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رژیم اسالیم 
رسمایه و 

قتل عام کارگران 
درمان )منت تکمییل 4(

جمهوری اسالمی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه 
این  به  ایران،  در  کرونا  اپیدمیک  شیوع  به  مربوط  اخبار 
ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، 
داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود 
در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش 
تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم به جای آنکه کلیه 
آحاد جامعه، کل 80 میلیون نفوس جمعیت را در جریان 
مخاطرات مرگبار این اپیدمی قرار دهد راه هر گونه اطالع 
رسانی به آنها را مین گذاری فاشیستی کرد، بحث درباره 
کرونا را توطئه دشمن خواند، گفت و شنود پیرامون بیماری 
را "اقدام علیه امنیت ملی" نامید، هر اعتراض به این توحش 
را با تمامی قدرت سرکوب کرد. دولت اسالمی این کار را 
انجام داد، صرفا به این خاطر که چرخه تولید سرمایه داری 
در چرخش باقی ماند، شط سودها خروشان باشد و هیچ 
نشود.  کاهش  اسیر  ها  سرمایه  و  سودها  حجم  از  ریالی 
فاشیسم اسالمی سرمایه با کارکرد سبعانه باال کل توده 
های کارگر را تسلیم پاندمی کووید-19 کرد و در این راستا 
مهلک ترین و فاجعه بارترین ضربه ها را بر هستی کارگران 
آریم  نظر  در  ای  لحظه  برای  ساخت.  وارد  درمان  بخش 
که در طول این مدت، در هر شهر، انبوه انسانهای حامل 
ویروس بدون آنکه خود بدانند، به دلیل مشکالت متنوع 
جسمی راهی بیمارستان ها، درمانگاهها و مراکز درمانی 
گردیدند و کارگران حوزه درمان از پرستار و کمک پرستار 
و بهیار گرفته تا پزشک و سایر کارکنان بدون داشتن هیچ 
آماده باش ویژه پزشکی، هیچ تدارک، هیچ سطح برنامه 
ریزی، هیچ حق گفتگو در باره بیماری، مجبور به پذیرش 
و مداوای این بیماران از جمله جمعیت وسیع حامل کرونا 

یا مبتال به کووید-19 شدند. کاری که در 
ساده ترین محاسبات زمینی، سوای تسلیم 
گسترده و بدون قید و شرط کلیه بهیاران، 
پرستاران، کمک پرستارها، تکنیسین ها، 
کارگران  همه  کالم  یک  در  و  پزشکان 
حوزه درمان به طوفان مرگ آور کرونا، از 
سوی وحوش اسالمی سرمایه، هیچ معنای 
دیگری نداشت. رژیم چنین نمود و با این 
کار سایه مرگ را بر سراسر مراکز پزشکی 
و درمانی گسترد. بیمارستان ها را قتلگاه 
کرد و شمار کثیر کارگران این بخش را 
به جوخه مرگ سپرد. این نه پایان سناریو 
که نقطه آغازش بود. با اعالم شیوع کووید، 
سیل بیماران به سوی بیمارستانها سرازیر 
شدند و این درشرایطی بود که پرستاران، 
حتی  دیگر  کارکنان  پزشکان،  بهیاران، 
ابتدائی ترین امکانات درمانی را در اختیار 
از  وسائل حفاظتی  ترین  ساده  نداشتند، 
ضدعفونی  و  شوینده  مواد  ماسک،  نوع 
تست  درمان،  اتاق  خاص  لباس  کننده، 
های تشخیص بیماری، دستگاههای الزم 
سیتی اسکن، امکانات بسیار حیاتی سی 
دسترس  در  دیگر  چیز  هیچ  و  یو   سی 
آنها نبود، کارگران درمان هیچ کدام این 
همان  در  و  نداشتند  را  حیاتی  مایحتاج 
حال باید مبتالیان را درمان می کردند!!! 
معضل بنیادی و حیاتی دیگر قلت رعب 
آور شمار کارگران و کارکنان شبکه درمان 
تعداد  انگیز  وحشت  کثرت  با  قیاس  در 
این  بود. حاصل مستقیم  بیمار  مراجعان 
تناقض فرساینده هالکت زا، تناقض میان 
کمبود فاجعه بار بهیار و پرستار و پزشک و 
امکانات دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و 
بیمارستانی و درمانی در یک سوی و هجوم 
سیل وار مریضان مبتال به کووید در سوی 
دیگر این شد که جمعیت موجود پرستار، 
بهیار، کمک پرستار، تکنیسین و پزشک، با 
نثار بی دریغ جان به چالش تناقض مرگ 
آور مولود نظام سرمایه داری و حاکمیت 
ددمنشانه اسالمی سرمایه برخیزد. کرونا 

هار  فاشیسم  درمعیت  کووید  بیماری  و 
مهار،  هیچ  بدون  تازی  یکه  با  بورژوازی 
جان انسانها را می گرفت و کارگران حوزه 
اندک خود و فقدان  با شمار  باید  درمان 
هر گونه امکانات و تدارک الزم بهداشتی، 
درمانی، پزشکی و بیمارستانی برای نجات 
می  تالش  انسانها  جان  المقدور  حتی 
کردند. آنها چاره ای نداشتند سوای آنکه 
با مایه گذاری از جان خویش و عزیزانشان 
را  انفجارآمیزی  و  سهمگین  مصیبت  بار 
بر هستی دهها  که سرمایه و حاکمانش 
میلیون کارگر انداخته بود تا سرحد امکان 
کاهش دهند. تعداد کثیری از پرستاران و 
بهیاران حتی در طول روزها فرصت نیافتند 
که برای ساعاتی بیمارستان را ترک گویند، 
مجبور شدند شبها را در مراکز درمانی به 
صبح رسانند و یکسره مشغول کار باشند. 
کارگران ایران قطعا فداکاری این بخش از 
طبقه خود را هیچ گاه از یاد نخواهند برد، 
درست همان گونه که ابعاد آتشفشانی و 
کهکشانی بشرستیزی های وحوش درنده 
و حاکم بورژوازی را فراموش نخواهند کرد. 
تعداد کشته شدگان بخش درمان بسیار 
دهشت زا است. از میان آنها ما با آوردن 
انسانی کل  عظیم  کمپین  نفر،  نام چند 
کارگران و کارکنان این بخش را ارج می 

گذاریم. 
بیمارستان  پرستار  جعفری  ماهرخ   .1

تامین اجتماعی فیاض تهران 
2. نرگس خانعلی زاده پرستار بیمارستان 

الهیجان 
3. غالمرضا وثوقی کیا پرستار بیمارستان 

رشت
بیمارستان  پرستار  مرادی  شیخ  علی   4

رشت
مسیح  پرستار  فر  عزیزی  رامین   .5

دانشوری تهران 
6. علی محمود خان شیرازی، پزشک شبکه 

بهداشت قاینات خراسان جنوبی
7. جباری  کمک پرستار 
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8. رنجبران کمک پرستار 
9. حمید لطفی ارتوپد استان رشت
10. سیامک دیشلی پزشک اطفال
11. رضا کوچکی نیا پزشک رشت

12. محمدعلی ربیعی  پزشک شفت گیالن
13. مصطفی صمدی پزشک بابل

14. اردشیر شیران پزشک اصفهان
15. فرید نیروئی  پزشک  بابل

16. محمدعلی بخشعلی زاده پزشک رشت
17. کورش گودرزی پور پزشک 

18. حبیب اهلل پیروی پزشک آمل
19. وحید منصف کسمائی دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن
20. مهدی فتح آبادی پزشک اورژانس بیمارستان 

چمران تهران
21. سورنا میرمیرانی پزشک 

22. آقای زهتاب کارگر درمان بیمارستان گلسار
23 سید آل حسینی کارگر درمان بیمارستان 

گلسار 
24. محمد محمدی  پزشک رشت

بیمارستان خصوصی  بهیار  نوشاد،  ناهید   .  25
گلسار گیالن

26. افشار امیری متخصص روانپزشکی
27 . وحید ایروانی متخصص روانپزشکی

 ENT آخر  سال  دستیار  شجاعی  علی   .28
دانشگاه کرمان

کوثر  بیمارستان  پرستار  معین زاده  ایمان   .29
آستانه اشرفیه

30. سهیل کیانفر پزشک استان گیالن

31. محسن خادم، 30 ساله، پرستار اتاق عمل 
بیمارستان میالد کاشان

الزهرای  بیمارستان  مامای  بیکیان،  انوشه   .32
رشت

33. مجید اردشیری پرسنل دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل

34. منوچهر ساداتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
35. مرضیه حسینی نژاد دانشگاه علوم پزشکی 

بابل
36. جواد جاللی نیا دانشگاه علوم پزشکی بابل

37. حانیه عدالتی کارمند شاغل در واحد مدارک 
پزشکی بیمارستان شفاء تاکستان

اورژانس  بخش  پرستار  ادیبی  تهمینه   .38
بیمارستان انزلی

39. مجید تاجیک پرستار بیمارستان کیان تهران
40 ، 41 ، 42 ) در روز 26 اسفند مدیر آسایشگاه 
خیریه کهریزک گفت که تا آن روز 17 مددجو 
و چند نفر از پرستاران آسایشگاه به کروناویروس 

مبتال شده اند و 3 نفر جان باخته اند. (
43. ایرج ابراهیم  نژاد پزشک خانواده شهرستان 

بابل
علوم  دانشگاه  کارگر  خوشگفتار   فیروزه   .44
بیمارستان  دبیرخانه  کار  گیالن محل  پزشکی 

فومن
45. یوسف موسوی پزشک شهرستان گالیکش

46. اسماعیل بخشی پور کارگر بیمارستان رشت
47. عباس توسن متخصص گوش، حلق و بینی 

و جراح پالستیک بابلی مقیم تهران  
48. حسن ارباب کارگر خدمات نظافتی بخش 

اورژانس بیمارستان کامیاب مشهد
49. مهدی وریجی پزشک اهل ساری

50. شیرین روحانی راد پزشک پاکدشت
51. غالمعلی معنویان پزشک عمومی شهرستان 

میاندرود
52. صمد بابازاده، پزشک بابلی

53. تقی اهری فرشچی، پزشک اطفال در تبریز
54. طاهره اسماعیلی، پرستار بیمارستان بهشتی 
نقلیه  واحد  احمد سلیمانی دوست کارگر   .55

بیمارستان کامکار قم
56. مظفر ربیعی پزشک آمل

57 ، 58 ، 59 ، 60 )4 نفر از کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی آمل (

61، 62 )محمدرضا قدیر، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی قم اعالم کرد 2 نفر دیگر از کادر درمانی 

بیمارستان های قم  درگذشته اند.(
بیمارستان  پرسنل  پور  ناظری  اکبر  علی   .63

سمنان
64. عبدالشکور هژیر امیری، داروساز شهرستان 

رشت
داخلی  متخصص  راگوتام"  "رائوال   .65

هندوستانی، در شهرستان ساوه   
66. حسین جوهری، متخصص گوش و حلق و 

بینی در قم
67. ایوب نادری و همسرش پزشک بیمارستان 

حضرت رسول جوانرود
68. مهدی قنبری وهمسرش پزشک بیمارستان 

حضرت رسول جوانرود
69. حمزه متخصص تغذیه بیمارستان حضرت 
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رسول جوانرود
70. رضا برادران روحانی اپتومتریست مشهد

71. احمد سلیم آبادی پرسنل بیمارستان کامکار
72. جمشید محدثی شبکه بهداشت رامسر

73. داریوش پیشرو پرسنل علوم پزشکی گیالن
بازنشسته  پرستار  شکیبایی  سعادت   .74

بیمارستان جلیل یاسوج
تأمین  درمانگاه  پزشک  مهینی  75. حمیدرضا 

اجتماعی پاکدشت
76. نیلوفر اسماعیل بیگی پزشک عمومی قزوین

77. محمود شمس الدینی، پرستار یزد
78. عبداله عباسی پزشک متخصص بیماریهای 

عفونی گرگان
79. ارسطو رستم نژاد، پزشک پاکدشت

بیمارستان  کارگر  نوروزمهر،  محمدقادر   .80
حشمت رشت

81. حمیدرضا داوودی، داروساز بابل
82. مرتضی وجدان پزشک مشهد
83. اسماعیل یزدی جراح تهران

84. سعید عزیزی چشم پزشک زابل
دانشگاه  اورژانس  طب  فتح آبادی،  موسی   .85

تهران
86. حمید رضا زینعلی داروساز تهران
87. امیر رضاهنرکار فیزیوتراپ تهران

88. ذبیح اهلل کاویانی کارگر مرکز خدمات جامع 
بروجن

89. قربانعلی حسین زاده پرستار کاشان
90. رضا پور ساکی پرستار آبادان

91. رضا روستا کارگر بیمارستان اختر تهران
92. رقیه رونقی کمک پرستار صومعه سرا

93. سیده عظمت موسوی  ماما ساری
94. شهروز کریمیان  پرستار بیمارستان فیاض 

تهران
95. بانو خوشگفتار کارگر بیمارستان فومن

96. خانم ایزد پناهی پرستار شیراز
97. سعید مومنی علوم آزمایشگاهی رودسر

فیاض  بیمارستان  پرستار  جعفری  مولود   .98
تهران

99. محمد کاظم گلرسان علوم آزمایشگاهی یزد
100. نادر حسین پور کارگر بیمارستان پیروز 

الهیجان
101. کامران بیات پرستار اطاق عمل بیمارسات 

فیروز آبادی تهران
102. میسور بعلبکی، متخصص بیهوشی

103. وحید یحیوی تخصص خون و انکولوژی 
104. مجید فرهاد ، پزشک کادر درمانی دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان
105. فریبا فراهی، متخصص طب اورژانس

106. بهزاد معظمی، متخصص گوش و حلق و 
بینی

شبکه  پزشک  خان شیرازی،  علی محمود   .107
بهداشت قاینات خراسان جنوبی

108. شهرزاد طباطبایی پزشک اهل ارومیه
بیمارستان  پزشک  سجادی  مجد  امید   .109

مسیح دانشوری
بیمارستان  پرستار  یاراحمدی،  محمد   .110

خمینی سقز
بهداشتی  مرکز  پرستار  111. شهربانو جعفری 

درمانی روستایی زیاز
112. رضا فتحعلی، تکنسین سازمان اورژانس

113. آریا سیگارودی مرکز بهداشت ساری
114. سیدحسین احمدمیری پزشک بیمارستان 

امام علی کرج
بیمارستان  پرسنل  جابری  شیخ  اسداهلل   .115

زنجان
116. علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان 

سمنان
117. رشید شیخ آقایی کمک پرستار بوکان

118. مهدی افشاری شبکه بهداشت مالیر
119. علی اصغر رهبان پرسنل بیمارستان بابل

120. اشرف ململی پرسنل بیمارستان  تهران
121. غالمرضا وثوقی کیا پرستار رشت

122. رامین عزیزی فر پرستار تهران
123. نرجس خانعلی زاده پرستار الهیجان
124. کبری حسین زاده اسکی پرستار بابل

125. عباس میر هاشمی متخصص بیهوشی آذر 
شهر

تاریخ فوت بستری مبتالیان تعداد کل کارکنان درگیر با کرونا

25 اسفند 98 43 110 189 342

4 فروردین 99 69 129 371 569

8 فروردین 99 73 131 570 774

20 فروردین 99 130 209 1232 1546

آمارهای دولتی از حوزه درمان
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در روزهائی که کرونای مولود سرمایه داری، در طول هر شبانه روز، چند ده 
هزار کارگر را در شش گوشه این جهنم تسلیم جوخه مرگ می کند، بازار 
عوامفریبی ها، در شکل های مختلف، با هدف استتار نقش سرمایه به مثابه 
موجد و بانی واقعی این هولوکاست وحشت انگیز تاریخی، هر روز داغ تر 
می گردد. از جمله این فریبکاری های شرم آور، یکی هم این است که گویا 
فرار کامال آگاهانه، برنامه ریزی شده، سیستماتیک و استراتژیک سرمایه 
داری از هر گونه تالش برای جلوگیری از مرگ و میر میلیونی توده های 

کارگر به اختالف میان راهبردها و راه حلهای بهداشتی یا پزشکی دولت ها 
بر می گردد!!! گویا مشکل آنست که انستیوها و مراکز اپیدمی شناسی دنیا 
در تشخیص بهترین راههای نجات بیماران یا پیشگیری از مریض شدن افراد 
دچار تردید هستند!!! گویا عده ای ایمان استوار به نقش بازی قرنطینه دارند 
و برخی پای بند سخت مصونیت آفرینی گله ای می باشند!!! بورژوازی و به 
اصطالح نهادهای بهداشتی، درمانی، علمی و دولتهایش همه جهان را از گرد 
و خاک مسموم این فریبکاری ها و دروغ پردازی ها پرساخته اند. کمپین 
پلید بسیار بشرستیزانه ای که جزئی انداموار از کل استراتژی تعرض طوفانی 
و بی مهار سرمایه جهانی علیه زندگی و بنیاد زنده ماندن توده های کارگر 
دنیا است. راهبردهای دولت ها و بورژوازی کشورها مسلما در سیمای صوری 
خود این یا آن تفاوت را دار است، اما شالوده مشترک کل آنها در کجاست 
و آرایش های ظاهری متفاوت این راه حلها از کجا نشأت می گیرد. متن 
حاضر یک نوشتار ساده تلگرامی است و به حکم چهارچوبش قصد پرداختن 
به هیچ تحلیل یا ریشه یابی مشروح ندارد. هدف از تهیه و انتشار آن صرفا 
بیان واقعیتی صریح است که بورژوازی در سطح جهانی، از راست تا چپ، از 
جمله زیر بیرق دروغین "ضد سرمایه داری"!! و "کمونیسم" بر آن پرده می 
اندازد. پیش از بیان هر نکته ای دراین گذر، درنگ بر آخرین ارقام مبتالیان 

و مردگان چند کشور شاید خالی از فایده نباشد.

رسمایه، کروان، 
از قرنطینه ات 

مصونیت گله ای

مردگان مردگان درهرمیلیون  جمعیت نام کشور

67 22،200 331،000،000 امریکا

372 17،489 47،000،000 اسپانیا

328 20،000 61،000،000 ایتالیا

215 14،393 67،000،000 فرانسه

36 3،022 84،000،000 آلمان

2 3،341 1،450،000000 چین

268 22،000 82،000،000 ایران 

206 11،329 55،000،000 انگلیس

19 717 38،000،000 کانادا

4 217 51،000،000 کره جنوبی

91 919 10،200،000 سوئد

24 131 5،500،000 نروژ
1 18 11،000،000 کوبا 

 منبع: سازمان بهداشت جهانی، 13 آوریل 2,020، در مورد ایران، همین سازمان ارقام واقعی را 
بین 5 تا 10 برابر آمار دولتی تخمین زده است. ما نازل ترین میزان این تخمین را انتخاب نموده ایم.

کووید 19، مثل هر بیماری اپیدمیک دیگر اما 
با شتاب شیوع بسیار افزون تر و دامنه گسترش 
کامال رعب آورتر، تهاجم خود را به جان انسان 
ها آغاز کرد. اگر چه درصد کشتار بیماری در 
قیاس با شمار مبتالیان چندان غیرطبیعی نمی 
نمود، اما وسعت و کثرت انفجارآمیز ابتال، قهرا 
پی  در  را هم  میر  و  زای مرگ  کثرت دهشت 
داشت. هیچ دولت موجود جهان و هیچ نقطه 
دنیای سرمایه داری، از هیچ میزان آمادگی الزم 
برای مقابله با این بیماری برخوردار نبود. این عدم 
بر خالف همه  فاحش  و  عریان  بسیار  آمادگی 
انگاره پردازی های سرمایه مدار راست یا چپ، 
هیچ ربطی هم به نوع مدیریت، "دموکراتیک"، 
بودن  الئیک  دینی،  فاشیستی،  دیکتاتوری، 
یا در ستیغ  بودن"!!  رانتی  و  "نفتی  کشورها!!، 
کهکشان رشد تکنیک و صنعت بودن یا مسائلی 
آمادگی  فقدان  این  ریشه  نداشت.  ازاین دست 
اعماق  در  سرمایه،  هستی  ژرفنای  در  کامل، 
چیزش،  همه  که  قرارداشت  مناسباتی  وجود 
کل  جمله  از  موجودیتش،  پود  و  تار  تمامی 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مزدک کوهکن   /
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دانشها، کشفیات، اختراعات، تتبعات، پژوهشها 
در  ازجمله  ها  حوزه  کل  در  آموزشهایش  و 
بهداشت، پزشکی، علوم داروئی، زیست محیطی 
یا هر عرصه دیگر صرفا در خدمت افزایش هر 
چه سهمگین تر سودها و خودافزائی هر چه یکه 
تازتر سرمایه است. مناسباتی که در آن انسان 
مبتذل ترین موجود است و تمامی صدر و ذیل 
اعتبارش از حد یک مهره فعال ماشین تولید سود 
از همه لحاظ منفعل، زبون و آلت  و یک پیچ 
اجتماعی سرمایه  و  گون ماشین نظم سیاسی 
داری تجاوز نمی کند. در نظام و شیوه تولیدی 
با چنین بنمایه، چرا باید هیچ جهتگیری علمی 
احتمالی  مخاطرات  شناخت  برای  پژوهشی  یا 
جان انسانها موضوعیت یابد؟!! چرا باید پزشکان، 
و  پزشکی  و  علمی  انستیتوهای  و  پژوهشگران 
داروئی اش سمت و سوی کشف این مخاطرات 
را اتخاذ کنند؟!! اینکه جنبش کارگری تا چه حد 
توانسته باشد دولت ها را مجبور به قبول هزینه 
هائی در این مورد سازد، اینکه طبقه کارگر باید 
عظیم ترین فشارهای ممکن را برای این کار بر 
بورژوازی وارد سازد، موضوع دیگری است، بحث 
داری  سرمایه  هستی  شیرازه  و  ماهیت  سر  بر 
است. در همان حال و درست در همین راستا 
سخن حول دو نکته بنیادی دیگر نیز هست. نکته 
اخیر  متمادی  های  دهه  درطول  آنکه  نخست 
جنبش کارگری جهانی زیر آوار رفرمیسم راست، 
چپ و گمراهه رفتن های هالکت زا در یک سو 
نظامی  پلیسی،  فاشیستی،  قهرآمیز  و سرکوب 
بورژوازی در سوی دیگر، نه فقط هیچ فشاری 
برنظام سرمایه داری وارد نساخته است که لحظه، 
لحظه درمقابل تعرضات وحشت انگیز این نظام 
عقب نشسته است، نکته دوم اینکه سرمایه داری 
زیر مهمیز گسترش انفجارآمیز بحران خیزیهای 
امکانات  همان  روزافزون  سالخی  سوای  ذاتی 
اولیه معیشت، دارو و درمان کارگران چاره ای 
نداشته است. مؤلفه های مهمی که برآیند آنها 
امتناع  آتشفشانی  و  آلود  بسیار طغیان  تشدید 
هویتی سرمایه داری از هر گونه پاسخ بی رمق 
حتی پاسخ کامال دروغین و فریبکارانه به ابتدائی 
ترین نیازهای بهداشتی، درمانی و سالمت بشر 

بوده است. ادامه بحث را پی گیریم. 
دولت ها و کل نظام بردگی مزدی به دلیل یا 
دالیلی که گفتیم، هنگام تهاجم کرونا فاقد ابتدائی 
ترین امکانات الزم برای مقابله با پاندمی کووید 
19 بودند. کرونا شبیخون خود را آغاز کرد، با 
سهمگین ترین شتاب پیش تاخت، در این تازش 
صدهزار، صدهزار را مبتال و هزار، هزار کارگران 
را قربانی گرفت. تا اینجا، تاجائی که به قتل عام 
توده کارگر مربوط می شد، همه چیز عادی به 
حساب می آمد و قرار نبود که آرامش خاطر هیچ 
سرمایه دار یا دولتمرد سرمایه داری دچار هیچ 
نوع تشویش شود. مشکل اما از اینجا آغاز می 
گردید که سرمایه محصول استثمار طبقه کارگر 
و فقط کار اضافی این طبقه است. ابتالی میلیونی 
اراده  از  کارگران به کووید 19 عمال و مستقل 
یا خواست سرمایه داران و دولت آنها، فروپاشی 
گسترده چرخه تولید سرمایه در هر کشور و در 
سراسر دنیا را هم در پی می آورد، اینجا بود که 
شیرازه هستی صاحبان سرمایه و همه دولت ها 
دچار زلزله می شد، فریاد همه آنها تا عرش باال 
می رفت که باید چاره ای اندیشید و کاری کرد. 
گفتگوی چالش کووید در اینجا و از این نقطه به 
بعد است که موضوعیت می یابد. اما این چاره 
اندیشی ها، راهبردها و راه حل آفرینی ها کدام 
ریل را می توانست پیش گیرد و به سوی کدام 
ساحل پیش تازد. پاسخ سرمایه به این پرسش در 
آن وانفسا در نخستین سطح آن شد و فقط می 
توانست آن شود که چاره گری ها و استراتژی 
پردازی ها بر دو نوعند. باید هر دو نوع با حداکثر 
درایت و فراست توسط سرمایه داران و دولت ها 
پیگیری و اعمال شود. نوع نخست نسخه ای عام 
در بندهای متعدد است که سرمایه برای سراسر 
جهان می پیچد و کل طبقه سرمایه دار و دولتها 
نوع  بندند،  به کار  تر  را هر چه دقیق  باید آن 
دوم راه حلهائی است که سرمایه داران یا دولت 
سرمایه داری هر کشور یا هر طیف کشورها باید 
باتوجه به شرایط ویژه خود دستورکار کنند و به 
اجرا آرند. درنسخه ای که سرمایه به طور عام 
و استراتژیک زیر درفش چالش کووید 19 می 
پیچید چند نکته بنیادی در صدر قرار داشت. 

1- همه چیز، هر تصمیم، سیاست، تدبیر و گامی 
در رابطه با پاندمی جاری باید بر پایه منویات و 
نیازهای چرخه اقتصاد سرمایه داری، پرخروش 
نگه داشتن تا سرحد امکان شط سود، جلوگیری 
از فروپاشی پویه بازتولید سرمایه اجتماعی، مقابله 
المقدور  انباشت و چلش حتی  بازار  با کسادی 
بحران استوار باشد، 2- دولتها به حساب سالخی 
هولوکاست وار خورد، خوراک، پوشاک، سرپناه، 
دارو و درمان  نسل حاضر و تمامی نسلهای آتی 
دارند  توان  تا هر کجا که  کارگر جهانی  طبقه 
"سرمایه  به کل  و  به صاحبان سرمایه  را  خود 
تریلیون  ها،  تریلیون  بدهکار کنند،  اجتماعی" 
یورو، دالر، پوند، کرون، تومان یا هر ارز دیگر را 
زیر نامهای مختلف ازجمله "کمک به کارگران"!!!، 
"چالش بیکاری"!!! به حساب تراست های عظیم 
کرونا   -3 نمایند.  واریز  مالی  و  صنعتی  الجثه 
همان گونه که مولود ویرانسازی زیست محیطی 
سرمایه است، سرمایه نهاد و سرمایه صفت هم 
می باشد، در نخستین گام کل جمعیت 70 سال 
را درو می کند، جمعیتی که 40 سال  باال  به 
بیشتر و گاه 50 و شصت سال برای سرمایه داران 
سرمایه آفریده اند، دنیا را از سرمایه آکنده اند 
و االن در این سن و سال، در دوره کهولت نه 
سرمایه آفرین که مزاحم خروش افزون تر دریای 
سود سرمایه داری هستند. کرونا عشق وافری به 
تنبیه این جمعیت و دفع شر آنها از سر سرمایه 
دارد، باید این نقش بازی مهم کووید 19 را ارج 
نهاد و به او فرصت داد تا هر چه در توان دارد در 
این راستا انجام دهد. 4- در کنار کل این اصول، 
به مثابه مکمل آنها، بدون هیچ ستیز و تضاد با 
جوهر واقعی آنها، باید برای درمان کارگران مبتال 
به کووید هم چاره ای اندیشید، نوعی چاره گری 
که بنیاد آن بر پاسخ به نیازهای روز چرخه تولید 
سرمایه داری و جلوگیری کامل از فروپاشی این 
چرخه استوار باشد، باید کاری کرد که هیچ مرکز 
کار و تولید تعطیل نگردد، اما اگر گستره ابتال 
افزائی  پاندمی، شیرازه ارزش  و  طول و عرض 
سرمایه داری را دستخوش خطر سازد باید اینجا 
و آنجا به تعطیلی برخی مراکز کار هم رضایت 

داد. 
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بندهای اصلی نسخه پیچی استراتژیک سرمایه 
برای کل طبقه بورژوازی و دولتهایش در رابطه با 
کرونا اینها بود، اما همزمان تاکتیکها، راهکارها و 
راه چاره های اختصاصی هر دولت و سرمایه داران 
هر کشور برای قربانی نمودن هر چه وحشیانه تر 
زندگی کارگران در آستانه بقای سرمایه داری را 
نیز تأکید و تصریح می نمود. به دولت ها می 
گفت که باید به شرایط ویژه روز نظر انداخت. 
تا هر کجا که امکان دارد از تعطیلی مراکز کار 
و تولید جلوگیری کرد، اما اگر این جلوگیری به 
ضد خود مبدل گردد، اگر ابتال به بیماری را همه 
جا گیر و سراسری سازد باید از ادامه آن دوری 
ورزید. باید میان باز بودن تمامی محیط های کار 
و چرخش با تمامی ظرفیت چرخه تولید در یک 
سوی و طرح موسوم به قرنطینه سازی در سوی 
دیگر رفت و آمد آگاهانه سودمحور و سرمایه فرما 
صورت گیرد. در جامعه ای مثل امریکا که برهوت 
کامل هرگونه امکانات اجتماعی یا پشتوانه های 
کارگر  توده های  برای کل  درمانی  و  معیشتی 
است، باید دولت سوای واریز تریلیون، تریلیون 
دالر به حساب شرکتها، حتی وظیفه پرداخت 
مزد کارگران آن ها را هم برای چند روزی به 
دوش گیرد، برای این کار باید کارناوال پرجنجال 
راه  "شهروندان"  خانه  به  اهدائی  چک  ارسال 
اندازد!!، در اسکاندیناوی که هنوز آثاری از خرابه 
را  ماجرا  است  باقی  امکانات  این  دیرین  های 
به گونه ای دیگر پی گیرد. همه چیز از جمله 

نبود  بود و  بیمارستان ها،  صدر و ذیل تدارک 
مواد شویند، شمار تخت های بخش مراقبت های 
ویژه، تجویز یا تحریم تست های تشخیص، همه 
باید بر محور قربانی عظیم و بی دریغ  و همه 
زندگی میلیاردها کارگر در آستانه بقای سرمایه 
داری و تداوم چرخه تولید سرمایه صورت گیرد. 
کشتار هولوکاست وار کارگران الزامی است اگر 
نیاز سرمایه این باشد و باید این کشتار را متوقف 

ساخت اگر که سرمایه چنین خواهد. 
نقطه  نقطه،  در  ماه  چند  این  در  آنچه  کل 
دنیای سرمایه داری رخ داده است تجسم تمام 
عیارنسخه پیچیهای باال، نسخه پیچی سرشتی 
نمایندگان  و  دولتمردان  مالکان،  برای  سرمایه، 
فکری و علمی اش بوده است. تمامی این کشورها 
در هفته های نخست شروع اپیدمی آن را کتمان 
کردند زیرا از هیچ تدارک قبلی برای مقابله با آن 
برخوردار نبودند، زیرا حاضر به تحمل هزینه های 
الزم چالش اضطراری و اجباری و آن هم نبودند، 
زیرا به ویژه در سینه سای طغیان بحران همیشه 
جاری سرمایه داری هر ریال این هزینه ها ضربه 
دیدند.  می  خود  اقتصاد  چرخه  بر  مهلک  ای 
واکنش همه دولتها و طبقه سرمایه دار دنیا در 
روزهای شروع این بود، اما کرونا با اینکه مولود 
سرمایه داری بود هیچ تعهد خاصی به تمکین 
در برابر امر و نهی سرمایه نداشت، با سرکوب 
فیزیکی و فکری سازمان های اختاپوسی نظام 
آمیز خود  رفتار خشونت  از  هم  مزدی  بردگی 

دست بر نمی داشت. با سبعیت می تاخت، مبتال 
می کرد، جان می گرفت. مراکز کار و تولید را 
نه  بورژوازی  ساخت.  می  جدی  اختالل  دچار 
انسان که فقط و فقط  برای  نه  برای کارگران، 
برای بقای چرخه تولید سرمایه باید چاره می 
اندیشید اما در این چاره اندیشی باید به فقط به 
شاهین ترازوی سود و زیان خود، به توان هزینه 
هویتی  مبانی  و  ها  مالک  به  و  خویش  کردن 
سرمایه داری نظر می انداخت. بورژوازی چین 
نمودن  هزینه  برای  بیشتری  بسیار  ظرفیت  از 
قطب  دو  از  یکی  فقط  نه  چین  بود.  برخوردار 
مالی جهان موجود است که  و  عظیم صنعتی 
متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی اش، 
به طور نسبی پائین تر و به همین میزان فشار 
نرخ سودش کمتر، هزینه تشکیل هر دو  افت 
بخش ثابت و متغیر سرمایه اش در سطح جهانی، 
در قیاس با اروپا و امریکا نازل تر، سهم سرمایه 
اجتماعی روزش در انباشت بین المللی بیشتر 
و باالخره و به عنوان حاصل کل اینها، سهمش 
از اضافه ارزشهای جهانی بسیار خیره کننده تر 
است. دولت چین با رجوع به همه این مؤلفه ها 
صالح سرمایه اجتماعی خود می دید که تمام قد 
وارد میدان گردد. 60 میلیون جمعیت را در ایالت 
هوبی قرنطینه کند، در طول 10 روز عظیم ترین 
بیمارستانها را با تجهیزات خیره کننده راه اندازد. 
به جای خدمه مراکز قرنطینه از روبات استفاده 
کند، در کاربرد تکنولوژی اطالعاتی برای تحکیم 
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سیاست قرنطینه سازی و مهار شیوع کرونا دست به ابتکاراتی بزند که تا پیش 
از آن فقط می توانست جانمایه افسانه ها در رمانها و نوولهای رمانتیسیتسی 
باشد. بورژوازی چین به یمن سهم کوه آسای خود در اضافه ارزش های حاصل 
استثمار طبقه کارگر جهانی از این توان برخوردار بود و چشم انداز قبول چنین 
هزینه ای را برای سرمایه های خود از همه لحاظ دلپذیر، روشن و وسوسه 
انگیز می دید. امریکا همه این امتیازات را نداشت و آلمان هم کم داشت، 
ایتالیا، فرانسه و اسپانیا به هیچ وجه قادر به تحمل این هزینه ها نبودند و هیچ 
چشم انداز روشنی هم برای قبول آن نمی دیدند. دقیقا به همین خاطر باید تا 
آخرین لحظه ممکن تجربه چین را مطرود و همه جا را باز می گذاشتند. نروز 
و دانمارک با توجه به جمعیت اندک و باز هم سنجش سود و زیان سرمایه، 
اتخاذ حالتی بینابین را ترجیح دادند. سوئد اگر چه در قیاس با فرانسه و ایتالیا 
و اسپانیا وضعیت اقتصادی بهتری دارد اما با رجوع به دخل و خرج کل سرمایه 
اجتماعی اش فرار از این هزینه ها را اجتناب ناپذیر و هسته اصلی استراتزی 
خود می یافت. در اینجا همان گونه که باالتر گفتیم هزینه تشکیل بخش متغیر 
سرمایه به رغم چندین دهه سالخی معیشت و امکانات "رفاهی" کارگران باز 
هم بسیار بیشتر از چین، امریکا، حتی آلمان، فرانسه و کانادا است. از کل 
جمعیت ده میلیونی، حدود یک میلیون و ششصد و چهل هزار بازنشسته 
باالی هفتاد سال و قریب دو میلیون کارگر خارج از چرخه کار و تولید سرمایه 
داری دارد. برای نگه داری هر کودک در کودکستانها تا چند دهه پیش هر روز 
نزدیک 400 کرون و هر دانش آموز ابتدائی، باالتر از 500 کرون می پرداخته 
است. اقالمی که صدالبته سالخی و سالخی شده اند اما حتی تحمل بازمانده 
های آن همراه با قبول هزینه درخانه ماندن مربیان و والدین به هیچ وجه 
قابل قبول سرمایه داران و دولت سرمایه نمی توانست باشد. درصد وسیعی از 
جمعیت هشتاد ساال به باال ساکن مراکز نگهداری پیران و معلوالن هستند، 
افرادی که منطق سرمایه وجودشان را زائد و بورژوازی سوئد ادامه حیاتشان 
را زیان آور می دید، در کنار این فاکتورها می توان مسائل زیاد دیگری را 
هم لیست کرد. بورژوازی سوئد با نظرداشت این نکات سخن گفتن در مورد 
قرنطینه جمعیت را سخنی "غیرعلمی"، "دیکتاتورمنشانه" و "چینی صفت" 
اعالم کرد. هیچ مدرسه دارای کالس های اول تا نهم را نبست، اجتماعات زیر 
500 نفر و بعدها کمتر از 50 نفر را کامال مجاز خواند، هیچ قطاری را متوقف 
نساخت، با تعطیل هیچ کارخانه و مرکز کاری روی موافق نشان نداد. حتی 
مالقات سالخوردگان مریض در خانه های سالمندان را ممنوع نکرد، کثرت 
روزافرون مبتالیان را کامال عادی شمرد و شمار تصاعدی جان باختگان از 
جمله 150 نفر از 632 مبتالی تا امروز همین مراکز را دال بر اعتبار و کارائی 
قاطع راهبرد خود دید. در عوض ارقام کهکشانی حاصل استثمار کارگران را به 

حساب تراست ها ریخت و در این عرصه سنگ تمام گذاشت.
بحث را به انتها بریم، پیش کشیدن راهبرد قرنطینه و مصونیت گله ای و نوعی 
اینها در زمره زشت ترین فریبکاری ها برای استتار استراتژی هویتی سرمایه در 
رابطه با پاندمی کووید 19 است. هر چه انجام گرفته است فقط و فقط منطبق 
بر نیازهای چرخه تولید سرمایه داری و قربانی نمودن توده های کارگر دنیا در 

آستانه چرخش این چرخه بوده است. 

گزاریش از کروان
در دامنارک

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / حبیب   /

در روزهایی که ویروس مرگبار کرونا با سرعتی خیره کننده 
داد، در آن  قرار می  را در چین طعمه خود  انسانها  جان 
سوی دنیا، دانمارک یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی از 
"شهروندان" خود می خواست تا در مورد سفرهای به قول 
آنها  "غیرضروری" به چین تجدیدنظر کنند!)منبع شبکه 

DR 26 ژانویه(
پس از گذشت دو روز و سرعت برق آسای شیوع بیماری 
از  اتباع کشورهای مختلف  اضطراری  کووید 19 و خروج 
چین، باالخره دولت دانمارک هم اعالم می کند که در حال 
بررسی گزینه هایی برای خروج اتباع خود از این کشور است. 
وزارت خارجه بیانیه ای صادر می کند و از افرادی که در 
ایالت هوبی هستند میخواهد که با این وزارت خانه تماس 
"یولندز  بگیرند. در همین روزهاست که روزنامه پرتیراژ  
را  چین  پرچم  دانمارک،   )Jullands-Posten( پستن" 
دستمایه طرحی برای نقاشی ویروس بر روی آن قرار می 
دهد که به مجادالتی در عرصه سیاسی این دو کشور می 

انجامد. 
طی  دانمارک   BT روزنامه  ژانویه  هشتم  و  بیست  روز   
گزارشی ادعا می کند که یک شهروند دانمارکی به ظن ابتال 
 )Aarhus( به بیماری کرونا در بیمارستان شهر آرهوس
بستری شده است. روز بعد وزارت بهداشت اعالم می کند 

که تست کرونای این شخص منفی بوده است.
اعمال هیچگونه محدودیتی در هیچ  از  همچنان صحبت 
جنوب  کشور  که  است  حالی  در  این  و  نیست  سطحی 
دانمارک یعنی آلمان درگیر این بیماری مرگزا شده است و 
این موضوع در رابطه با کشور شمالی یعنی نروژ هم مصداق 
دارد. موسسه "ملی" بهداشت و رفاه فنالند هم اعالم می 

کند که کرونا به این کشور رسیده است. 
این ویروس،  به  بیست و یک کشور جهان  ابتالی  از  بعد 
شرکت هواپیمایی SAS در روز سی و یک ژانویه اعالم می 
دارد که کلیه پروازهای خود از دانمارک و سوئد به مقصد 
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چین را لغو می کند.
روز سی و یکم ژانویه روزنامه BT طی خبری 
رمزآلود اعالم می دارد؛ یک ویروس ناشناخته 
یک مدرسه در شهر Holbæk واقع در غرب 
شیلند دانمارک را تعطیل کرده است. تا کنون 
50 دانش آموز به منزل فرستاده شده اند. همه 

دانش آموزان استفراغ شدید می کنند!! 
اخباری از این دست و عدم واکنش و اعمال 
محدودیت از جانب دولت نگرانی ها را دامن 

می زند. 
همچنان ادارات و کارخانجات به کار خود ادامه 
باز هستند  و فرودگاه ها  می دهند، مدارس 
و هیچ محدودیتی در هیچ سطحی در هیچ 
کجا اعمال نمی گردد و وزارت بهداشت تنها 
به توصیه هایی در خصوص شستن دستها و 

دست ندادن با سایر افراد اکتفا می کند.
 TV2 روز دوم از ماه فوریه شبکه تلویزیونی
به  مشکوک  مورد  مشاهده  عدم  از  همچنان 
کرونا خبر می دهد و اعالم می کند کپنهاگ 
عنوان سالم ترین پایتخت اروپا را از آن خود 
کرده است و این بررسی بر اساس 10 شاخص 
هم  کنار  در  موارد  این  و  شده  انجام  اصلی 
می تواند، تصویری از دستیابی به شهری سالم 
از نظر بهداشت و سالمت را نشان دهد! این 
میل به تفاخر همچنان  ادامه دارد تا باالخره 
کرونا خود را در نزدیکی دروازه های دانمارک 

می بیند. 
طی  تلویزیونی  شبکه  همین  روز  آن  فردای 
گزارشی اعالم می کند، تیم پزشکی مستقر 
دو  بالفاصله  دانمارک  روسکیلده  فرودگاه  در 
شهروند دانمارکی را پس از بازگشت با هواپیما 
از چین که دارای عالئم ابتال به بیماری کرونا 
بودند، به باکس قرنطینه مستقر در فرودگاه 

منتقل کرده اند.
به فاصله کمی )چهار روز بعد( منابع خبری می 
گویند اولین مورد مشکوک به ویروس کرونا در 
فرودگاه کپنهاگ شناسایی و منجر به مسدود 

شدن بخش هایی از فرودگاه شده است.
نگرانی ها واقعی تر و ملموس تر شده اند.

پس از گذشت چهار روز از انتشار خبر فوق، 
شرکت پست دانمارک از توقف موقت خدمات 
این کشور و چین در پی شیوع  بین  پستی 

)BT ویروس کرونا خبر می دهد.)منبع
روبروی پارلمان در کپنهاک مجسمه ای هشت 
از  "ستون شرمساری" در دفاع  نام  با  متری 
اعتراضات مردم هنگ کنگ نصب می شود و 
خشم دولت چین را بار دیگر بر انگیخته می 
کند که به جدال لفظی میان مقامات این دو 

کشور منتهی می گردد.
باالخره وزارت بهداشت دانمارک ابتالی یک 
شهروند این کشور به ویروس کرونا را در تاریخ 
فرد  این  کند.  می  تایید  فوریه  هفتم  بیست 
خبرنگار شبکه تلویزیونی TV2 دانمارک است 
که به ایتالیا سفر کرده بود. شبکه تلویزیون 
به  مشکوک  که   خود  کارمند   10 از   TV2
کرونا هستند می خواهد تا بصورت داوطلبانه 
به مدت دو هفته در قرنطینه خانگی بمانند. 
همان روز از بانک خون دانمارک پیامی برای 
شهروندان ارسال می شود مبنی بر این که اگر 
در 4 هفته ی گذشته ایران، ایتالیا، چین، ژاپن، 
اند  کره جنوبی، هنگ کنگ یا سنگاپور بوده 
برای اهدای خون مراجعه نکنند. همچنین در 
رسانه ها اعالم می کنند چنانچه عالیم ویروس 
کرونا را دارید نیاز نیست به داروخانه مراجعه 
کنید و کارمندان داروخانه دارو را درب منزل 

خواهند آورد. 
دانمارک مبلغ 8 میلیون کرون برای مقابله با 
کرونا در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار 

)DR می دهد.)منبع
کماکان مدارس و ادارت و کارخانجات و مراکز 
ورزشی و بانکها و... باز هستند و به کار خود 
بدون اعمال هیچ محدودیتی ادامه می دهند!!

فردای آن روز جمعی از دانش آموزان دبیرستان 
از مدیران مدارس درخواست می کنند هرچه 
سریع تر خبر لغو شدن سفر علمی به ایتالیا را 
اعالم کنند. باال رفتن آمار فوتی ها در ایتالیا 
باعث تشدید نگرانی ها و وحشت از این بیماری 

)BT در دانش آموزان شده است.)منبع

توصیه های بهداشتی از جانب دولت تشدید 
نایاب شدن مواد  از کرونا و  می گردد. ترس 
بر اضطراب دامن می زند!  ضدعفونی کننده 
تعداد مبتالیان به کرونا رو به افزایش است. 
ویروس با سرعتی سرسام آور خود را از بدنی 

به بدن دیگر تکثیر می کند. 
یک روز پس از خبر رسمی ابتالی اولین نفر 
به ویروس کرونا، کارمند بیمارستان دانشگاه 
آرهوس دانمارک به ویروس جدید کرونا مبتال 
می شود.)منبع DR( تعداد تلفات و مبتالیان 

سیر صعودی دارد. 
روز دوم از ماه مارس است. وزیر بهداشت اعالم 
می کند بیش از نیم میلیون شهروند دانمارکی 
می توانند به ویروس کرونا آلوده شوند. وزارت 
بهداشت دانمارک اطمینان می دهد که دولت 
تمام گام های ممکن را برای جلوگیری و مهار 
ویروس کرونا پیش بینی کرده است. اما هنوز 
هیچ محدودیتی اعمال نگردیده و تنها سفر 
علمی دانش آموزان در تاریخ سوم مارس و در 
پی لغو پروازها از مبدا و مقصد ایتالیا به حالت 
تعلیق در آمده است. مرزها همچنان باز است 
و وزارت خانه های بهداشت و امور خارجه تنها 
به هشدار دادن به شهروندان در مورد سفر به 
اروپا از آلمان، فرانسه، اسپانیا و اتریش بسنده 

می کنند.
با باال رفتن آمار   پس از گذشت پنج روز و 
تلویزیون  صفحه  بر  وزیر  نخست  مبتالیان، 
و  آغوش  ممنوعیت  از  و  شود  می  ظاهر 
بوسه می گوید! و باز ادامه روند کار ادارات و 

کارخانجات و مدارس.
روز نهم مارس وزارت بهداشت از تعطیلی یک 
دبیرستان خبر می دهد و اعالم می کند دو 
دانش آموز مشکوک به کرونا هستند و مدرسه 
دلیل  به   Rysensteen Gymnasium
اطالع  تا  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 
ثانویه تعطیل خواهد بود.)منبع خبر روزنامه 

)BT
فردای آن روز و به دنبال بی عملی دولت و در 
میان بهت همگان به دلیلی مشابه تنها یک 
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آرهوس  شهر  در  مدرسه  یک  درس  کالس  
دانمارک لغو می شود!!)منبع TV2( در همان 
روز دولت از مردم می خواهد از حضور در مکان 
ها، معابر عمومی، قطارها و اتوبوسها خودداری 
وسایل  افزایش  از  نیز  وزیر  نخست  کنند. 
نقلیه عمومی در ساعات شلوغ صبح و عصر 
می گوید. او در یک هفته دوبار در تلویزیون 
حاضر می شود، از اقدامات دولت پرده برداری 
نقل  و  حمل  سازمان  آمادگی  از  و  کند  می 
نقلیه  وسایل  برای ضدعفونی   DSB عمومی 
عمومی و افزایش اتوبوس خبر می دهد. او در 
پی شیوع بیماری کرونا در این کشور مهلت 
پرداخت شرکتها را برای تسویه حساب مالیات 
و همچنین پرداخت مالیات معوق سال 2019 
به طور موقت تمدید می کند. روز بعد، وزارت 
بهداشت دانمارک هشدار می دهد همه گیری 
به  تصاعدی  سیر  دانمارک  در  کرونا  ویروس 
نفر مبتال  خود گرفته و ممکن است 5600 
به ویروس کرونا در این کشور جان خود را از 

)b .dk دست بدهند.)منبع
در  کرونا  بیماری  شدن  گیر  همه  پی  در 
جمله  از  اقتصادی  بازارهای  تمام  دانمارک، 
بازار مسکن دچار افت معامالت شده اند و این 
مسئله عمال بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته 

است.
 روز یازدهم از ماه مارس پس از تایید ابتالی 
یک دانش آموز به ویروس کرونا، یک مدرسه با 
300 دانش آموز برای 14 روز تعطیل می شود! 
باالخره دولت تصمیم می گیرد تا تمام مدارس 
را به مدت 14 روز تعطیل کند. نخست وزیر 
در نطقی تلویزیونی می گوید متاسفانه دیگر 
وقتی باقی نمانده و باید تعطیلی تمام مدارس، 

بخش وسیعی از ادارات دولتی، مهدکودک ها، 
کتابخانه ها، دیسکو ها، کالب ها و باشگاه های 
ورزشی در دستور کار قرار گیرد. اما همچنان 
کارخانجات بخش خصوصی باید کار کنند تا 
چرخه تولید متوقف نگردد!! کارخانجاتی که 
حتی از کمترین امکانات ضدعفونی بی بهره 
اند، در تماس مستقیم با صدها کارگر دیگر 
جانشان در معرض تهدید است و از ترس و 
هراس ناشی از بیکار شدن، بدون هیچ اعتراض 

و قدرت مؤثری به کار خود ادامه می دهند.
مراکز  برای  خود  پیشنهادی  بسته  از  دولت 
بذل  با  کند.  می  رونمایی  صنعتی  و  تجاری 
و بخشش بسیار اعالم می کند تا سه ماه و 
از  که  را  افرادی  دستمزد  درصد   75 معادل 
صاحبان  به  پردازد.  می  اند  شده  اخراج  کار 
تا 90 درصد  کارخانجات وعده می دهد که 
حقوق کارگرانی را که قصد اخراجشان را دارید 
از سهم  درصد  تنها 10  شما  و  پردازیم  می 
دستمزد آنان را تقبل کنید. این حاتم بخشی 
ها باید صورت پذیرد تا هیچ خدشه ای بر پیکر 
دستگاه عریض و طویل سرمایه وارد نگردد! و 
کارگر همچنان مانند پیچ و مهره ای در دست 
صاحبان سرمایه و در خدمت ارزش افزایی این 

سیستم باقی بماند.
فردای آن روز یعنی دوازدهم مارس و در پی 
اعالم دولت مبنی بر تعطیلی بخشی از مراکز 
کار، مردم به فروشگاهها هجوم می برند و تمام 
قفسه ها از مایحتاج اولیه خالی می گردد. به 
فاصله کمی، دولت در صدد جبران بر می آید 
و مجددا تمام فروشگاهها مملو از مواد غذایی 
می شوند و در بعضی موارد با تخفیف هایی تا 
30 درصد در دسترس قرار می گیرند. دولت 

احتکار  مشاهده  در صورت  دهد  می  هشدار 
متخلفان  با  پلیس  بهداشتی،  و  غذایی  مواد 

برخورد خواهد کرد.
روز بعد تمام مرزهای هوایی و زمینی و دریایی 
"غیر  روی  به  روز  سی  مدت  به  دانمارک 
شهروندان" بسته می شود و مهاجرینی که 
قصد ورود دارند 14 روز قرنطینه می شوند. 
که  افرادی  خصوص  در  موضوع  این  البته 
دانمارکی نیستند ولی در دانمارک مشغول به 
کار هستند صدق نمی کند و می توانند در 
صورت تب نداشتن وارد کشور شوند. این در 
حالی است که می دانیم بسیاری از افراد مبتال 
فاقد عالیم مشخصی هستند و می توانند این 
ویروس را به افراد دیگر منتقل کنند. همچنین 
کلیه عمل های جراحی غیر اورژانسی ممنوع 
به  دندانپزشکی  تمامی خدمات  و  گردد  می 

حالت تعلیق در می آیند.
مدارس  تعطیلی  از  کوتاهی  با گذشت مدت 
تعطیالت  از  پیش  و  دولتی  ادارات  برخی  و 
بار دیگر در  وزیر  پاک(، نخست  رسمی)عید 
مصاحبه ای تلویزیونی می گوید روند کنترل 
بیماری رضایت بخش است! و اگر شهروندان از 
سفر کردن در تعطیالت پرهیز کنند، به مرور 
محدودیت ها لغو خواهد شد و ادارات و بانکها 
و ... به کار خود ادامه خواهند داد! وی اعالم می 
کند که مدارس مقاطع ابتدایی و مهدکودک ها 
از این لحظه باز خواهند بود)البته با تغییرات 
ها(  کالس  تشکیل  ساعات  در  محدودی 
فرستادن  از  همچنان  والدین  از  بسیاری  اما 
فرزندانشان به مدارس نگران هستند و اظهار 
داشته اند که از حضور آنها بر سر کالس درس 

جلوگیری خواهند کرد.

سقوط رژیم ها عالج درد نیست،
رسمایه داری و دولتش را انبود کنیم.
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کروان و 
رویکردهای

کارگران

یورش همه گیر کرونا، مرگ دهها هزار انسان، 
رژیم  و  دار  سرمایه  طبقه  کردن  خالی  شانه 
از هر گونه تدارک و هزینه الزم برای  اسالمی 
مقابله جدی با بیماری، همراه با ترس و وحشت 
همگانی، ضرورت چاره جویی برای غلبه بر این 
از  بسیاری  و گفتگوی  را موضوع بحث  معضل 
کارگران کرده است. خیلی ها می گویند: وقت 
همدردی و همراهی است، سرمایه داران و دولت 
دیگری  دغدغه  قدرت  و  سود  سوای  هایشان، 
است،  ارزش  بی  برایشان  انسانها  جان  ندارند، 
به  بگذاریم،  هم  در دست  باید خودمان دست 
یاری همدیگر بشتابیم، گره از مشکالت هم  باز 
کنیم، تا هر کجا امکان داریم جان همدیگر را 
از خطر تهاجم کرونا نجات دهیم. این رویکردی 
بشردوستانه و قابل تقدیر است و بدون شک باید 
به این گفته ها عمل نمود اما این کارها با همه 
اهمیت انسانی شان، ما را از این مهلکه ای که  

دامنگیرمان شده است نجات نمی دهد. 
بخش وسیعی از آحاد طبقه ما اذعان دارند که 
جمهوری اسالمی شیوع کرونا را در ابتدا پنهان 
کرد، سپس وجود این بیماری را با تاخیر زیاد 
علنی ساخت، در باره تعداد مبتالیان هم دروغ 
می گوید و در تهیه و تدارک تجهیزات وسایل 
پزشکی کوتاهی می ورزد اما در عین حال باز 

هم حل این مشکل را از همین دولت طلب می 
کارگران،  از  طیف  این  نشینان  حاشیه  کنند!! 
همین  مدام  سازان،  اتحادیه  و  سندیکا  یعنی 
جار  حل،  راه  عنوان  به  را  بزرگ  خودفریبی 
می زنند!! جماعتی از کارگران این طیف، گویا 
به قصد مبارزه!! به افشاگری ضد حکومتی در 
دنیای مجازی مشغولند، مبارزه ای کاذب برای 
فرار از جنگ واقعی. اینها جز خبرنگاری و انتظار 
کشیدن برای ظهور منجی، نقشی برای خود قائل 
نیستند، نقشی که با استقبال سلطنت طلبان و 
در  است!!  همراه  چپ  رفرمیسم  طیف  احزاب 
تقابل با این بخش وسیع کارگران، محافلی هم 
وجود دارند که با گردآوری تعدادی کارگر به دور 
هم و چه بسا با "شورا" نامیدن خود، قصد حل 

معضالت و مصیبتهای اجتماعی را دارند!!
آنچه بر سر کارگران ایران می رود را در تمام 
نقاط دیگر جهان هم مشاهده می کنیم. طبقه 
ای که با کار خود جهان را از انبوه کاالها، خوراک 
و پوشاک و دارو و علم و تکنولوژی، از کهکشان 
سرمایه انباشته است، هم اکنون آنچنان دست و 
پا بسته و مفلوک است که در مقابل هجوم کرونا 
در انتظار کمکهای سرمایه داران و دولتها دست 
به دعا برداشته است. طبقه کارگر تاوان بیش از 
100 سال دوری جستن و بی اعتنائی به رویکرد 
ضد سرمایه داری را در ابعادی چنین هولناک و 

متاثر کننده می پردازد.
حقیقت این است که ریشه همه مصیبتهای آوار 
بر زندگی ما سرمایه داری است. سرمایه داری 
است که بشریت را در مقابل کرونا خلع سالح و 
مفلوک نموده است، کل دانشها و پژوهشها را در 
خدمت افزایش سرمایه و سود سرمایه داران به 
کار گرفته است، با تخریب طبیعت، بیماری های 
کشنده را به جان ما انداخته است، همین حاال 
هم زیر بیرق دروغین مبارزه با کرونا میلیاردها 
میلیارد حاصل استثمار ما را در همه جای جهان 

به حساب صاحبان سرمایه واریز می کند و در 
عوض حتا ماسک، الکل، تخت بیمارستانی، تست 
تشخیص و مواد شوینده حیاتی را از دسترس 

همزنجیران مریض ما خارج کرده است.
طبقه ما کارگران جهان، نیازمند برپایی مجدد 
جنبشی  است.  خود  داری  ضدسرمایه  جنبش 
هر  که  جنبشی  آحادش،  اکثریت  از  متشکل 
خواست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر بخشی 
از خود را محتوای مبارزه همه کارگران سازد و 
قدرت طبقه ما را در مقابل سرمایه و دولتش به 
صف کند، جنبشی که ما را از ورطه این همه 

زبونی و زمینگیری بیرون آورد.
بعد از هجوم کرونا، جوشش و پیوند وسیعی میان 
توده های طبقه ما با هدف کمک به همدیگر 
در مقابله با این بیماری شکل گرفته است، این 
جنبش را عمق و گسترش دهیم و سنگ بنای 
یک نبرد شورائی علیه سرمایه داری سازیم. مثل 
روز روشن است که کرونا امکان برپائی خیزش ها 
و شورش ها را تا حدود زیادی از ما سلب کرده 
است. اما برای چالش این وضعیت، سوای جنگ 
با سرمایه راه دیگری وجود ندارد. ما اهل خیال 
پردازی و رویا بافی نیستیم، اما با تمکین و تسلیم 
فروماندگی هم سر ستیز داریم.  و  استیصال  و 
تاریخ مبارزه طبقاتی به ما می گوید که حتا در 
توان جنگید، می  بطن همین شرایط هم می 
توان دست به کارهای بزرگ زد، بیائید از تمامی 
راههای ممکن ارتباط گیری، از موبایلی که به 
دست داریم و از هرطریق مقدور دیگر با هم وارد 
گفتگو شویم، دست های همدیگر را بفشاریم، 
قدرت طبقاتی خود را شورائی و سرمایه ستیز بنا 
کنیم. با تعطیلی فوری مراکز کار و تولید، رایگان 
و  و تضمین معیشت  بهداشت  و  سازی درمان 
مایحتاج زندگی خویش را بر طبقه سرمایه دار 

و دولتش تحمیل کنیم.
19 فروردین 99 

/ / / / / / / / / / / / / / کارگران ضد سرمایه داری   /
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بیکارسازی
در ارواپ

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ابراهیم پاینده   /

دولت های سرمایه داری همواره تالش دارند تا 
وانمود کنند بعنوان نماینده کل جامعه، نگران 
بیکاری کارگرانند و در این رابطه از اهرم های 
الزم برای کنترل بیکاری استفاده می کنند!! یکی 
از این اهرم ها، حیله گری در تعریف داشتن کار 
و در نتیجه بازی کردن با ارقام بیکاری است. در 
این نوشته سعی خواهیم کرد تا پرده از حیله 
تعداد  پوشاندن  در  سرمایه  های  دولت  گری 
کارگران بیکار )جمعیت مازاد( که نتیجه مستقیم 
افزایش بهره وری کار است برداریم. بطور خالصه 
و از همین ابتدا بگوییم که رقم واقعی کارگران 
بیکار هر کشور در سراسر دنیای سرمایه داری در 
حالت به اصطالح "غیر بحرانی" چیزی حدود 
چند برابر عددی است که رسما اعالم می گردد. 
نگاهی به جمعیت واقعی بیکار در اروپا )شامل 
28 کشور اتحادیه اروپا( نشان می دهد که به 
در  که  تحریفاتی  و  ها  الپوشانی  همه ی  رغم 
تعریف کارگر شاغل به عمل می آورند حتی بر 
اساس همین ارقام منتشر شده، باز هم جمعیت 
است.  بسیار وحشتناک  اشتغال  دایره  از  خارج 
خود  مشروح  پژوهش  آخرین  در  اروپا  اتحادیه 
تحت عنوان نرخ اشتغال به نسبت جنسیت، سن، 
 Employment rates by sex, تحصیالت
 age and educational attainment
نشان می دهد که باوجودی که اختالف زیادی 
اتحادیه  بین کشور های  اشتغال  نظر درجه  از 
وجود دارد اما اشتغال افراد 15 تا 64 سال در 
سال 2014 بطور متوسط بالغ بر 64/9 درصد 
بوده است. یعنی 35 درصد از نیروی کار اروپا 
بیرون از موسسات کار و تولید سرمایه داری  اعم 
از دولتی و خصوصی هستند و بیکارند. البته ما 

بعدا به تعریف اتحادیه اروپا از رقم 65 درصدی 
که کار می کنند، باز می گردیم اما فعال همین 
ارقام را مورد توجه قرار می دهیم. اشتغال در 
اروپا درست قبل از بحران اقتصادی سرمایه در 
سال 2008 به میزان 65/8 درصد از نیروی قادر 
به کار رسید و در سال 2010 به 64/1 درصد 
زمان  در  اشتغال  میزان  باالترین  کرد.  سقوط 
اندازه گیری یعنی پایان 2014را کشور سوئد با 
رقم 74/9درصد و پائین ترین میزان اشتغال در 
این تاریخ را یونان با رقم 49/4 درصد از نیروی 
کار داشته است. متوسط کارگران بیکار )جمعیت 
مازاد( در این 28 کشور 35 درصد از نیروی کار 
ممالک عضو اتحادیه اروپاست و بیکاران سوئد 
نیروی  درصد   50 یونان  بیکاران  و  درصد   25
کار این دو کشور را تشکیل می دهند. تقسیم 
بیکاران بر اساس جنسیت در اروپای مشترک، 
30 درصد برای مردان و 40 درصد برای زنان 
اروپائی  بین کشورهای  بوده است.  به کار  قادر 
خارج از جامعه مشترک 70 درصد زنان ترکیه 
و 30 درصد مردان قادر به کار این کشور در این 
تاریخ بیکار بوده اند. نیمی از کارگران قادر به کار 
اروپا بین سنین 55 تا 64 جزو جمعیت مازاد 
این  سوئیس،  در  کارگران  درصد  اند. 30  بوده 
کشور بهشت سرمایه داران جهان، بدون کار بوده 
اند و میزان بیکاری در ژاپن و امریکا در همین 
تاریخ )2014( بین سنین 55 تا 64 سال نیز 
30 درصد بوده است )جامعه مشترک سرمایه در 
اروپا اعداد دیگری از این دو سرمایه داری بزرگ 
ارائه نداده است(. به همه این ارقام بیکاری می 
بایست آن جمعیت عظیمی از کارگران را افزود 
که در هفته فقط قادر به کسب 1 ساعت کار 
بوده اند. زیرا هنگامی که به قسمت تعریف کار و 
داشتن شغل مراجعه می کنیم چنین می یابیم 
که اتحادیه اروپا کسانی را شاغل به کار می داند 
که بزرگتر از 15 سال باشند و حداقل یک ساعت 
)60 دقیقه( در هفته کار کرده باشند. این تعریف 
مورد قبول سازمان جهانی کار )ILO( و تقریبا 
همه کشور های سرمایه داری از جمله ایران می 
باشد. این آمار حتی کسانی را شاغل می داند که 
بابت کار خود، به هر دلیلی دستمزد دریافت نمی 

کنند )از جمله سرمایه دار و اعضای خانواده اش 
که در سن کار هستند و کسانی که از طرف اداره 
کار در موسسه ای کار می کنند(. واضح است که 
کسانی که مجبور به بازنشستگی قبل از موعد 
می گردند در هیچ یک از این تعاریف جای نمی 
گیرند و لذا بیکار نیز به حساب نمی آیند. به این 
ترتیب با وجودی که جمعیت عظیمی از کارگران 
از  شان  خانواده  و  خود  زندگی  گذران  به  قادر 
طریق یک یا چند ساعت کار در هفته نمی شوند 
اما ارقام عوام فریبانه جامعه سرمایه داری اروپا و 
جهان آنها را به زیور داشتن کار مزین می کند. 
در این محاسبات نیروی کار مهاجر به اروپا که 
از جنگ، بیکاری، فقر و تخریبات محیط زیستی 
و طبیعی راهی اروپا می شوند، وارد نمی گردند. 
جهت اینکه تا حدی این عوام فریبی و دغل بازی 
سرمایه و دولت آن ها را دریابیم به سال هایی باز 
می گردیم )سال های 2013 و 2014( که ارقام 
بیکاری در اسپانیا و کشور سوئد منتشر می شد 
و مورد بحث احزاب بورژوائی قرار می گرفت. در 
سوئد صحبت بر سر حد اکثر 9/5 درصد بیکاری 
و در اسپانیا حد اکثر 27 درصد بیکاری بود. در 
حالی که رقم نزدیکتر به واقعیت اروستات )جامعه 
مشترک اروپا( در مورد سوئد 2/6برابر این رقم و 
در مورد اسپانیا 1/8 برابر این رقم است. در مورد 
امریکا چنین ارقامی در دسترس هر کسی نیست 
اما در اروپا از چند دهه به این طرف ارقام واقعی 
همین  یابند  می  رسمی  انتشار  بیکار  کارگران 
ارقام نیز هر چند یکبار بسته به نیاز دولت های 
سرمایه مورد دستکاری قرار می گیرند )در ادامه 
به این موارد می پردازیم(. ارقامی که دولت های 
سرمایه بطور رسمی اعالم می کنند بر اساس 
نوسانات و تغییرات )افزایش و کاهش( نیروی کار 
شاغل است. یعنی از طرفی نیروی کار قادر به 
کار اما فاقد کار همواره از محاسبات بوروکراسی 
سرمایه داری خارج است و در واقع اینان جمعیت 
کارگران فراموش شده اند. از آن جا که سرمایه 
در روند تاریخی انباشت خود بطور نسبی بخش 
متغیر خود را کاهش می دهد همواره بیکاری را 

افزایش می دهد. 
عالوه براین سرمایه جهت مقابله با کاهش نرخ 
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عمر  طول  بر  بلکه  کار  شدت  بر  تنها  نه  سود 
کار )طول عمری که کارگر برای سرمایه ارزش 
آفرینی می نماید(، می افزاید. برای اندازه گیری 
نیست  ای  به هیچ محاسبه  احتیاج  شدت کار 
کافی است احساس این که چگونه زمان هر چه 
سریعتر می گذرد را در نظر بگیریم. این که سال 
با سرعت بیشتری پایان می یابد را فقط شدت 
پروسه کار است که قادر به توضیح آن می باشد. 
زمان و سرعت آن، چیزی جز روند کار ما، سرعت 
تولید و سرعت آن چه که ما در بطن آن زندگی 
می کنیم نیست. آلبرت انیشتین در اوایل قرن 
گذشته تئوری نسبیت خاص را مطرح کرد، این 
که ساعت های در حال حرکت سریع تر، گذر 
زمان کمتری را نسبت به ساعت های با سرعت 
درست  این  و  دهند  می  نشان  کمتر،  حرکت 
همان پدیده ای است که ما در حین کار تجربه 
می کنیم. به این ترتیب با وجودی که یک دقیقه 
و یک ساعت، همان است که زمان مارکس بود، 
ابعاد تولید و گردش کاال فقط در اختالف بین 
ماشین مکانیکی تولید آن روز با ماشین تولیدی 
الکترونیکی و کامپیوتری امروز قابل مقایسه است. 
اگر چه هنوز ما با سرعت حرکت های مکانیک 
کوانتومی تولید نمی کنیم اما جهت حرکت به 
این سو است. شتاب تولید یکی از عوامل کند 
کننده کاهش نرخ سود سرمایه داری است. عامل 
امروزه هر چه کشدارتر و طوالنی تر  دیگر که 
می شود طول عمر ما در روند تولید است. همه 
28  کشور اتحادیه اروپا بعد از بحران 2007-

2008سن بازنشستگی کارگران را افزایش دادند 
و به این طریق به مبارزه بر علیه روند کاهش نرخ 
سود از طریق افزایش مقدار سود، پرداختند. این 
روندی نیست که از این تاریخ آغاز شده باشد بلکه 
سرمایه در طول عمر خود همواره تالش کرده از 
طریق طول روز کار همین هدف را دنبال کند. 
آن چه که به ظاهر جدید است حمله به زندگی 
جامعه  است.  کار  دوره  پایان  از  بعد  کارگران 
  Eurostat (مشترک اروپا معروف به اروستات
Eu- 2016 تحت عنوان  ( در گزارشی در نوامبر

 ropean Union )EU( employment
چنین  کار  عمر  طول  افزایش  از   statistics

گزارش می دهد. زمانی که یک کارگر اروپایی 
بطور متوسط در طول زندگی خود کار می کند 
در 10 سال )2005 تا 2015( 1/9سال افزایش 
یافته است و کارگران سوئد بیشترین زمان طول 
زندگی خود را در کار می گذرانند. طبق آمار این 
از سن 15 سالگی  اروپائی کسانی که  موسسه 
آماده کار هستند بطور متوسط در تمامی اروپا 
ی متحد )شامل 28 کشور( 35/4سال و رشدی 
در حد 1/9 سال در مقایسه با سال 2005 داشته 
39/9سال  هلند  و  41/2سال  رقم  سوئد  اند. 
بیشترین طول عمر کار را دارند. ایتالیا با داشتن 
30/7 سال و رشد 1/1 در سال کوتاه ترین دوره 
کاری را داشته است. مردان اروپائی بطور متوسط 
37/9سال و رشدی برابر 1/2در سال و زنان23/8 
سال و رشدی در حد 2/6درسال طی این مدت 
داشته اند. )مردان سوئد 42/2 سال، رشد 2/1 
رشد 2/5در  سال،  سوئد40/1  زنان   - سال  در 
در   0/2 رشد  سال،   35/4 ایتالیا  مردان  سال- 
سال- زنان ایتالیائی 25/7 سال ، رشد 2/0 در 
سال(. الزم به توضیح نیست که همه ی مردان و 
زنان اروپائی که قادر به کار هستند لزوما همواره 
کار نداشته اند بلکه این ارقام بدین معنی است 
که همه ی نیروی کار اروپا لشکر آماده به کار 
سرمایه است و سرمایه آنطور که خود الزم ببیند 
از این نیرو استفاده می نماید. بخشی می بایست 
موسسات  در  پشت  کار  نیروی  ارتش  بعنوان 
سرمایه بعنوان نیروی کاهش دهنده دستمزد و 
فشار شدت کار، به کار روند. آلمان و سوئد با 
داشتن 25 درصد بیکاری بیشترین پناهندگان 
جستجوی  در  که  کاری  )نیروی  مهاجران  و 
کار به آب و دریا می زند( را در خود جای می 
دهند. بخوبی بخاطر داریم هنگامی که بیشترین 
مهاجران سوری، عراقی و افغانی راهی این کشور 
بودند معاون صدر اعظم آلمان "زیگمار گابریل" 
گفت این برای اقتصاد آلمان خوب است و یا در 
ماه نوامبر 2016 سازمان کار سوئد طی گزارشی 
آینده  سال  ده  طی  کشور  این  که  کرد  اعالم 
ساالنه احتیاج به 65 هزار نیروی کار دارد. این 
ها در حالی است که نرخ بیکاری این کشور ها 
کم نیست اما سرمایه و دولت آن به اهرم فشار 

ارتش بیکاران می اندیشد و در بین آوارگان در 
جستجوی کار و سرپناه از کارگر متخصص تا 
یافت  قابلیت کار  نوع  با همه  نیروی کار ساده 
می شود. برایند این چند عامل یعنی شدت کار، 
افزایش طول روزانه کار و طول عمر کار، حاصل 
جمع آنها نیست بلکه حاصل ضرب این سه عامل 
است. بهمین دلیل سرمایه برای کسب حد اکثر 
سود و جهت جبران کاهش نرخ سود در همه 
ی این عرصه ها بر نیروی کار حمله می برد. 
تاثیر این عوامل را باید در رابطه با روند ممتد 
و بدون وقفه بارآوری کار دید، روندی که تحت 
هدایت دیجیتال و کامپیوتری شدن پروسه های 
تولید، گردش کاال و تمامی عرصه های خدمات 
سرمایه با شتاب تصاعدی به پیش می روند. به 
نکته دیگری که مارکس با عنوان "ازدیاد نسبی 
مارکس  کنیم.  توجه  است  برده  نام  جمعیت" 
عاملی  بعنوان  کارگران  بیکارکردن  مورد  در 
بر کاهش نرخ سود عمومی می  خنثی کننده 
گوید:"هرچه شیوه تولید سرمایه داری در یک 
ازدیاد  اندازه  بهمان  باشد  تر  پیشرفته  کشور، 
بطور چشمگیرتری  جا  آن  در  نسبی جمعیت 
سرمایه  اسالمی  جمهوری  شود".  می  نمایان 
دائما در حال وفق دادن خود با شرایط روز فقر، 
بدبختی و بیکاری است و در این روند هر روز 
آمار  مرکز  یازد.  می  دست  جدیدی  ترفند  به 
ایران در گزارشی که دوشنبه )15 مهر 1398( 
منتشر کرده با تغییر معیار سنی سنجش، نرخ 
بیکاری در تابستان امسال را در حدود 5/1 درصد 
اعالم کرده است. در معیار جدید، این سازمان 
سن ورود به بازار کار را از 10 سال به 15 سال 
تغییر داده است. مرکز آمار می گوید: "با توجه 
به تحوالت اجتماعی صورت گرفته در خصوص 
سن ورود به بازار کار مقرر شده است از این فصل 
سن اعالم نتایج طرح مذکور از 10 سال به 15 

سال تغییر کند." 
بر همین اساس در تابستان امسال نرخ بیکاری 
)تابستان  قبل  با مدت مشابه سال  مقایسه  در 
1397( نزدیک به دو درصد کاهش یافته است، 
مرکز آمار ایران در آمارهای قبلی خود افراد 10 
سال به باال را مشمول نیروی شاغل کرده بود. بر 
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اساس تعریف سازمان بین المللی کار، سن کار 15 
تا 74 در نظر گرفته شده است هر چند در بعضی 
کشورها سن آغاز اشتغال باالتر است ولی عموما 
افرادی نظیر محصالن، بازنشستگان یا بیماران در 
نیروی کار گنجانده نمی شوند. همین وفق دادن 
سیستم گزارش بیکاری در اروپا )دستکاری ارقام( 
نیز متعاقب افزایش بیکاری صورت گرفته است 
بطوری که اکنون و از سال 2018 شاغالن بین 
سنین 20 تا 64 ثبت و گزارش می شوند. این 
بدین معنی است که بخش بزرگی از جوانان فاقد 
کار و مشغول به کار در اروپا از سیستم اشتغال 
خط می خورند و یک شبه نمودار های بیکاری 
اروپا نه تنها با آمار گذشته قابل بررسی و مقایسه 
محو  کار  نیروی  از  عظیمی  توده  بلکه  نیست 
می گردند و همان گونه که جمهوری اسالمی 
سرمایه با دستکاری در سیستم محاسبات و رمز 
و استرالب یک شبه با تغییر سن گزارش وانمود 
می کند که چند میلیون کارگر وجود خارجی 

ندارند، دولت های اروپایی نیز خود را از وجود 
چندین میلیون کارگر بیکار بین سنین 15 تا 20 
خالص می نمایند!! از طرف دیگر همراه با افزایش 
بیکاری و فشار نیروی بیکار خارج از واحد های 
کار و تولید اروپا درصد کارگران بدون قرار داد و با 
قراردادهای موقت در اروپا بین سال های 2002 
تا 2019 از 11/2 درصد به 13/2درصد افزایش 
های  قرارداد  با  که  کارگرانی  بیشترین  یافت. 
موقت و بدون قرارداد کار می کنند در اسپانیا 
)26/4درصد(، لهستان )23/9  درصد( و پرتغال 
)21/5 درصد(، نیروی کار شاغل را تشکیل می 
و  انتقال  روند  دهنده  توضیح  خود  این  دهند. 
مهاجرت سرمایه در داخل اروپا نیز هست. حال 
اگر همین سیستم جدید در اروپا )سنین 20 تا 
64( را مالک قرار دهیم و طبق گزارش 2018 
کمیسیون اروپا که30درصد از نیروی آماده به 
کار اروپا در واقع بیکارند، تعداد بیکاران رقم بسیار 
باالیی از کارگران را شامل می شود. طبق آمار 

کمیسیون اروپا جمعیت 28 کشور 513 میلیون 
است که از آن 359 میلیون نیروی کار آماده اند 
و از این تعداد فقط 70 درصد شاغلند و 108 
میلیون توده کارگر بیکارند، به این تعداد باید 5 
میلیون کودک کار و صد ها هزار کارگر مهاجر را 
نیز افزود. این نیروی عظیم گذشته از این که به 
شکل غیر رسمی و ثبت نشده این جا و آن جا به 
کارهای موقت و در واقع به نوعی به ارزش افزایی 
سرمایه مشغولند ،همزمان مبالغ بخور نمیری با 
عنوان کمک هزینه به اشتغال، هزینه آموزش 
کار و کمک هزینه زندگی دریافت می کنند. این 
هزینه ها از کار پرداخت شده و نشده کارگران 
مشغول به کار به شکل مالیات توسط سازمان 
های بورکراتیک بورژوایی اروپایی تامین می شود. 
این هزینه ها در واقع از قدرت خرید نیروی کار 
شاغل می کاهد و فشار سرمایه بر کار را افزایش 

می دهد.
 اسفند 1398

کار اجباری قهرآمیز رسمایه در اپندیم کروان را 
اب قهر ضد رسمایه داری در هم بشکنیم

رژیم درنده سرمایه داری، در تازش طوفان آسای 
کووید 19، توده های وسیع طبقه ما را مجبور 
به قبول کار مرگزا در کارخانه ها، راهها، مزارع، 
کشت و صنعت ها، بنادر، شبکه های حمل و نقل، 
وسائط نقلیه عمومی، دستفروشی کنار خیابان ها 
و تمامی حوزه های کار کرده است. به میلیون 
ها کارگر گرسنه در سراسر ایران، اینک از سوی 
دولت هار سرمایه اخطار شده است که میان مرگ 
محتوم ناشی از گرسنگی، بی داروئی و بی درمانی 
در یک سو و مرگ قهری مولود کرونا یکی را 
قبول کنند. تاریخ سرمایه داری و تاریخ چهل 
ساله جمهوری اسالمی، تاریخ بیشترین بربریت 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ها، سبعیت ها، جنگ افروزی ها و هولوکاست مزدک کوهکن   /
آفرینی ها علیه طبقه کارگر و بشریت بوده است، 
اما صفحاتی از این تاریخ بسیار دهشت انگیزتر و 
شرم آورتر است. آنچه اینک بورژوازی در همه 
جا و فاشیسم اسالمی بورژوازی در ایران انجام 
اوراق است. کارگرانی  از همین  می دهد، یکی 
که در نسلهای متوالی با استثمار شدن فرساینده 
و تباهی رقت انگیز جسمی و فکری، وجب به 
ثروت،  را کوهساران سرمایه،  این جهنم  وجب 
رفاه و قدرت طبقه سرمایه دار ساخته اند اینک 
باید برای هر لحظه نجات از گرسنگی، به شاق 
ترین کارها در مرداب پرتالطم تاخت و تاز بی 
عنان کرونا تن دهند. فاجعه به همین جا محدود 
نیست. بخش عظیمی از طبقه کارگران ایران از 

جمله جمعیت چند میلیونی کارگران دستفروش، 
میلیونها کارگری که با شیفت دوم یا سوم کار در 
حمل و نقل درون شهری امرار معاش می کنند، 
جمعیت کثیر کودکان کار، توده وسیع کارگران 
ساختمانی و مانند اینها، حتی با استقبال اجباری 
از کار در گردباد توفش کرونا، قادر به تهیه لقمه 
نانی برای خود و فرزندانشان نخواهند شد. فاجعه 
سهمگین تر از آنست که به تصور می آید. این 
شرایط به هیچ وجه قابل تحمل نیست. باید به 
پیکار  کار  به  دست  اندیشید،  چاره  خاست،  پا 
سراسری گردید. قهر بشرستیزانه سرمایه داری 
را باید با قهر رادیکال، سازمان یافته، سنجیده، 
برنامه ریزی شده، شورائی و ضد کار مزدی درهم 
شکست. وقتی که سرمایه در نهایت بربریت، با 
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کاربرد قهر اقتصادی که موحش ترین شکل قهر 
اندازد، وقتی هر  از خانه بیرون می  است ما را 
نوع امکان قرنطینه بودن در مقابل کووید را از ما 
سلب می کند، زمانی که ما را مجبور به کار مرگزا 
در طوفان کرونا می سازد، هنگامی که طبقه ما 
را در میان دولبه تیز قیچی گرسنگی و کرونا از 
هستی ساقط می کند، در چنین شرایطی چرا 
نباید همه جا را میدان نبرد کنیم؟. چرا نباید 
مراکز کار را تعطیل نمائیم، چرا نباید چرخه کار 
سرمایه داری را هر چه سراسری تر و سهمگین 
تر از چرخش باز داریم، چرا نباید خود را آماده 
تصرف همه مراکز کار و تولید کنیم، چرا نباید 
کلیه خورد و خوراک، پوشاک و همه موجودی 
انبارهای سرمایه داری را مصادره و صرف معاش 
و زنده بودن خود سازیم، چرا نباید خانه های 
را تصرف و محل سکونت  خالی سرمایه داران 
همزنجیران اجاره نشین و بی خانمان کنیم. چرا 

نباید همه این کارها را انجام دهیم؟!!. 
از روشنی روز هم روشن تر است که باید کل 
اینها را دستور کار عاجل پیکار کرد، اما این نیز 
به همان اندازه شفاف و بالتردید است که برای 
هر کدام این کارها، برای انجام هر میزان آنها، 
برای تضمین موفقیت هر اقدام، باید سنجیده، 
آگاه و هشیار وارد میدان شد، مقدم بر هر چیز 
باید قدرت عظیم و تاریخساز طبقه خود را که 
تا لحظه حاضر به گونه ای دهشتناک پراکنده، 
علیل، مفلوک، زمین گیر و مضمحل است، به هم 
پیوند زد. این قدرت را شورائی، سراسری و ضد 
کار مزدی سازمان داد. آیا این کارممکن است؟ 
قطعا ممکن است. هرنوع تردید درامکان پذیری 
آن، حداکثر شعورباختگی، تسلیم طلبی، ناشی 
از فشار شستشوی مغزی دستگاههای اختاپوسی 
سرمایه داری، فشار رفرمیسم تباهی زای راست 
یا رفرمیسم چپ نمای حزب نشین دولت جو 
است. مگر نه این است که ما در همین چند سال 
برای  اعتراض  و  اعتصاب  اخیر هر سال هزاران 
تحمیل نازل ترین خواستها بر سرمایه داران و 
دولت آنها راه انداخته ایم، مگر نه این است که 
شورشهای عظیمی مانند دی 96 و آبان 98 را 
سازمان داده و به نمایش نهاده ایم، چرا، بر اساس 

کدام وحی نازل الهوتی!! یا کدامین حکم نافذ 
ناسوتی نمی توانیم این مبارزات و خیزش های 
فاقد استخوان بندی و بیگانه با جهتگیری آگاه 
استخواندار  به یک جنبش  را  مزدی   کار  ضد 
نیرومند طبقاتی، آگاه، شورائی، سراسری و ضد 
سرمایه داری تبدیل کنیم؟؟ چه کسانی؟ کدام 
نیروها حکم به ناممکنی این ممکن می دهند؟ 
پاسخ اظهرمن الشمس است. مشتی رفرمیست 
احزاب  سندیکاساز،  و  سندیکالیست  متحجر 
هر  که  کارگرپوش  و  مدار  سرمایه  نمای  چپ 
شکل ابراز هستی سراسری شورائی و ضد کار 
را شیپور مرگ سندیکا،  ما  آحاد طبقه  مزدی 
می  خود  ارتجاعی  رؤیاهای  فروریزی  و  حزب 
ارتجاعی  اپوزیسیونهای  طوالنی  زنجیره  بینند، 
راست و چپ بورژوازی، آری اینهایند که بر طبل 
ناممکنی برپائی و میدانداری جنبش شورائی ضد 
بردگی مزدی ما می کوبند. آیا دیکتاتوری هار و 
هولوکاست آفرین سرمایه باعث ناممکنی برپائی 
این جنبش است. معلوم است که سرمایه داران 
و دولتشان باهمه قوا علیه هر لحظه و هرگام ابراز 
وجود این جنبش تالش می کنند و دراین گذر 
به هر سبعیتی دست می یازند، اما بند، بند تاریخ 
با صدای بلند فریاد می زند که جنبش ما زیر 
فشار سرکوبها و هولوکاست های بورژوازی به این 
روز نیافتاده است. ما رژیم های فراوانی را از عرش 
قدرت به خاک سیاه سرنگونی نشانده ایم. آنچه 
باعث شکست بعد از شکست و زمینگیری رعب 
انگیز امروز جنبش ما گردیده است نه سرکوب 
ها، نه حمام خونها، نه ارتش و پلیس و زرادخانه 
های نظامی دشمن که انفصال فاجعه بار ما از 
داری  سرمایه  علیه  رادیکال  پیکار  واقعی  ریل 
بوده است. باید بر این فاجعه نقطه پایان نهاد. 
باید برای برپائی یک جنبش نیرومند سراسری 
سنگ  روی  بر  سنگی  مزدی  کار  ضد  شورائی 
بنیادی است.  این گذر،  نکته در  گذاشت، یک 
جنبش ما وجود دارد، قرار نیست آن را بیافرینیم. 
همه حرف آنست که این مبارزه راه رادیکال ضد 
درحال  همیشه  ما  گیرد،  پیش  داری  سرمایه 
هستیم،  خیزش  و  طغیان  اعتراض،  اعتصاب، 
سرمایه  موجودیت  علیه  نه  که  آنست  معضل 

داری، بلکه در چهارچوب بقا و ماندگارسازی آن 
مبارزه می کنیم، راز سقوط دهشت انگیز ما اینجا 
است. باید پیکار جاری را در هر عرصه، مزدهای 
معوقه، افزایش مزد، علیه آپارتاید جنسیتی، کار 
کودکان، آلودگیهای زیست محیطی، علیه کار 
اجباری در شرایط یکه تازی کرونا، کارتن خوابی 
یا برای رایگان سازی درمان، دارو، آموزش و هر 
عرصه دیگر، روی ریل تعرض به شیرازه هستی 
سرمایه به چرخش آریم، کمپین افزایش بهای 
نیروی کار را حلقه ای ارگانیک از جنگ برای 
از چنگ  تولید  و  کار  خارج سازی کل حاصل 
سرمایه و تسلط کامل شورائی بر سرنوشت کار 
و تولید و زندگی خود کنیم، مبارزه برای آزادی 
سیاسی، علیه آپارتاید جنسیتی یا آلودگی های 
زیست محیطی را از سنگر جنگ سرنوشت علیه 
سرمایه پی گیریم، آنچه میان طبقه ما در یک 
سو و طبقه سرمایه دار و دولتش جاری است یک 
جنگ طبقاتی حول نابودی و بودن سرمایه داری 
اعتصاب، شورش، هر نفس  اعتراض،  است. هر 
شود.  این جنگ  از  ای  لحظه  باید  ما  کشیدن 
همین االن برای مقابله با کار اجباری قهرآلود 
سرمایه در شرایط تاخت و تاز کرونا، سنگری از 
سنگرهای سراسری این جنگ را بر پا داریم. هر 
کجا هستیم به جای ابراز زبونی، به جای دخیل 
از  سخن  و  حرافی  محافل  در  نشستن  بندی، 
سندیکا یا حزب، راه افتیم، دست در دست هم 
نهیم، همپیوندی خود را شورا کنیم، شوراها را 
یکی سازیم، یک جنبش سراسری شورائی پدید 
که  جنبش  این  برپائی  از  سطح  هر  در  آریم، 
بودیم اعتصابات، شورشها، خیزش ها را همزمان، 
همصدا، همگن کنیم. افق تسلط شورائی همه 
آحاد بر سرنوشت کار، تولید و زندگی را پیش 
روی قرار دهیم، با این دورنما خود را آماده تصرف 
انبارها،  خالی،  های  خانه  تولید،  و  کار  مراکز 
فروشگاهها و کل چرخه کار و تولید کنیم. در 
ژرفنای این جنبش و این جنگ آگاه تر، متحدتر، 
نیرومندتر، شورائی تر شویم، قدرتی ماوراء قدرت 

سرمایه گردیم، راه ما این است. راه افتیم. 
- فروردین 1399             
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علم یا دین؟
تهاجم کرونا و کشتار ده ها هزار انسان، دست و پا 
بسته بودن و درماندگی بشریت را با وحشتزدگی 
و هراس هولناکی بر همگان آشکار ساخت. همه از 
اعماق وجود خود بی ارزشی جان و حیات خویش 
و استیصال و بی ارادگی خود را درک کرده و به 
چشم می بینند. تمام بحث و گفتگوها، خبررسانی 
ها و مراودات دنیای مجازی انسانها تکرار دردآور 
این حکایت و تحلیل و چاره جویی های متعدد و 
مختلف برای خالصی از این وضعیت است. یکی 
از مجادالت این روزها، نقش و جایگاهی است 
که “علم یا دین" برای رهائی از این بیماری و 
همچنین مداوای سایر سیه روزی های نوع بشر 

دارد. 
تا انجا که به مذاهب و ادیان مرتبط است این 
واقعیت آشکار است که متولیان مذاهب سعی 
دارند تا  نه فقط بی خاصیت بودن دم و دستگاه 
عظیم مسجد و کلیسا و کنیسه و دعا و نیایش 
را در مقابله با این بیماری الپوشانی کنند، بلکه 
با آویزان سازی هر چه بیشتر انسان ها به این 
از هر گونه چاره  را  آنان  خرافه ها و رمالی ها، 
جوئی کارساز و مقدور هم باز دارند، با گناهکار 
قلمداد کردن انسان های کفر ورزیده به ارزشهای 
دینی برای خود آبروئی بخرند!!. مذاهب مدرن!! 
هم همین مضامین را با الفاظی نو تکرار می کنند، 
گویا تجاوز انسان به طبیعت و ایجاد فرکانسهای 
منفی توسط بشریت با واکنش نیروهای کهکشانی 
روبرو شده است!! دست انتقام طبیعت ذیشعور و 
نیروهای فرازمینی و اصل "از هر دست که بدهی 
از همان دست می گیری" یا همان "کارما" دست 
به کار شده است!! کرونا تاوان سیاهکاریهای بشر 
گمراه است!! ماجرا در مورد جمهوری اسالمی و 
خیلی جاهای دیگر از این هم بسیار فراتر است. 
در اینجاها مذهب از جمله قتاله ترین و فاجعه 
بارترین سالحی است که سرمایه داری برای بقای 
نظام بردگی مزدی علیه توده های کارگر به کار 
می گیرد و طبیعی است که در رابطه با پاندمی 

کرونا هم از همین سالح بهره می جوید.    
از سوی دیگر، ناتوانی و بی خاصیتی مذاهب در 
مقابله با کرونا، مایه مسرت و خوشنودی "علم 
باوران" گشته که گویا دوران "پسا کرونا" شاهد 
دنیایی کمتر مذهبی و با آلودگی های خرافی 
دنیایی می  را  آینده  بود.  تری خواهیم  محدود 
بینند که در آن جایگاه و میزان رتبه بندی اندیشه 
های غیر دینی ترقی محسوسی خواهد داشت و 
چه بسا برنده این مسابقه آن ها خواهند بود و این 

پیروزی بسیار بزرگی خواهد بود!!
رویکرد ضد سرمایه داری کارگران، توسعه علم 
را وسیله و امکانی برای زندگی انسانی تر و در 
این مورد خاص، راه مقابله با پاندمی بسیار مهلک 
کرونا می بیند. همزمان و به عنوان مکمل ضروری 
این کالم تأکید و صدها بار تأکید می کند که 
دست  ابزار  اساسا  علم  داری  سرمایه  جهان  در 
سرمایه برای تولید هر چه انبوه تر سود و افزایش 
هر چه غول آساتر سرمایه است. علم زیر فشار 
همین قید سهمگین سرمایه داری قادر به رشد 
و گسترش خویش، قادر به جهتگیری رادیکال 
انسانی هم نیست. اما موضوع جدال "علم باوران" 
منتفی شمردن مبارزه طبقاتی و نقش آفرینی 
علم در نجات انسان از سیه روزی های آوار بر 
بشریت است. از منظر اینان دنیای فعلی محصول 
حکمروایی اندیشه های دینی و خرافات است و 
با به کرسی نشستن منطق و علم، جهان یکسره 
آبادان خواهد شد. برای نقد این رویکرد ابتدا باید 

بر یک نکته بسیار اساسی کمی درنگ کنیم.
مسلم است که انسانها مقدم بر هرچیز و پیش تر 
از هرچیز باید زنده باشند و زندگی کنند، بخورند 
و بپوشند و زاد و ولد کنند و نیازهای خود را 
با  تعامل  در  باید  کار  این  برای  سازند.  برآورده 
را مهیا  طبیعت مایحتاج مادی و معنوی خود 
سازند، به عبارت ساده تر می باید به کار و تولید 
این کنش  با  این بستر و همزمان  بپردازند. در 
بنیادی است که تفکرات انسان زاییده می شوند 
و شکل می گیرند. بنابراین اندیشه ها و عقاید و از 
جمله مذاهب، هرگز به طور مستقل بر روی پای 
خود نایستاده اند. همه موجودیت و تاریخشان در 
گرو چیز دیگری است، مخلوق و ثمره درخت 

اندیشه ها یا  افکار و  این راستا،  اند. در  زندگی 
مناسبات  یعنی  انسانها  زندگی  نوع  در خدمت 
اقتصادی و اجتماعی حی و حاضر هستند و یا 

منتقد و معترض به هستی موجودند.
با این مقدمه باید دید که انسان معاصر، به دنبال 
سیر تحوالت تاریخی، چگونه زندگی می کند و 
به زندگی ادامه می دهد؟ به عبارت دیگر بستر 
مناسبات اقتصادی و اجتماعی او چگونه است؟ 
قضیه بدین گونه است که جماعتی از انسانها) 
کارگران( برای امرار معاش و زنده ماندن، نیروی 
کار خود را به جماعتی دیگر )سرمایه داران( می 
فروشند. در این نظام، سرمایه نیروی کار کارگر را 
می خرد، از طریق مصرف این نیرو در روند کار، 
به ارزش های نوینی دست می یابد. کل ارزش های 
جدید توسط کارگران ) کار زنده( تولید می شود، 
وسایل تولید ) کار مرده ( هیچ ارزش تازه ای پدید 
نمی آورند فقط به میزان مصرفشان در جریان کار، 
ارزش آنها به محصول منتقل می شود. ارزش های 
نوین حاصل کار کارگران چندین برابر مزد آنهاست 
که به سرمایه داران تعلق دارد. سرمایه، حاصل این 
استثمار و کار پرداخت نشده طبقه کارگر است. 
سرمایه برای اینکه رشد و گسترش یابد، باید فشار 
استثمار بر کارگران را تا بی نهایت افزایش دهد. 
در همین راستا، سطح معیشت، رفاه اجتماعی، 
روند شکل گیری و تحقق نیازهای انسانی کارگر 
و رشد آزاد جسمی و روحی کارگران را لگدمال 
می کند. سرمایه با تسلط بر روند کار، کارگران را 
از دخالتگری درمورد نوع، مقدار، ساعت و شرایط 
کار، ساقط می سازد. کارگر را به وسیله و ابزار کار 
بدل می سازد که از تصمیم گیری در مورد کار 
و محصول کارش جداست. از تسلط بر زندگی 
و سرنوشت خود محروم و زندگی برایش بیگانه 
است. سرمایه اساسا با انسان چنین می کند و 
طبیعی است در این راستا مذهب سالحی بسیار 
مناسب و کارساز در دست سرمایه داران و سرمایه 
برای سرکوب فکری هر چه وحشیانه تر توده های 
کارگر است. مارکس در این باره می گوید: مذهب 
را انسان می سازد. انسانی که خود را نیافته و 
یا خویشتن را گم کرده است. مذهب احساس 
جهانی بی احساس و جان اوضاعی بی جان است. 
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آه انسان ستمدیده و تسالی اوست، خوشبختی 
خیالی مردمان است.

همان چیزی که سرمایه به آن بیشترین نیاز را 
تا  را می گیرد.  بهره  ترین  از آن عظیم  و  دارد 
اینجای بحث باید روشن شده باشد که نقد بر 
مذهب چه جایگاهی نزد کارگر آگاه دارد. مارکس 
ادامه می دهد: نقد مذهب خواستی است برای 
بر  است  نقدی  آغاز  واقعی  مردمان،  نیکبختی 
جهانی وارونه که مذهب رایحه معنوی آن است، 
مبارزه غیر مستقیم با جهان پر مصیبتی است که 

مذهب هاله تقدس آن است.
از منظر کارگران آگاه، تغییر مناسبات اجتماعی 
با مبارزه علیه مذهب و ترویج "علم" و اصوال با 
طرد یک نظریه و جایگزینی آن با یک اندیشه 
دیگر حاصل نمی شود. ریشه تحوالت اجتماعی 
و  اقتصادی  مناسبات  علیه  طبقاتی"  "مبارزه 
اجتماعی و همزمان علیه اندیشه های مدافع نظم 
موجود است. جهان کنونی ما دنیای سرمایه داری 
است. مناسباتی که مذهب در آن عصای دست 
سرمایه برای تحمیق انسانها و قتل عام هر نوع 
آزادی است. اگر مبارزه علیه مذهب را از مبارزه 
علیه کار مزدی و سرمایه جدا بدانیم هم نظام 
سرمایه داری را از تیررس مبارزه طبقاتی توده 
های کارگر دور می کنیم و هم مذهب را دوام 

می بخشیم.
علیه  جاری  مبارزه  در  که  است  این  واقعیت 
سرمایه داری در تمام جهان، کارگرانی که حتی 
اسیر توهمات مذهبی هستند به حکم هستی 
اجتماعی و طبقاتی خویش با کارگران غیرمذهبی 
دست در دست هم دارند. در طی این روند اگر 
کارگران نبرد علیه سرمایه را افق پیکار خود کنند، 
آنگاه خواهند توانست دولت، قانون، حقوق، عرف، 
فرهنگ، اخالق و از جمله مذهب سرمایه را نیز 
هدف مبارزه سازند. مشکل روز کارگران در ایران 
هم نه دولت دینی و سر دادن شعار جایگزینی 
دولت دینی با دولت الئیک بلکه سرمایه و دولت 
سرمایه داری است که لباس مذهب به تن دارد. 
برای اینکه دولت دینی محو گردد باید راه مبارزه 

برای نابودی سرمایه و دولت را پیش گرفت. 
کارگران ضد سرمایه داری -  فروردین 1399

دولت سرمایه داری در هر شکل و زیر هر نام، 
دیکتاتوری، پارلمانتاریستی، نظامی، فاشیستی، 
الئیک و دینی به هر حال سرمایه تشخص یافته 
در ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و 
اجتماعی است. اگر آن را به درستی و رادیکال 
بکاویم تماما سرمایه است که با سالح سیاست، 
قانون، پارلمان، تحزب، اتحادیه، ارتش، پلیس 
و سایر نهادهای سرکوب فیزیکی و فکری به 
می  پاسخ  بازتولید  و  تولید  چرخه  نیازهای 
دهد. تشدید هرچه کوبنده تر استثمار توده 
های کارگر را برنامه ریزی یا تضمین می کند، 
پیرامون اینکه کدام درصد ناملموس از حاصل 
کار طبقه کارگر هزینه بازتولید نیروی کارش 
گردد، آیا چیزی سهم دارو و درمان او بشود یا 
نشود، چه درجه ای از گرسنگی و فقر و فالکت 
هستی او را در هم پیچد، اعتراضات و پروسه 
پیکارش چگونه سرکوب شود و همه مسائل 
دیگر تصمیم می گیرد. دولت در هنگام حضور 
بحرانها و رخدادهایی که این بحران را سهمگین 
تر سازد، به طور مثال طغیان پاندمیک کرونا 
طبعا نقشی اختاپوسی تر از حالت همیشه خود 
احراز می کند، کفن و دفن و انجماد کامل هر 
نفس کشیدن، هر دقیقه زنده ماندن و نماندن 
کارگران در نیازهای نظم سرمایه و ملزومات 
با  افزائی هر چه نجومی تر سرمایه را  ارزش 
قدرت به دوش می گیرد، لحظه به لحظه توده 
کارگر را در میدان پاسخ هر چه مساعدتر به 
این نیازها و الزامات به چپ، چپ و به راست، 
راست می کند، چه تعداد کارگران بیکار شوند، 
کدام بخش تسلیم مرگ ناشی از گرسنگی و 
بی داروئی شود، در چه شرایطی کار کنند و 
بفرسایند و هالک شوند، در همه این موارد 
با تمامی توان یکه تازی می کند. آنچه این 

روزها دولت روحانی و کل جمهوری اسالمی 
زیر عنوان بازگشائی محیط کارهای بی خطر 
راه انداخته اند نیز یکی از همین نقش بازی 
های فاشیستی است. در شرایطی که کووید 
19 مشغول  بلعیدن کارگران است و هر روز 
جمعیت کثیری کارگر جان می دهند، رژیم 
اعالم کرده است که بخشی از مراکز کار و تولید 
" محیط های بی خطر" هستند!!. و باید همه 
در سر کار حاضر گردند. محیطهای بی خطر و 
یا کم خطر اسم رمزی برای کارخانه هایی است 
که در آنجا اضافه ارزش ها و سودهای سرمایه، 
طغیان آمیز است. خودروسازی ها، مؤسسات 
ها،  پتروشیمی  عسلویه،  منطقه  گاز،  و  نفت 
اند. کارگران همه  از این جمله  پاالیشگاهها، 
داشتن  بدون  فروردین   5 روز  از  مراکز  این 
ابتدائی ترین وسائل ایمنی و حفاظتی مجبور 
به کار شده اند. نتیجه مستقیم این درندگی 
و توحش سرمایه و دولتش طبیعتا سرکشی 
مرز  و  بدون حد  و کشتار  کرونا  وار  سونامی 
جنبش  بدبختانه  روزها  این  است.  کارگران 
کارگری زمینگیرتر از همیشه است، کووید 19 
از این لحاظ هم نعمتی عظیم برای سرمایه 
و دولتها شده است. با همه این ها نمی توان 
های  خواست  به  نباید  شد،  تسلیم  نباید  و 
جنایتکارانه وحوش بورژوازی تمکین کرد، باید 
از هر طریق ممکن یک همپیوندی رادیکال 
باید  آورد،  وجود  به  و سرمایه ستیز شورائی 
یک جنبش نیرومند تعطیل مراکز کار و تولید 
همراه با تضمین مسلم معیشت و دارو درمان 
انداخت.  راه  امکانات زندگی کارگران  و همه 
باید همگی دست در دست هم راه برپائی این 

جنبش را پیدا و این راه را آغاز کنیم. 
کارگران ضد سرمایه داری – فروردین 1399

رژیم اسالیم
 و محیط کارهای یب خطر!!
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* کارگران کارخانه فوالد دامغان بدنبال شیوع 
ویروس کرونا و ابتالء هشت تن از کارگران به این 
ویروس، دست به اعتراض زدند. آنها می گویند 
به رغم ابتالء کارگران به کرونا، کارفرما حاضر به 
تعطیلی کارخانه نیست و گفته است "هر کس 
اعتراض دارد تسویه حساب کند و برای همیشه به 
خانه  برود". کارگران می افزایند که به دلیل ترس 
از بیکاری مجبورند بدون ماسک و دستکش کار 
کنند. این در حالی است که دولت های سرمایه 
همراه با بانکهای بزرگ مرکزی و بانک جهانی 
در سراسر این جهنم برای چالش بحران سرمایه 
به پمپاژ تریلیونها دالر و یورو با بهره منفی به 
حساب تراستها مشغولند. رژیم اسالمی سرمایه 
به ویروس  به کارگران مبتال  ایران حتی  داری 
مرگزا اخطار کرده که باید در محیط کار حاضر 
گردند و کار کنند!!. در چنین شرایطی ما کارگران 
نه تنها می بایست به فکر سالمت خود و خانواده 
های خود باشیم، بلکه باید تعطیلی مراکز کار را 
دستور کار فوری، مبارزه و اعتراض خود سازیم. 
برای این کار احتیاج به قدرت داریم. باید خود را 
شورائی و ضد سرمایه داری سازمان دهیم. باید با 
قدرت متحد شورائی  مراکز کار را تعطیل کنیم، 
معیشت همگان، بهداشت و دارو و درمان رایگان 

را بر سرمایه داران و دولت آنان تحمیل نمائیم.

طی  شمال  حفاری  شرکت  داران  سرمایه   *
اطالعیه ای اعالم کرده اند که تمامی کارگران 
شاغل بر روی دکل های حفاری حق برگشت 
به خانه را ندارند و می بایستی یک ماه و شاید 
بیشتر بر روی دکل ها بمانند و کار این شرکت 
را پیش ببرند. این تصمیم شرکت حفاری شمال 
خشم کارگرانی را که  بعد از 14 روز کار سخت 
و مداوم، امید به گذراندن سال نو در کنار خانواده 
هایشان را داشتند برانگیخت وبا اعتراضاتی در  

محل دکل ها همراه شد.
* روز سه شنبه 27 اسفند ماه کارگران کارخانه 

شیشه قزوین برای سومین روز متوالی در اعتراض 
به عدم به کارگیری اقدامات الزم برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا تجمع کردند. این کارگران 
می گویند: "از زمان شیوع ویروس کرونا، به جای 
تعطیلی موقت شرکت و سایر تمهیداتی که باید 
توسط مدیران اتخاذ شود، همچنان شرکت فعال 
بوده، ایاب و ذهاب کارگران توسط اتوبوس انجام 
شده و سروغذا در سلف سرویس مرکزی شرکت 

انجام می شود".

* روز دوشنبه 26 اسفند 98 کارگران معدن گل 
 گهر کرمان در اعتراض به تعطیل نشدن معدن 
و قرنطینه نشدن کارگران بدلیل شیوع ویروس 

کرونا، در مقابل فرمانداری کرمان تجمع کردند.

* کارگران صنایع معدن، آهن و فوالد سیرجان 
در اعتراض به تعطیل نشدن معدن با وجود شیوع 
بیماری کرونا، در 25 اسفند دست به اعتصاب 
زدند. در غالب شرکت ها و کارخانه های تولیدی، 
مواد  جمله  از  بهداشتی  وسایل  هیچ  کارگران 
ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک بهداشتی 
کار  سنج  تب  بدون  حتی  و  ندارند  اختیار  در 

می کنند که می تواند خطرناک باشد.

* کارگران مترو تهران صبح روز پنج شنبه 29 
اسفند ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و دستمزد  خود، دست به 
اعتصاب زدند. کارکنان شرکت کننده در اعتصاب 
می گویند که وضعیت معیشتی خانواده هایشان 
به دلیل عدم پرداخت دستمزدها، بسیار وخیم 
است، به طوری که شماری از آنان در روزهای 
نوروزی توان تأمین نیازمندی های اولیه زندگی 
خود را نداشته اند. همین کارگران در 25 اسفند 

به همین دلیل دست به اعتصاب زده بودند.

روز  صبح  عباس،  بندر  شهرداری  کارگران   *

پنج شنبه 29 اسفند ماه، برای چندمین بار در 
به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد، حق  اعتراض 
بیمه وعیدی خود، دست از کار کشیدند و مقابل 
استانداری این شهر تجمع کردند. کارگران فریاد 
می زدند که در این شرایط محیط کار فقط مرکز 
استثمار وحشیانه ما نیست، بلکه با پاندمی کرونا 

محل کشتار ما نیز هست. 

* روز دوشنبه 11 فروردین ماه کارگران شرکت 
خانواده  همراه  به  ساوه  نزدیکی  در  واقع  مپنا 
هایشان در اعتراض به عدم تعطیلی کارخانه و 
نبود امکانات پیشگیری از کرونا دست به تجمع 
با  مپنا  عامل  مدیر  گویند،  می  کارگران  زدند. 
تهدید آنان به اخراج و مجبور ساختنشان به کار 
در نیروگاه پرند جهت راه اندازی فاز های جدید، 

جانشان را به خطر می اندازد. 

اعتصاب کارگران معدن 3 
گل گوهر کرمان

با  داری  سرمایه  دولتهای  و  دار  سرمایه  طبقه 
تمامی قوا بر باز بودن همه مراکز کار و تولید و 
حضور سراسری کارگران در محیط کار اصرار می 
ورزند. کرونا نیز با ارجگذاری غیرقابل توصیف از 
سرمایه که چنین شکارگاه های دلپذیر، رویائی و 
هوش ربا را دراختیارش قرار داده است، سونامی 
وار جان توده های کارگر را درو می کند، می 
که  است  وضعی  این  گیرد.  می  قربانی  و  بلعد 
به کارگیری  با  همه جا حکمفرماست. سرمایه 
قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خود خیل 
عظیم بردگان مزدی را به صف می کند و کرونا 
با شقاوت و غدارمنشی سرمایه صفت خویش به 
رگبار می بندد، معدن 3 گل گوهر کرمان نیز از 
جمله همین شکارگاه ها است. در اینجا هم شمار 
کثیری کارگر طعمه کرونا شده اند و در چنگال 
قهر کووید 19 میان مرگ و زندگی چشم، به راه 
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خالصی از وحشت حاضر هستند. روز 
سه شنبه 12 فروردین 99 عده زیادی 
از کارگران دچار تب شدید شدند. حال 
11 نفر آن ها لحظه، به لحظه وخیم 
تر شد، سرمایه دار و عوامل سرمایه بر 
ادامه کار کارگران سماجت می ورزیدند، 
و  نبودند  کار  ادامه  به  قادر  مبتالیان 
وضع  وخامت  نداشتند،  زندگی  نای 
جسمی آنها خشم جمعیت وسیع توده 
همزنجیر را به دنبال آورد. همگی زبان 
به اعتراض گشودند و خواستار انتقال 
شدند.  بیمارستان  به  بیماران  فوری 
مجبور  کارفرمایان  و  معدن  مالکان 
شدند به خواست کارگران تمکین کنند 
اما همچنان بر تداوم کار سایر کارگران 
در این شرایط مرگبار وانفسا اصرار می 
ورزیدند. آنها مصر و مصمم می گفتند 
نفس  که  ای  لحظه  تا  کارگر  هر  که 
می کشد، تا وقتی که از پای نیفتاده 
ارزش  اضافه  باید  کند،  کار  باید  است 
تولید  چرخه  باید  کند،  تولید  سود  و 
سود و سرمایه را در چرخش نگه دارد. 
نشدند،  کار  ادامه  به  حاضر  کارگران 
خطر  در  جانشان  که  داشتند  اعالم 
حتمی است و باید معدن تعطیل گردد. 
پیکار کارگران سرانجام در  و  اعتراض 
روز 13 فروردین به بار نشست و معدن 
تعطیل گردید. شمار معدنکاران مبتال 
زیاد است. اسامی آنان که تا پایان روز 
سیزدهم فروردین با تست مثبت کووید 
19 در بیمارستان بستری شده اند به 
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حسین اهلل بیگی

 با سالم                                           
آمده  پیش  بیماری  این  مسئله  که  روزها  این 
)کرونا( بار دیگر نشان داده که تنها مسئله ای 
که در نظام سرمایه داری ارزش دارد اضافه ارزش 
سرمایه است. در منطق سرمایه هیچ چیز جایی 
ندارد جز منطق سود. اگر چه ممکن است حوزه 
های سرمایه اندوز و اضافه ارزش با هم تفاوت 
داشته باشند،  در نهایت سرمایه به جایی می 
رود که سود خود را در آن ببیند. امروز می بینیم 
در حوزه شستشوی محلول و مواد ضد عفونی، 
سرمایه به فعالیت افتاده و حتی به احتکار این 
اقالم دست می زند. زیرا سود فعال" در این حوزه 
است. این موضوع فقط به ایران محدود نمی شود 
این  داروی  در کشف  هنوز  است.  جهانی  بلکه 
بیماری اتفاق خاصی رخ نداده، در امریکا ارزش 
سهام کارخانه های دارو سازی ارزش بیشتری 
یافته اند. سرمایه در قاموس خود چیز دیگری 
را نمی پذیرد. این بیماری در روند سود و ارزش 
اضافه اثر نزولی خواهد گذاشت. بطوری که اکنون 
سرمایه داری چین با آن بشدت روبرو شده است. 
در دل این بحران میزان بیشتری فقر و فالکت 
آوار خواهد شد. هم  بر سر کارگران  بیکاری  و 
از کار خود  از کارگران  ایران بخشی  اکنون در 
بیکار شده اند. کارگران فروشگاه های کوچک، 
دستفروشان، معلمان آموزشگا ه های خصوصی 
زبان و کنکور، کارگران ساختمانی و حتی برخی 
از واحد های تولیدی بزرگ کامال بیکار شده اند. 
اما در این میان هم و غم ما کارگران این است که 
از گرسنگی، فقر و بیماری از بین نرویم. اکنون 
نیاز به دست بکار شدن است. با ایجاد شورا های 
ضد سرمایه داری با نیروی خود در مراکز کار و 
این شورا  به کار شویم و در دل  زیست دست 
ها پیگیر تحقق مطالبات و خواست های طبقه 
الزم  آموزش  محله،  شوراهای  در  شویم.  خود 
بهداشتی را با کمک متخصصین به کار گیریم 

انمه یک رفیق کارگر به
نرشیه علیه رسمایه 

شویم.  رایگان  بهداشت  خواهان  حاکمیت  از  و 
در این شوراها می توان خواهان دستمزد کامل 
در طول دوره تعطیالت شد. در بیمارستان ها 
ایجاد کرد  درمانی شوراهایی  کادر  با  توان  می 
درمان  الزمه  که  آنچه  هر  و  درمان  امر  به  که 
این بیماری است پرداخت. این شوراها وظیفه 
بر  را  عفونی  ضد  مواد  و  ماسک  وسیع  توزیع 
و  مبارزه  جز  کارگران  ما  داشت.  خواهد  عهده 
تالش برای برپایی چنین شوراهایی راه دیگری 
نداریم. می بایست در دل این شوراها به پیکار 
خویش علیه سرمایه داری و تحقق مطالباتمان 
ادامه دهیم. با این بیماری کشنده ای که امان 
از همه بریده است و ابعاد آن هر روز بیشتر می 
شود چه باید بکنیم. وقتی سرمایه فقط منطقش 
سود وکسب ارزش اضافی است و تا جایی قدم 
ارزشش  اضافه  تولید  بر می دارد که خللی در 
وارد نشود، آیا موقع ان نرسیده که ما کارگران با 
ایجاد شوراهای خود در محل زیست و کار پیگیر 
مطالبات خود باشیم. سرمایه و دولت آن در این 
کارزار در مقابل ما خواهند بود. زیرا این مبارزه 
و طرح این مطالبات برای آنها گران تمام خواهد 
شد. دولت سرمایه چاره این معضل را در سرکوب 
می بیند. لذا این شورا ها غیر ضد سرمایه داری 
چیز دیگری نخواهند بود. در این شوراها ما می 
آموزیم که صاحب نظر باشیم. دخالتگری کنیم. 
خالقیت خود را ارتقا دهیم. شاید امروزه بهترین 
و  درمانی  کادر  در  را  شوراها  اینگونه  مصداق 
پرستاران بتوان ایجاد کرد. مبارزات پرستاران با 
شرایط سختی که امروزه با آن روبرو هستند و 
عمدتا دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده ای 
دارند می بایست در این شوراها پیگیری گردد. 
کسی در این شوراها ناظر نیست و همه صاحب 

نظرند.
کارگر جوشکاری – سامان
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جنبش کارگری ایران در سال 1398، 
سال مبارزه و کشتار کارگران

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ابراهیم پاینده   /

هنوز سیل خانمان برانداز آغاز سال 98 اثرات 
خودرا بر زندگی، خانه و کاشانه محقر کارگران 
نشان نداده بود که افزایش قیمت مایحتاج، زندگی 
بخور و نمیر آنان را در نوردید و جز خاکستری 
انحصارات  دست  ها  تحریم  نگذاشت.  جای  بر 
سرمایه داری ایران را در تحمیل سیستم های 
قیمت گذاری دلخواه خود بر زندگی کارگران باز 
و بازتر ساخت، کل بهای گرانی ها را توده های 
کارگر می پردازند. اعتراضات و اعتصابات کارگران 
حوزه های گوناگون پیش ریز سرمایه همزمان با 
کاهش سود سرمایه داران بهانه ای شد که موج 
بستن مراکز کار و بیکاری هرچه انبوه تر کارگران 
شدت بیشتری از گذشته یابد. این موج با شدت 
هرچه تمام تر در فروردین ادامه داشت. سرمایه 
داران با این اقدام نه تنها جمعیت هر چه انبوه 
تری از کارگران را راهی برهوت گرسنگی و فقر 
می کردند بلکه بخصوص سعی داشتند از شدت 
اعتصابات کارگری بکاهند و دیگر کارگران را از 
عواقب اعتصاب بترسانند. هجوم دولت سرمایه 
به مفلوک ترین قشر کارگران یعنی کولبران  و 
بستن مرزهای غربی ایران خصوصا کردستان با 
کردستان عراق منجر به بیکاری هزاران کولبر و 
توده عظیمی از کارگران بازار گردید. در ادامه 
این روند، هجوم ضد بشری نیروهای آدم کش 
پاسداران مرزی به این کارگران آغاز شد. قابل 
سازمان  جنبش  یک  فقدان  در  که  است  ذکر 
یافته نیرومند شورائی و ضد بردگی مزدی و نبود 
صف مستقل کارگری، سرمایه داران کرد سفاک 
کوشیدند تا موج قهر کارگران عاصی از بیکاری و 
گرسنگی و تعطیل اشتغال و کشتار همزنجیران 

را به باتالق سودجوئی های کثیف آزمندانه خود 
پیوند زنند و ساز و کار قدرت خویش برای  کسب 
امتیاز از دولت سرمایه بنمایند. به همین گونه 
مرکزی  مناطق  زمین های کشاورزی  کارگران 
ایران به کشاکش میان سرمایه داران زمین دار 
کوچک با رقبای نیرومند آنها مانند سپاه، آستان 
قدس و تراست های مشابه بر سر آب و تقسیم 
آن، کشیده شدند. تعطیل کار و اخراج کارگران 
در ماه های بعد ادامه یافت اما این عمل فجیع 
و ضد انسانی کم کم به ضد خود یعنی بر علیه 
سرمایه داران و دولت آن ها تبدیل شد. هنگامی 
که کارگران گرسنه و بیکار آواره شهرها می شوند 
و هنگامی که بر خیل عظیم بیکاران افزوده می 
گردد با یک چشم بهم زدن با جرقه ای، آتش 
خشم آن ها بر علیه سرمایه به شورشی عظیم 
به  را  بردگی مزدی  نظام  تبدیل می گردد که 
آتش می کشد. اما حرکات کارگری در حوزه های 
مختلف و پراکنده ای صورت گرفته که عموما توده 
های وسیع و انبوه کارگری را در بر نمی گیرند. 
اعتراضات  و  اعتصابات  تعداد  کاهش  ی  ریشه 
کارگران در نیمه اول سال 98 در این است که 
بار مبارزه طبقاتی عموما بر دوش بخش کوچکی 
از طبقه کار ایران است. در همین هنگامی که 
توده های وسیع کارگران ایران فقر، سیه روزی 
و نا امنی شغلی وضعیت زندگی شان روز به روز 
وخیم تر می گردد بخش عظیمی از کارگران، 
کارگران صنایع نفت، پتروشیمی، صنایع فلزی 
و خودرو سازی ها و صنایع زیر مجموعه های 
وابسته آن ها با وجود وضعیت اسفبار اقتصادی 
و معیشتی خود در سکوت کامل و بدون اعتنا 
فردا  امروز  و  به مماشات  زنجیران خود  به هم 
بر  سکوت  راه  داران،  سرمایه  مقابل  در  کردن 

می گزینند. متاسفانه این پدیده و این سکوت 
در سال های اخیر به طرز چندش آوری ادامه 
یافته است. اما در همین تاریک زار کورسوهایی 
کم کم رخ می دهد بطوری که در آغاز نیمه دوم 
سال، تغییرات کمی و کیفی در مبارزات کارگران 
و بخصوص  اعتراضات  تعداد  صورت می گیرد. 
کارگران  و  گذارد  می  افزایش  روبه  اعتصابات 
بیش از گذشته علیه بازداشت ها و بیکار کردن 
اعتراض  و  اعتصاب  مبارزه،  وارد  همکاران خود 
علیه دولت سرمایه می شوند. فریاد کارگر زندانی 
آزاد باید گردد! در بسیاری واحد های کار و تولید 
منشی  دد  علیه  کارگران  نفرت  و  خشم  فریاد 
های سرمایه است. اما رژیم سرمایه بیکار نمی 
نشیند اکنون و از مدتی پیش سعی در محدود 
های  واحد  دیواری  چهار  در  اعتراضات  کردن 
کار و تولید از طریق محاصره محل کار بوسیله 
نیروهای تا دندان مسلح خود، شلیک گلوله و 
گاز اشک آور بر روی کارگران در این محدوده 
ها می نماید تا از حرکت توده های کارگر در 
شهرها، بستن جاده ها و راه آهن مواصالتی حمل 
و نقل سرمایه و بخصوص حمایت سایر کارگران 
از اعتصاب یکدیگر جلوگیری کند. از طرف دیگر 
سرمایه داران توسط نهاد های سازماندهی شده 
بوسیله دولت سرمایه تحت عناوین اتحادیه ها و 
شوراهای اسالمی کار سعی در متالشی کردن 
صفوف کارگران دارند. اگر اولی ها در رشد مبارزه 
کارگران رنگ باخته اند و دیگر کاربردی ندارند 
بخش  هارترین  توسط  کار  اسالمی  شوراهای 
طبقه حاکم به نقش آفرینی، پاشیدن تخم نفاق 
و تجزیه کارگران مشغولند. اگر ماشین سرکوب و 
نظامی سرمایه از بیرون و بطور فیزیکی به مقابله 
با کارگران می رود شوراهای اسالمی کار همچون 
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جزئی از این ماشین از درون و در هنگامی که 
زمزمه های اعتراضی در حال شکل گیری است 
وارد عمل می شوند و تالش می کنند کنترل 
با  و  گیرند  در دست  را  اعتراضات  و  اعتصابات 
عنوان کردن خواست های معین و برنامه ریزی 
شده از رشد ضد سرمایه داری جنبش کارگری 
بکاهند و در بسیاری موارد این جنبش را به وسیله 
ای در دست بخشی از سرمایه داران علیه بخش 
دیگر صف آرایی نمایند. اولین شعاری که این ها 
با نفس سمی و متعفن خود به میان کارگران می 
برند اعتراض به خصوصی کردن واحد های کار و 
تولید و وارد کردن دولت سرمایه به جرگه مالکان 
است. این ها وانمود می کنند که همه مشکالت 
کارگران از عدم حضور دولت سرمایه در مالکیت 
واحد های کار و تولید است لذا سعی دارند همه 
نیرو و توجه کارگران را به بازی میان ارگان های 
مختلف سرمایه اعم از پارلمان، دولت و نهاد های 

دیگر قدرت سرمایه جلب کنند. 
اعتراضات  و  اعتصابات  تعداد  که  وجودی  با 
کارگری در آبان نسبت به ماه پیش و نیز سال 
پیش در همین ماه کاهش چشمگیری داشت 
گرسنگی،  فقر،  علیه  بر  کارگران  اعتراضات  اما 
بیکاری، آزادی کشی ها، سبعیت ها و اجحافات 
سرمایه، و دولت سرمایه داری ایران در صحنه 
ای نه چندان متفاوت اما گسترده تر و با خشم 
و نفرتی تماما طبقاتی، در خیابان ها، کوچه ها 
و محالت کارگری اهم شهرها ادامه یافت. ریشه 
تمامی شورش آبان کارگران همان بود که ماه ها 
و سال ها به انفجار اعتصابات و اعتراضات از درون 
کارخانجات و مراکز کار، انجامیده بود. خیزش و 
با پدیدۀ  شورش توده های کارگر دی ماه 96 
ناگهانی و خودجوش خود  اعتراضی  حرکتهای 
نیز طبقه حاکمه و اپوزیسیون رفرمیستی راست 
و چپ را نه تنها غافلگیر کرد بلکه دست رد بر 
تمامی ترفند های آن ها در به کنترل درآوردن 
و سکوی پرش به قدرت، زد. یکی از ویژگی های 
بارز شورش آبان خشم طبقاتی و نفرت از نظام 
جور و ستم سرمایه داری است بوجهی که سران 
رژیم نیز ازهمان ابتدا به برد و عمق این خشم پی 
بردند. فرمانده عملیات سازمان بسیج می گوید: 

واقعا فقط خدا نظام و نیروهایش را نجات داد! 
اعتراضات در ایران در طی 7 روز )24 آبان تا 30 
آبان ماه 98( در حداقل 107 شهر ایران گسترش 
به آتش  بانک  اعتراضات، 400  این  یافت. طی 
کشیده شد، ساختمان های دولتی، پایگاههای 
ائمه  دفاتر  مناطق  بعضی  در  و  بسیج  و  پلیس 
توده  خشم  هدف  علمیه  های  حوزه  و  جمعه 
های کارگر قرار گرفتند. رژیم سرمایه در برابر 
این نفرت طبقاتی دست به کشتار چندین هزار، 
دستگیری بیش از ده هزار کارگر و مجروح کردن 
هزار هزار توده های جان به لب رسیده نمود. 
ترکیب طبقاتی شورش آبان ماه 98 تا حدودی 
دی  ترکیب  همان  ادامه  واضح تر  و  مشخص تر 
ماه دو سال پیش است،. عموما جوانان فرزندان 
انتشار  جنبان،  سلسله  کارگری  های  خانواده 
دهنده و پیش برنده آن هستند. این بار شهرهای 
شورش  به  دست  کشور  سرتاسر  در  کوچک  
اصلی  های   خیابان  بزرگ  در شهرهای  زده اند، 
شهر به تصرف توده های معترض به نظام سرمایه 
درآمده است، کارگران ساکن محالت فقیرنشین، 
می کنند.  احساس  پیش  از  فقیرتر  را  خود  که 
شهرک های  و  شهرستان های  میان  این  در 
در  را  نقش  بیشترین  کالن شهرها  حاشیه ای 
پیشبرد اعتراضات و خیزش به عهده دارند. به 
شهرستان های  تهران  استان  در  نمونه  عنوان 
اسالمشهر، نسیم شهر، شهریار، رودهن، بومهن، 
شهرک  و  ورامین  رباط کریم،  قلعه حسن خان، 
اندیشه برای چندین روز متوالی محل درگیری 
توده های کارگر و نیروهای سرکوب بوده است. 
همچنین اعتراضات در سه  راه آدران و اسالم شهر. 
این شهرهای حاشیه ای محل زندگی کارگرانی 
است که بدون هیچگونه امکانات شهری بوجود 
آمده اند و فقط بیتوته ای هستند که کارگران 
بختی  بد  و  گرسنگی  فقر،  منتهای  در  ساکن 
شب را به روز می کنند تا برای تهیه لقمه نانی 
در روز راهی شهرها شوند. یکی از ویژگی های 
خیزش توده های کارگر در آبان برهم خوردن 
»نظم« سرمایه، از رسمیت افتادن ساعات اداری 
و زمان های کار بود. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، 
بسته  شدن بازار، لغو مسابقات ورزشی و در عین 

افتادن شبکه حمل و نقل و قطع  از کار  حال 
ارتباطات اینترنتی و دیجیتالی آن هم در ظرف 
دیگر سخن،  به  است.  بی سابقه  اتفاقی  روز  دو 

توقف عمومی تولید و گردش سرمایه در ایران!!
با تمامی این ها که گفتیم، اگر از کمبودهایمان 
و از آن چه انجام نداده ایم نگوییم هیچ درسی از 
این جان فشانی، شجاعت ودلیری سرمایه ستیز 
نگرفته ایم. اولین نکته بارز اینکه به مانند شورش 
دی دو سال پیش، فاقد یک سازماندهی شورایی 
سرمایه ستیز بودیم که آحاد ما کارگران را در 
دل جا دهد، سازمان دهد، تجربیات ما را به نسل 
بعدی منتقل نماید و از همه مهمتر شورش ها 
و خشم طبقاتی مارا علیه سرمایه، دولت سرمایه 
آن  سرکوب  جهنمی  های  اختاپوس  و  داری 
حفاظت کند. ما همه آحاد یک طبقه ایم و می 
توانیم و باید بتوانیم که همانطور که برای سرمایه 
به  و  نمائیم  می  توزیع  کنیم،  تولید می  داران 
فروش می رسانیم و حاصل سود آن را به جیب 
سرمایه داران می ریزیم تا با آن چماق سرکوب 
مارا سنگین تر، کشنده تر و بی محاباتر کنند، 
زندگی  محالت  کنیم.  سازماندهی  نیز  را  خود 
خودرا بدون دخالت عمال سرمایه رتق و فتق 
نماییم. ما می توانیم فروشگاه ها، مساکن سرمایه 
داران، مراکز بهداشت را از چنگ اداره سرمایه 
داران در آوریم و خود به نفع توده های کارگر 
راه اندازی نماییم. کارگران شرکت های بزرگی 
نظیر هفت تپه، آذرآب، واگن سازی اراک، فوالد 
اهواز هم اکنون و از مدت ها پیش می توانستند 
کنترل تولید را بدست گیرند، خود تولید کنند، 
کالس  خرج  خانواده،  و  خود  روزانه  نیاز  سهم 
درس کودکان، ایاب وذهاب، بهداشت و درمان، 
تفریح و داشتن یک زندگی انسانی و با شرافت 
را از آن کم کنند و مابقی را به کار اندازند. اما در 
عوض کارگران این واحد های تولید چه کردند، 
ماه ها و شاید سال ها به درگاه سرمایه، سرمایه 
داران و دولت آن ها به استغاثه و تمنا ایستادند و 
شعار دادند که شاید دولت سرمایه داری به ترحم 
آید و کنترل تولید را بدست گیرد. این ها در 
حالی انجام می شد که فرزندان همین کارگران 
یا بخشی دیگر از آحاد کارگری در همین روزها 
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درصد اعتصابات 
از کل جمع اعتصابات کل 

اعتراضات سال 

23 259 1130 1395

33 413 1240 1396

55 910 1662 1397

51 532 1041 1398

بر سنگفرش خیابان ها با سنگ و چوب به نبرد طبقاتی علیه همین دولت 
دژخیم دد صفت سرمایه می رفتند، جان می دادند، گروه گروه زخمی 
می شدند، دستگیر می شدند و راهی سیاه چال های مخوف همین 
دولت سرمایه می گردیدند. با وجودی که کارگران در بسیاری شهرها به 
فرشگاهای زنجیره ای دست یافتند و این مراکز را از چنگال سرمایه داران 
در آوردند و محصوالت آن ها را میان توده های نیازمند تقسیم کردند 
و یا در برخی مراکز سیستم های برق را به تصرف در آوردند. با وجودی 
که شورش کارگران آبان از قابلیت تصرف مراکز کار و تولید برخوردار 
بود و می توانست دست به تصرف خانه های خالی سرمایه داران بزند و 
بسیاری کارهای دیگر انجام دهد اما برای این اهداف قوای سازمان یافته 
نداشت، منظور شوراهای کارگری ضد سرمایه داری است که بر اراده آحاد 
کارگران استوار است. و به همین سبب مورد تهاجم فاشیستی قوای رژیم 
سرمایه قرار گرفت و درهم کوبیده شد. اما از عظمت آن چیزی کم نمی 
شود که چگونه این توده عظیم در مدت یک هفته چرخ تولید بسیاری از 
نهاد های سرمایه، مدارس، دانشگاه ها و کلیت نظام را به ورطه تعطیلی 
می کشند، به بانک های سرمایه حمله می برند، نهاد ها و ارگان های 
اختاپوسی تبلیغات اسالمی را به آتش می کشند و غیره و غیره، و در 
تمامی این اقدامات خود بسان یک طبقه عمل می کنند و درست همین 
باعث وحشت سرمایه داران و دولت آن ها نه فقط در ایران بلکه سران 
سرمایه داری جهان می گردد. ترامپ به نصیحت نظام اسالمی سرمایه 
می افتد، اروپا از وحشت گسترش مبارزه طبقاتی سکوت مرگ را پیشه 
می کند و بر طبل اقدامات الزم برای حفظ برجام )بخوان حفظ نظام 
سرمایه داری ایران از زیر ضربه های احتمالی توده های کارگر( می کوبد .

در ماه های بعد از شورش آبان بخش اعظم اعتراضات و اعتصابات پیرامون 
کاهش بیشتر و بیشتر دستمزدها، گسترش فقر و هزینه های گزاف و روبه 
افزایش خورد و خوراک نازل زندگی، کارگران را به جنبش وا می دارد. 
با اعتراضات و شورش خونین کارگران در سراسر ایران در آبان این سال، 
موضوع نیرو و قدرت کارگران هنوز یکی از مهمترین موضوعات طبقه 
سرمایه دار، دولت آن و اپوزیسیون های بورژوایی داخل و خارج است. این 
رویداد مهم دوران ساز چشم و گوش این طبقه و تحلیل گران رنگارنگ 
آن را به نیروی طبقه کارگر بیش از پیش باز کرد. متاسفانه ما کارگران از 
چنین تحول بزرگی در مبارزه طبقاتی خود علیه نظام سرمایه درسهای 
باید و شاید را نگرفتیم. یکی از ویژگی های بارز و شاید مهمترین آن ها 
حضور طبقاتی و بدون مرز بندی تقسیم کار سرمایه دارانه، کارخانه ای و 
واحد کار توده های کارگر در نبرد با سرمایه داران و دولت آن بود. تاسف 
از این است که ما کارگران این همه پیشرفت در برهه زمانی کوتاه را هنوز 
غنیمت نشمرده ایم و یک راست هر گروه کارگری به واحد های کار و 
تولید خود بازگشتیم و بسان گذشته به اعتراضات و اعتصابات پراکنده، 

بدون همبستگی طبقاتی و ناچارا ضعیف و بی اثر خود ادامه می دهیم.
کل  رشد  کند:  می  روشن  ما  برای  را  شرح  بدین  نتایجی  زیر  جدول 

اعتراضات در سال 96 نسبت به سال 95 فقط 9 درصد بوده، حال 
آن که رشد اعتصابات سال 96 نسبت به سال قبل از آن 59 درصد 
بوده است. همین روند با شدت بیشتر و گسترده تر در سال 97 ادامه 
یافته است بطوری که رشد اعتراضات سال 97 نسبت به سال قبل آن 
34 درصد است حال آن که اعتصابات سال 97 دو برابر )120 درصد( 

سال 96 می باشد.

همه این ارقام از تعالی و تکامل جنبش کارگری ایران حکایت دارد. 
ذکر یک نکته در مورد ارقام اعتراضات سال 98 ضروری است )این 
نکته در مورد سال 96 نیز صادق است( و آن این که خیزش کارگران 
و بیکاران خیابان در ماه آبان این سال، شورشی که سلسله جنبان آن 
نیروی جوان کارگری و فرزندان خانواده های کارگر، توده های فقیر 
کارگر شهرها انتشار دهنده و پیش برنده آن بودند و به تعطیل عملی 
کار و تولید منجر شد، در این جا منظور نگردیده و ارقام جدول و 
نمودارها شامل آن بخش از جنبش کارگری است که ریشه مستقیم 
در واحد های کار و تولید دارند و از همان جا نیز آغاز می گردند. این 
جدایی فقط به منظور مقایسه حرکات کارگری مشابه انجام شده است. 
پیداست شورش صدها هزار کارگر هر چند در زمانی محدود نه تنها 
تاثیری بزرگ بر اعداد فوق می گذارد بلکه از آن مهمتر تاثیری ژرف بر 
افکار توده های کارگر، عیان شدن قابلیت های آنان بر خودشان و روند 
آینده جنبش کارگری دارد و تشت رسوایی دولت سرمایه و نهاد های 

آن را از بام بر زمین می اندازد. 
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