فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش از آن دست پدیدههای تجاری است که میتوان آن را با خیال راحت و
ِ
تردید ناشی از حساسیتها و مجادلههای بسیار که در رسانهها و فضاهای آکادمیک ایرانی بر
بدون هرگونه
رس ماهیت اقتصادی جمهوری اسالمی وجود دارد ،یک پدیدهی مربوط به بخش خصوصی دانست .برخی از آن
مجادالت و حساسیتهای حرفهای بر رس مفاهیم پایهای نظام اقتصادی حاکم بر ایران ارزشمندند و میتوان از
آنها آموخت( .مانند مناظرهی وهابی و صداقت در وبینار زمانه) 1.و برخی دیگر از فرط ایدئولوژیک و غیرمرتبط
بودن با واقعیت چنان ماللآورند که منیتوان آنها را جدی گرفت .مانند بحث و جدل آنهایی که معتقدند ما
هنوز با یک اقتصاد رسمایهداری در ایران مواجه نیستیم و آنچه که در ایران حاکم است رصفن اقتصاد دولتیای
است که به کمک انواع مافیای شبهدولتی ،مانند بازوهای اقتصادی سپاه به کار فساد و چپاول مشغول است .تو
گویی دولت و اقتصاد دولتی در تنافر ذاتی با مناسبات تولید رسمایهداری به رس میبرد و هر جا که دولت باشد
رسمایهداری و بازار آزاد عقب مینشینند .اگر موفق شویم از این بحث جانفرسا با اثبات رسمایهداری بودن اقتصاد
ایران گذر کنیم با مانعی دیگر روبرو خواهیم شد که دستکمی از مرحلهی پیشین نخواهد داشت .در این بخش
با دیدگاهی روبرو خواهیم شد که میگوید در ایران تنها رسمایهداری دولتی حاکم است و غیر از آن هر چه وجود
 -1این وبینار را میتوانید در این آدرس ببینید یا بشنوید
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دارد یا شبهدولتی است یا خصولتی و چیزی به اسم رسمایهی خصوصی نه تنها وجود ندارد بلکه بنا بر رسشت
دولت استبدادی امکان بروز هم پیدا منیکند .بر همین قیاس آنها نهادهایی مانند بازوهای اقتصادی سپاه یا بنیاد
مستضعفان را شبهدولتی مینامند و مراکز صنعتیای مانند هفتتپه ،هپکو و آذرآب را خصولتی که با پشتوانهی
فساد و زد و بندهای دولتی پدید آمده است.
بنابر واقعیتهای حاکم بر اقتصاد ایران وجود هر دوی این پدیدهها (یعنی شبهدولتی و خصولتی) را میتوان
به رسمیت شناخت .با آنکه اختالف کمرتی بر رس شناخت و تعیین مصادیق نهادهای نظامی سیاسی و بنیادهای
اقتصادی که شبهدولتیاند وجود دارد اما همواره تنور تفاوت نظر دربارهی بخشهای اقتصادی خصولتی و
خصوصی داغ است .طرفداران افراطی خصولتی نامیدنِ همهی بخشهای غیردولتی و غیرشبهدولتی متایز بخش
خصوصی با خصولتی را نادیده میگیرند .به نحوی که هر جا در بخشهای خصوصی کارکرد فسادانگیزی گزارش
میشود ،مانند عدم شفافیت در حساب و کتابهای مالیاتی یا استفاده از انواع امتیازات دولتی ،فورا آن را به
غیرواقعی بودن بخش خصوصی و خصوصیسازی در ایران نسبت میدهند و با یک خصولتی نامیدن رس و ته
داستان را هم میآورند .با اینکه از ویژگیهای اصلی خصولتیها در ایران از جمله همین استفاده از امتیازات
دولتی و عدم شفافیتهای مالیاتی است اما به دالیلی که از سویهی کنرتلناپذیر منطق رسمایه برمیآید بخش
خصوصی نه تنها در ایران بلکه در همهجای دنیا هم فرار مالیاتی دارد و هم از امتیازات طبقاتی ،سیاسی و
اطالعاتی دولتها استفاده میکند .آن چیز که وجه متایز خصولتی از خصوصی است نه این دست موارد بلکه این
است که بخش خصولتی مستقیم اما غیررسمی در زیرمجموعههای نهادهای دولت ی به وجود میآید .منونههای
مشخص پدیدهی خصولتی در ایران انواع رشکتهای زیرمجموعهایست که به نامرشکت خصوصی اما در واقعیت
متصل به ارگانهای دولتی ثبت شده است .بنابراین مسئله این نیست که در مملکت بخشهای شبهدولتی و
خصولتی وجود ندارد بلکه مسئله این است که برخالف هیاهوهای کرکنندهی آنها که فقط و فقط چشمشان
انحصار بخش شبهدولتی و فساد بخشهای خصولتی را میبیند ،اقتصاد این کشور بخش خصوصی هم دارد که
نه زائدهی مستقیم دولت است و نه رقیب آن و در عینحال مانند بخشهای شبهدولتی و خصولتی هم انحصار
دارد و هم فساد و همزمان با همهی این عوامل دقیقن مانند دولت ،نهادهای شبهدولتی و خصولتیها دست
به بهرهکشی با نرخ باال از طبقهی کارگر میزند .امری که کمرت توسط اقتصاددانان جریان اصلی مورد نقد قرار
میگیرد و در کارکرد اقتصاد در بخشهای مختلف نه تنها زیر عنوان «فساد» شناسایی منیشود بلکه از اساس
طبیعی و مرشوع شمرده میشود.
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یکی از این رشکتهای فعال در بخش خصوصی فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش است که هم انحصار دارد
و هم فساد و هم هر نام دیگری که کارشناسان جریان اصلی اقتصاد عالقه به استفاده از آن دارند تا ناکارآمدی
اقتصاد ایران را نشان دهند .البته ما به دالیلی کاملن فنی عالقه نداریم از ترمهایی چون فساد و مانند آن استفاده
کنیم تا آنچه را که از آن حرف خواهیم زد ،یعنی بهرهکشی از نیروی کار که ذاتی اقتصاد رسمایهداری است،
به عنوان ویژگی مجزا و استثنا در این فروشگاه زنجیرهای شناخته شود .در عینحال اگر تصور میکنید که ما
میخواهیم مثلن فساد افق کوروش یا گروه صنعتی گلرنگ (از مالکان اصلی و مؤسس افق کوروش) را با تخلفات
مالیاتیشان یا چیزی نظیر آن نشان دهیم باید بگوییم که قصدش را نداریم .تنها یک مورد را که در جستجوهای
اینرتنتی به آن برخوردیم به نقل از سایت تابناک تاریخ  7مرداد  98اینجا نقل میکنیم« :رییس کل بانک مرکزی
طی نامهای به رییسجمهور اعالم کرده بود که  20رشکت در مجموع  3.5میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کردهاند
که رسنوشت حدود یک میلیارد یورو از این  3.5میلیارد یورو مبهم باقی مانده است .یکی از این رشکتها رشکت
مواد غذایی کوروش از زیرمجموعههای گلرنگ است که نزدیک به  173میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده و از
آن نزدیک به  27میلیون یورو به گفتهی رییس بانک مرکزی رفع تعهد نشده است».
در این منت تالش ما این خواهد بود که عامترین خصلت یک بنگاه رسمایهداری یعنی بهرهکشی از نیروی کار را در
روابط کارگر و فروشگاه زنجیرهای افق کوروش به کمک روایتهایی مستقیم برجسته کنیم.
***
در این منت گزارشی به قلم یکی از کارگران و یک گفتگو از یک کارگر دیگر این فروشگاه زنجیرهای در دو شعبهی
مستقر در دو شهر مختلف را خواهیم خواند .اما پیش از آن دربارهی دو نکته حرف خواهیم زد .یک اینکه این
فروشگاه زنجیرهای به کدام هلدینگ اقتصادی تعلق دارد و دو اینکه دولت رسمایهداری مستقر در ایران چگونه
امنیت سیاسی و ضامنتهای طبقاتی بهرهکشی از طبقهی کارگر را در طول همهی دهههای گذشته ایجاد کرده
است تا افق کوروش ،به عنوان یک پدیدهی موفق در بخش خصوصی در بسرت این اقدامات دولت رسمایهداری
ایجاد شود و رشد کند:
یک -فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش یکی از دهها مجموعهی تجاری است از زیرمجموعههای گروه صنعتی
گلرنگ .با آنکه گلرنگ از نخستین برندهایی بود که در دههی  70و با تبلیغات تلویزیونی مشهور شد اما
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تاریخچهی آن بازمیگردد به رشکت تولیدی شیمیایی پاکشو که توسط محمدکریم فضلی در سال  ۱۳٥۱بنیان نهاده
شد و از آن زمان تاکنون به طور مستمر فعالیت داشته است .نکتهی قابل توجه آنکه در طول مصادرههای بعد از
انقالب توسط جمهوری اسالمی هیچ تعرضی به این رشکت گزارش نشده است .بر اساس اطالعات موجود در سایت
گلرنگ در سال  ۱۳۸۸گروه صنعتی گلرنگ تصمیم به راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش میگیرد و
امروز بر اساس آخرین آمار مندرج در وبسایت افق کوروش  ۲۰۸۶شعبه در رسارس کشور دارد .اگر همین امروز
رسی به سایت افق کوروش بزنید به قطع یقین با آمار رشدیافتهای در تعداد شعبات این فروشگاه روبرو خواهید
شد که نشاندهندهی موفقیت تجاری این فروشگاه است .دادههای کم و بیش متنوعی در خصوص افق کوروش از
مقدار فروش ساالنه تا پیام نوروزی مدیرعامل افق کوروش ،از اخبار عرضهی سهام این فروشگاه در بورس تا دیدار
سفیر عامن با امیرحسین فخریان مدیرعامل افق کوروش و افتتاح شعبات جدید افق کوروش در عراق در سایت
خربگزاریهای مهم کشور مانند مهر و دیگران پیدا خواهید کرد .یکی از این خربهای جالب که البته نه انحصارا
دربارهی افق کوروش بلکه در رابطه با رشکت موسس این فروشگاه زنجیرهای یعنی گروه صنعتی گلرنگ در اینرتنت
منترش شده است حضور اختصاصی برایان تریسی ،سخرنان انگیزشی در سمیناری بود که گلرنگ با عنوان «بازاریابی
و فروش با عملکرد باال» آن را در سالن شامرهی یک کوروشمال (یکی دیگر از مجتمعهای تجاری متعلق به
گلرنگ) برگزار کرده بود .برای دانسنت اینکه بدانید اساسن چرا حضور چنین آدمی در یک سمینار اختصاصی
میتواند برای نگارندگان جالب و کاملن مرتبط به نظر بیاید بهرت است اشاره کنیم به حوزهی فعالیتهای برایان
ِ
مرصف بخشی از طبقهی متوسط که در عطش ثرومتند شدن و
تریسی یعنی روانشناسی موفقیت .حوزهی مورد
صعود از نردبان موفقیت باید به اصول مکتبهای خودیاری و ایجاد تغییر از درون ایامن بیاورد و راه بهبود زندگی
شخصی ،عاطفی و اقتصادی خود را با دستورالعملهای معجزهآسایی که معمولن با عناوین مضحکی مثل ده راه
طالیی ثرومتند شدن یا چگونه در یک دقیقه خوشبخت شویم و امثالهم در بازار نرش عرضه میشود ،پیدا کند .به
اینترتیب حضور اختصاصی برایان تریسی در سمینار گلرنگ کارکردی جز بسط و جا انداخنت ایدئولوژی بازار ندارد
و در عینحال چنین امری را با فردی نشان دادن علل موفقیت و پنهان کردن رابطهی آن با نابرابری پیش میبرد.
نگاهی به مناسبات کارگر و کارفرما در مجتمع صنعتی گلرنگ و موسسات زیرمجموعهاش مانند افق کوروش که
ِ
جدید روانشناسی موفقیت است ،نشان میدهد که بورژوازی نه تنها در
میزبان برایان تریسی ،پیامرب رشیعت
عمل کارگران را استثامر میکند بلکه در تولید نوعی شبهآگاهی مخدر و مذهبگونه نیز شعبدههای بسیاری بلد
است .برای اینکه بخش برایان تریسی را ببندیم شاید جالب باشد بگوییم که در طول دو دههی گذشته با رواج
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رشکتهای هرمی دو کتاب از برایان تریسی بخشی از ساز و کار ترغیب قربانیان این رشکتها در ورود به این
بیزینس موهوم بود؛ کتاب قورباغهات را قورت بده و چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
در جستجوی خربها و گزارشهای بیشرت دربارهی گلرنگ و افق کوروش با یک مورد مهم دیگر هم روبرو شدیم؛
اظهارنظری از مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش که همزمان رییس اتحادیهی فروشگاههای زنجیرهای
نیز است .امیرحسین فخریان مقارن با خیزش آبان  98طی سخنانی در دومین هامیش فروشگاههای زنجیرهای و
در حضور وزیر صنعت دربارهی مقدار خسارتهای وارده به این فروشگاهها از سوی معرتضان نکاتی را گفت
که میتواند هم ابعادی از اتفاقات آبان  98را منایان کند و هم رابطهی ارگانیک و ازپیشمعلوم این بنگاه عظیم
تجاری را با وضعیت موجود برجسته سازد .او در این اظهارات گفت« :در جریان آشوبهای اخیر که از سوی
برخی اغتشاشگران در کشور رخ داده تا به امروز  ۷۷فروشگاه زنجیرهای به صورت کامل تخریب شده که ۳۵هزار
مرت مربع از فضاهای فروشگاهی کشور را در بر میگیرد و متاسفانه بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان کاال در آن بهطور
کامل غارت شده است».
یادمان هست که خیزش دی  96و بعد از آن آبان  98ناشی از شکاف طبقاتیای بود که یک سوی همیشهبرنده و
رسکوبگر آن رسمایهداری -و اگر با نام مشخص صدایش بزنیم فروشگاه زنجیرهای افق کوروش و مجتمع صنعتی
گلرنگ -ایستاده است و سوی دیگرش کارگر شاغل یا بیکاری که در معرض بهرهکشی سیستامتیک از سوی نظم
رسمایهداریای که در افق کوروش عینیت مییابد قرار دارد .بیگامن ما در تحلیلمان از کارکرد کلی نظام سیاسی
و اقتصادی حاکم در جهت تامین منافع عام و ویژهی طبقاتی کلیهی بنگاهها و موسسات اقتصادی رسمایهداری
از چنین اظهارنظرها و اعالم مواضع به موقعی که جهت منافع سیاسی و طبقاتی گویندهی آن را منایان میسازد،
استفاده خواهیم کرد.
دو -دولت رسمایهداری امکانهای مختلفی برای بهرهکشی از نیروی کار در اختیار بنگاههای اقتصادیای مانند افق
کوروش قرار میدهد .از تضعیف قانونهای حامیتی از کارگران از جمله قانون کار ،ایجاد انواع محدودیتها بر رس
راه شکل گرفنت مقاومت جمعی کارگران ،بیثباتسازی و ارزانسازی نیروی کار تا انواع متهیدات سیاسی که تبدیل
«طبقه در خود» را به «طبقه برای خود» دشوار میکند .توجه به این نکته رضوریست که مجموعهی این اقدامات
در سه دههی اخیر با ورود تدریجی جامعهی ایران به فاز نئولیربالیسم حجم و شدت بیشرتی به خود گرفته و در
نتیجه کارگران را به دشواریهای افزونتری برای مقاومت در برابر آن دچار کرده است .هرچند نباید به امکانهای
جدید مقاومت توسط طبقهی کارگر و فرودستان بیتوجهی کرد .با اینحال در ادامه از زبان دو تن از کارگران
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خواهیم خواند که چگونه فقدان مولفهی مبارزهی جمعی بین کارگران ،که از جمله نتایج تعرض رسمایهداری به
خصوص در شکل نئولیربال آن است ،در یک محل کار معین به مطیع شدن کارگران میانجامد .البته چنین امری را
باید در پیوند با فقدان بزرگتری مشاهده کرد که طبقهی کارگر با وجود کرثت اعرتاضات کارگری در سالیان اخیر
از آن رنج میبرد و مستقیمن توسط دولت رسمایهداری و با کمک نهادهای امنیتی و قضایی از تحقق آن جلوگیری
میشود .یا در خصوص ارزان بودن دستمزدها ،توجه به روند تعیین دستمزدها و تخطی مجری قانون حتی از
چندجانبهگرایی موجود در قانون کار برای تصمیمگیری در این خصوص و بیتوجهی مطلق به تناسب مزد با تورم
و سبد هزینهی خانوار ،همینطور تضعیف توان چانهزنی جمعی کارگران ،نبود تشکلهای مستقلی که توان مداخله
در تعیین دستمزد داشته باشند و دهها عامل دیگر ،نشاندهندهی تولیگری مطلق و بیعنان دولت در باال بردن
نرخ بهرهکشی از کارگران و امکانهای بیرقیبی است که در اختیار بورژوازی به شمولیت همهی بخشهای آن اعم
از دولتی ،خصولتی و خصوصی گذاشته شده است .یکی از جدیدترین این فرصتها «طرح کارورزی» است که با
وجود مقاومتهایی که در برابر آن به خصوص از جانب دانشجویان که از گروههای هدف این طرح بودند ،صورت
گرفت و هزینههای امنیتی با احکام زندان برای برخی مخالفان این طرح به بار آورد ،همچنان در حال اجراست.
در ادامه از زبان یکی از کارگران خواهیم خواند که با چه ساز و کاری که مورد حامیت قانون هم است کارگری که
ذیل این طرح «کارورز» نامیده میشود چند برابر ارزانتر از نیروی کار دیگران مورد بهرهکشی قرار میگیرد و در
نهایت از محل انباشت ارزش اضافی ناشی از نیروی کار این بخش از کارگران که به عنوان فرصتی طالیی در اختیار
رسمایهداری قرار میگیرد ،کارفرماها و مالکان بنگاههای اقتصادی با عناوین کارآفرین ،بنگاه سودده ،رشکتهای
موفق و امثالهم مورد تقدیر قرار میگیرند.
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گفتوگو با یکی از کارگران افق کوروش
برای اینکه کمی با فضای زندگی فردی و اجتامعی تو آشنا شویم لطفا به ما بگو متعلق به چه خانوادهای و از
چه طبقهای هستی؟ سطح تحصیالت و شغلی که قبل از افق کوروش داشتی چه بود؟
از طبقهی کارگر جامعه هستم .پدرم رانندهی تاکسی و مادرم خانهدار است .لیسانس کامپیوتر دارم و قبل از افق
کوروش در یک فستفود کار میکردم که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد.
نحوه آشناییات با افق کوروش چگونه بود و آیا امکان پیدا کردن شغل مناسب دیگری نداشتی؟
یکی از اقوام که میدونست من بیکار شدم بهم گفت که افق کوروش از طریق طرح کارورزی نیرو میگیره و
من به یکی از شعبهها رفتم و فرم پر کردم .چون دقیقا توی پیک اول کرونا احتیاج به کار داشتم و تقریبا هیچ
شغل مناسبی پیدا منیشد .شغلهایی که پیدا میشد یا پیک موتوری برای سوپرمارکت و بیرونبر بود یا کارگر
میوهفروشی یا مثل همین افق کوروش نیروی فروشگاهی در سوپرمارکتهای بزرگ .البته قبل از کرونا هم خیلی
موقعیتهای بهرت و مناسبتری نداشتیم .ولی در این ایام به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیروی اکرث رشکتها
وکارخانهها ،متام شغلها محدود به همین چند مورد میشد.
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گفتی که ذیل طرح کارورزی در افق کوروش مشغول به کار شدی .میشه لطفا توضیح بدی که تفاوت تو به
عنوان یک کارورز به لحاظ سختی کار ،دستمزد ،آیندهی شغلی و ...با بقیهی کارگران در افق کوروش چیست؟
افق کوروش مرتب و دامئا از طرق مختلفی نیرو با عنوانهای شغلی مختلف میگیره که اینبار از طریق طرح
کارورزی نیرو میخواست .به این صورت که  3ماه بدون حقوق و بیمه کار میکنیم و در پایان  3ماه ،مبلغ چهار
میلیون و پانصد پرداخت میشه که از این مبلغ یک میلیون پانصد رو ادارهی کار میده و سه میلیون رو افق
کوروش .اما به این رشط که متام  90روز رو تکمیل کرده باشی و اگه حتی یک روز هم به هر دلیلی کرس داشته
باشی هیچ پولی پرداخت منیکنن و برای این موضوع از ما تعهد محرضی گرفنت .عالوه بر این توی تعهد محرضی
قید شده که در پایان  3ماه دورهی کارورزی هیچ تضمینی داده منیشه که استخدام بشی .همچنین یک سفته به
مبلغ  300هزار تومن به موسسهی کاریابیای که افق کوروش ما رو به اون معرفی کرد دادیم که در پایان دوره
باید پرداختش میکردیم و اگر به هر دلیلی این  3ماه تکمیل منیشد مبلغ صد و پنجاه تومن از این  300تومن
رو باید پرداخت کنیم .در مورد رشایط کار در محیط فروشگاه هم هیچ فرقی بین من و بقیهی افرادی که قبل از
من اونجا بودن نبود .همه تقریبا همه کار میکنیم ،از جارو و نظافت و پخش کردن تراکت در اطراف فروشگاه
تا چیدن قفسهها و جابجایی بار و صندوقداری.
موسسهی کاریابی را افق کوروش به شام معرفی کرد؟ مگر روال کار اینطور نیست که موسسهی کاریابی باید
کارفرما (اینجا افق کوروش) را به جویندهی کار معرفی کند .چطور اینجا رابطه برعکس شده؟
دقیقا نکتهی تعجببرانگیز همینه .من هم بهشون گفتم شام که برای من کار پیدا نکردی من خودم رفتم کوروش.
گفتند که روال کار اینجوریه! یعنی پایان  ٣ماه باید  ٣٠٠تومن بدیم به این کاریابی که هیچ کاری هم پیدا نکرده.
گفتی که هیچ تضمینی مبنی بر اینکه بعد از پایان طرح کارورزی در افق کوروش مبانی نیست .وضعیت درآمد
هم که معلوم است .با اینحال چرا حارض به انجام این کار شدی؟
فکر میکنم بهرتین جواب به این سوال" نیاز" باشه .به دلیل سختیها و مشکالتی که توی زندگی همه هست و
من هم جدا از بقیه نیستم.
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آیا ارتباط غیرکاری با کارگران دیگر افق کوروش داری؟ به عنوان مثال بعد از پایان ساعت کاری جایی مانند
قهوهخانه ،سینام و پارک میروید؟ کلن اوقات غیرکاری را تو و دیگر کارگران چگونه میگذرانید؟
من به دلیل اینکه تازه وارد فروشگاه شدم خیلی ارتباط صمیمیای با بقیه ندارم .ولی میدونم که چندتا از بچهها
بعد از پایان کار توی فروشگاه ،جای دیگه میرن رس کار .مثل مسافرکشی و کار توی فروشگاههای دیگه جز افق
کوروش .همچنین فاصلهی منزل اکرث بچهها تا فروشگاه زیاده و زمان زیادی رصف این رفت و آمد میشه .در کل
شدت کار توی  8ساعت اینقدر زیاده که کسی بعد از پایان کار توان فکر به چیزی رو نداره.
نظر دیگر کارگران دربارهی شدت کار ،دستمزد و نوع مدیریتی که در فروشگاه اعامل میشود چیست؟ در
اینباره با هم حرف میزنید؟
اول این توضیح رو بدم که در طول  8ساعت زمان کاری حق هیچگونه اسرتاحت و حرف زدن خیلی طوالنی رو با
هم نداریم و همهجا دوربین هست و مرتب چک میکنند .قطعا  90درصد ناراضی هستیم از رشایط و از نوع
رفتار و شدت کار ولی چارهای نداریم .با کوچکرتین اعرتاض و یا حتی دادن پیشنهادی در جهت رفاه حال بچهها
رسیع با جملهی «میتونی از فردا نیای» روبهرو میشی .توی همین مدت کم  2بار به من این حرف رو زدن و
منم چون احتیاج دارم به کار بیخیال شدم و به کار ادامه دادم.
فکر میکنی چه باید کرد؟ در سیستم مطلوب تو از نظر سیاسی و اقتصادی با جایی مثل افق کوروش و استثامری
که در آن است چه باید کرد؟
یه شعار بعد ماجرای هفتتپه و اعرتاضات فوالد اهواز خیلی شنیده شد" :کار و کتاب و گندم /قدرت به دست
مردم" .این میتونه جواب مناسبی باشه .و اینکه حتام امنیت شغلی ،هم از نظر مدت قرارداد و هم حقوق
پرداختی مسئلهی خیلی مهمیه که باید رعایت بشه.
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گزارشی از فروشگاه زنجیرهای افق کوروش به قلم یکی از کارگران
اخیرا خرب درگذشت یکی از کارآفرینان بزرگ در صداوسیامی جمهوری اسالمی شنیده شد :حاج محمدکریم فضلی.
محمدکریم فضلی یکبار به عنوان بهرتین کارآفرین و کارفرمای کشور در سال  1384لوح تقدیر گرفت .یکبار
هم در سال  1386در جشنوارهی بیناملللی اقتصاد سبز .به عنوان صادرکنندهی منونهی کشور هم بارها از طرف
دولتها مورد تشویق قرار گرفته است.
در بیوگرافی حاج کریم نوشته شده که در استان همدان در کارگاه صابونسازی پدرش مشغول بوده است .در آنجا
اطالعات دقیقی از شویندهجات کسب میکند و با ذهن باز و پشتکاری که داشته توانسته با راهوکار تولید و پخش
مواد شوینده و افرادی که در این کار بودند آشنا شود و استارت جایی که االن به آن رسیده را بزند.
البته که هیچ کارآفرین منونهای از جزئیات کارهایی که انجام داده است و از رشوهها و رانتها و استثامر مضاعف
کارگران برای سود و موفقیت بیشرت حرفی منیزند .فقط قسمت قشنگ داستان که «قبال چیزی نداشتم ولی االن
امپراتوری مالی دارم» را به صورت داستانی جذاب تعریف میکند.
دیگر بیشرت از این ادامه منیدهم چون برخی ممکن است فکر کنند که من چون خودم ذهنم باز نبود و پشتکار
برای کارآفرینی نداشتم پس نتوانستم به جایگاه ایشان برسم و االن از روی حسادت و تنگنظری دارم بخل
میورزم.
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اما به عنوان یک کارگر که در زیرمجموعهی رشکتهای حاج کریم مشغول به کار بودم گوشهای از وقایع را که
به خودم و همکاران مربوط میشود رشح میدهم تا بشود فهمید اینکه گفته میشود «فالنی از هیچ به اینجا
رسیده» بر چه اساس بوده است.
در بیوگرافی حاج کریم در سایت ویکیپدیا چنین آمده است« :ابتدای کا ِر فضلی با تأسیس کارگاه کوچکی در
بخش تولید مایع ظرفشویی رشوع میشود و کمکم از ابتدای سال  ۱۳۴۰شمسی شکلی گسرتدهتر و منسجمتر به
خود میگیرد .نهایتاً در مدت اندکی محصوالت سفیدکننده نیز به محصوالت این کارگاه اضافه شد.
در هامن زمان ایدههای بازاریابی ،تولید و … را با توجه به هوش و ذکاوت به پیش میبرد بطوری که به ترتیب
پودر لباسشوییای به نام "گلرنگ سوپر" ،جرمگیر ،شیشهشوی و همچنین نرمکنندهی البسه را نیز در سنوات بعد
تولید میمناید و مرتباً کار را توسعه میدهد .فضلی روند توسعهی بازار و محصول و شناخت مشرتی را در سطح
عالی اجرا و رسانجام اوائل دههی  ۵۰رشکت پاکشو را تأسیس میمناید و همچنان با تالش بسیار به توسعهی
فعالیتهای تولیدی ادامه میدهد .کوشش ایشان و فرزند وی کار را به جایی در گسرتش و توسعه رشکت پاکشو
میرساند که به فکر ایجاد هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ میافتند و فضلی به سمت ریاست هیئتمدیرهی گروه
صنعتی گلرنگ انتخاب میشود .گفتنی است در این دوره انواع شامپو ،مایع دستشویی ،خمیر دندان ،دستامل
کاغذی و به بیان دیگر اکرثیت محصوالت شوینده با برندهای مختلفی چون اکتیو ،گلرنگ ،اوه ،سافتلن ،حیات
و… در سطح گسرتده و با کیفیت مطلوب و قابل رقابت با دیگر کشورها به بازار کشور عرضه میگردد .امروزه
گروه صنعتی گلرنگ یکی از مهمرتین هلدینگهای تولیدی کشور میباشد که رشکتهای بزرگی همچون هلدینگ
پدیدهی شیمی پایدار ،افق کوروش ،پاکشو ،گلرنگپخش ،گلپخش اول ،پدیدهی شیمی نیلی و بالغ بر  ۱۰۰رشکت
دیگر زیرمجموعهی این هلدینگ میباشد و به عنوان یکی از پویاترین گروههای اقتصادی برآمده از بخش
خصوصی است».
از آنجا که که من بعنوان یک کارگر در یکی از شعبههای فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش مشغول بکار بودم،
فقط میتوانم قسمت کوچکی از زیرمجموعهی روابط کار و رسمایه با هدایت و تنظیم حاج کریم را باز کنم.
چیزهایی که در بیوگرافی حاج کریم نیامده انگیزهی واقعی ایشان برای تاسیس فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش است .اگر کارآفرین منونه و صادرکنندهی منونه هستند و در جشنوارههای بیناملللی از ایشان تقدیر
میشود ،چه نیازی است که فروشگاه زنجیرهای بزنند و اجناسی را که برندهای خودشان هستند ،مثل گلرنگ،
اکتیو ،اوه و ...را به قیمت پایینتر به مردم بفروشند؟ شاید حاج کریم به فکر این بوده که رقیب جدی برای
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کسبهی خرد و سوپرمارکتها باشد تا مردم بتوانند راحتتر و ارزانتر خرید کنند .شاید هم به این فکر بوده
برای جلوگیری از بحران که در ذات سیستم رسمایهداری است ،کاال را ارزانتر ارائه دهد تا کارخانهها ورشکسته
نشوند و به کار ادامه بدهند .ما منیدانیم انگیزهی واقعی چه بوده فقط میدانیم که باالخره حاج کریم موفق شد
فروشگاههای زنجیرهای را در ایران تحت نام افق کوروش بنیانگذاری کند که در سی و چند استان ایران شعبههای
متعدد دارد و با بیش از دوهزار شعبه در رسارس ایران و با بیش از سیزده هزار کارگر و پرسنل ،رقیبی جدی برای
دیگر فروشگاههای زنجیرهای در ایران شده است.
از ظاهر که به باطن برویم به روابط کارگر و کارفرما میرسیم .ظاهر قضیه این است که یک فروشگاه زنجیرهای
در رسارس ایران در شهرهای بزرگ تقریبا در هر خیابان یک شعبه دارد و در شهرهای کوچک هم حداقل یکی دو
شعبه .داخل فروشگاهها خیلی متیز و مدرن آراسته شده و تقریبا متام امکانات برای یک خرید خوب برای مردم
وجود دارد.از پرسنل مودب و پر انرژی و بشاش بگیر تا نظافت خیرهکننده و فراهم بودن تقریبا بیشرت لوازم
مرصفی تا رادیو افق کوروش که آهنگهای شاد جهت خرید بیشرت مشرتی و دادن انگیزه و روحیه برای کار بیشرت
پرسنل پخش میکند .اما اگر عمیق باشیم متوجه رابطهای در این سیستم که ظاهرا هدفی جز راحتتر و ارزانتر
کردن خرید برای مشرتیان ندارد میشویم .رابطهای که اساس آن رقابت برای فروش و سود بیشرت است و البته
هزینهی آن را پرسنل با روح و جسم خودشان میپردازند .اما خود پرسنل با این هزینهای که میدهند استفادهی
زیادی از کار خود منیبرند .به هامن «از کار خویش بیگانه بودن» میرسیم که مارکس میگفت چون کارگر مالک
حاصل کار خودش نیست و حاصل کارش را صاحب رسمایه رسقت میکند ،بنابراین با کار خودش بیگانه است و
از کار خویش احساس راحتی و رضایت منیکند .بنابراین اگر بهرتین و خوشقلبترین کارفرما هم که باشد باید
حاصل کار کارگر را برای سود بیشرت و تداوم و ثبات اصل رسمایه رسقت کند.
در فروشگاه زنجیرهای افق کوروش حقوق پرسنل در بهرتین حالت ،که متام مزایا را بتواند کامال دریافت کند ،حدود
سه میلیون تومان است .این درحالیست که خط فقر حقوق نه میلیون تومانی است .پرسنلی که ظاهر عظیم
این فروشگاهها را حفظ میکنند حتی از مزدی که بتوانند به راحتی از پس نیازهای اولیهی خودشان بربیایند
بیبهرهاند.
من خودم یکی از کسانی بودم که وقتی دوران اجباری و مجانی خدمت برای نظام متام شد ،با معرفی یکی از
دوستان در پادگان ،برای استخدام به شعبهی مرکزی افق کوروش در شهرمان رفتم.
مباند که استخدام بدون داشنت واسطه و آشنا بسیار مشکل است .من این شانس را داشتم که با معرفی آشنا بدون
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مشکل خاصی وارد مجموعه شوم .هامن روز اول از من خواستند که خودم را به یکی از شعبهها به عنوان دورهی
آموزشی معرفی کنم .دورهی آموزشی جهت استخدام به این صورت است که ابتدا سه روز را به عنوان آشنایی
با کار در یکی از شعبهها میگذرانید .رسپرست شعبه در این مدت شام را زیر نظر دارد .اگر موافقت کرد وارد
مرحلهی بعد میشوید .مرحلهی بعد ،از مصاحبه رشوع میشود .مسئول نیروی انسانی از شام سواالتی را میپرسد
تا مطمنئ شود میتوانید پرسنل خوبی برای فروشگاه باشید یا خیر .این سواالت شامل سواالت شخصی مثال اینکه
رفتار شام با دوستان و والدین چگونه است و اوقات فراغت را با چه کارهایی پر میکنید تا سواالت مربوط به
فروشگاه میشود .بعد از تایید وارد مرحلهی چهارده روزهی آموزشی میشوید که اینبار دیگر جهت آشنایی شام
با کار نیست .بلکه جهت آشنایی مجموعه با نحوهی کار و برخورد شامست .در این مدت باید خودتان را ب ه عنوان
یک پرسنل زرنگ و پرانرژی به مجموعه نشان دهید .قوانین را رعایت کنید تا بتوانید تائیدیهی مرحلهی دوم را
هم بگیرید.
در این مرحله یاد میگیرید که چگونه مشرتی را ویزیت کنید .مهمترین ویژگی پرسنل افق کوروش باید ویزیت
مشرتی باشد تا هم فروش باال رود و هم مشرتی را طوری جذب کند که برای خرید هیچ گزینهای به غیر از افق
کوروش نداشته باشد .ویزیت مشرتی عبارت است از بازارگرمی و چانهزنی برای مشرتیان .کارهایی از قبیل حفظ
کردن تخفیف قیمتها و با صدای بلند فریاد زدن آنها ،معرفی اجناس با کیفیت و خالصه مانند یک مغازهدار
باید طوری برخورد کرد که مشرتیمداری نام دارد .حاال این مشرتیمداری میتواند از جنس کارهایی باشد که
پرسنل مجبور شود تا جایی به مشرتی خدمت کند و تا جایی تواضع و فروتنی به خرج دهد که مشرتی احساس
کند وقتی وارد فروشگاه میشود آقای فروشگاه است و پرسنل خدمهی او .اینطور هم خریدها بیشرت میشود و
هم مشرتیها.
عالوه بر اینها نظافت فروشگاه و دکور قفسهها بسیار اهمیت دارد .به همین جهت تقریبا در متام نقاط فروشگاه
دوربینهایی نصب کردهاند که هر روز توسط مانیتورینگ مرکزی در تهران چک میشود .کوچکترین بینظمی
در چیدمان و نظافت فروشگاه تعهد کتبی در پی دارد .ضمنا وضع ظاهری پرسنل بسیار بااهمیت است و اگر
دوربین موردی را ثبت کند از تعهد کتبی تا اخراج ،تنبیه در نظر گرفته شده است.
هر هفته بطور منظم چند تن بار برای هر شعبهی فروشگاه میآید که متام پرسنل هر شعبه موظف هستند در
حمل بار از کامیون به انبار و از انبار به قفسهها رشکت داشته باشند .در صورتی که هنگام تخلیهی بار همزمان
درب فروشگاه برای مشرتیان باز است و پرسنل در آن واحد هم موظفاند که در تخلیهی بار مشارکت کنند و هم
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ویزیت مشرتی و کارهای دیگر را انجام دهند .در کل وظیفهی معین برای هر پرسنل در نظر گرفته نشده است.
همه باید بتوانند هر خالیی را به رسعت پر کنند .یعنی در یک روز کاری ،همهی پرسنل هم صندوقدار هستند،
هم مشرتی ویزیت میکنند ،هم نظافت میکنند و هم در حمل بار و چیدمان اجناس رشکت دارند.
هر فروشگاه بطور معمول باید شش نفر به عنوان پرسنل داشته باشد که به صورت دو شیفت از هشت صبح تا
دوازده شب شیفتبندی میشوند .یعنی در هر شیفت سه نفر باید بتوانند متام موارد را به نحو احسن انجام دهند
تا توسط دوربینها جریمه نشوند ،تعهد کتبی ندهند ،فروش را باال برده و مشرتیمداری کنند.
اگر پرسنل بتواند در متام تایم کاری بدون اسرتاحت جسم و روح خود را فرسوده کند و با تبلیغاتی که رشکت افق
در خیابانها و رادیو تلویزیون میکند فروش شعبه را از هدف تعیینشده باالتر بربد ،رشکت افق مبلغ اندکی را به
عنوان پورسانت به حساب پرسنل واریز میکند .این پورسانت که قسمت ناچیزی از زحامت مضاعف یک پرسنل
است ،از چندصد هزار تومان تجاوز منیکند.
حدود دو سال است که رشکت افق برای اینکه شعبههای بیشرت و در نتیجه سود بیشرت با هزینهی کمرت داشته
باشد ،به رسمایهدارهایی که مبلغ زیادی را به ضامنت بگذارند ،اجازهی تاسیس یک شعبه تحت نام افق کوروش
و با اجناس و دکوری که خود رشکت تعیین میکند ،میدهد .قوانین داخلی هامن است منتها تفاوتهایی وجود
دارد .در شعبههای خصوصی که رییس شعبه صاحب فروشگاه است ،متام حق و حقوق پرسنل را بر عهده دارد
و رشکت افق خیال خود را از این بابت آسوده کرده است .به این معنا که در شعبههای خصوصی ،قرارداد کار با
رییس شعبه تنظیم میشود و رییس شعبه در تحمیل هرگونه موردی آزاد است .مثال میتواند پرسنل را بیمه نکند
یا مزایای حق مسکن و اوالد را ندهد .یا پورسانتی را که جهت فروش بیشرت از هدف رشکت به حساب رییس شعبه
واریز میشود به پرسنل پرداخت نکند.
در این شعبههای خصوصی اگر فروش پایین باشد رییس شعبه میتواند از تعداد پرسنل کم کند تا هزینهی کمرتی
را متحمل شود .هامنطور که گفتم در شعبههایی که زیر نظر مستقیم رشکت هستند هر فروشگاه قانونا باید شش
نفر پرسنل داشته باشد .اما در شعبههای خصوصی معموال با چهار یا نهایت پنج نفر فروشگاه را اداره میکنند که
این باعث فشار بیشرت روی پرسنل میشود .تعداد کمرت موجب کاهش مرخصیها نیز میشود.
عالوه بر این ،در شعبههای خصوصی با اکیپی از اقوام رییس شعبه طرف هستیم که هر کدام مدعی مدیریت
هستند و یکجور دستور میدهند .در شعبههای رشکتی که رشکت افق خود به صورت مستقیم بر آن نظارت دارد،
قرارداد کار با مسئول نیروی انسانی هامن شهر تنظیم میشود که تا یکسال به شکل سه ماهه و بعد از یکسال
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اگر خوششان آمد و ماندگار شدی بصورت یکساله نوشته میشود .در شعبههای خصوصی مدت قرارداد بستگی
به رییس شعبه دارد .حتی رییس شعبه میتواند پرسنلی را استخدام کند ولی قرارداد کتبی با وی تنظیم نکند.
متام هم و غم شعبهها رقابت با یکدیگر است .پرسنل چنان خود را درگیر این رقابت میکنند که کمرت دنبال
آگاهی طبقاتی از وضع خودشان میروند .رشکت افق برای هر استانی ،مبلغی را به عنوان هدف تعیین کرده و
بین استانها رقابت گذاشته و هر ساله استانهای منونه را معرفی میکند .این استانهای منونه مزایایی هم دارند.
همین رقابت در سطح هر استان و هر شهرستان وجود دارد.
در برخی شعبههای خصوصی با پرسنل قرارداد سفیدامضا بسته میشود .یعنی در قرارداد کار جاهایی مثل مجموع
ساعات کار در هفته ،روزهای مرخصی در ماه و حقوق پایه و اضافه کاری و ...که خالی گذاشته شده و توسط
کارفرما باید پر شود تا به توافق کارگر برسد را خالی گذاشته و از پرسنل میخواهند که فقط امضا کند.
معموال تاریخ رشوع قرارداد را سه ماه قبل میزنند و تاریخ امتام قرارداد را هامن روزی که امضا میکنید .تا وامنود
کنند در سه ماه گذشته ما قرارداد داشتیم .درصورتیکه در سه ماه گذشته هیچ قراردادی با کارفرما نداشتید.
در بعضی شعبهها که خصوصی هستند ساعات کار بسیار طوالنی است و بعضا تا ساعت  2بامداد پرسنل موظف
است در فروشگاه مشغول خدمت باشد.
قانونا باید هشت ساعت کار کرد اما در شعبههای خصوصی به علت رقابت و سود بیشرت رییس شعبه ،پرسنل بیشرت
روزها ،باید بیش از ده ساعت کار کنند .آن هم بدون حتی نیمساعت حق اسرتاحت .در شعبههای غیرخصوصی
کار در روز بیشرت از نه ساعت نیست چون درب فروشگاه طبق قانون رشکت ساعت  23:30باید بسته شود .اما
در شعبه های خصوصی ،کارفرما یا رییس شعبه آزاد است تا هر ساعتی از بامداد درب فروشگاه را باز نگه دارد
و پرسنل هم مجبورند که تن بدهند.
در هامن قرارداد کار که بعضی شعبهها امضای سه ماه قبلش را از کارگر میگیرند و برای سه ماه بعد که کارگر
مشغول است هیچ قراردادی وجود ندارد ،قید شده است که اگر کارگر بدون هامهنگی سه روز غیبت کند ،کارفرما
میتواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ و کارگر را اخراج کند .اما اگر کارگر به هر دلیلی نخواهد پیش کارفرما
مباند و بخواهد زودتر از موعد مقرر قرارداد فسخ شود ،باید یک ماه قبل اطالع دهد .یعنی علیرغم میل خودش
مجبور است یک ماه را کارگری کند تا با استعفایش موافقت شود.
در قرارداد کار افق کوروش آمده است که مسئولیت اموال فروشگاه بر عهدهی پرسنل است و هر بار که انبارگردانی
میکنند ،اگر مبلغی کرس آمد ،پرسنل باید از جیب خود بپردازند .یعنی اگر یک مشرتی دزدی کرد خسارتش را
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پرسنل باید پرداخت کند .عالوه بر این اگر کارفرما تشخیص دهد که خسارتی که به فالن کاال وارد شده به علت
سهلانگاری کارگر بوده ،میتواند خسارتاش را از کارگر بگیرد.
در پایان برای نتیجهگیری از اوضاع کار کارگران و رابطهای که با سود و رسمایه در این فروشگاههای زنجیرهای
دارند میشود به چند نکته اشاره کرد:
 -1ایجاد حس رقابت بین پرسنل شعبههای مختلف توسط رشکت یا رییس شعبههای خصوصی که باعث بوجود
آمدن روحیهای کاذب برای کار بیشرت میشود .یعنی حس رقابت برای فروش بیشرت باعث شده که ذهن و جسم
پرسنل بیشرت درگیر کار شده و کمرت به حقوق شخصی و طبقاتی خودشان فکر کنند.
 -2روابط فامیلی و رفاقتی بین پرسنل با رشکت یا رییس شعبه؛ به دلیل اینکه تعدادی از پرسنل از طریق فامیل یا
رفیق بودن با خود رییس شعبه به استخدام درمیآیند یا با معرفی آشنا وارد مجموعه میشوند ،بسیار بعید است
که بخواهند برای حقوقشان دست به اعرتاض بزنند .چون احساس میکنند که استخدام شدنشان را مدیون فالن
شخص هستند پس باید دین خود را با چشمپوشی از برخی حقوق و سکوت در بیشرت مواقع ادا کنند .عالوه بر
اینکه ربیس شعبه میتواند از این پرسنل که فامیل یا رفیقش هستند به عنوان ابزار فشار برای اطاعت پرسنل دیگر
استفاده کند .مثال حقوق بیشرتی به فامیل یا رفیق خود دهد تا در عوض بتواند با کمک او بقیه را بیشرت استثامر
کند و سود بیشرت بدست بیاورد .متاسفانه این مشکل در بیشرت شعبههای خصوصی وجود دارد.
 -3دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی کارگران توسط رسپرست یا رییس شعبه؛ مثال اگر رییس شعبه یا رسپرست
ترک باشد ،سعی میکند با پرسنلی که ترک هستند طوری برخورد کند که آنها خود را به کارفرمایی که استثامرشان
میکند نزدیکتر ببینند تا کارگر کرد یا عربی که مثل خودشان استثامر میشوند .به اینترتیب هویتگرایی میتواند
جلوی اتحاد و مبارزه برای حقوق طبقاتی را بگیرد .البته این مورد فقط مخصوص ترکها و فارسها و مختص به
ایران نیست و در رسارس جهان این مورد وجود دارد .یک مورد دیگر هم که به ناسيوناليسم مربوط میشود اسم
این فروشگاه است .یعنی افق کوروش .در برخی شهرهای کردستان و خوزستان به دلیل محبوب نبودن کوروش
و در شهر قم به دلیل حساسیتهای مذهبی و رقابتی که مذهب رسمی با ناسیونالیسم باستانگرا دارد کلمهی
کوروش از تابلوهای فروشگاهها حذف شده است و فروشگاهها با اسم «افق» فعالیت میکنند .میتوان حدس زد
که اساسا چنین برندی برای مناطق مرکزیتر ،برای جلب احساسات ملیگرایانهای که در سالهای اخیر تشدید شده
و برای «شهروند پرشین» ساخته شده است و افرادی که چنین عنوانی را برگزیدند تصور منیکردند که در مناطقی
با حساسیت روبرو شوند .اما منطق رسمایه برای چنین حساسیتهایی راهحلهای ساده و کارایی در اختیار دارد.
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تازیانهی خصوصیِ سرمایهی خصوصی در افق کوروش
کافیست منطق رسمایه بر هر امر دیگری ارجحيت یابد تا فرصت انطباق با هر رشایطی به وجود آید.
 -4با وجود اینکه رشط استخدام در افق کوروش ،حداقل داشنت مدرک دیپلم است ،حتی بدون اغراق بنابر
مشاهدات باالی پنجاه درصد پرسنل تحصیالت دانشگاهی دارند ،اما آگاهی طبقاتی که هیچ ،آگاهی از حقوقی
که در قانون کار جمهوری اسالمی آمده است نیز پایین است .طوری جسم و روح فرسوده شده که بعد از گرفنت
مدرک هیچ مطالعهای منیکنند و هدفشان بیشرت رقابت است و اندک درآمدی بیشرت.
 -5نادیده گرفنت ارادهی خود برای تغییرات؛ ویژگی مشهودی بین پرسنل وجود دارد که زمینهی تداوم استثامر را
فراهم میکند .آنها به ارادهی خود برای تغییرات باور ندارند .بعضی که خیلی مذهبی هستند میگویند که باید
امام زمان ظهور کند و تا زمان ظهورش این تیرهروزیها ادامه دارد .مشکل از بد بودن و گناهکار بودن مردم
است برای همین به امام زمان نیاز است که مردم را متحول کند .برخی که مذهبی نیستند خانوادهی فقیر خود
را علت بدبختی میدانند و اینطور توجیه میکنند که بدبخت از اول بدبخت به دنیا میآید و از زمان انسانهای
اولیه آدمها بدبخت به دنیا آمده و از دنیا رفتهاند .تعدادی که تحصیلکردهترند از پیرشفت در زندگی خود ناامید
شدهاند و این ناکامی را ذهنی تحلیل کرده و به این نتیجه میرسند که هر کس به فکر خودش است و کسی نباید
به دیگران فکر کند.
در پایان برای جمعبندی باید گفت یکی از بهرتین ابزارهای استثامرکنندگان برای ادامهی سلطه بر ذهن و جسم
کارگران انفعال کارگران نسبت به آینده و ایجاد یاس در اردوی کار است .بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم وظیفهی
اصلی کسانی که آگاهی طبقاتی دارند این است که امید به آیندهی مبارزه طبقاتی را در دلها روشن کنند و
شعلهور نگه دارند.
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