبش آارگري ايران از آجا سربرآورده، پيش        اين 

گذشته تاريخي با وضعيت حاضر آن چه نسبتي دارد در غالب تحليل ها غايب و                   

از بدو پيدايش طبقه آارگر در ايران هنوز آه هنوز است ما                  . مفقود بوده است   

 عمل مي آند و اثرات آن       آارگران در چه حدي    » ريشه هاي روستائي «نمي دانيم  

چه گونه است؟ آيا مهاجرت آارگران به خاطر              » پرولتريزه شدن آارگران    «در   

بي زميني بوده است؟ آيا به خاطر آم زميني يا آم آبي، خشكي، خشك سالي                

بوده است؟ آيا مهاجرت آارگران همراه خانواده بوده يا فردي صورت گرفته است؟              

 بوده يا براي افزايش  سطح زندگي صورت گرفته            آيا اين مهاجرت به خاطر درآمد      

است؟ چند درصد از مهاجرت آارگران از دافعه روستا صورت گرفته و چند درصد از                

آن به خاطر جذبه زندگي شهري؟ اثرات هر دو حالت بر سازمان يابي آارگران                     

چگونه بوده است؟ آارگران در ايران داراي چه سابقه خدمت در بخش هاي                       

ند؟ از زمان استقرار آن بخش از آارگران آه در شهر مستقر                        صنعتي هست  

شده اند چقدر مي گذرد؟ چقدر فرهنگ شهر نشيني در ميان آارگران نهادي شده            



است؟ بافت نهادهاي آارگري ر ژ يم چگونه است؟ آيا ريشه روستايي دارند يا                    

آارگران با  اين آه از آارگران نان به نرخ روز خور شهري تشكيل شده اند؟ ارتباط                  

روستاها چگونه است؟ آيا به طور منظم از روستا ديدار مي آنند يا به طور نامنظم                

يا بندرت يا اصًال از رابطه با روستا آنده شده اند؟ آارگران ايران به لحاظ ترآيب                     

ملي چگونه اند؟ آارگران هر يك از مليت هاي ساآن ايران چند درصد                   – قومي

مي دهند؟ ميزان مهاجرت در ميان آن ها چقدر رايج           نيروي آار آشور را تشكيل        

است؟ آارگران آذري آشور ما چه آميتي را تشكيل مي دهند؟ آردها، ترآمن ها              

و عرب ها چه وزني دارند؟ آارگران هر يك از مليت هاي ساآن ايران در چه                           

بخش هايي از اقتصاد ايران اشتغال دارند؟ آيا آارگران آذري صرفًا در آارهاي                      

ختماني به آار مي پردازند يا در بخش هاي ديگر اقتصاد هم مشغول به آارند؟               سا

يا آارگران آرد فقط در آوره ها و آجرپزي ها به آار مشغولند؟ نوع اشتغال آارگران                

مليت هاي ساآن ايران به لحاظ استخدام رسمي، قراردادي، روز مزدي آدام                   

ي ساآن ايران آدام       است؟ خواست هاي مشخص و ويژه هر يك از مليت ها                

است؟ چه اشكالي از تجمع و تشكل در ميان آارگران ساآن ايران مشاهده                     

مي شود، ارتباط آارگران مناطق ملي تحت ستم با آارگران فارس چگونه است؟              

 حلقات مشترك و افتراق آن ها آدام است؟ 

 

 اسطوره همگوني طبقه آارگر

معتقد است آه       يك تصور و برداشت ساده گرايانه از مارآسيسم                       

سرمايه داري با رشد و گسترش صنعت مدرن و عمومي آردن آار دستمزدي به                

اين برداشت يك پارگراف از          . همگون آردن آارگران و نيروي آار مي پردازد              

مانيفست را از آل ديدگاه مارآس جدا آرده و به عالوه بدون ارتباط با سير تكامل                 

 آه هرگونه ويژگي و خصلت ملي در          انديشه و نوشته هاي مارآس ادعا مي آند      

آن . ميان آارگران زدوده مي شود و آن ها به يك صخره يك پارچه تبديل مي شوند                

 :متن از آتاب مارآس آه به اين برداشت سوخت مي رساند عبارت است از

تفاوت ها و اختالفات ملي مردمان، در نتيجه تكامل بورژوازي، در اثر آزادي                «

 ، هم شكل شدن توليد صنعتي و شرايط زيستي               جهاني ، توسط بازار       تجارت

 )٣ (.»منطبق با آن ها، روز به روز بيش تر از ميان مي رود



به ) ٤ (»رگه هاي اآونوميستي «در اين ديدگاه به قول ميشل لووي آه در آن           

 »  استاندارد آردن توليد صنعتي و شرايط زندگي متناظر با آن          «چشم مي خورد با    

ي هاي ملي به طور آلي و تمايزات درون طبقه آارگر به طور ويژه               تفاوت ها و ويژگ  

محو مي شوند و آارگران به سمت همگوني و زايل شدن تمايزات ملي حرآت                   

آم در   هويت طبقاتي به تنها هويت آارگران تبديل مي شود و يا دست             . مي آنند

د را در   اين ادعا صحت خو    . ميان هويت هاي ديگر آارگران فرادستي پيدا مي آند        

زندگي تجربي نشان نداده است و حتي بر عكس شكاف ملي نظير شكاف                      

 به عنوان يك ابزار  مهم در ِاعمال سلطه سرمايه داران عليه                   …جنسي، نژادي 

ديويد هاروي در نقد اين ديدگاه به درستي        . آارگران ، آارآرد موثري داشته است     

يجاد، بازتوليد و استفاده از     محدوديت هاي اين نظر و نقش فعال سرمايه داري در ا         

 :درون آارگران را چنين تشريح مي آند»تمايزات گروهي« 

مشكلي اصلي در اين پيش فرض نهفته است آه صنعت سرمايه داري و                «

البته، در اين    . به همگوني جمعيت آارگر مي انجامد       } ارزش ها{  آااليي شدن    

از درك آن قاصر    } اين بينش {بينش بي ترديد مفهوم درستي وجود دارد، اما آن چه          

مي ماند شيوه اي است آه در آن سرمايه داري در عين حال تمايزات و                               

به وجود مي آورد و گاهي به تمايزات فرهنگي        } را در ميان آارگران     { افتراق هايي  

قديمي، مناسبات مبتني بر جنسيت، گرايشات قومي و باورهاي مذهبي دامن               

 راستا صرفًا به گسترش آشكار استراتژي هاي             در اين  } سرمايه داري{.مي زند

متوسل نمي شود، بل آه از سازوآاري نيز       » تفرقه انداز و حكومت آن      « بورژوايي

نتيجه، ابقاي تمام شيوه هاي تقسيم      . براي ايجاد تمايزات گروهي بهره مي گيرد      

. طبقاتي، جنسيتي و اجتماعي در چشم انداز جغرافيايي سرمايه داري است                

تي از قبيل تقسيمات ميان شهرها و روستاها، ميان مناطق و نيز ميان                 تقسيما

آن ها خود  . ملت ها را نمي توان به عنوان بقاياي نظام اجتماعي قديمي درك آرد             

انباشت سرمايه، ساختار هاي بازار فعاالنه به      . به خود از ميان برداشته نمي شوند     

 طبقاتي و نيز فعاليت سرمايه  و       سازوآار هاي مبارزه . اين تقسيمات دامن مي زنند   

آار براي خويش وابستگي هاي مكاني را گسترش مي دهند و از برخي جهات، به             

 )٥. (»جاي اضمحالل آن ها، تقويت شان مي آنند



چنان آه مشاهده مي آنيم سرمايه داري از سازوآاري تبعيت مي آند آه                

ارآرد الينفك آن     استفاده و دامن  زدن به شكاف هاي درون طبقه جزئي از آ                    

اما سئوالي آه بالفاصله طرح مي شود اين است، چرا                  . محسوب مي شود  

سرمايه داري يك طبقه آارگر همگون با مهارت هاي استاندارديزه شده، با                        

پاسخ به اين    . آارگراني آه از هويت هاي ديگر تخليه شده باشد را بر نمي تابد               

افع سياسي آن ايجاب مي آند     سئوال اين است آه هم منافع اقتصادي و هم من          

از نقطه نظر اقتصادي    . آه طبقه آارگر، ناهمگون تجزيه شده و نامتحد باقي بماند         

سرمايه داري از طريق دامن زدن به شكاف هاي متعدد درون طبقه از جمله از                     

طريق نهادي آردن اختالف بين مليت ها در درون آارگران تالش مي آند اوًال به                   

 تحت ستم دستمزد آمتر بپردازد و ثانيًا جلوي گسترش                    آارگران مليت هاي  

ورد هاي آارگران مليت هاي حاآم را سد آند و نگذارد امتيازات آن ها از                    آدست 

سطح معيني فراتر رود و يا تالش مي آند حتي آن ها را به خاآريزهاي معيني                    

ت هاي به عبارت ديگر وجود اين شكاف ها صرفًا به ضرر آارگران ملي              . عقب براند 

تحت ستم محدود نمي شود بل آه موقعيت آارگران ملت غالب را هم هرَدم                     

به عالوه از نقطه نظر سياسي نيز منافع سرمايه داران ايجاب            . شكننده تر مي آند 

مبارزه بين  . مي آند آه اردوي دشمنان او پراآنده، متفرق و دچار تجزيه باشند               

ند آه يكي از آن ها ديناميسم توازن       طبقات از قانون مندي هاي معيني تبعيت مي آ     

و چربش هر يك از قواي طرفين بي واسطه و به نحو ضروري بر توان و                    . قواست

تمايزات « البته دامن زدن به      . نيروي طرف مقابل اثرات معيني برجاي مي گذارد        

مناسبات مبتني بر جنسيت، گرايشات قومي و باورهاي              » فرهنگي قديمي    

آن ها قبل از    . طبقه بورژوا توضيح داد     » اراده« رفًا با    را نمي توان ص   « مذهبي

استفاده سرمايه داران وجود دارند و تنها بر بستر وجود آن هاست آه مي توان از                 

استفاده سرمايه داران از شكاف درون آارگران      . آن ها بهره برداري مؤثر به عمل آورد     

ود را در رابطه با تشكل        اين امر قبل از هر چيز خ         . مانع از اتحاد آن ها مي شود      

عدم اتحاد آارگران و فقدان تشكل آن ها قبل از هر چيز فرارويي               . نشان مي دهد 

مبارزه آارگران به سطح سياسي را مختل مي آند و حرآات آن ها را در محدودة                  

    به قول استفن آاسلز و گودوال آوزاك          . مبارزه پيشا سياسي متوقف مي سازد      

ن را فروتر از خودشان مي دانند و به طور ضمني از استثمار            آارگراني آه مهاجرا  « 



رفتار آن ها به طرزي       . آن ها حمايت مي آنند، قربانيان آگاهي آاذب هستند             

وخامت بار به زيان منافع شان است، چون جنبش آارگري را تضعيف مي آند و                    

ني مبارزه در راه  تامين حقوق مد      . قدرت سياسي طبقه آارگر را آاهش مي دهد      

و برابري اقتصادي و اجتماعي مهاجران، براي همه آارگران داراي اهميت                        

 )٦.(»است

 

جنبش آارگري را نه صرفًا مي توان با              “ پاره پارگي  “البته پراآندگي و       

نه با آن منفعت سياسي، اجتماعي طبقه          شكاف هاي درون طبقه توضيح داد و      

به واسطه عوامل    “ول مزاروش     و به ق    رهر دوي اين عوامل دقيقًا در آنا         . بور ژوا

او به درستي   . در چارچوب نظم اجتماعي سرمايه قابل تصور است        “ مؤثر عيني   

جنبش آارگري در آغاز آار خود چاره اي نداشت جز آن آه نيم بند و                   “: مي گويد

اين مساله چنان آه اغلب ادعا مي شد نه صرفًا به دليل اتخاد                 . پاره پاره باشد  

. تراتژي غلط، بل آه به واسطه عوامل مؤثر عيني بود                   ذهني گرايانه يك اس    

در چارچوب نظم و سوخت و ساز              “ همان گونه آه پيش از اين اشاره شد             

اجتماعي سرمايه و به رغم گرايش بسيار شديد سرمايه به تمرآز و تراآم                        

انحصاري ـ و نيز توسعه يك جانبه آن به شكل فراملي، اما دقيقًا با خصلت                           

تعدد “و جهاني شدن آن، غلبه بر           ) ند مليتي اصيل و واقعي      نه چ  و( فراملي

بر زمينه  “ گوناگوني نيروي آار  “به همان گونه نيز الغاء      . ممكن نيست “ سرمايه ها

البته همه   ) ٧(“.بازتوليد سوخت و ساز اجتماعي سرمايه امكان پذير نيست               

برخي ها بر  مارآسيست ها پيرامون تفرقه و شكاف درون طبقه اتفاق نظر ندارند و            

در حالي آه پل باران و پل       . تاآيد مي آنند “يكدستي و هم آهنگي    “عكس بر روند    

منافع آارآنان   “ :سوئيزي بر شكاف  بين طبقه انگشت مي گذارند و معتقدند                

دولتي و آارآنان بخش خصوصي، آارگران بخش توليدي و آارگران بخش                         

يران زن و مزدبگيران مردو         غيرتوليدي، آارآنان شاغل و آارگران بيكار، مزدبگ            

گرايي و يكساني خود را ازدست       آارآنان در سنين متفاوت به طور روزافزوني هم        

به نظر ما   “ :ارنست مندل در نقد ديدگاه آن ها مي گويد      “داده و از هم دور مي شوند     

اين انتقاد بي پايه است زيرا روند آلي، روندي است آه در آن پرولتاريا به طور                      

 يك دست مي شود نه آن طور آه در باال ادعا شد يك دستي خود را به                  فزاينده اي



البته چندين مورد متناقض موجب پيدايش عدم          . طور فزاينده از دست مي دهد      

مندل در نقد ديگاه مخالف بر روي دو نكته                . “پيوستگي در اين روند شده اند       

ران در  يكي از اين دو نكته مقايسه وضعيت عمومي آارگ               . انگشت مي گذارد 

امروزه  تفاوت هاي   “ :او مي گويد . سال گذشته است  ١٠٠  تا    ٥٠شرايط آنوني با    

درآمد، شيوه زندگي و عادات مصرفي، آمال و نگرش اجتماعي ميان آارگران يدي              

 نه بيش تر بل آه    …و فكري، ميان آارگران غير ماهر و منشي ها يا آارمندان دفتري           

تائيد نظر خود     نكته دومي آه مندل در      .“ سال گذشته است    ١٠٠ تا   ٥٠آمتر از   

روشن ترين “ :او مي گويد . ارائه مي آند ترآيب متنوع شرآت در اتحاديه هاست          

دليل اين روند در رشد و يك دستي در حال افزايش تشكيالت اتحاديه اي نهفته                   

در حالي آه اتحاديه هاي آارگري، سازمان اصلي طبقاني پرولتاريا،در ابتدا           . است

به آارگران يدي، ماهر و مرد مي شد اما متعاقبًا آارگران زن، آارگران                    محدود  

غيرماهر، آارآنان دولتي، آارگران يقه سفيد و آارگران فني را نيز به خود جدب                  

اگر افراط فورموالسيون هردو نظر را درز بگيريم و تاآيدات درست دو                ) ٨.(“آردند

نظر بخشي از واقعيت را        نظر را در يك ترآيب جديد جمعبندي آنيم هر دو                    

مارآس در مانيفست هم به عنصر عيني يعني تفرقه و                    . منعكس مي آنند  

پراآندگي در ميان آارگران انگشت مي گذارد هم به عنصر اتحاد و هم آهنگي آه               

مارآس در  . از منطق مبارزه آه سرمايه هر دم آن را بازتوليد مي آند اشاره دارد                

ك تودة پراآنده در سراسر آشور و تكه پاره در نتيجه            آارگران ي “ :اين باره مي گويد  

 درگيري هاي آارگران منفرد با سرمايه داران منفرد،          …رقابت را تشكيل مي دهند    

چنين است آه آارگران    . هرچه بيش تر درگيري هاي دو طبقه را به خود مي گيرند          

 .“د مي آورندرا عليه سرمايه داران به وجو) اتحاديه ها(شروع مي آنند ائتالف هايي

  

 

 ترآيب آارگران بر حسب ملّيت آن ها

فائق آمدن بر عوامل نامساعد و اختالل زا در سازمان يابي آارگران بدون                    

شناخت ترآيب آارگران، آميت و آيفيت آن ها، مليت و جنسيت شان، شاخه ها و             

بنابراين ضرورت دارد آه جنبش چپ       .  ناممكن است  …رشته هاي مختلف اقتصاد     

رچه بيش تر تعيينات طبقه آارگر را مورد شناسايي قرار دهد تا بتواند                        ما ه  



در اين نوشته آه      . رهنمود ها و استراتژي هايش بر مبناي عيني تري قرار گيرد            

تمرآز آن بر روي ترآيب ملي آارگران قرار دارد تالش مي شود تا حدود معيني                    

شاخه هاي ) ، بلوچ  آذري، آرد  (وزن و آميت آارگران پاره اي از مناطق ملي                  

اقتصادي آه در آن به آار مشغول اند، تناسب و ويژگي اشتغال هر يك از مناطق                  

متاسفانه آمار دقيقي از جمعيت ساآن ايران       . ملي مورد بررسي آماري قرار گيرد     

بر حسب مليت شان وجود ندارد و نمي توان اين بررسي را به آارگران عرب و                      

به عالوه بر طبق آمار سال       .  ملي انكشاف داد   –ترآمن و ساير گروه هاي قومي       

 آه آخرين سرشماري رسمي منتشر شده توسط مرآز آمار ايران است تعداد              ٧٨

آل جمعيت آذري نشين    . ترآمن ها و عرب و ساير گروه  هاي ملي معلوم نيست            

در حالي آه مي دانيم     .  ميليون نفر را نشان مي دهد       ٨آشور آميتي در حدود       

استان «يا بلوچ هاي ايران تنها در       .  چند ميليون ترك زندگي مي آنند      تنها در تهران  

زندگي نمي آنند و بخش قابل توجهي از آن ها در استان           » سيستان و بلوچستان  

. هرمزگان زندگي مي آنند آه متاسفانه رقم قابل اطميناني از آن ها وجود ندارد               

لي    بايد از آن ياد      مشكل ديگري آه در بررسي ترآيب آارگران بر حسب هويت م           

آرد مهاجرت از مناطق ملي به ساير نقاط و مهاجرت ديگران به مناطق ملي                       

بنابراين در اين   . است آه اين مسئله نيز آار آماري را با دشواري مواجه مي سازد            

آار مقدمتًا مي توانستيم با همين داده هاي موجود شروع آنيم و با دستيابي به                

پيشاپيش بايد متذآر   .  مستندتر و دقيق تر و آامل نمائيم       آمارهاي ديگر بررسي را   

شوم آه من از هر شايبه فروآاستن آميت مليت هاي ايران بري هستم و نقصان               

ه اطالعات آماري   ئدر ارا . آار در آمبود اطالعات وجود دارد نه گرايش سياسي من          

زد و  به ترتيب به جمعيت ساآن مناطق ملي، جمعيت از نظر اقتصادي فعال، م                 

اشاره …حقوق بگيران و آارآنان فاميلي بدون فرد، ترآيب شاخه هاي  اقتصادي               

 .خواهم آرد

 

 آارگران آذري آشور ما

بدون احتساب آذري هاي ساير مناطق ايران، آل ساآنان ترك آذري نشين                

از جمعيت ساآن مناطق ترك آذري       .   ميليون ها نفر هستند     ٠٢٦٧٤٤/٨آشور ما   

از اين جمعيت به لحاظ        . ر از نظر اقتصادي فعال هستند          نف    ٦٠٥٣٠٠٠نشين  



آذربايجان . بيكار  % ٧مشغول به آارند و     % ٩٣اقتصادي فعال در آذربايجان شرقي      

داراي شغل اند و   % ٩٩/٨٥بيكار و در اردبيل     % ٣٩/٨شاغل دارد   % ٦١/٩١غربي  

آل .دبي آار وجود دار  % ٢٠/١٣و  % ٨٠/٨٦و در زنجان      . بي آار هستند % ٠١/١٤

مزد و حقوق بگيران و آارآنان فاميلي بدون مزد آذري آشور ما در بخش خصوصي              

 نفر و بخش     ٤٤١٦٢٨تعداد شاغالن آذري بخش عمومي        .  نفر هستند  ٥٦٢٥٠٠

 نفر اظهار نكرده اند آه در آدام بخش به           ٦٠٨٤٢و  .  نفر مي باشند  ٤٩٢٣تعاوني  

ارآنان فاميلي بدون مزد آذري      بنابراين آل مزد و حقوق بگيران و آ        . آار مشغولند 

ها را آارگران      نفر آن   ٢٩٢٤٢٠از اين تعداد     .  نفر مي باشند   ٠٦٩٨٩٣/١آشور ما    

ترآيب و موقعيت شاخه هاي اقتصادي مزد و                   . ساده تشكليل مي دهند      

 نفر در بخش هاي خدماتي،          ١٨٩٨٠٠حقوق بگيران آذري به قرار زير است،              

ر آشاورزي، جنگل داري و ماهي گيري،         نفر د   ٥٨٩٨٨٣فروشندگي و بازارها ،        

 نفر اظهار   ١٤٠٨٤٨و  .  نفر در بخش هاي مختلف صنعت به آار مشغول اند        ٥٣٢٠٣٦

در مناطق   . نكرده اند آه در آدام بخش از اقتصاد به آار مشغول هستند                        

 آارگر در استخدام خود     ١٠٠آذري نشين آشور ما تعداد آارخانه هايي آه بيش از          

 و  ١٢٢ عدد و خراسان       ١٥٢در حالي آه اصفهان       .  مي رسد  عدد ١٢١دارند به    

در آل  . آذري نشين نشان مي دهد     عدد فاصله معيني را از مناطق          ٤١١تهران با   

.  حرفه اي وجود دارد    – واحد مرآز آموزش فني        ٢٩مناطق آذري نشين آشور ما       

داد تع.  عدد است  ٣٩ عدد و تعداد مراآز فرهنگي و هنر            ٤٧تعداد مهد آودك ها     

 عدد بوده    ١٢٣٧ ،    ١٣٧٨جواز هاي تاسيس براي آارگاه هاي صنعتي در سال             

 . عدد در بلوچستان قابل توجه است١٩٨است آه در مقايسه با 

 

 آارگران آرد آشور ما

در آشور ما آردها اساسًا در دو منطقه آردستان و آرمانشاه مستقر                      

 ٩٧٩/١٢٤/٣ردنشين   آل ساآنان اين دو منطقة آ       ٧٥بر طبق آمار سال     . هستند

 نفر از نظر      ٠٠٠/٣٠١/٢از آل ساآنان مناطق آردنشين          . ميليون نفر هستند   

به آار   %  ٧٧/٨٢از اين جمعيت فعال در آردستان             . اقتصادي فعال هستند    

از آل مزد و حقوق بگيران آرد آشور ما         . بيكار هستند %  ٢٣/١٧اشتغال دارند و    

آن در آرمانشاه در بخش  خصوصي به        نفر   ٨٤١١١ نفر آن در آردستان و       ١٠٦١٣٣



در .  نفرند ٢٠٢٤٤٧شاغالن  بخش عمومي در دو منطقه آردنشين         . آار مشغولند 

 نفر اظهار     ٢١٦٠٧ نفر در بخش تعاوني آار مي آنند و                 ١٨٣٨آرمانشاه تنها     

بنابراين مجموع و   . نكرده اند آه در آدام بخش اقتصادي به آار مشغول هستند             

 ١١٣٤٢٤از اين تعداد    .  نفر مي باشند  ٤١٦١٣٦آرد آشور ما    آل مزد حقوق بگيران    

 نفر در ماهيگيري در بخش          ١٤٩نفر در بخش آشاورزي، شكار، جنگل داري،            

در .  نفر در آرمانشاه آار مي آنند      ١٥٢١ نفر در آردستان و       ٩٣٢معادن به تفكيك    

 اين   نفر در  ٢٦٦٣٨بخش صنعت در آردستان آماري وجود ندارد، ولي در آرمانشاه           

 نفر در بخش     ١٠٩٠٤٧ نفر در برق و آب و گاز و              ٥٢٢٦. بخش  به آار مشغولند    

 نفر در    ٥٢١٤٣ نفر در عمده فروشي و خرده فروشي و                 ٨١٨٤٧ساختمان ،    

از آل آارگران آرد      . هتل ها، حمل و نقل و انبارداري و واسطه گري مشغولند              

آل آارگاه هاي  . دهد نفر از آنها را آارگران ساده تشكيل مي            ١٣٢٩٧١آشور ما   

 عدد  ١٧ عدد و در آرمانشاه        ٥تر در منطقه آردستان         نفر و بيش    ١٠٠صنعتي  

در .  عدد مي باشد  ٥ عدد و در آرمانشاه نيز         ٥تعداد مراآز آموزشي     . مي باشد

در آل  .  حرفه اي وجود دارد    – مرآز آموزش فني       ٣٠حاليكه فقط خراسان داراي       

 آتابخانه در آرمانشاه وجود     ٤٤زارت فرهنگ و     آتابخانه وابسته به و    ٣٣آردستان  

 .دارد

 

 آارگران بلوچ آشور ما

ميزان .  نفر است   ٥٧٩/٧٢٢/١بلوچ نشين آشور ما      » استان«آل ساآنان    

٨٤ ساله و بيشتر در ميان بلوچ ها به ترتيب          ١٠اشتغال و بيكاري در جمعيت فعال       

ن بلوچ همه    مجموعه و آل مزد و حقوق بگيرا         . بوده است % ١٦/٢٠و  % ٧٩/

 نفر آن را مزد و        ٨٧٥٣٩ نفر مي باشد از اين تعداد         ٠٧٥/١٩١شاخه هاي اقتصاد   

. حقوق بگيران و آارآنان فاميلي بدون مزد در بخش خصوصي تشكيل مي دهد                

 نفر در   ١٠٩٣٠ نفر در بخش تعاوني و         ١٦٣٣ نفر آن در بخش عمومي و          ٩٠٩٧٣

م نكرده اند آه در آدام بخش        بخش هايي آار مي آنند آه در اين آمارگيري اعال           

 نفر آن در آشاورزي و       ٩٩٤٥٠از آل شاغالن در بلوچستان       . اقتصاد آار مي آنند  

 نفر آن در استخراج معدن،        ٥٢٨ نفر در ماهي گيري،       ٤٩٣٦شكار و جنگل داري،     

 نفر آن در    ٤٩٠٣٠ نفر آن در تامين برق، گاز، آب،          ٢٩٦٤ نفر آن در صنعت،       ٥١٩٩٥



 نفر آن در    ٦٩٩ نفر آن در عمده فروشي و خرده فروشي،        ٢٧٠٦٩بخش ساختمان،   

 نفر  ١٩٨٤ نفر در حمل و نقل و انبارداري و ارتباط و              ٢٢٠٤٥هتل ها و رستوران ها،    

 در اداره امور     ٤٤٦٥٩،  …… در مستغالت، اجاره      ١٧٦٣در واسطه گري هاي مالي،     

 و مددآاري    نفر در بهداشت   ٦٩٦٧ نفر در آموزش،     ٢٠٩٢٦،  …,دفاعي و عمومي و   

.  در ساير فعاليت هاي خدمات اجتماعي به آار مشغول بوده اند           ٤٠٦٧اجتماعي،  

 نفر آن را آارفرمايان و          ٥٢٤٩ هزار نفر شاغل در بخش خصوصي             ٣١٥از آل    

در بلوچستان با فقر    .  نفر آن را آارآنان بخش مستقل تشكيل مي دهد          ١١٩٠٢٢

اري آه به بلوچستان اختصاص داده      از آل سرمايه گذ  . امكانات اقتصادي مواجه ايم  

 ٣٠٩٤٦ ميليون ريال است آه مقايسه آن فقط با اصفهان آه                ٢٥٧١شده است   

يا  تعداد جواز هاي صادر شده      . ميليون ريال است تضاد فاحشي را نشان مي دهد       

براي تاسيس پروانه هاي بهره برداري توسط صنايع براي آارگاه هاي صنعتي در                

همين .  عدد بوده است   ٧٠٧آه براي خراسان     درحالي. ت عدد اس  ١٩٨بلوچستان  

تر مي توان   تضاد فاحش را در تعداد آارگاه هاي صنعتي ده نفر آارآن و بيش                     

تر   نفر و بيش      ١٠٠ عدد آارگاه       ٤١١درحالي آه تهران  داراي         . مشاهده آرد  

.  نفر شاغل دارد   ١٠٠ آارخانه دارد آه بيش از        ٤برخوردار است، بلوچستان تنها      

تر  همين تفاوت و اختالف فاحش را در  تعداد شاغالن آارگاه هاي ده نفر و بيش                   

 نفر آارگر دارد آه در          ٤٩٦٩بلوچستان در مجموع      . نيز مي توان مشاهده آرد     

 ٩در آل منطقه شهري بلوچستان تنها         . آارگاه هاي بيش از ده نفر آار مي آنند        

ه تحت پوشش سازمان تامين      از آل مزد و حقوق بگيران آ       . مهد آودك قرار دارد    

در .  نفر مي باشد  ١١٤٦اجتماعي قرار دارند و مي توانند بيمه بيكاري دريافت آنند           

 عدد آن براي     ٨ حرفه اي وجود دارد آه         – مرآز آموزش فني       ٩اين منطقه تنها     

 ٢٦تعداد آتاب خانه هاي منطقه بلوچستان      .  عدد آن براي زنان است       ١مردان و    

 )٨. (عدد است

:  دآتر مقصودي چنين توصيف مي آند      ها را ت نابهبجار محروميت بلوچ    وضعي

جمعيت آشور، محروميت را به شديدترين وجهي لمس               % ٢،٥ بلوچ ها با       «

به غم گذشت دو دهه از پيروزي انقالب اسالمي، استان سيستان و              . مي نماييد

بلوچستان بر اساس شاخص هاي اجتمايي و اقتصادي چون درصد رشد جمعيت،            

سبت شهرنشيني، درصد باسوادي، اشتغال، تخت بيمارستان، تعداد پزشك،              ن



، حمام گرم، برق، ماشين             آشي لوله آبدسترسي خانوار به يخچال،             

زندگي در قعر اين جدول قرار داشته و آخرين رتبه را            .لباسشويي و ديگر مايحتاج     

وميت به بيان ديگر، در منطقه بلوچستان بحث احساس محر          . اشغال آرده است  

نيست، بلكه عين محروميت است آه به صورتي فراگير، منطقه را به سوي                      

 ) ٩(» .آشوب، ناآرامي و بحران سوق مي دهد

 

  

 مقايسه ترآيب آارگران آذري، آرد، بلوچ

از نقطه نظر مالكيت واحد هاي اقتصادي آارگران آذري بيشتر تحت سلطه                

آه آارگران   درحالي. لتي دو –روابط بخش خصوصي قرار دارند تا بخش عمومي             

بلوچ نسبتًا مساوي و آارگران آرد مخصوصًا بخش آرمانشاه آن تحت سلطه                    

وزن آارگران صنعتي و آشاورزي در ميان       .  دولتي قرار دارند   –روابط بخش عمومي    

آارگران آذري قابل مالحظه است و بخش خدمات، تحت الشعاع دو بخش ديگر                  

، وزن آارگران بخش آشاورزي باالست، درحالي         در ميان آارگران بلوچ    . قرار دارد 

از . آه در ميان آارگران آرد، بخش ساختماني اين جايگاه را اشغال آرده است                

نقطه نظر آموزش و مهارت ،آميت آارگران ساده در ميان آل آارگران وزن باالئي                

به خود اختصاص داده است آه نتيجه قّلت سرمايه  گذاري هاي زيربنايي، مراآز                 

 . حرفه اي است–زل آموزش فني نا

از نقطه نظر رشد مناسبات سرمايه داري، مناطق بلوچ نشين رشد نازلي را              

نشان مي دهند در حالي آه مناطق آذري نشين نسبت به دو منطقه ديگر                        

وزن سنگين آساني آه در بخش هاي             . موقعيت بهتري را نشان مي دهد         

ند اين نكته را به خوبي منعكس         به آار مشغول ا   …آشاورزي، شكار، جنگل داري    

 .مي آند

 مقايسه ميزان اشتغال مناطق ملي با مناطق  فارس                  ١جدول شماره    

در اين جدول نابرابري در ميزان اشتغال             . نشين آشور ما را نشان مي دهد          

دستكم براي آذري هاي آشور ما صدق نمي آند و حتي مي توان گفت از ميزان                 

اين حكم اما براي مناطق بلوچ نشين        . تر است متوسط اشتغال سرانه آشور باال    

% ٨٥مثًال ميزان اشتغال در آل آشور تقريبًا         . وآردنشين آشور ما صادق نيست    



اشتغال % ٦٨درصد و سيستان و بلوچستان از          % ٨١است مناطق آردنشين     

به عالوه جدول مزبور نشان مي دهد نرخ بيكاري در مناطق                   . برخوردار است  

در . ن به مراتب از نرخ بيكاري در سطح آشور باالتر است              بلوچستان و آردستا   

٣١درصد است براي بلوچ ها اين ميزان رقم         ١٤حالي آه ميزان بيكاري آل آشور        

اين امر محصول نابرابري در استفاده ازفرصت هاي              . درصد را نشان مي دهد      

 .شغلي و تبعيض مناطق ملي با مناطق فارس نشين را نشان مي دهد

.   نحوة توزيع آارگاه هاي صنعتي در آشور را نشان مي دهد           ٢شماره  جدول  

 واحد صنعتي   ١١٩ آارگاه صنعتي آشور، سيستان و بلوچستان تنها از           ١٦٢٤٣از  

 نفر شاغل دارند    ٩٩ تا   ٥٠  عدد آن داراي    ٥ده نفر و بيشتر برخوردار است آه فقط         

ر است اما وضع     وضع آذري ها از وضع بلوچ ها بهت      .  نفر و بيشتر    ١٠٠ عدد آن     ٤و  

آردها شبيه به وضع بلوچ ها است و در آن منطقه نيز از واحدهاي بزرگ صنعتي                  

در مناطق آذري نشين آشور ما         .  به تعداد انگشتان يك دست ديده مي شود         

 عدد  ١٢١ آارگر در استخدام خود دارند به           ١٠٠تعداد آارخانه هايي آه بيش از        

 عدد  ٤١١ و تهران با       ١٢٢خراسان   عدد و     ١٥٢در حالي آه اصفهان       . مي رسد

 .فاصله معيني را از مناطق آذري نشين نشان مي دهد

 به رابطه ميزان اشتغال و توزيع واحدهاي توليدي روشنايي             ٣جدول شماره 

در اين  . بيش تري مي بخشد و تعداد شاغالن آارگاه هاي صنعتي را روشن مي آند         

داد آردها آمي بيشتر است اما       نفرند، تع  ٤٩٦٩جدول آل آارگران بلوچ آشور ما       

 . تعداد آذري ها قابل توجه

نحوة مراآز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه اي آشور را              ٤جدول شماره   

اين . مطالعه اين جدول نشان از توزيع نابرابر امكانات آشور است          . نشان مي دهد 

ان ماهر را   نحوه توزيع نابرابر مراآز آموزش فني و حرفه اي زيرساخت  پرورش آارگر           

. نابود مي آند و مناطق محروم را در وضعيت نامساعد و تحت ستم نگه مي دارد                

سلسله (همين امر باعث مي شود آه در ميان آارگران ما با نوعي هيرارشي                  

يعني بخش متخصص و ماهر آارگران در مناطق مرآزي و             . روبه رو شويم ) مراتب

به اصطالح پست به مناطق     فارس نشين متمرآز شوند و بخش ساده و آارهاي           

جريانات سياسي آه در رابطه با ستم ملي منافع            بعضي از . ملي اختصاص يابد  

معيني دارند يا در توجيه آن نقش خاصي ايفا مي آنند، اين نابرابري در توزيع                       



مثًال در   . نمي دانند“ ستم ملي     “امكانات ملي آشور را از جنس و مقوله                  

حزب دموآراتيك مردم ايران، جمهوري خواهان        جمعبندي بحث ميان نمايندگان         

مساله ملي و مفهوم تماميت          “  پيرامون     …ملي، سازمان مشروطه خواهان    

همايون بكارگيري مقوله    ) داريوش(آقايان شريعتمداري، اميرخسروي،     “،  “ارضي

ستم ملي در ايران را نادرست شمرده و معتقدند آه وجود مشكالت و                              

زيرا ستم ملي به مجموعه روابط      . وله ستم ملي نيست   نارسائي ها در ايران از مق    

فرهنگي، حقوقي و اقتصادي اطالق مي شود آه يك ملت سلطه گر بر ملت يا                   

اين وضع با واقعيت تاريخي مناسبات اقوام         .  ملت هاي زيرسلطه تحميل مي آند    

مشكالت و  “ممكن است جريانات مزبور       ) ١٠.(“ساآن اين مرز و بوم نمي خواند       

موجود را از خصلت سرمايه دارانه بودن دولت استنتاج آنند و                   “ ي  هاينارساي

بگويند  توزيع نابرابر درآمد ملي و سرمايه گذاري نه به خاطر ستم ملي بلكه به                   

خاطر صرفه جويي در هزينه هاست و هزينه اضافي بر دوش دولت آه يك                           

يك نهاد   در پاسخ به اين سفسطه بايد گفت اوًال دولت                   . امرعقالني نيست  

. عمومي و طبقاتي است و نمي تواند صرفًا از عقالنيت سرمايه دارانه حرآت آند              

حتي متعارف ترين و خالص ترين دولت بورژوايي نمي  تواند اقدامات و آارآردهاي               

عمومي را از دستور آار خود خارج سازد و صرفًا بر مبناي عقالنيت بورژوايي                       

مشكالت و   “برابري يا به قول آقايان             ثانيًا چرا هميشه اين نا         . حرآت آند  

ثالثًا به فرض، آه اين      . در مناطق محروم ديده مي شود نه برعكس        “ نارسائي ها

استدالل درست باشد توزيع ناعادالنه امكانات فرهنگي آشور چگونه قابل توضيح            

 عدد سينما   ٧٢است؟ مثًال بر مبناي آدام عقل و خرد سرمايه دارانه تهران بايد                

 عدد؟ برمبناي   ٧ عدد و لرستان      ٤ عدد، آردستان     ٣اشد و بلوچستان     داشته ب 

آدام عقالنيت بورژوايي تعداد مراآز فرهنگي و هنري آانون پرورش آودآان و                    

 عدد باشد و      ١٢٠نوجوانان فعاليت آتابخانه هاي تهران، خراسان، اصفهان بايد             

يك سوم آن؟ چرا    عدد يعني    ٤٤تعداد مراآز فرهنگي بلوچستان، آردستان، زنجان       

 تخت بيمارستان داشته باشد در          ٢٦٢٩٣ مؤسسه درماني و        ١٣٥بايد تهران    

 تخت درماني؟ اين ستم ملي       ٢٠٣٦ مؤسسه درماني با      ١٢حالي آه آردستان    

نيست پس نام آن چيست؟ چرا بايد آموزش ديدگان مراآز ثابت سازمان آموزش                

ه تعداد بلوچ هاي       نفر باشند در حالي آ            ٢٧٤٨٢فني و حرفه اي اصفهان           



  نفر يعني نزديك به يك پنجم آن؟ همين نابرابري را مي توان در               ٥٦٥٠آموزش ديده  

در يك بررسي آماري در آردستان معلوم         . حوزه آموزش و تحصيل نيز نشان داد        

.  درصد خانوارهاي آردستاني حتي يك عضو محصل  ندارند             ٣٥شده است آه     

 ٢٠تنها  . اي مدرك زير ليسانس مي باشند      درصد دبيران دبيرستاني دار     ٤٠حدود  

درصد اعضاي هئيت علمي مراآز آموزش عالي آردستان داراي مدرك دآتري                  

براساس .  درصد بقيه را مربيان دانشگاهي تشكيل مي دهند               ٨٠هستند و     

 درصد  ٦٨ ساله و باالتر به      ٦ نسبت باسوادي در جمعيت      ١٣٧٥سرشماري سال   

 ساله و باالتر    ٦ هزار نفر از جمعيت       ٣٦٣ به    نزديك ١٣٧٥در سال   . رسيده است 

و ) ٢٣رتبه  (استان بي سواد بوده اند و رتبه استان در آشور در پائين ترين وضعيت             

 درصد  ١٢حدود  )  درصد ٨٠(نسبت باسواد اين استان از ميانگين متوسط آشوري        

 ) ١١. (آمتر است

 اين جا به     از وضعيت آارگران مناطق ملي را در        ) ١٢(عجالتًا بررسي آماري  

پايان مي بريم و تحليل آماري مساله در حوزه هاي ديگر را به فرصت ديگري موآول              

اگرچه “ وضعيت و خصوصيات طبقه آارگر    “بررسي آماري براي شناخت     . مي آنيم

ها انكشاف   اين بررسي بايد به ساير حوزه     . الزم است اما به تنهايي آافي نيست      

ساز، واآنش ها، رفتارها و حاالت طبقه بدست       يابد تا تصوير جامع تري از سوخت و      

 .داد، آاري آه فرصت و توان ديگري مي طلبد

هر گونه طرحي براي سازمان يابي آارگران بدون توجه به  اين تعيينات و                    

ويژگي ها در بدترين حالت، امر تشكيالت آارگري را مختل مي سازد و در بهترين                 

. تبديل خواهد شد   ) ١٣(رگري  حالت شبيه به حمايت هاي حزب آمونيست آا          

براي اين آه به سياست سنجيده اي در قبال جنبش آارگري دست يابيم ضرورت               

مسايلي آه  . دارد آه ابتدا به ساآن تصور و برداشت مان را از مساله روشن آنيم            

در رابطه با ترآيب ملي آارگران مطرح است اين است آه اين هويت ملي تا چه                   

ما براي پاسخ   .  آمك مي آند يا به آن آسيب مي رساند       حد به همبستگي آارگران   

به اين سئوال ها، اسناد، شواهد و تحقيقات تجربي اندآي داريم آه نمي توان در               

از تحقيقات محدودي   . شرايط آنوني يك پاسخ حاضر و آماده بران آن فراهم آورد             

 آه وجود دارد مي توان چنين برداشت آرد آه هويت ملي تا حد معيني به                         

همبستگي درون آارگران همان مليت آمك مي آند به عالوه مي تواند تا حد                    



معيني نيز، عليه اردوي مديران و سرمايه داران، وحدت  بخشي از آارگران را تامين             

اما هويت ملي به طور خودبه خودي و ضروري به اتحاد با آارگران با                         . نمايد

مي تواند پراآندگي بين    هويت هاي ملي ديگر منجر نمي شود و گاهي اوقات                

آصف بيات در اين باره تحقيقي انجام داده است آه           . آارگران را به نمايش بگذارد    

مطاله نمونه اي،  «: او مي گويد . اين ويژه گي ها را تا حد معيني منعكس مي آند          

مشخص نمود آه يكي از مختصات قابل توجه آارگران آارخانه اي تهران اين است              

و )  عمدتًا آذربايجاني و نيز مناطق ديگر مانند قزوين          (يت ترك   آه آارگران با اصل    

عمده ترين عناصر را در ترآيب قومي آارگران        ) گيالن و مازندران  (آارگران شمالي   

عالوه بر مطالعه نمونه اي ما، اطالعات دريافت شده از آل                . تشكيل مي دهند 

اگر چه تعدادي    . دهندنيروي آار چند آارخانه يافته فوق را مورد تأئيد قرار مي                 

معدود از آارخانجات داراي آمار دقيق راجع به اصليت آارگران بودند، معذالك تقريبًا             

تمامي مديران از مشاهده چنين تمرآز نيروي آار ترك و شمالي ابراز شگفتي                  

با وجود شگفتي، آنان نمي توانستند ناخرسندي خويش را از چنان               . مي نمودند

اگر چه بايد اذعان نمود آه انگاره تمرآز قومي نيروي آار، خود           ترآيبي پنهان بدارند    

در اين  . از اين دست نمودار، يك خصيصه منفي آل طبقه آارگر ايران نيز هست                

. رابطه است آه مي توان از، جدايي دروني در ميان طبقه آارگر ايران سخن گفت              

 ها شده و اين آه      اين آه آارگران تا چه حد قادر به غلبه بر اين نوع گروه بندي                   

توانسته باشند وحدت منافع طبقاتي خود را وراي هويت هاي قومي و فرهنگي                

چنان آه مشاهده     . »قرار دهند، مي تواند خود موضوع بحثي مفصل تر باشد              

تمرآز قومي نيروي آار انگشت     » خصيصه منفي «مي آنيم آصف بيات در اينجا بر        

اما او به   . سخن مي گويد » قه آارگر   جدايي دروني در ميان طب     « مي گذارد و از     

تمامي » ناخرسندي  «جنبه ديگر مساله نيز اشاره مي آند اين جنبه همانا                  

آصف بيات اين مساله را چنين         . مديران از يك جنبه از اين تمرآز قومي است             

، مدير داخلي به     ١٣٦٠در آارخانه ف، واقع در تهران، در بهار           «: توضيح مي دهد 

ن شمالي آه بيش از يك سوم نيروي آار را تشكيل                    شدت از دست آارگرا      

نمي دونم، چطوريه آه اين ها يك جور خاصي بين               ... » مي دادند ناراضي بود    

 از طرف ديگر خودشان را آمونيست مي دونند، ولي             …خودشان همكاري دارند     

 خالصه ديگه من يك نفر هم شمالي         …خودشون هم نمي دونند آمونيسم چيه        



در همين تاريخ، مديريت يكي از آارخانجات شهر ري در ذم             . »ماستخدام نمي آن 

وقتي آه  « :روابط طايفه اي بين آارگران در آارخانه سخن گفت و اظهار داشت               

با مديريت پيش مي آيد، بقيه هم         ) آارگران(دعوايي، چيزي بين يكي از آن ها           

چنان ) ١٤( .»ما ديگر از اين جور آارگرها استخدام نمي آنيم        . مي آيند به آمكش  

آه مشاهده مي آنيم همبستگي آارگران مناطق ملي تاآنون در برابر مديريت                

نقش مثبتي ايفا آرده است اما نتوانسته است به همبستگي آل آارگران فرا                  

آارگران اهل فالن واليت ممكن     «: رويد، بيات اين نكته را چنين جمع بندي مي آند        

شند، ولي اين ضرورتًا به معناي          است همه در مقابل آارفرمايي يك دست با           

 .»وحدت آنان با ساير آارگران عليه همان آارفرما نيست

نكته ديگري آه در تحقيق آصف بيات قابل توجه است ميزان مهاجرت                        

تحقيق او نشان مي دهد آه آارگران همه مناطق           . آارگران مناطق ملي است    

او . ار صادر مي آنند  ملي مهاجر نيستند بل آه مناطق معيني هستند آه نيروي آ          

جالب است بگوئيم آه از مليت هاي ديگر عرب، بلوچ ، ترآمن و يا آرد               «: مي گويد

 نفر، تنها يك نفر آرد و يك نفر ترآمن بودند             ١٥٠از  . تقريبًا نشاني يافت نمي شد   

 در حالي آه صنايع تهران، آارگران با اصليت هاي متنوعي را از نقاط مختلف                     …

وهي آارگران شمالي و ترك جذب مي نمايد، ساير نقاط آشور          آشور علي رغم انب  

براي نمونه شهر اصفهان عمده نيروي آار        . ضرورتًا صاحب چنين خصلتي نيستند     

نيروي آار آبادان عمدتًا از اصفهان، تقريبًا آليه        . خود را از دشت اصفهان تهيه آرده      

 براي نمونه، در      به طوري آه   . نيروي آارخانجات آذربايجان اصليت ترآي دارند         

آارخانه ماشين سازي تبريز، آليه آارآنان، از مدير عامل تا آارگر ساده ترك زبان                

به نظر مي رسد آه در شرايط آنوني بايد با ترديد به اين مساله برخورد                 . »بودند

 . آرد و ميزان مهاجرت از مناطق ملي ديگر نيز افزايش يافته است

 

 !قه آارگرشرايط اتحاد اليه هاي مختلف طب

ناموزوني، اختالف شرايط بخش هاي مختلف طبقه آارگر چه به لحاظ                      

دستمزد، شرايط آار، درجه ايمني، مهارت، برخورداري از آموزش و ديگر امكانات               

زندگي نظير مسكن، وسايل و امكانات رفاهي صرفًا از شكاف عيني درون طبقه                

دمت منافع سرمايه و براي       ناشي نمي شود بل آه آامًال آگاهانه و دقيقًا در خ             



پيتر ميكسنزوود به درستي در    . تضعيف  آل طبقه آارگر بازتوليد و نهادي مي شود         

سرمايه داري چه در گذشته و چه در حال حاضر هرگز طبقه               « اين باره مي گويد  

سهل است، سرمايه داري همواره طبقه        . آارگر همگون به وجود نياوره است         

. ست آه متنوع و بسيار اليه به اليه بوده است                  آارگري را به وجود آورده ا          

سرمايه داران نيز در تقسيم آردن هر چه بيش تر اين طبقه منافع تفكيك ناپذيري                

سرمايه داري، آارگران بسيار متنوعي را به وجود آورده است آه                   . داشته اند

ر ويژگي مشترك آن ها اين است آه آارگران مزد آارند و سرمايه داري آن ها را د                  

اين روند آار گرچه به هم آاري فعال           . روند آار جمعي پيچيده اي گرد مي آورد         

بخش هاي مختلف آار نيازمند است، اما به گونه اي هرمي سازماندهي                         

 )١٥. (»مي شود، به طوري آه اين هم آاري را مبهم و مغشوش مي آند

ر به عالوه اين ناهماهنگي، اليه به اليه و شكاف درون طبقه صرفًا د                          

اختالفات جنسي، نژادي يا به لحاظ مهارت خالصه نمي شود بل آه اين شكاف به              

لحاظ مليت آارگران نيز ديده مي شود و در حد معيني اراده متحد آارگران را با                     

بنابراين بدون تمهيداتي براي خنثي آردن اين شكاف،           . اختالل مواجه مي سازد  

براي تكوين اراده    .  ميان باشد   حرفي از تشكل متحد طبقه آارگر نمي تواند در            

اين اتحاد  . متحد طبقه آارگر نمي توان از منافع آارگران مناطق ملي صرف نظر آرد           

طبقاتي تنها با ملحوظ داشتن منافع اخص اين آارگران قابل تحقق است نه با                    

 .انكار آن

ع بنابراين اتحاد آارگران همة ملت هاي ايران نه مي تواند با ناديده گرفتن مناف           

هر يك از آنان تحقق پذيرد و نه مي تواند بر مبناي تامين منافع انتزاعي آن ها                        

اتحاد آارگران حتي با ايده هاي طاليي اين يا آن رهبر فرهمند يا                   . شكل بگيرد 

اين اتحاد تنها با تامين منافع       . حزب سياسي مدافع آارگران نيز شكل نمي گيرد        

ر نظر گرفتن منافع اخص هر يك از               همه گروه بندي هاي دروني آارگران با د          

تامين منافع هر يك از     . اليه هاي آارگران است آه مي تواند متولد شود و پا بگيرد           

بخش هاي طبقه آارگر منجمله منافع آارگران مناطق ملي هر چند شرط الزم                  

براي تحقق اراده    . براي تامين منافع عمومي آارگران است اما آافي نيست               

يالتي الزم است آه از منافع تك تك بخش هاي طبقه آارگر            عمومي آارگران تسه  

 عمومي آارگران بدون تامين منافع       –به عبارت ديگر اگر اراده ملي         . فراتر مي رود 



اليه اليه آارگران ناميّسر است، اما با تامين آن هم، اين اراده هنوز شكل                           

 مطالبه مشترك   اين. نمي گيرد بل آه مطالبه مشترك همه اين اليه ها را مي طلبد         

را فراهم    است آه به سازماندهي مشترك نياز دارد و زمينه شكل گيري آن                     

 صنفي و اخّص هر يك از          -اين سازمان دهي از سازمان يابي رسته اي      . مي سازد

به عبارت ديگر   . بخش هاي طبقه آارگر تغذيه مي آند اما به آن محدود نمي شود           

اج دارد آه فقط نمي تواند براي تامين       اين مطالبه مشترك به يك سازماندهي احتي      

منافع عمومي آارگران با مضمون تدافعي مبارزه آند بل آه بايد با در انداختن طرح              

منطق اين   . نويي از دست آورد هاي خود پاسداري آند و پيشروي نمايد                      

سازماندهي از اين نياز و واقعيت نتيجه مي شود آه سازماندهي دفاعي در طول              

اگر آارگران در همه     .  از استحكامات و مواضع خود پاسداري آند           خط نمي تواند 

مواضع و بر سر همه موضوعات و چالش ها با دشمنان خود عقب نشيني آنند و                 

صرفًا به دفاع از خود بپردازند نمي توانند از هيچ دست آورد آارگري دفاع آنند، به                 

 چيزي نمي تواند   آسي آه هميشه در حال دفاع باشد از هيچ         «قول فردريك آبير    

جنبش آارگري آشور ما در شرايط آنوني اما با سازماندهي               ) ١٦.(»دفاع آند 

مضمون تعرضي فاصله دارد بنابراين بهتر است اهداف فروتنانه تري را در مقطع                  

اولويت اصلي جنبش آارگري قبل از هر چيز فائق         . آنوني پيشاروي خود قرار دهد    

چنان آه در باال مشاهده      . درون خود است    آمدن بر شكاف ها و نابرابري هاي           

آرده ايم در ترآيب ساختار نيروي آار ايران نابرابري هاي متعددي وجود دارد آه                  

براي اتخاذ يك     . ضروري است مورد شناسايي قرار گيرد و صورت بندي شود                

سياست معطوف به سازمان يابي آارگران الزم است اين نابرابري ها مورد تحقيق            

 گيرد تا بتوان از آن طريق سياست سنجيده اي براي غلبه بر                          مستند قرار  

من در زير تالش مي آنم مهم ترين           . شكاف هاي درون طبقه آارگر اتخاذ آرد          

موضوعاتي راآه در اين رابطه وجود دارند طرح نمائيم، تا بعدًا بتوان براي آن ها آار                

 نابرابري بين آارگران    مهم ترين سئواالت در رابطه با    . تحقيقي و مستند انجام داد    

آيا در مقايسه با فارس زبانان، دانش آموزان غيرفارس در چه وضعيت               : عبارتند از 

آموزشي قرار دارند؟ آيا در اين رابطه عقب ماندگي معيني قابل مشاهده است؟               

اگر آري، ابعاد آن در چه حدي است؟ نسبت تحصيل آودآان مليت هاي ساآن                  

ي زبان چگونه است؟ اهميت اين سئوال در اين             ايران نسبت به آودآان فارس       



است آه يك فرد آموزش ديده جايگاه بهتري در بازار آار پيدا مي آند تا يك فرد                       

آموزش نديده، نوع آارهايي آه آارگران مليت هاي مختلف انجام مي دهند آدام               

است؟ مقايسه آن ها با نوع اشتغال با آارگران فارس چه چيزي را نشان                           

آارهاي پست و دشوار چگونه در ميان آارگران ايران تقسيم شده                   مي دهد؟  

است؟ ترآيب مشاغل در مناطق ملي چگونه است؟ سهم مهارت در چه حدي                

است؟ ثبات آار چقدر است؟ توزيع توليد ناخالص داخلي بر حسب مناطق ملي                

چگونه است؟ درآمد ملي ايران چگونه بين مليت ها تقسيم مي شود؟ ميزان                    

گذاري در مناطق ملي چگونه است؟ نوع سرمايه گذاري ها چه مختصاتي            سرمايه 

دارند؟ استخدام نيروي آار مناطق ملي چگونه است؟ در ترآيب استخدام هاي                

دولتي سهم مناطق ملي چقدر است؟ مثًال يك معلم بلوچ يا آرد يا ترآمن را در                   

مي آنند؟ تهران، مشهد يا تبريز، با همان راحتي يك شيعه مذهب استخدام                    

آارهاي غير قانوني و خطرناك در مناطق ملي چقدر رواج دارد و چرا؟ مهاجرت در                 

ايران چگونه است از مناطق روستايي به شهرها و از مناطق آم توسعه يافته به                

مراآز مهم تر اقتصاد است يا بر عكس؟ نقش آارگران پيشرو از مليت هاي تحت                  

آدامند؟ محافل هم شهري چگونه     ستم چگونه است؟ پاتوق هاي مناطق ملي          

است؟ اختالفات ملي در چه حدي عمل مي آند؟ رابطه بين آارگران مناطق ملي             

با يكديگر چگونه است؟ و باالخره طبقات باال و فرهنگ ارتجاعي در دامن زدن به                  

اين شكاف ها چه نقشي دارند؟ اين ها از جمله مسايلي هستند آه بايد برروي                

براي شكل گيري اراده طبقه آارگر و ارتقاء آگاهي شان بر              آن متمرآز شويم تا       

 .آن ها فائق آييم
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