روز کارگر و
کارگران ایران
کارگران ضد سرمایهداری / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
اول ماه مه روزی است که کارگران امریکا در یک خیزش سراسری علیه
ساعات طوالنی کار روزانه و شدت استثمار ،چرخ تولید را در  1200کارخانه
امریکا از چرخش باز داشتند .فقط در شهر شیکاگو  90هزار کارگر دست
از کار کشیدند و علیه سرمایه وارد میدان شدند .روز اول ماه مه یادمان آن
رخداد عظیم است.
هم اکنون جنبش کارگری جهانی ازجمله در ایران وارث شکستهای بزرگ
تاریخی است و مدام در حال عقب نشینی و پسرفت است .روزگاری برای
 8ساعت کار اعتصاب میکردیم ،حال روزانه کار 16ساعته و کار دوشیفتی

را فرصت بقای زندگی میخوانیم .برای زندگی متعالی تر مبارزه میکردیم،
اینک حصول دستمزدهای معوقه و افزایش مزدها برابر با نرخ تورم! کل
آرزوی ما شده است .از ماه مه سال پیش تا ماه مه امسال کل مطالبات
ما دریافت دستمزدهای ماهها به تعویق افتاده و چند تومان افزایش بهای
نیروی کار بوده است .برای همین خواستهای محقر ،صدها اجتماع اعتراضی
بر پا نموده ایم .دهها اعتصاب را سازمان داده ایم .روزها در مقابل مجلس
سرمایه تجمع کردیم .هزاران عریضه و شکوائیه تسلیم دولت سرمایه
نمودیم .به همه اینها دخیل بسته ایم و در بارگاه قدرت آنها بست نشسته
ایم .کل این کارها را انجام داده ایم اما حاصل این اعتراضات ،اعتصابات،
بست نشینیها وعریضه نگاریها چه بوده است؟ در بهترین حالت از چندین

ماه دستمزدهای معوقه یک ماه را گرفته ایم!! تا کجا قرار است عقب
بنشینیم؟ راه خالصی از این جهنم در کجا قرار دارد؟ این حرف درست
است که طبقه سرمایهدار کل قدرت اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،پلیسی،
فرهنگی ،دولتی ،قدرت شستشوی مغزی و همه اشکال قدرت سرمایه را
دارا است ،اما اینها دلیل واقعی شکستها ،عقب نشینیها و ذلتها نیست.
سرمایهداران قدرت دارند اما هر چه سرمایه در هر کجای این جهان هست
توسط تودههای طبقه ما تولید شده است .ما خالق کل سرمایههای دنیا
هستیم و بر همین اساس ،آفریننده واقعی تمامی قدرت اقتصادی ،سیاسی،
دولتی ،نظامی ،پلیسی ،فرهنگی یا هر شکل دیگر قدرت سرمایه میباشیم.
معضل آنست که ما این قدرت را هیچگاه به صورت واقعی علیه سرمایه
اعمال نکرده ایم .راز بدبختیها اینجاست .ما از این توان برخورداریم که
چرخه تولید سود و سرمایه را مختل سازیم ،از چرخش باز داریم ،به ورطه
تعطیلی و نابودی اندازیم .این تنها راه رهائی ما از این وضع است.
باید دست به دست هم دهیم .معنای درست دست در دست هم نهادن،
متشکل شدن قدرت طبقه ما علیه سرمایه در درون شوراهای کارگری

سرمایه ستیز است .طبقه ما همیشه و همه جا در حال اعتراض و مبارزه
است .همین اعتراضات ،مبارزات و همدلیها و ارتباطات را بستر تشکیل
شوراهای ضدسرمایهداری کنیم .برای برپائی این جنبش نیازمند نوشتن
مرامنامه ،اساسنامه و آویختن به حزب یا هیچ نیروی باالی سر خود
نیستیم .جنبشی که اعتراضات ،اعتصابات ،خیزشها ،روابط ،همراهیها و
همه اشکال ابراز وجود اجتماعی ما را محتوای ضد سرمایهداری میبخشد.
بساط قانون و قرار و نظم سرمایه را درهم میپیچد .در جنبش شورایی،
مبارزه برای دستمزد بیشتر ،بهبود شرایط کار ،بهداشت و درمان و آموزش
رایگان ،مبارزه علیه نابرابریهای جنسی ،کار کودك و آلودگیهای زیست
محیطی را سنگرهای متصل جنگ علیه سرمایه سازیم.

اردیبهشت 1399

از آتش کوره ها ات موج هریرود،
از فاشیمس انزی ات فاشیمس اسالیم
قرار بود و قرار است که کل کارگران دنیا قدرت طبقاتی واحد و یک تنه ای
علیه کل نظام سرمایهداری و طبقه درنده سرمایهدار جهانی باشند .بیرق
رهائی انسان را انترناسیونالیسم سرخ ضد کار مزدی توده کارگر افراشت.
اما کارگران بسیار سریع این بیرق را در سیاهی زار دهشت زای رفرمیسم
راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ نمای حزب محور لنینی گم کردند .در
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غیاب میدان داری رادیکال آنان ،این ارتجاع هار و وحشی بورژوازی بود
که سوار موج قهری و سرشتی جهانی شدن سرمایه ،انترناسیونالیسم هم
سهمی گرگ وار ،اشتراک آمیز ،سبعانه ،متحد و جنگ افروزانه استثمار کل
کارگران دنیا را برپا کرد .تاریخ سرمایهداری همامیز با تمامی بلوک بندیها،
تخاصمات و جنگ افروزیهای قهری و ذاتی این نظام ،تاریخ استثمار اخوت

متحد شوید!

////////////////////

وار ،جنگ آمیز ،مشاع و انفجاری چند میلیارد کارگر جهان توسط
کل سرمایه جهانی گردید .سرمایه در بطن و متن این شرایط،
الجرم و گریزناپذیر هر روز منطقه ای ،کشوری ،گوشه ای یا قاره
ای را حتی در قیاس با نقاط دیگر ،آشویتس وارتر ،خونبارتر ،رعب
آورتر و غیرقابل سکونت تر ساخت .کرهها ،ویتنامها ،دومینیکنها،
سومالیها ،اریترهها ،سودانها ،موزامبیکها ،کنگوها ،افغانستانها،
عراقها ،بالکانها ،لیبیها ،یمنها ،سوریهها ،لبنانها و تا چشم
کار کند از این نوع کانونها آفرید .کاروانهای بدون هیچ انتهای
آوارگان ،مهاجران ،پناهندگان!! ،جنگ زدگان ،بیکاران ،دوزخیان،
نفرین شدگان در مساحتی به وسعت کل کره زمین راه انداخت.
این کاروانهای فاقد ابتدا و انتها را ساز و کار فشار قهرآمیز
اقتصادی بر کل طبقه کارگر بین المللی و تنزل بی مهار بهای
همه جا نازل و شبه رایگان نیروی کار ساخت .کارگران سراسر
جهان کنار هم قرار گرفتند!! اما نه در بین الملل
رادیکال ضد کار مزدی که به عنوان آوارگان و بی
خانمانان پناهنده آستان قدرت بورژوازی ،نه برای
جنگ علیه سرمایه که برای نجات از گرسنگی
مرگ آور ناشی از بیکاری ،نه برای افراشتن بیرق
پیکار متحد طبقاتی که برای رقابت با همزنجیران
در پهنه فروش نیروی کار و یا حتی اعتصاب
شکنی به نفع وحوش درنده بورژوازی .سرنوشت
کارگران دنیا و جنبش کارگری جهانی زیر فشار
قهر سرمایه در یک سو و رفرمیسم راست اتحادیه
ای یا چپ نمای حزب محور چنین گردید .اینکه
در این گذر بر طبقه کارگر دنیا چه رفته است
نیازمند کتابها و کتابخانهها بحث است .نیازمند کالبدشکافی
جنایات سرمایه در نقطه ،نقطه جهان ،از ژرفترین نقطه دریاها
تا قعر آسمانها است اما در این میان بخشی از طبقه کارگر بسیار
سهمگین تر و هولناک تر عواقب فاجعه بار رویدادها را تحمل
کردند .کارگران افغان به این بخش تعلق دارند .فقط به تاریخ 50
سال اخیر سرمایهداری ایران نظر اندازیم .سهم بسیار عظیم و غول
آسائی از کل سرمایه طبقه سرمایهدار و دولت سرمایهداری ایران را
کارگران افغان تولید کردهاند .از گذشتههای دور که بگذریم ،فقط
از دهه  50تا امروز همواره میلیونها کارگر افغان با محقرترین و
ناچیزترین بهای نیروی کار کوهساران عظیم سرمایه را آفریده
و تسلیم وحوش اسالمی یا آریامهری سرمایهدار نمودهاند ،هیچ
کاخ ،مجتمع یا مستغالت سرمایهداران نیست که دست کارگر
افغان ،دستهای پینه بسته کودکان لخت و عور و گرسنه و بدون
پای پوش افغان در چیدن سنگهایش شریک نبوده باشد ،هیچ
سنگ بری ،آجرپزی ،شیشه سازی نیست که صدها کارگر افغان
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با روزانه کار  16ساعتی و بیشتر در آن به وحشیانهترین شکلی استثمار
نشده باشند ،هیچ مدرسه ای نیست که راه را بر آموزش کارگران افغان سد
نساخته باشد ،هیچ بیمارستان یا درمانگاهی نیست که مالکانش با نگاهی
فاشیستی ،ضد انسانی و جنایتکارانه کارگران بیمار افغانی را طرد و محکوم
به مرگ نکرده باشند .هیچ سرمایهدار نانوائی نیست که کارگر گرسنه زن،
مرد یا کودک افغان را از ابتدای صف به انتهای آن هل نداده و آماج بی
شرمانهترین و شنیعترین تحقیرها نساخته باشد .هیچ سپاهی ،بسیجی،
پلیس ،ارتشی ،لباس شخصی یا ساواکی نیست که در این  50سال تمامی
قهر ،سبعیت و توحش نسخه پیچی سرمایه را بر سر کارگران زن ،مرد
و کودک افغان فرو نریخته باشد .هیچ کارگر افغان از خردسالترین تا
پیرترین نیست که برای رفتن به میدان جنگهای جنایتکارانه میان رژیم
اسالمی و رقبا زیر فشار قرار نگرفته باشد .این قصه مسلما سر دراز دارد،
آنچه در روز جمعه  19اردبهشت در مورد دهها کارگر افغان در «هریرود»،

در نقطه ای از مناطق مرزی رخ داد نیز صرفا لحظه ای و حلقه ای از کل
جنایات بورژوازی ایران و رژیم درنده اسالمی سرمایه علیه این کارگران
است 40 .کارگر بیکار ،کرونا زده و گرسنه افغان در جستجوی جائی برای
فروش نیروی کار و به دست آوردن لقمه ای نان برای خانوادههای خود
از جهنمی به جهنم دیگر وارد شدهاند .چکمه پوشان مسلح و دژخیم
جمهوری اسالمی آنها را دستگیر و زیر فشار وحشیانهترین شکنجهها،
اهانتها ،تحقیرها و خفتها قرار دادهاند .تمامی آنچه را که سیره ،سنت و
رسم فاشیسم یا سبعانهترین دولتهای فاشیستی است علیه این کارگران
اعمال کرده اند و سرانجام پس از همه این بربریتها ،نفرین شدگان کارگر
را طعمه امواج هریرود ساختهاند .اگر اسالف نازی آنها کارگران را به
کورههای آتش میانداختند ،اینان خفه ساختن در میان موجها را ساز و
کار خویش برای کشتار کارگر آواره افغان نمودهاند .از جنایات جمهوری
اسالمی که بگذریم .سکوت تودههای کارگر ایران در مقابل این توحش
بورژوازی نیز موضوعی است که قطعا قابل بیشترین مالمتها و سرزنشها
است .این سکوت شایسته جنبش کارگری نمیباشد.
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متحد شوید!
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آرزوهای محال رسمایه داران
و حرست کارگران!!
کارگران ضد سرمایهداری / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
از آغاز پیدایش نظام سرمایهداری ،آرزو و خواب
و خیال سرمایهدار هر جامعه ای این بوده است
که روزی کشورش صنعتی ترین ،مدرنترین
و پیشرفتهترین قطب سرمایه جهانی باشد.
سرمایهداران از راستترین تا چپترین ،تاریخا
این تصور را داشته اند و دارند که گویا در دنیای
سرمایهداری ،همه یا اکثر کشورها میتوانند هم
سطح و هم تراز یکدیگر رشد و گسترش یابند و
بطور مثال هم ردیف آلمان ،سوئد ،فرانسه ،امریکا
و ژاپن گردند .چنین چیزی خیالبافی است.
هستی سرمایه و خود نظام سرمایهداری آنرا
محال و غیر ممکن ساخته است.
هدف تولید در سرمایهداری صرفاً سود و کسب
سودهای هرچه بیشتر است .برهمین اساس
سرمایه راه عرصه و رشته ای ،راه نقطه و کشوری
را پیش میگیرد که سودآورتر باشد .این شیوه
تولید به همین دلیل محکوم به رشد نامتوازن
و ناهمگون است .عالوه بر این علت بنیادی،
ناممکنی هم ترازی و یکسانی کشورها علت
اساسی دیگری هم دارد.
در نظام سرمایهداری صاحب سرمایه ،وسایل
و ابزار کار(سرمایه ثابت) را با نیروی کار کارگر
(سرمایه متغیر) در هم میآمیزد .ارزش سرمایه
ثابت به مقدار مصرفش در روند کار به کاالی
جدید انتقال مییابد .سرمایه ثابت مولد هیچ
ارزشی نیست .آنچه ارزش تازهای میآفریند
نیروی کار کارگر است که خالق محصول تازه و
مولد ارزش است .تفاوت ارزشی که کارگر آفریده
و آنچه به عنوان دستمزد به او داده میشود،
ارزش اضافه است .اساس و بنمایه در شیوه تولید
کاپیتالیستی همین ارزش اضافه است که سود را
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برای صاحب سرمایه فراهم میسازد و استمرار
چرخه تولید و انباشت سرمایه را تضمین میکند.
کار مورد نیاز برای تولید یک کاالی معین هم در
واقع متوسط زمان کار (کار اجتماعا الزم) برای
ایجاد آن محصول در سطح معین تکامل ابزار
تولید و درجه بارآوری کار است .هرسرمایهدار
برای رشد و گسترش سرمایه خود ،برای افزایش
ارزش اضافهها ،دو راه را برمی گزیند ،اول اینکه
ساعات کار را افزایش و دستمزدها را کاهش
دهد و دوم اینکه از علم و تکنیک برای بارآوری
هر چه بیش تر کار ،تولید حداکثر اضافه ارزش
توسط حداقل نیروی کار ،بهره گیرد .اقتصاددانان
و متفکرین سرمایهداری که کارشان پرده
انداختن بر سرچشمه واقعی سودها و اضافه
ارزشها است با راه اندازی جعل و تحریفها ،از
نقش تکنولوژی پیشرفته تر در تولید نجومی تر
سود سخن میگویند! گویا تخصص علمی باعث
رویش سودهای عظیم تر میگردد! اما سرمایه
ثابت سوای کار مرده متراکم شده کارگر هیچ
چیز دیگر نیست و هیچ ارزش نوینی ایجاد
نمیکند .به این ترتیب طی گسترش سرمایه در
طول زمان آنچه اتفاق خواهد افتاد رشد فزاینده
سرمایه ثابت و کاهش بیشتر تعداد نیروی کار
است .تاریخ سرمایهداری ،تاریخ افزایش اجتناب
ناپذیر ترکیب ارگانیک سرمایه ( نسبت سرمایه
ثابت به متغیر) است .بنابراین در چرخه سراسری
هرکشور و در سطح بین المللی به دلیل شرایط
تاریخی و سطح تکامل تکنیک و ابزار کار
شاهد سطح ترکیب ارگانیکهای باالتر در کنار
ترکیبهای نازل تر خواهیم بود .این چیزی
نیست که هیچ سرمایهدار یا هیچ نهاد و دولت
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سرمایهداری برای آن تصمیم گیرد و برایش
برنامه ریزی کند.
حال برای لحظه ای به آنچه که حاصل جمع
ارزش اضافی ساالنه تولید شده توسط تمامی
آحاد کارگران جهان است دقت کنیم .این اضافه
ارزشها را در هیئت میلیونها یا میلیاردها ساعت
کار اجتماعا الزم پیش چشم خود مجسم سازیم.
حقیقت این است که کل ارزشها و الجرم تمامی
اضافه ارزشهای انباشته و جاری در دنیا ،زمان
کار مصرف شده کل آحاد تودههای کارگر جهان،
مستقل از ساده یا مرکب بودن ،بارآوری کامال
نازل یا خیلی باالی این کار و مستقل از آسیائی،
امریکائی ،افریقائی ،امریکای التینی یا اروپائی
بودن انجام دهنده آن کار است .برای ادامه
بحث به مارکس رجوع میکنیم« :با وجود اینکه

سرمایهداران قلمروهای مختلف تولید هنگام
فروش کاالها ارزش سرمایه به کار رفته در تولید
را بازیافت میکنند ،ولی آنها اضافه ارزش یا سود
تولید شده در هنگام تولید این کاالها در قلمرو
خاص تولیدی خود را بازیافت نمیکنند ،بلکه به
نسبت سرمایه شان از کل سرمایه اجتماعی ،فقط
آن مقدار اضافه ارزش یا سود از اضافه ارزش یا
سود کل را به دست میآورند که به وسیله کل
سرمایهها در همه قلمروهای تولیدی در یک
زمان معین تولید گشته است و به طور یکسان
نصیب هر واحدی از این سرمایه کل میشود(».
مارکس ،کاپیتال ،جلد سوم) سرمایهداران به
گفته مارکس ارزش سرمایه به کار رفته خود
در تولید را باز پس میگیرند اما آنچه به صورت
اضافه ارزش دریافت میکنند صرفا سهمی است
که از کل اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه
کارگر جهانی نصیب خود میسازند.
حجم سرمایههای ثابت عظیم تلنبار شده در
صنایع گوناگون و انباشته در بانکهای جهان
همگی تشنه تصاحب کل زمان کار اضافی انجام
یافته توسط کل تودههای کارگر دنیا هستند.
اینکه هر بخش از سرمایه جهانی یا هر کدام از
تراستها ،بنگاهها و مؤسسات سرمایهداری چه
میزان از این زمان کار اضافی یا ارزش اضافهها
را به چنگ میآرد موضوعی است که تکلیفش
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در بازار سرمایهداری و در پروسه رقابتهای میان
سرمایهها مشخص میگردد .یک نکته در این
گذر مهم است .ارزش محصوالت با زمان کار
متبلور درآنها تعیین نمیشود ،توسط زمان کار
اجتماعا الزم موجود درآنها معین میگردد.
رقابت میان سرمایهها تکلیف قیمت تولیدی و
درهمین راستا میانگین کار الزم اجتماعی نهفته
در کاالها را تعیین میکند .در همین پروسه
است که سرنوشت توزیع کل زمان کار اضافی،
کار اضافی یا کل اضافه ارزشهای تولید شده
توسط کارگران جهان میان سرمایهداران هم
معلوم میشود.
حجم غول آسای اضافه ارزش هائی که در
این یا آن کشور توسط تودههای کارگر تولید
میگردد ،هیچ مشخص نیست که چه میزانش

صید سرمایههای داخلی و چه مقدارش شکار
صیادان سرمایهدار کشورهای دیگر شود .یک
چیز روشن است ،شیب سرازیری این اضافه
ارزشها از قلمروهای دارای ترکیب ارگانیک
پائین تر و بارآوری کار نازل تر به سوی حوزههای
دارای ترکیب ارگانیک باالتر و بارآوری کار افزون
تر بسیار تند است .نتیجه مستقیم و جبری این
تفاوتها ،شکافهای عمیق رو به افزایش میان
بخشها و کشورهای مختلف سرمایه جهانی
است.
سرمایهداری در هستی خود دارای رشد ناهمگون
و نامتوازن است .این تشتت و گسیختگی جزء
جدانشدنی هستی سرمایه است ،درعین حال
بخشهای مختلف سرمایه اجتماعی یک کشور
و کل سرمایه جهانی نمیتوانند دارای بارآوری
کار همتراز ،قدرت رقابت نزدیک به هم ،ترکیب
ارگانیک مشابه ،نسبت همانند در اجزاء صنعتی
و تجاری ،میزان متقارن واردات و صادرات و نوع
این نوع همانندیها باشد .تصور اینکه روزی در
نظام سرمایهداری ،همه خودروسازیها جنرال
موتورز ،تویوتا ،فولکس واگن ،همه بانکها «بانک
صنعتی و بازرگانی» چین »HSBC« ،انگلیس
و همه دنیا چین و آلمان و امریکا شوند ،نقض
هستی سرمایهداری است .البته هیچ محال
نیست که روزی مثال سرمایه اجتماعی ایران

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

موقعیتی مشابه سرمایه اجتماعی امروز ژاپن یابد،
در این حالت حتما بخشی از سرمایه بین المللی
که موقعیت ژاپن را دارد باید به ورطه روز ونزوئال،
یونان ،آرژانتین ،شیلی یا ایران سقوط کند.
سرمایهداران این خیاالت و توهمات را در ذهن و
شعور کارگران نیز کاشتهاند .کم نیستند کارگران
شستشوی مغزی شده که تصور میکنند
کارگران آفریقا ،آسیا ،آمریکای التین میتوانند
در چهارچوب هستی سرمایه ،به رفاه و امکانات
کارگر آلمانی و اسکاندیناوی دست یابند .حتا
اینکه کارگران کشورهای پیشرفته میتوانند
همین معیشت روز خود را هم حفظ کنند

این طبیعی است که سرمایهداران،
اقتصاددانان و سیاستمداران
فریبکار سرمایهداری عربده
سردهند که گویا هر چه کارگران
بیشتر تولید کنند ،هر چه عظیم
تر صنعت را رشد دهند ،هر چه
سرمایهها را پرسودتر و نیرومندتر
سازند ،به همان میزان هم مزد
افزون تر ،زندگی راحت تر ،رفاه
متعالی تر و آزادیهای سیاسی و
حقوق مدنی بیشتر نصیب خود
میسازند!! شنیدن این جعلیات و
دروغها از زبان صاحبان سرمایه
و اندیشمندان بورژوازی ،عادی
است اما زمانی که عده ای کارگر
همین حرفهای رسوا ،مسموم
و ساخته و پرداخته بورژوازی
را خورد همزنجیران خویش
میدهند ،فقط و فقط ابعاد
شستشوی مغزی شدن و شعور
باختگی خود را جار میزنند.

عوامفریبی محض است .اثبات ماجرا نیازمند
تئوریبافی نیست .کدام نقطه از این بخش دنیا
را میتوان پیدا کرد که وضع خورد ،خوراک،
پوشاک ،دارو ،درمان ،محیط زیست ،آموزش و
بهداشت کارگرانش هر ماه از ماه پیش بدتر نشده
باشد؟! تازه هنوز آغاز کار است و طوفانهای
بحران سرمایهداری در راه است .اگر کارگری در
هر گوشه این جهان روز بهتری میجوید هیچ
چاره ای ندارد جز آنکه نابودی سرمایهداری را
آرمان و افق مبارزات خود سازد .اصوال سرنوشت
زندگی ،کار ،معاش ،رفاه اجتماعی« ،حقوق
انسانی» و آزادیهای سیاسی طبقه کارگر ایران یا
هر جامعه دیگر در هر کجای جهان سرمایهداری،
هیچ ربط اساسی به سطح بارآوری کار و پیشرفت
صنعتی ،ترکیب ارگانیک سرمایهها ،قدرت رقابت

و نرخ سود کم تر یا بیشتر سرمایه اجتماعی ندارد.
اینها را در هرجامعه ای ،فقط و فقط چگونگی
آرایش قوای مبارزه آنها در مقابل طبقه سرمایهدار،
دولت سرمایه و نظام سرمایهداری تعیین میکند.
این طبیعی است که سرمایهداران ،اقتصاددانان
و سیاستمداران فریبکار سرمایهداری عربده
سردهند که گویا هر چه کارگران بیشتر تولید
کنند ،هر چه عظیم تر صنعت را رشد دهند ،هر
چه سرمایهها را پرسودتر و نیرومندتر سازند ،به
همان میزان هم مزد افزون تر ،زندگی راحت تر،
رفاه متعالی تر و آزادیهای سیاسی و حقوق
مدنی بیشتر نصیب خود میسازند!! شنیدن
این جعلیات و دروغها از زبان صاحبان سرمایه
و اندیشمندان بورژوازی ،عادی است اما زمانی که
عده ای کارگر همین حرفهای رسوا ،مسموم و
ساخته و پرداخته بورژوازی را خورد همزنجیران
خویش میدهند ،فقط و فقط ابعاد شستشوی
مغزی شدن و شعور باختگی خود را جار میزنند.
کارگران تنها با سازمان دادن متحدتر و سراسری
تر شوراهای ضد سرمایهداری خویش است که
میتوانند سرمایه را مجبور به عقب نشینی کنند،
خواستهای بیشتری را بر نظام سرمایهداری
تحمیل کنند و سرانجام این نظام را نابود سازند.
اردیبهشت 1399
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خرید و فروش هسام
و آینده ما
ابراهیم زنوز / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
سرمایهداری ایران همانند همه جهان در چنبره بحران اقتصادی دست و پا
میزند .وجود تحریم ها که سرمایه اجتماعی ایران را از حضور متعارف در
روابط اقتصادی و اجتماعی دنیای سرمایهداری محروم کرده است بر شدت
عوارض بحران افزوده است .در مواجهه با این وضعیت ،رژیم اسالمی سرمایه
دست به دامن طرح واگذاری سهام و عرضه اوراق سرمایه گذاری با شرایط
ویژه شده است .طرحی بسیار متداول و آشنا که دولتهای سرمایهداری در
مواقع بحرانی به آن دست میزنند .با این طرح قرار است:
 -1سرمایههای سرگردان متوسط و کوچک وارد چرخه ارزش افزائی گردند،
عمال جزئی پیوسته از هلدینگ های صنعتی و مالی خصوصی و دولتی شوند
تا این غول ها با سرمایه ای عظیم تر بر بارآوری خود بیفزایند و استثمار
کارگران را شدیدتر و کوبنده تر سازند .همین سرمایه ها با تعمیق بحران و
با سقوط اوراق سهام ،ظاهرا باد هوا میشوند اما در واقع هضم سرمایههای
بزرگ صنعتی و مالی خواهند شد.
 -2کارگرانی که پس اندازی دارند و یا به هر طریق ممکن هرچه را دارند
پول کنند ،با ورود به بورس طعمه بسیار دم دست و در واقع شکار اول
مالکان غول های مالی شوند.
واقعیت آنست که دنیای سرمایهداری اسیر بحران است ،نرخ سودها مستمرا
روند کاهش دارند ،چرخ سرمایه نمیچرخد .قطب های بزرگ سرمایه جهانی
برای بلعیدن سهم بیشتر اضافه ارزش ها به جان هم افتاده اند و در آینده،
بسیار بیشتر به جان هم خواهند افتاد .آن ها در همان حال صد البته ،برای
یورش وحشیانه تر به بازمانده معاش توده های کارگر برنامه ریزی خواهند
کرد .در این میان سرمایه اجتماعی ایران حلقه ضعیف تر زنجیره سراسری
سرمایهداری جهانی است ،عالوه بر اینکه محل سرریز بحران بخش های
قوی تر سرمایه است توان تحقق ارزش اضافهها را هم به اندازه رقبا دارا
نیست .سالح اصلی و همیشگی سرمایه ،طبقه سرمایهدار و دولتش برای
چالش بحران ،سالخی هرچه بیشتر معیشت محقر کارگران و سرکوب
هرچه وحشیانه تر هر صدای اعتراض آنان است .منطق سرمایه چیزی جز
این نیست .این شیوه  41سال است که توسط جمهوری اسالمی سرمایه
با وحشی گری بی نظیری اجرا شده است .هر حکومتی با هر رنگ و
ایدئولوژی اگر قرار است سرمایهداری ایران را سرپا نگهدارد همین خواهد
کرد که این حکومت می کند .احتیاجی نیست راه دوری برویم! سرمایهداران
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غیرحکومتی ،الیق و کارآمد و «غیررانت خوار» ،منتقد حکومت و خواهان
سرنگونی جمهوری اسالمی با کارگران خود چه میکنند؟! سطح دستمزد
و معیشت و آزادی بیان و تشکل در موسسات و بنگاههای آنان از چه قرار
است؟! فریب متفکران سرمایه را نخوریم ،تا سرمایهداری در ایران است
کارگران رنگ رفاه و آزادی را نخواهند دید.
طرح های تازه عرضه شده توسط جمهوری اسالمی قرار است به تحکیم
قدرت سرمایهداری بحران زده ایران کمک برساند ،قرار نیست بیکاری را
کمتر کند ،گرانی را کاهش دهد ،کودکان کار را به سرکالس درس و بازی
بازگرداند ،مزدهای معوقه را پرداخت کند ،موجب بهبود زندگی کارگران
شود!! قرار است قدرت رقابت و عرض اندام بیشتری نصیب سرمایهداری
ایران نماید و این ،جز با فالکت و سرکوب بیشتر کارگران امکان پذیر نیست.
اگر امروز کارگران خودروساز و نفتگران و الیه هایی از کارمندان به امید
رسیدن به درآمد بیشتر ،برای خرید این سهام بورس صف می بندند ،فردا
صف کارگران بیکار ،صف عاصیان مزدهای معوقه و درمانده را پر خواهند
ساخت .اگر اینان نظاره گری سیاسی پیشه کردهاند ،افشاگری در دنیای
مجازی را فعالیت سیاسی و مبارزه میپندارند! خبرنگار کانال های ماهواره ای
شدهاند ،فردا چاره ای نخواهند داشت جز آنکه حسابگری و محافظه کاری
را به کناری بگذارند ،به صف دستفروشان ،بیکاران ،بازنشستگان ،گورخوابان،
مسافرکشان ،جوانان و دانشجویان طبقه کارگر و آنان که حماسه های دی
 96و آبان  98را آفریدند بپیوندند.
ما کارگران کارخانه و کارگاه ،مجتمعهای کشاورزی ،آب و برق ،مخابرات،
راه و بندر ،معلم و پرستار و بهیار ،اکثریت زنان خانه دار ،بازنشسته ،سرباز،
محصل و دانشجو ،همگی در محیط کار و زندگی در اعتراضات و اعتصابات
خود بصورت شورائی ،بدون رهبر و باال و پائین ،به جنبش درمی آئیم .به
هنگام مبارزه برای جلوگیری از اخراج ،دریافت مزدهای معوقه ،افزایش
دستمزد ،رفع تبعیضات جنسیتی و ممانعت از آلودگی و تخریب محیط
زیست و هرعرصه مبارزه از تکه تکه کردن خود و صنف بازی بپرهیزیم ،به
سراغ یکدیگر رویم ،این مبارزات را به صورت شورائی ،یکپارچه ،هماهنگ
و سراسری پیش بریم .با صراحت اعالم کنیم که قوانین ،دولت ،انتخابات
و مجلس همگی ابزار و نهادهای قدرت سرمایهداری و سالح تحمیل فقر و
حقارت بر ما هستند .از خیل کارگران درمانده و چشم به راه ناجیان بخواهیم
که تحصن در مقابل مجلس ،توسل به قوانین و افراد و اپوزیسیونهای
سوداگر تشنه قدرت را کنار بگذارند .برچیدن بساط حکومت اسالمی
سرمایه جای بحث و گفتگو ندارد اما سرنگونی طلبی بدون محتوا و افق
ضدسرمایهداری حاصلی جز شکست ندارد .انقالب  57بهترین گواه است.
سرمایهداری عامل استثمار ،فقر و کل بدبختیها و سیه روزیهای ماست.
خارج ساختن سرنوشت کار و تولید از چنگ سرمایهداران ،اداره شورائی
جامعه و محو سرمایهداری را پرچم مبارزات خود گردانیم.

متحد شوید!
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جنگ رسمایه داران و
کارگران در جام جهاین کروان
مزدک کوهکن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
کرونا بحران سرمایهداری را به گونه ای فاحش
تعمیق کرده است .بحرانی که مولود کرونا
نیست ،از ژرفنای هستی سرمایهداری میجوشد،
درسالهای اخیر آغاز نگردیده است ،از 2008
شروع نشده است ،پیشینه تاخت و تاز طوفانی آن
به یکی ،دو دهه اخیر هم محدود نیست .بحرانی
که دههها است در شریان هستی سرمایهداری
با قدرت میتوفد و اینک با همدستی ،همرزمی
و همسنگری کرونا بسیار نیرومندتر و ویرانگرتر
پیش میتازد .قصد پیش کشیدن هیچ بحثی
پیرامون بحران را نداریم .هدف نگارش این چند
سطر موضوع دیگری است ،اما اشاره ای از همه
لحاظ گذرا و پرشتاب به چند نکته گریزناپذیر
است.
 .1بحران سرمایهداری در غیاب یک جنبش
نیرومند ضد کار مزدی نه فقط مصیبتی برای
سرمایهداری نیست که معموال فراهم آورنده
فرصتی برای بورژوازی و دولتها است تا دست
به کار پاالیش سرمایه ،پالودن سرمایه اجتماعی
(کل سرمایههای کشور معین) یا سرمایه جهانی
از بخشهای آسیب پذیر و فاقد شرایط الزم برای
ارزش افزائی مکفی ،سازماندهی طوفانیترین
شبیخونها علیه خورد و خوراک ،بهداشت ،دارو
و درمان ،سرپناه ،آموزش ،کل دار و ندار معیشتی
کارگران ،تدارک همزمان برای عظیمترین حمام
خون و سرکوب جنبش کارگری ،برنامه ریزی
کوتاه مدت و دراز مدت برای سرازیرسازی
طغیان آمیز ارقام کهکشانی سرمایههای آزاد
به حوزههای احتمالی انباشت ،ارتقاء تکنیک و
افزایش سرطانی بارآوری کار یا فراوان کارهای
دیگر گردد .سرمایهداری تاریخا چنین کرده
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است ،در غیاب کارزار فراگیر ،سرکش ،سازمان
یافته و ضد کار مزدی تودههای کار به این
اقدامات دست یازیده است و این هدفها را
لباس واقعیت پوشانده است .بحران وقتی که پای
تهدید طوفان مبارزات کارگران علیه بنیاد وجود
سرمایهداری در کار نیست نه مصیبت سرمایه
که به طور معمول سرازیری سونامی وار تمامی
انحطاط ،گندیدگی ،احتضار و فجایع سرشتی این
نظام بر بند ،بند زندگی تودههای کارگر است.
 .2همه از شدت ،حدت و کوبندگی بحران
میگویند ،چپ تا راست ،لیبرال تا فاشیست،
بورژوازی تا کارگران ،در این میان هیچ کس از
یک چیز هیچ کالمی بر زبان نمیآرد .اینکه بحران
در چه شرایطی ،در کدام فاز از انکشاف تاریخی
سرمایهداری و در کدامین سطح از توسعه بحران
زائی این نظام رخ داده است .خیلیها وقتی به
زعم خود میکوشند تا حق مطلب را در مورد
ابعاد کوبندگی و ویرانی آفرینی بحران روز را ادا
نمایند ،در بهترین حالت و آخرین فراز پرواز مثال
بحران  1929و دهه سی سده بیستم را بر زبان
میآرند .این قیاسها به طور واقعی مع الفارق
هستند .بحران  1930در دوره ای از تاریخ تکامل
سرمایهداری رخ داد که هنوز این شیوه تولید
دنیاها حوزههای نوین انباشت پیش روی خود
میدید .متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی
از یکصدم امروز کمتر بود ،درجه بارآوری کار در
مقایسه با امروز هیچ محلی از اعراب نداشت .درجه
اشباع جهان از سرمایه به گرد امروز نمیرسید.
سرمایهداری هنوز در بخش بسیار وسیعی از دنیا
حتی شیوه تولید مسلط را تعیین نمینمود .کل
این تفاوتها در آن روز برای سرمایه جهانی برگ

برنده چاره ساز بود و سرمایهداری با داشتن این
برگها میتوانست هر چه سریع تر بحران را به
چالش بکشد ،طوفان پیش ریز نوین سرمایه راه
اندازد و جهانی از کارها انجام دهد که عمال هم
شاهد انجام آنها بودیم .نظام سرمایهداری در
شرایط روز به گونه ای فاحش از آن امکانات،
زمینهها و ساز و برگها محروم است .بازتقسیم
کار اضافی و الزم ،درو نمودن هرچه مرگبارتر،
سراسری تر و فاشیستی تر آخرین بازماندههای
زندگی طبقه کارگر جهانی ،غرق کردن کامل
زورق زندگی میلیاردها کارگر در باتالق مرگ
ناشی از گرسنگی و بیماری و بی خانمانی تنها
شمشیری است که سرمایه از نیام بیرون دارد.
اینکه این سالح تا کجا کارا باشد ،جواب را فقط
از جنبش کارگری میتوان شنید.

 .3گفتیم که پمپاژ انفجارآمیز بحران به تار و
پود زندگی طبقه کارگر دنیا ،در غیاب یک
جنبش رادیکال ،سرمایه ستیز و سراسری خطر
سهمگینی را برای اساس هستی سرمایهداری
به صورت بالفعل پدید نمیآرد .اما بحران در
ابعاد کنونی آن شیرازه زندگی میلیاردها کارگر
را متالشی خواهد ساخت .بیکاری ،گرسنگی،
فقر ،فالکت ،آوارگی و بیخانمانی ،بیماری ،بی
داروئی ،روان پریشی و تمامی بلیههای دیگر
مولود سرمایهداری را در ابعادی بسیار کهکشانی
گسترش خواهد داد و بیش از پیش خواهد
کرد .تا همین امروز دولتها در سراسر جهان
با حاتم بخشی تاریخا بی سابقه ای ،از کیسه
تودههای کارگر ،صدها تریلیون دالر به حساب
سرمایهداران واریز ساخته اند تا سرمایه را در
چالش بحران ،خروج مقدور از مهلکه عظیم
ناشی از تهاجم سونامی وار بحران و چاره اندیشی
فاشیستی برای یافتن راههای بقای سرمایهداری
یاری دهند .دولتها از همین االن و از مدتها
پیش سرشکن سازی کل هزینههای این کار ،بر
زندگیهای آلونکی و فرسوده از فشار گرسنگی
میلیاردها کارگر را آغاز و با تمامی قدرت پیش
برده اند و هر روز جنایت آمیزتر پیش میبرند.
سرمایهداری درشرایطی دست به این سبعیت
میزند که دهه هاست شب و روز کارش
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برنامه ریزی ،اعمال و اجرای همین تهاجمات بشرستیزانه و کارگرکش
علیه کارگران بوده است .کل این روند اینک شرایطی پدید آورده و بسیار
شتابناک پیش میآورد که در آن ،چند میلیارد کارگر سکنه زمین ،به رغم
تمامی زمینگیری ،فروماندگی ،مسخ و متحجر بودنهای ناشی از یکه تازی
رفرمیسم راست سندیکالیستی و رفرمیسم چپ نمای حزب محور ،قادر به
تحملش نخواهند بود .فقر ،گرسنگی ،بی خانمانی و فالکت ،به خودی خود،
قطعا یک جنبش سازمان یافته رادیکال و نیرومند ضد کار مزدی نمیزاید،
این حرف نیاز به گفتن ندارد و با تکرار آن نباید دکان فضیلت فروشی باز
کرد .نکته اساسی در این میان نه گفتن این حرفها که واقعیت مهم دیگری
است .اگر زندگی است که آگاهی را میسازد و نه بالعکس ،نوعی از زندگی
که نظام بردگی مزدی اساسا و درشرایط روز به طور اخص بر گرده کارگران
جهان بار کرده نیز باردار زایش آگاهیهای ریشه
کاو است .جنبشها را اندیشهها نمیسازند ،رهبران،
دانشوران ،اسوهها ،پرومتهها ،حزب بانان نیستند که
طوفان کارزار بر پا میدارند .از ژرفنای زندگی انسانها

است که واکنشها ،راه حل جوئیها ،راه چاره یابیها،
افکار و راهبردهای مبارزه نیز رخ میافروزد و شعله
ور میگردد.
 .4به نکته اصلی ،به هدف واقعی تهیه این چند سطر
پردازیم .سرمایهداری برای چالش بحران غیرقابل
مهار حاضر ،سوای ویرانسازی فاجعه بار و سونامی
وار زندگی میلیاردها نفوس توده کارگر هیچ راه
دیگری ندارد .توده کارگر دیر یا زود ،به حکم زندگی،
زیر فشار قهر اقتصادی سرمایه مجبور به واکنش
میگردد ،بسیار گسترده تر و خشمگین تر از پیش بیرق اعتصاب و اعتراض
میافرازد .آماده راه اندازی شورش میشود .بمب گرسنگی و فالکت و بی
خانمانی دست ساخت سرمایهداری او را از جای میکند و سرازیر خیابانها
میسازد .طوفان مبارزه ،اعتصاب ،شورش دیر یا زود نظام سرمایهداری را
در خود میپیچد .معضل کلیدی و محوری آنست که کل این رخدادها یا
کل آنچه طبقه کارگر جهانی انجام خواهد داد ،از زمین و آسمان در معرض
تهاجمات تاتاریستی شکست آفرین بورژوازی است .سوء تفاهم نشود ،بحث
صرفا بر سر حمام خونها و سرکوبهای پلیسی و نظامی سرمایه نیست ،این
بخش شاید ناکارآمدترین و کم تأثیرترین راهکارها باشد .کل رفرمیسم زیر
درفش پر تب و تاب رهائی توده کارگر واردمیدان خواهد شد .خطر مهلک
و اساسی این است .باید جنبش در حال عروج تودههای کارگر را از چنگ
رفرمیسم خارج ساخت .باید جبهه جنگی را گشود که در آن رفرمیسم فاقد
هر نوع توان میدانداری باشد .باید با همه قوا کوشید تا همزنجیران کارگر در
سراسر جهان با شعارهای واحد ،نقشه مند ،برتابیده از نیازهای عاجل روز،
اما به مثابه حلقه ای از زنجیره جنگ سراسری ضد سرمایهداری وارد کارزار
شوند .پیشنهاد ما پیگیری خواستها و راهکارهای زیر است.
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اول :جمعیت کل سکنه کره زمین بالغ بر  8میلیارد و چهارصدمیلیون
نفر است .سود خالص نظام بشرستیز سرمایهداری از محل کار و استثمار
وحشیانه تودههای کارگر نیز زائد بر  86تریلیون دالر امریکا در هر سال
است .تأکید میکنیم که سرمایه جهانی در همین شرایط روز هر سال پس
از کسر کل هزینههای مربوط به تشکیل بخش ثابت سرمایه و پرداخت همه
مزدها باز هم  86تریلیون دالر اضافه ارزش خالص نصیب خود میسازد.
اگر این رقم را بر کل نفوس جمعیتی کره زمین تقسیم کنیم ،سهم هر
خانوار چهارنفری در هر سال سر به  40هزار دالر میزند .فرض ما آنست
که در بهترین حالت  12تریلیون دالر از رقم کهکشانی  86تریلیون نیاز
مدرنیزاسیون و ارتقاء علمی و تکنیکی وسائل تولید یا امکانات آموزشی
و رفاهی باشد ،باز هم هر خانوار چهار نفری این دنیا باید مزید بر آنچه

حاال میگیرند 30 ،هزار دالر در طول هرسال دریافت دارند .این کار به
معنای گذاشتن نقطه پایانی بر فقر ،فالکت ،بیخانمانی و سیه روزی مولود
سرمایهداری و آوار بر سر کارگران خواهد بود .معنای این سخن آنست که
ما خواستار تضمین حتمی بهترین خورد و خوراک و معاش و مسکن و رفاه،
خواستار دارو و درمان و آموزش سراسر رایگان برای کل آحاد کارگران دنیا
در همین لحظه حاضر هستیم .فراموش نکنیم که  86تریلیون باال حاصل
استثمار کل کارگران جهان است .این حرف واحد همه ما کارگران در
سراسر جهنم سرمایهداری است .ما برای تأمین قطعی این هدف میجنگیم
و در پنج قاره عالم از امریکا تا آسیا ،از اروپا تا امریکای التین و از افریقا تا
استرالیا با صدائی واحد دست در دست هم میگذاریم .بساط مرزها را بر
هم میریزیم .کل سرمایهداران و دولتهای آنها را یکجا ،در جبهه متخاصم
خویش ،بعنوان پاسداران نظام ضد انسانی سرمایهداری آماج جنگ توفنده
طبقاتی خود قرار میدهیم.
دوم :ما ضد هر ریال هزینه کردن حاصل کار خویش در قلمروهای دهشت
انگیز و انسان کش تسلیحاتی و جنگ افروزانه میباشیم .خواستار تعطیل
فوری و بالدرنگ همه برنامه ریزیهای میلیتاریستی دنیا هستیم.
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سوم :بورژوازی جهانی با تمامی زرادخانههای اتمی ،نظامی ،پلیسی ،دولتی،
شستشوی مغزی ،اتحادیه ای ،حزبی و همه چیزش علیه خواستهای ما
خواهد شورید .دولتها ما را مقدمین علیه امنیت ملی ،برانداز ،دشمن میهن و
مخالف نظم خواهند خواند .احزاب از راست تا چپ حتی زیر بیرق کمونیسم
ما را مشتی شورشی بدون شعور ،ناآگاه و حزب ستیز قلمداد خواهند کرد،
سندیکاها و اتحادیههای کارگری جنبش ما را سازمان شکنانه ،مخل نظم
و عصیان آلود نامگذاری خواهند کرد .همه زیر پرچمهای متفاوت ،با رنگ
و لعابهای مختلف اما همگن و همریشه و همراستا دست به کار متالشی
کردن همسنگری و همرزمی ما خواهند گردید .اما قدرت ما فوق قدرت
بورژوازی ،فوق قدرت کل اینها است .ما توان آن را داریم که در یک چشم
به هم زدن کل چرخه تولید سرمایهداری را متالشی سازیم .بر سینه احزاب
دست رد کوبیم ،پروانه منجی گری آنها را پاره و به زباله دان تاریخ اندازیم،

اپوزیسیونهای
جمهوری اسالیم و
آیندهکارگران

بنیاد هستی سرمایه حتا در دورههای رونق و در شرایطی که هنوز
بحران حاکم نیست یکسره در راستای تشدید فزاینده استثمار
کارگر ،فرسایش روحی و جسمی وی ،زبونی و حقارت خرد کننده
او ،فقر و بیخانمانی ،سالخی بهداشت و آموزش و درمان و سایر
امکانات رفاهی و مایحتاج اولیه زیستی توده کارگر عمل میکند.
ابعاد این جنایات در فاز بحران ،هولناک  تر میشود .در روند کار و
تولید ،وسایل و ابزار کار(سرمایه ثابت) مولد ارزش نیستند ،نیروی
کار کارگر(سرمایه متغیر) خالق ارزش است .بخشی کوچکی از این
ارزش به دستمزد اختصاص مییابد و بقیه آن ،ارزش اضافی است
که به سرمایه تعلق دارد .سرمایه از علم و تکنیک برای بارآوری
هر چه بیشتر کار ،برای تولید حداکثر اضافه ارزش توسط حداقل
نیروی کار بهره می-گیرد .در این پروسه ،بخش متغیر سرمایه (
نیروی کار) یا یگانه سرچشمه تولید اضافه ارزش به نسبت کل
سرمایه ناچیزتر و ناچیزتر میشود .هم اکنون در همه جهان با
شرایطی مواجه هستیم که روند افزایش سرمایه ثابت از رشد ارزش
اضافی پیشی گرفته است و نرخ سودها تا حد بحرانی پایین آمده
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دکانداری سندیکالیستی آنها را رسوا سازیم .ماشین نظم سرمایه را در هم
کوبیم .ما این توانائیها را داریم .باید آماده این کارها شویم ،به عنوان کارگران
با بستن طومار ایدئولوژی پردازیها ،حزب بازیها و اتحادیه ساالریها ،علیه
سرمایه ،علیه اساس استثمار ،حاکمیت و موجودیت سرمایهداری دست در
دست هم گذاریم .این کار را در هر کجا هستیم ،در هر مرکز کار و تولید ،هر
محله ،هر شهر ،هر مدرسه و دانشگاه ،هر بیمارستان ،هر شبکه حمل و نقل،
هر مزرعه و بندر و معدن ،آغاز کنیم ،به سراسر کشور ،سراسر قاره و سراسر
جهان بسط دهیم .یک جنبش کارگری رادیکال ،سرمایه ستیز ،سراسری،
شورائی متشکل از تمامی آحاد تودههای طبقه خود پدید آریم.
چهارم :از تمامی امکانات موجود ،ارتباطات مستقیم ،شبکههای اینترنتی،
خیابانها ،خانهها و محلهای کار ،فضای مجازی و همه چیز برای پیشبرد
این هدف کمک گیریم.
خرداد 1399

است .سرمایه برای خالصی از بحران با وحشی گری و فاشیستیترین
روشها سطح معیشت و زندگی کارگران را تا حد امکان تنزل میدهد.
جنایاتی که سرمایه در ایران و هر جامعه دیگر با توده کارگر میکند نه
اعجابآور که کارکرد ذاتی آن است.
ریشه واقعی معضالت مرگبار آوار بر زندگی تودههای کارگر ایران نه
در ایدئولوژی ،نوع مدیریت ،درجه کاردانی و میزان فساد حاکمان و
صاحبان سرمایه یا شکل برنامه ریزی نظم سرمایهداری که در وجود
سرمایه ،در رابطه خرید و فروش نیروی کار است .تا وقتی سرمایهداری
هست سرمایه تصمیم میگیرد و به اقتضای روند ارزش افزائی خود
اتخاذ تصمیم میکند .این سرمایهداران نیستند که برای سرمایه تعیین
تکلیف میکنند ،برعکس ،سرمایه است که اندیشه و شعور و استراتژی
و سیاست و دیپلوماسی و صف بندی و جهتگیری سرمایهداران را
تعیین میکند و آماده انجام تکالیف میسازد.
هیچ بخش اپوزیسیون جمهوری اسالمی ،از راستترین تا «احزاب
چپگرا» اهل هیچ تغییری در موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی
کار نیستند .بر همین اساس ،قدرتگیری هر کدام از آنها میتواند وضع
روز طبقه کارگر را حتا از دوره رژیم اسالمی بدتر سازد ،دلیلش بدتر
بودن آنها در قیاس با رژیم اسالمی نیست ،دلیلش سرکشی روزافزون
بحران اقتصادی سرمایهداری است که الجرم با تعرض وحشیانهتر به
زندگی کارگران همراه خواهد بود .با سرنگونی جمهوری اسالمی بدون
محتوای ضد سرمایهداری هیچ بهبودی در زندگی طبقه ما کارگران رخ
نخواهد داد .چاره اساسی ما انقالب ضد بردگی مزدی ،علیه سرمایه و
محو کامل رابطه خرید و فروش نیروی کار است.
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کارگران و جنبیش که
آهنگ خالیص از زبوین
و شکست ندارد!
اگر یک کارگر عکاس با درد و رنج ،شناخت و شعور ضد سرمایهداری باشیم
و عدسی دوربین خویش را به گونه ای هدفدار بر روی منطقه ای از دنیا
که نامش جهنم بردگی مزدی ایران است بچرخانیم .دردناکترین و رقت
بارترین صحنهها را در تصویر خواهیم یافت .آیا به این خاطر که همه جا
سایه فقر ،فالکت ،گرسنگی ،بی خانمانی ،بیماری یا تبعیضات جنیاتکارانه
جنسیتی سنگین است؟ بدون شک آری ،اما دردی بسیار کوبنده تر و فاجعه
ای سهمگین تر از همه اینها هم وجود دارد .دردی که مسلما سرآمد کل
دردها است .واقعیتهای مصور توسط دوربین را با دقت نظر اندازیم .در
این جهنم برای هیچ دقیقه ای چراغ اعتراض خاموش نیست .همین االن
 400کارگر شرکت حفاری جنوب در خیابان کیان پارس اهواز با شعار «
نان بریدن مثل سر بریدن است» فریاد خشم میکشند و پای بر سنگفرش
میکوبند 1500 .کارگر زغال سنگ کرمان در اعتراض به نقشه جنایتکارانه
سرمایهداران برای بیکارسازیهای گسترده دست از کار کشیده و خواستار
تضمین اشتغال خود هستند .کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل
اهواز ،زیر فشار گرسنگی مرگ آور ناشی از تعویق چند ماهه مزدها چند
قدم آن طرفتر ازهمزنجیران حفار خود ،راه توسل به امامزاده استانداری را
پیش گرفته اند تا شاید معجزه ای بینند!!! در سنندج شمار کثیر کارگران
مپنا ،به همین دلیل و با همین درد دست به اعتصاب زدهاند ،در شیراز 30
کارگر سالنهای جراحی و بیهوشی بیمارستان پیوند بوعلی که دو ماه تمام
سلول ،سلول هستی خود را وقف نجات بیماران کرونائی نمودهاند ،حال به
جرم اعتراض علیه فقر مولود مزدبگیری و مزد بسیار ناچیز ،اخراج شدهاند،
آنان الجرم کوه خشم خود را بر سر مالکان بیمارستان فرو میریزند ،باالخره
و همزمان با وقوع همه این اعتراضات ،هزاران کارگر ذوب آهن اصفهان نیز
تالش دارند تا سرمایهداران را از تشدید باز هم وحشیانه تر و مرگ آورتر
شرایط کار که از دیرباز تا حال ،به ویژه در سالهای اخیر رسم هر چند
وقت یک بار سرمایه شده است باز دارند .همه اینها فقط مربوط به زمان
حال و چند روز اخیراست .این وضع در سراسر سال ،طی سالیان دراز ،در
طول دههها ،یک سده ،با افت و خیز ،زمانی در اوج و ایامی با افت جریان
داشته است.
کل انسانهای معترض کارگرند ،کل آنها از فشار وحشیانه استثمار ،گرسنگی،
فالکت ،نداری ،بی خانمانی ،آوارگی ،گورخوابی ،ویرانه نشینی ،بیماری ،بی
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داروئی ،تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی ،بی حقوقی انفجارآمیز و سونامی
سرکوب و کشتار به ستوه آمدهاند ،همگی خواستار تغییر این وضع هستند.
ریشه کل مصیبتها ،دردها ،بدبختیها ،جنایتها و بربریتهائی که آنها را در
خود غرق و به نابودی کشانده است در وجود سرمایه و در ژرفنای هستی
سرمایهداری است .هستی طبقاتی واحد ،درد و رنج و مصیبت واحد،
ریشه واحد کل بدبختیها و فاجعهها ،آری همه چیز همگن ،همریشه و
مشترک اما با تمامی اینها یک چیز به چشم نمیخورد!! و هیچ بارقه ای
ساطع نمیکند!! ،در هیچ کجا هیچ نیازی به چاره گری متحد طبقاتی
ضد سرمایهداری مشاهده نمیگردد!! حتی در موارد زیادی ضرورت این
همصدائی از سوی محافلی بلند میشود اما شنیدنی است که همین محافل
در همین صدای مشترک!!! آنچه را دنبال میکنند ،نه پیوستگی و وحدت
ضد سرمایهداری بلکه ضد آن است ،دعوت به فراکسیونیسم سندیکالیستی،
فرقه گرائی عقیدتی و سکتاریسم حزبی است .این همان درد سرآمد کل
دردها و فاجعه سهمگین تر از کل فاجعه هاست .چند ده میلیون کارگر
نماد خوفناک از هم گسیختگی ،تشتت و تفرقهاند ،همه آحاد یک طبقه
اند اما عمال و به طور واقعی هیچ کس خود را یک سلول زنده ارگانیسم
این طبقه نمیبیند و نمیداند .هیچ کس اهل ابراز هویت طبقاتی نیست،
هر چند نفر ،چند ده نفر یا چند صد نفر و گاه چند هزار نفر ،خود را
کارگران این یا آن کارخانه ،این یا آن سرمایهدار میشناسند!!! هیچ کس
آدرس طبقه خود را نمیدهد همگی مباهی و سربلند ،آدرس خانه استثمار
کننده خویش را میدهند تا خیلی محکم و استوار هویت طبقاتی و طبقه
خویش را بمباران کنند و نفی نمایند!!! وضع این گونه است و این وضع
معنای زمینی و زمخت بسیار خاص ،شوم ،پلید و غم انگیزی دارد .معنایش
آنست که ما قرار نیست خود را یک طبقه دانیم!! نمیخواهیم یک طبقه
باشیم!! ،قصد ابراز هویت به مثابه یک طبقه واحد را نداریم!! و بنا نیست با
هویت طبقاتی واحد اعالم موجودیت کنیم .معنایش آنست که ما ریشه کل
استثمار ،فالکت ،بیحقوقی ،ستمکشی ،فروماندگی ،زبونی ومحرومیتهای
خود را در وجود سرمایه نمیبینیم ،در بدترین حالت با این یا آن سرمایهدار
اندکی مشکل داریم!! و در تالش هستیم تا دل آنان را به رحم آریم!! معنای
دردناک زمینی این وضع آنست که ما در تدارک ارتقاء خود به یک قدرت
سازمان یافته سراسری ،شورائی و ضد بردگی مزدی نمیباشیم .آهنگ
عزیمت برای حصول این منظور نداریم و راه خالصی از وضعیت حاضر
را اتخاذ این جهتگیری نمیبینیم!!! فاجعه اساسی استیالی دهشت زای
این وضع ،این نگاه و این آرایش در طبقه کارگر و جنبش کارگری است.
وضعی که مولود مستقیم سالیان دراز میدانداری قاهرانه رفرمیسم در هر دو
شکل منحط راست یا چپ آن در جنبش کارگری جهانی است .شناخت
از خود با تعلقات کارخانه ای ،محلی ،حزبی ،سندیکائی هیچ معنایی سوای
نفی هویت طبقاتی رادیکال ضد سرمایهداری خویش ندارد و این بلیه ای
است که رفرمیسم بر جان تودههای کارگر انداخته است .وقتی بناست،
مبارزه برای افزایش مزد ،شرایط کار بهتر یا علیه تبعیضات جنسیتی و
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کار کودک از پیکار علیه بنیاد هستی سرمایه منفک شود ،وقتی بناست
تسخیر قدرت سیاسی همه چیز و جنگ علیه کار مزدی هیچ چیز شود،
آنگاه هیچ نیازی برای رجوع به هستی طبقاتی واحد ،جنبش سازمان یافته
شورائی و سراسری واحد علیه سرمایه ،تبدیل شدن به یک قدرت متحد
شورائی ضد کار مزدی نیز احساس نخواهد گردید .رفرمیسم در این گذر
نقش مرگبارترین خورهها و جذامها را بازی نموده است .به مراسم اول ماه
مه هر سال در ایران و جهان نگاه کنید .بسیار رعب انگیز ،شنیع ،چندش
آور و موحش است .افرادی که حتی شمار کل آنها به  50نفر نمیرسد زیر
پرچم انترناسیونالیسم کارگری!!!! حاضر به دست کشیدن از هویت منحط
و ذلت زای چند نفری خود نیستند .لیستی طوالنی از سندیکای فالن،
گروه بهمان ،شاخه شرق ،جوانه غرب نام خود را زیر اطالعیه «مشترک»
میاندازند!!! همچنان که در سطح جهانی وقتی در یک صف کنار هم
قرار میگیرند!!! هر کدام بیرق ترکستان ،کردستان ،ارمنستان ،عربستان،
صربستان و درفش ایرانی ،ژرمن ،گل ،عرب و اسالو میافرازند!!! .ابراز وجود

و نمایش قدرت به مثابه طبقه کارگر یا جنبش کارگری نیازمند آنست که
همگی خود را آحاد یک طبقه دانیم ،همگی ریشه کل استثمار ،بدبختیها،
فالکتها ،ستمکشیها و بی خانمانیها را در وجود سرمایه بکاویم ،همگی
خود را محتاج میدانداری نیرومند ضد سرمایهداری بینیم .برای خالصی
از وضع موجود ،برای تحمیل کمترین عقب نشینی بر بورژوازی و نظام
سرمایهداری ،برای حصول نازلترین خواستهای خود در شرایط روز دنیا
هیچ راهی جز این نداریم .باید این راه را پیش گیریم ،به یاد آریم که در
شرایطی گام هائی در این راه برداشته ایم .در تابستان چند سال پیش در
هفت تپه و شوش بارقه ای از این تالش را به نمایش نهادیم .ما ،طبقه و
جنبش جهانی ما تجربه این کار را به گونه ای بسیار افتخارآمیز و پرشکوه
دارا است .باید استوار و مصمم دست کار شویم ،لباس کارخانه ،حرفه،
بخش ،صنعت ،رسته ،مولد ،غیرمولد را از تن بیرون آریم و به مثابه طبقه
کارگر ،در جنبشی شورائی ،سراسری و ضد کار مزدی ابراز موجودیت کنیم.

جرقههایخیزشها
مرگ ناشی از کرونای مولود سرمایهداری در یکسو و قتل عام شدن
توسط گرسنگی ،فقر ،بیکاری ،بی داروئی ،فالکت و بی خانمانی
محصول قهری سرمایهداری در سوی دیگر ،بسان دو لبه تیز قیچی
گیوتین آسای این نظام ،تودههای کارگر را در کالف خود میپیچد .در
همین چند روز کارگران بازار چه ساحلی بندر ترکمن ،کارگران فاز 2
پاالیشگاه آبادان ،کارگران دستفروش سنندج ،کارگران راه آهن کرج،
کارگران رستورانهای مجتمع مسکونی پارس ،کارگران شرکتهای
پاالیش گاز فجر جم و کارگران خیلی از کارخانهها و مراکز کار دیگر
با اعتصاب ،اعتراض یا هر شکل دیگر ناممکنی سکوت و اجتناب
ناپذیری بازگشائی گسترده جبهههای پیکار را فریاد زدهاند .طاقتها
همه جا به طاق رسیده است ،کاسههای صبر به اندازه کافی لبریز
شده است ،تمامی امیدهای واهی بیش از حد رسوا و بدون هیچ اعتبار
شدهاند ،توهمات با بمب گرسنگی و بیماری فرو میریزند ،همه آنچه
طغیانها را به سکوت ره میبرد خود قهرا مجبور به سکوت شدهاند،
آنچه همه جا حدیث حال است نجوای خروشان آمادگی برای طغیان،
اعتراض و شورش است .هیچ راه دیگری در پیش نیست .اگر نه
امروز فردا به خیابان خواهیم ریخت .این اتفاق خواهد افتاد ،اما مسأله
اساسی نه نفس وقوع این رخداد که چگونگی آن است .سراسر تاریخ
چند صد سال اخیر دنیا و صد سال گذشته جامعه ما تاریخ مبارزه
و عصیان و قیام و انقالب طبقه ما است .از کل این تاریخ و از صدها
سال پیکار ،آنچه اینک در زندگی روز خود داریم فقط درس هائی
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است که با واکاوی رادیکال و کالبدشکافی طبقاتی و ضد سرمایهداری
این پیشینهها میتوانیم استخراج کنیم ،بیاموزیم و توشه راه پیکار
جاری سازیم .بند ،بند این تاریخ با بیشترین خروش فریاد میکشد که
مشکل فقط اعتصاب ،اعتراض ،شورش ،سرنگونی ،شعارپراکنی ،پائین
کشیدن یک رژیم و باالبردن یک رژیم دیگر ،افراشتن این یا آن بیرق
نیست .باید یک جنبش سراسری شورائی ،رادیکال و سرمایه ستیز برپا
کرد .باید جنبشی شورائی با حضور آگاه ،دخالتگر ،نافذ و اثرگذار کل
یا غالب آحاد طبقه راه انداخت .باید در درون این جنبش یک قدرت،
قدرتی فوق قدرت سرمایه شد ،باید با این جنبش آگاه استخواندار،
شورائی ضد کار مزدی به ارکان هستی سرمایه هجوم برد ،پایههای
تسلط و حاکمیت سرمایه بر پروسه کار و تولید و زندگی را در هم
شکست ،با قدرت این جنبش خواستهای هر چه بزرگتر و متعالی تر را
بر سرمایهداران و دولت آنها تحمیل کنیم .طبقه سرمایهدار و دولتش
را در کلیه سنگرهای قدرت اقتصادی ،سیاسی ،پلیسی ،اعمال قهر
فیزیکی و فکری ،حقوقی و همه چیزش زیر رگبار گیریم و به عقب
رانیم .باید هر روز نیرومندتر شویم و دشمن را ضعیف تر و زبون تر
سازیم ،در دل این پیکار خواستهای خویش را هر چه گسترده تر و
عظیم تر بر سرمایه تحمیل کنیم ،در همین راستا و از بطن همین
فرایند قدرت سرمایه را در هم کوبیم ،سرمایهداری را نابود و جامعه ای
انسانی ماالمال از رفاه ،امنیت ،آسایش ،بدون سرمایه ،بدون کار مزدی،
بدون هیچ دولت و طبقات بر پای داریم.
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توطئه گری رسمایه و
"تئوریتوطئه"
بنیاد سرمایهداری استثمار کارگران است .کارگران با کار خود ارزش
میآفرینند ،بخش کوچکی از این ارزش ،مزدی است که دریافت
میکنند ،بقیه آن ،ارزش اضافه ای است که نصیب سرمایهداران میشود.
تصاحب سهم هرچه بیشتری از این ارزش اضافه ،هدف و انگیزه فعالیت
و رقابت اقشار مختلف سرمایه در یک رشته ،در یک کشور و در سطح
جهان است .سرمایهداران برای دستیابی به این ارزش اضافه تولید شده
توسط طبقه کارگر ،عالوه بر برنامه ریزی ،مدیریت ،بازاریابی و همه
کارهای دیگر به انواع توطئه گریها هم میپردازند!! در کیفیت کاالها
تقلب میکنند ،در تبلیغ و فروش ،صدها دوز و کلک سوار میکنند،
کم-فروشی میکنند ،دست به احتکار میزنند ،در دفاتر حسابداری خود
سندسازی میکنند ،اظهارنامههای مالیاتی را به دروغ پر میکنند ،در
لیست بیمه کارگران دست میبرند …
در عرصه سیاست ،دولتهای سرمایهداری برای توسعه حیطه نفوذ و قدرت
خود ،دیپلوماسی و جنگ افروزی ،هردو را به کار میگیرند اما در همان
حال برای برافروختن آتش تعصبات نژادی و قومی و مذهبی و یا توسل
به کودتا هم برنامه ریزی میکنند!! ضمن اتکا به دستگاه های اطالعاتی
برای زیرنظرگرفتن انسان ها ،به جاسوسی در زندگی خصوصی اشخاص
و نفوذ و خرابکاری علیه یکدیگر نیز مشغولند!! سهم عمدهای از بودجه
را به سالح و آماده باش جنگی تخصیص می دهند اما تولید مخفیانه
انواع اسلحه های اتمی و شیمیائی و بیولوژیکی را نیز دستور کار دارند.
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و بمبهای آتشزا در ویتنام توسط
امریکا ،انتشار پارازیت های ماهواره ای بیماری زا ،کشت و صدور مخفیانه
تریاک و قاچاق مواد مخدر توسط جمهوری اسالمی ،حمله شیمیایی
دولت عراق در حلبچه ،گوشه های کوچکی از این توطئه گریهاست!!
حتا بعضی گمان ها حاکی از این است که مقاصد سودجویانه ضدبشری
موسسات و دولتهای سرمایهداری عامل شیوع ویروس کرونا میباشد،
توطئه جنایت کارانه ای که اصال از سرمایهداران بعید نیست!! توطئه
گری روال عادی و روتین سرمایهداری است.
بحث توطئه گری سرمایه حاصل یک کالبدشکافی رادیکال است .راه
درست پیش گرفته می شود ،دست بر ریشه گذاشته می-شود تا ماجرا
عریان گردد .اما «تئوری توطئه» مقوله ای اساسا متفاوت یا در واقع
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متضاد با بحث توطئه گری سرمایه است .در «تئوری توطئه" همه اصرار
بر استتار ریشه رخدادها است ،تالش بر گمراه کردن و به کجراهه راندن
است .به طور مثال طبق «تئوری توطئه" ،تحوالت اجتماعی در طول
تاریخ توسط افراد و انجمنهای پنهانی و مرموز همچون فراماسونری
شکل گرفته و میگیرد!! وقوع مبارزات و انقالبات در جهان ،حاصل برنامه
ریزی های کشورهای رقیب است .انقالب اکتبر روسیه توطئه مشترک
سرمایهداران یهودی و کشور آلمان بود!! انقالب سال  57ایران با همکاری
دولت آمریکا و تعدادی جاسوس مزدور و عوامل بیگانه طرح ریزی شد!!
چرا بازار «تئوری توطئه» داغ است؟ چرا بسیاری از کارگران ناقالن این
توهمات میباشند؟
طبقه ما کارگران ،زیر حضور جابرانه سرمایه از هرگونه دخالتگری
آزاد و آگاهانه در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش محروم است .از
هرگونه تحرک ارادی و نقشه مند در شکل دهی به سرنوشت خویش
منع گردیده است .در متن شرایطی متولد میشود ،رشد میکند ،کار
میکند ،زندگی میکند و میمیرد که چند و چون آن از پیش توسط
مناسبات اقتصادی حاکم مشخص شده است .وظیفه او فقط کارکردن
است و نقش اجتماعی او به مهره فعال ماشین تولید سود تنزل می یابد.
انسانی که کار برایش بیگانه و از محصول کارش جداست .سرمایه توسط
جبر اقتصادی نه تنها کارگر را از تصمیم گیری آزادانه در پروسه کار و
تولید بازمی دارد بلکه برای استمرار و دوام این شرایط بشرستیز ،کارگر را
زیر فشار کار و استثمار ،فرسوده و لهیده میکند ،از ارتقا فکری و ذهنی
محروم مینماید ،بمباران هیچ و پوچ بودن میسازد ،تحقیرش میکند،
شخصیتش را لگدمال میسازد تا سرانجام ،کارگر اسیر و مفلوک ،آنچه
را سرمایه مقرر کرده است "سرنوشت" خود می پندارد .مذهب و دستگاه
دین و شریعت حاصل همین احساس عجز ،زبونی و ناتوانی است ،چیزی
که در عصر ما توسط سرمایهداری به صورت سالحی علیه ما و جنبش
ما و برای تعمیق و گسترش فروماندگی ما به کار گرفته میشود .تئوری
"برگی از درخت نمیافتد مگر به اراده پروردگار" را که توسط دستگاه
فریبکار مذهب و روحانیون جعل پرداز بافته شده ،در میان کارگران و
زحمتکشان رواج بسیار دارد" .تئوری توطئه" در میان فعاالنی از طبقه
ما نیز به اندازه کافی نفوذ دارد .فعاالنی که در مبارزات اجتماعی شرکت
کرده اند ،برای تغییر زندگی خود تالش داشته اند ،به اندازه وسع خود
فعالیت کرده اند اما در خیل شکست خوردگانی هستند که « نه فقط از
اسب بلکه از اصل هم فروافتاده اند» .اگر عقبماندهترین کارگران ،انقالب
 57را سرنوشتی میدانند که توسط "شاه نعمت اله ولی" پیش بینی
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شده بود! در نزد اینان ،انقالب ،سناریوی
از قبل برنامه ریزی شده دولتهای
غربی و اجرا شده توسط آخوندها برای
تنبیه زیاده خواهی رژیم سلطنتی بوده
است! دنیا از نظر اینان تئاتری است که
نویسنده و کارگردانش امریکا و قدرتهای
مسلط جهان میباشند و کارگران صرفا
عروسک های خیمه شب بازی هستند
و مبارزه طبقاتی افسانه است! تعدادی
از این مفسران و نظاره گران تاریخ ،با
طعنه و تمسخر و قیافه حق به جانب و
فاضل نما به کارگران نصیحت می کنند
که همه چیز از قبل برنامه ریزی شده
است ،هیچ چیز دست ما نیست ،از این
کارهای بی حاصل ،بخصوص از انقالب
دست بردارند!!
اما شورش و عصیان طبقه کارگر علیه این
"سرنوشت" جلوی چشمان همگی ما در
جریان است .مبارزاتی مستمر ،گاه پنهان
و گاه آشکار ،پیکاری که از روی اعتقاد و
ایمان به یک مکتب یا تحریک دیگران!
شکل نمیگیرد .مبارزه ،جبر زندگی
ماست .ما سرمایه و سرمایهداری را
مسئول همه جنایات آوار بر زندگی خود
میشناسیم و با مبارزات خود ،تقدیرگرائی
و نقش سرنوشت را زیرپا میگذاریم و بی
اعتبار میکنیم .در دل مبارزات قدم به
قدم خود علیه سرمایه ،توسط شوراهای
ضدسرمایهداری ،سموم فکری زاییده این
نظام ازجمله "تئوری توطئه" را از ساختار
ذهن و فکر خویش دور میریزیم ،بساط
سرمایه و کار مزدی را برمی چینیم و با
استقرار جامعه شورائی ،با ایجاد وحدت
میان برنامه ریزی و اجرا ،سرنوشت خود
را به دست میگیریم.
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برگرفته از کتاب "اتریخ
جنبشکارگری" نوشته
انرص اپیدار
اعتصاب کارگران آموزش و پرورش (معلمان)  /اردیبهشت 1340
اعتصاب در اعتراض به سطح نازل دستمزدها آغاز شد .چند ده هزار معلم در در سراسر
کشور ،در سطوح مختلف آموزشی ،در بدترین شرایط ،بدون دسترسی به ابتدائیترین امکانات
آموزشی ،بدون هیچ امکان آشنائی با شیوههای مدرن تدریس ،با متون آموزشی متحجر قرون
وسطائی ،در کالسهای درس  50تا  60نفری و درگیر همه تنگناها و تضییقات مخرب دیگر
کار میکردند و در پایان هر ماه مبلغی بین  150تا  400تومان و گاهی هم کمتر دریافت
مینمودند .شرایط کار این بخش طبقه کارگر مثل همه بخشهای دیگر از همه لحاظ وخیم
و رقت بار بود .بسیاری از آنها در روستاها کار میکردند .اینان نه یک کالس که غالباً تمامی
امور یک مدرسه را باید رتق و فتق مینمودند .مدیر و معلم و ناظم و رفتگر بودند .باید به
تمامی محصالن چند کالس درس میدادند و همه این کارها را به تنهائی ،به صورت روزمره
و مستمر به دوش میگرفتند .در جاهائی کار میکردند که تهیه خورد و خوراک ،حتی آب
آشامیدنی سالم بسیار دشوار بود .در خانه هائی زندگی مینمودند که مار و عقرب و جانوران
موذی مهمانان همیشه حاضر ناخوانده آنها بودند .در مدرسه هائی درس میدادند که بعضاً
نیمکت نداشت ،میز و صندلی نداشت ،تابلوی سیاه نداشت ،اطاق به اندازه الزم نداشت .با هر
جنب و جوش دانش آموزان فضای کالس درس یا مدرسه ماالمال از گرد و خاک میشد .وضع
معلمانی که در شهرهای کوچک و حتی بزرگ کار میکردند ،حتی آنان که در دبیرستانها
درس میدادند ،نیز خیلی بهتر از همزنجیران آنها در روستاها نبود .در این جاها نیز باید هر
یک نفر به تنهائی کل وظائف مربوط به آموزش و تدریس شمار کثیر دانش آموزان را به
دوش میکشید .فضای کالسها به شدت بیماری زا بود ،به گونه ای که ابتال به سل و سایر
بیماریهای ریوی امر رایج زندگی خیلی ازآنها به حساب میآمد .از همه اینها که بگذریم
از زمین و زمان زیر ذره بین کنترل نیروهای امنیتی و پلیسی رژیم قرار داشتند .با تشکیل
ساواک ،مخصوصاً تا پیش از ظهور سازمانهای چریکی در دهه  ،50احضار و باز جوئی و اخطار
و تعقیب و مراقبت مدام از معلمان بخش مهمی از وظائف کار این سازمان اختاپوسی را تعیین
میکرد .معلمان چنین وضعی داشتند و با تحمل همه این دشواریها و مصیبتها ،آنچه زیر
نام دستمزد دریافت میکردند به هیچ کجای زندگیشان نمیرسید و کفاف بازتولید نیروی
کارشان را نمیداد .آنها در طول چند سال متوالی به کرات دست به اعتراض زدند اما باالخره
در بهار سال  40موفق شدند به صورت سراسری و یکپارچه کل مدارس کشور اعم از دبستان
و دبیرستان و هنرستان و دورههای دیگر متوسطه را تعطیل کنند .صبح روز  12اردیبشت
زنگ هیچ مدرسه ای در هیچ نقطه ایران به صدا در نیامد .هیچ معلمی در سر کالس درس
حاضر نشد و کل چند صد هزار دانش آموز کشور در خانهها ماندند .نهاد سندیکالیستی موسوم
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به «باشگاه مهرگان» از پیش ،چند روز مانده به شروع اعتصاب ،به شکلی
بختک وار سایه خود را بر سر کارزار توده کارگر معلم سنگین ساخت .سران
و عوامل باشگاه کنترل کامل مبارزات معلمان را در دست گرفتند و تمامی
پیچ و خم فعالیتها را رصد کردند« .باشگاه» خود پایاب سیاستگذاریها
و تصمیم گیریهای جبهه ملی و احزاب اپوزیسیون رسماً راست بورژوازی
بود .جبهه ملی وسیعاً تالش داشت تا اعتصاب را وسیله ابراز وجود و ابزار
نمایش قدرت خود کند و در این کار تا حدودی هم موفق بود .در روز
شروع خیزش ،جمعیت عظیم معلمان تهران راهی میدان بهارستان شدند
تا در مقابل مجلس سرمایه خواستار تحقق مطالبات خود گردند!! همان
جائی که احزاب ارتجاعی بورژوازی آن را «مظهر اراده مردم» میخواندند!!!
دقایقی پس از ورود جمعیت پلیس بورژوازی وارد کارزار شد و کوشید تا
معلمان را متفرق سازد .کارگران معلم ایستادگی کردند و پلیس راه حل
همیشگی خود را دستور کار نمود .گلولهها به سمت سینهها شلیک شد
و « ابوالحسن خانعلی» دبیر یکی از دبیرستانهای پایتخت و دانشجوی
دوره دکترای دانشگاه تهران به خاک افتاد .با مرگ «خانعلی» موج خشم

و اعتراض معلمان از همه لحاظ نیرومندتر و غیرقابل مهارتر شد .تمامی
شهرها میدان برگزاری مراسم بزرگداشت «خانعلی» گردید .عظیمترین
راهپیمائیهای اعتراضی در سراسر کشور به راه افتاد .موج اعتصاب کل
جامعه را در درون خود فرو پیچید .بورژوازی در شرائطی بسیار متشتت،
متزلزل و سردرگم قرار داشت .دولت شریف امامی خود را در وضعیتی
بس نامساعدتر از پیش احساس کرد .اپوزیسیونهای راست لیبرال ،فرصت
مغتنم تری برای کاسبکاری و تبدیل اعتصاب به ساز و کار باج خواهی و
اعمال فشار بر رقبای حاکم پیدا کردند .اعتصاب چند روز به طول کشید.
کابینه شریف امامی مجبور به استعفا شد« ،علی امینی» نخست وزیر بعدی
سرمایه با سران باشگاه بساط بده و بستان پهن کرد« ،درخشش» نماینده
سابق مجلس و رئیس باشگاه مهرگان به وزارت رسید و اعتصاب را در قبال
تحقق کمترین مطالبات روز معلمان به شکست کشاند.
هیچ کارگری خیزش سال  1340معلمان را گوشه ای از جنبش جاری
طبقه خود به حساب نیاورد .اعتصاب در فضای زندگی و فکر بیشترین
بخش توده کارگر ایران ،در غالب خانهها و کومههای کارگری ،در همه مراکز
کار و تولید و حضور کارگران به اندازه کافی چرخ خورد ،اکثریت قریب به
اتفاق آنها حداقل از طریق کودکان و جوانان خانوادههای خویش در جریان
اعتراض قرار گرفتند ،اما افکار ،باورها و معیارهای مسلط که توسط سرمایه
تولید و تبخیر میشد و بورژوازی اعم از حاکم یا اپوزیسیون ،راست یا چپ
از جمله در لباس تقلبی «کمونیسم» ،آن را نشر میداد ،به تودههای کارگر
القاء کرد که اعتصاب مال آنها نیست .خواستهای معلمان مطالبات طبقه
آنان نمیباشد و خیزش همزنجیران آنها در حوزه آموزش هیچ ربطی به
جنبش آنها ندارد!! معلمان خود هزاران بار بدتر از سایر بخشهای طبقه
کارگر عمل کردند .گیریم که چندتا کارگر پیدا میشدند ،غبار اوهام را
عقب میراندند و میشستند و فریاد سر میدادند که این اعتصاب حوزه
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ای از کارزار طبقه ماست .سخت است قبول کنیم که با اعتراض یا حتی
خشم بسیاری از همزنجیران معلم خود مواجه نمیگردیدند .به احتمال زیاد
معلمان فریاد این کارگران را که از سراچه پرشکوه آگاهی طبقاتی ،درک
مادی آگاهانه تاریخ و شناخت آنها از راز رهائی انسان بر میخاست فقط
نوعی توهین به شأن و شوکت خود تلقی میکردند!!! همه اینها را تأکید
میکنیم تا ابعاد فاجعه دامنگیر جنبش کارگری نه فقط در آن روز که
همین امروز را باز گوئیم و اهمیت غلبه بر این مشکالت فرساینده ویرانگر
را یادآور گردیم .طبقه کارگر ایران اعتصاب معلمان را جزء انداموار کارزار
طبقاتی خود ندید و معلمان مبارزات روزشان را جویباری از چشمه همیشه
جوشان پیکار طبقه خود نیافتند ،اما در عوض ارتجاع بورژوازی از زمین
و آسمان این اعتصاب را قاپید ،آن را برگ برنده ای برای نمایش قدرت
و اپوزیسیون مداری خود ساخت .زمام آن را از همه سو به دست گرفت،
آن گونه که میخواست و نیاز کارش بود آن را به این سوی و آن سو برد.
اپوزیسیون لیبرال بورژوازی با این کارها به رخ رقبای حاکم خویش کشاند
که کوه توهم این جمعیت عظیم را پشتوانه کسب و کار خود دارد.
شورش کارگران جهان چیت
کارخانه جهان چیت در شهر کرج قرار دارد .سرمایهدار صاحب شرکت
محمدصادق فاتح یزدی بود که سوای این مؤسسه ،غولهای صنعتی فراوانی
را در مالکیت خود داشت .چای جهان ،روغن نباتی جهان ،نخ سازی جهان،
سردخانه جهان ،روغن موتور جهان ،الستیک سازی آرمه ،شرکت آبادانی
جهان ،بافندگی جهان ،بنگاههای متعدد کشاورزی و دامداری جهان و
لیست بلند باالئی از این صنایع و کارخانهها همگی به او تعلق داشتند .فاتح
هزاران کارگر را استثمار میکرد .فقط شمار کارگران جهان چیت از 2000
باالتر بود .شدت استثمار در تمامی بنگاهها و شرکتهای تحت مالکیت وی
سر به مرگ میسود .او برای تشدید باز هم افزونتر این استثمار دست به هر
توحشی میزد .خیل کثیر انسانهای بیکار و گرسنه را از یزد ،شهر زادگاه
خود به سوی تهران کوچ میداد تا نیروی کار این نفرین شدگان جهنم
سرمایه را به بهائی حتا نازل تر از بهای شبه رایگان کارگران حومههای
تهران بخرد و آماج استثمار وحشیانه خود قرار دهد .با سالح فریب دین به
جان مفلوک ترین ،گرسنهترین و مستأصلترین کارگران زن میافتاد و آنها
را در سوزانترین و کشندهترین شرائط کاری ،با طوالنیترین روزانههای کار
میفرسود و از هستی ساقط میساخت .سطح دستمزد کارگران در همه
کارخانههای وی ،از جمله در جهان چیت بسیار پائین بود .در چنین وضعی،
 2000کارگر این کارخانه تصمیم به اعتراض و اعتصاب گرفتند .آنها در 6
اردیبهشت سال  1350خواستار افزایش دستمزد شدند و  3روز به سرمایهدار
جنایتکار مالک شرکت فرصت دادند تا خواست آنها را محقق سازد .فاتح
با بی تفاوتی متفرعنانه چندش باری که خاص همه کارفرمایان به ویژه
اسالم ساالران آنهاست نه فقط هیچ تمایلی به هیچ میزان افزایش مزدها
نشان نداد که دنیائی تهدید و تحقیر و قهر ضد بشری را هم بر سر کارگران
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آوار کرد .روز  8اردیبهشت پایان موعد اولتیماتوم بود و کارگران با دیدن
واکنش ماالمال از نخوت و نفرت سرمایهدار ،شیپور شروع اعتصاب را به صدا
در آوردند .صاحب کارخانه مطابق معمول از قوای سرکوب رژیم سلطنتی
سرمایه استمداد نمود و در یک چشم به هم زدن شمار کثیری ژاندارم برای
خفه کردن صدای کارگران وارد محیط کارخانه شدند .ژاندارمها با توسل
به زور و قهر و تهدید به کشتار کوشیدند تا اعتصاب کنندگان را به سر کار
باز گردانند اما کارگران ولو نه همیشه ،ولی تاریخاً ،در غالب رخدادها ،به
ویژه بر سر بزنگاههای مهم ،ثابت نموده اند که میان مردن زیر فشار استثمار
و گرسنگی در یک سوی و مرگ در پروسه پیکار طبقاتی در سوی دیگر،
دومی را انتخاب میکنند .توده کارگر جهان چیت نیز دقیقاً چنین کردند.
آنان ایستادند و با مقاومت خود صحنه ای بسیار پرشکوه از نبرد نابرابر میان
سرمایه و کار را به نمایش گذاشتند .قوای سرکوب بر تهدید و توحش خود
افزود و متقاب ً
ال کارگران آماده راهپیمائی گردیدند 2000 .کارگر در طول
جاده کرج – تهران به سوی «وزارت کار» دولت سرمایهداری راه افتادند.
ظاهر ماجرا این بود که آنان میروند تا از دست سرمایهدار جنایتکار صاحب

کارخانه به دولت درنده سرمایه شکایت کنند!! در اینکه کارگران اسیر این
توهم بودند جای حرفی نیست ،اما یک چیز را نباید از یاد برد .اگر همان
موقع از جمعیت انبوه کارگران عازم وزارت کار رژیم میپرسیدی که واقعاً از
این امامزاده انتظار معجزه ای دارند؟!  80درصد آنها قطعاً به طنز میگفتند:
« آری میرویم تا شکایت دزد را پیش رئیس دزدان بریم»!! با همه اینها
کارگران میرفتند و همین کار نادرست را انجام میدادند!! چرا؟ پاسخ دشوار
نیست .آنها علیه سرمایه عاصی بودند ،فشار قهر سرمایه زن و کودکانشان را
به گرسنگی و مرگ تهدید مینمود ،باید مبارزه میکردند و چه جای تعجب
که راه و رسم درست مبارزه علیه سرمایهداری را نمیدانستند .جنبش آنها
از لحظه پیدایش تا آن روز توسط رژیمهای حاکم و دولتهای بورژوازی
سرکوب و توسط احزاب باالی سر آنها و داعیه دار رهائی بشر ،از گمراهه ای
به گمراهه دیگر رحل اقامت افکنده بود.
بیش از  2000کارگر راهپیمائی اعتراضی خویش را به سمت شهر تهران
ادامه دادند .در هر دو سوی جاده ای که پیش میرفتند کارخانه پشت سر
کارخانه قرار داشت .واحدهای صنعتی بسیار بزرگی که در هر کدام صدها و
هزاران کارگر مشغول تولید اضافه ارزش و سرمایه برای سرمایهداران بودند.
گزارشهای بعدی نشان میداد که از میان این کارگران عده ای با شنیدن
صدای همزنجیران معترض خود از پشت دیوارها ،با احساس درد مشترک
و رنج همگانی آماده پیوستن به صف آنها میگردیدند .بعضاً این کار را
میکردند و درست به همین دلیل کارفرمایان و حراست کارخانهها دستور
به بستن تمامی درهای ورودی و خروجی کارخانهها دادند .با همه اینها بر
اساس خبرهای آن روزها در طول دقایق راهپیمائی ،کارگران نسبتاً زیادی
به صورت تک تک و پراکنده به صف اعتراض کنندگان ملحق گردیدند.
شمار این عده باز هم مطابق گزارشات همان روزها به  1000نفر بالغ شد.
قوای سرکوب با مشاهده این وضع احساس فروماندگی نمود و ضمن تماس
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با مراکز قدرت نظامی رژیم تقاضای اعزام نیروی بیشتر کرد .کارگران در
ادامه راهپیمائی به منطقه موسوم به کاروانسراسنگی رسیدند و در همین جا
بود که حدود  1000سرباز ،تحت فرماندهی صاحب منصبان مزدور ،سوار
بر کامیونهای ارتش منفور شاهنشاهی راه را بر توده معترض کارگر بستند.
مسلسلها به سینه بردگان مزدی سرمایه نشانه رفت و راهپیمایان با اراده
استوار آماده مقاومت شدند .کارگران با سنگ و کلوخ به جنگ مسلسلها
شتافتند و در لحظات نخست توانستند صفوف مزدوران را به عقب رانند.
جنگ مغلوبه شد ،فرماندهان آدمکش ارتش با کسب جواز از مقامات باال
دستور قتل عام صادر کردند .صف بسیار طوالنی کارگران گلوله باران گردید.
مزدوران پلید و جانی سرمایه به این نیز اکتفاء نکردند .آنها مقادیری نارنجک
به سوی توده کارگر عاصی شلیک نمودند .عده زیادی کشته شدند و شمار
بسیار زیادتری زخمهای سنگین برداشتند .آمار کشتگان آن روز از  20نفر
باالتر رفت .وجیه اهلل حشم فیروز ،حسن نیکوکار و علی کارگر از جمله
کشته شدگان بودند .کارگران از ادامه راهپیمائی باز ماندند ،آنها قهرا ً و به
زور سرنیزه پراکنده شدند ،شکست خوردند و اگر چه ظاهرا ً چند ریالی به
دستمزدهای آنان اضافه گردید اما به خواست خود نرسیدند.
شورش کارگران جهان چیت و کشتار آنها در روزهای وقوع رویداد بحثهای
گوناگونی را در درون رژیم شاه ،در میان تودههای وسیع طبقه کارگر ،در
سطح جامعه به طور کلی و در درون سازمانهای چریکی مسلح دامن زد.
فردای روز کشتار ،عباس هویدا نخست وزیر وقت رژیم درنده سلطنتی
سرمایه ،به طور ضمنی اعالم داشت که برای مقابله با موج مبارزات کارگران
باید چاره ای دیگر اندیشید .او همان روز از طرح راه حل خویش یا راه حل
بخشی از ارتجاع بورژوازی هار حاکم دریغ نکرد .ماحصل حرف هویدا این
بود که کارگران باید صاحب سندیکا گردند و کشمکشها از هر جنس و در
هر سطح خفته و آرام در درون سندیکاها و اتحادیهها حل و فصل گردد.
تعبیر زمینی این سخن بسیار صریح و آشنا بود .اینکه باید سندیکاها و
اتحادیه هائی پدید آیند ،سد راه شکل گیری مبارزات کارگران شوند و کار
سرکوب جنبش کارگری از این طریق نیز سوای اعمال قهر نظامی دنبال
گردد.
طبقه کارگر ایران از کشتار همزنجیران جهان چیتی خود نه فقط هیچ
وحشتی به دل راه نداد که از فردای همان روز بر دامنه و عمق و شدت
مبارزات خود افزود .آنها از آنچه روی داده بود نه هراس و واهمه که مبرمیت
مبارزه و شکوه جان دادن در پروسه جبری پیکار علیه استثمار را آموختند
و به هم یاد دادند .در سطح جامعه تودههای ناراضی عاصی نسبت به قتل
عام کارگران ابراز نفرت کردند و باالخره بورژوازی هار دینی اپوزیسیون مثل
همیشه کرکس وار بند بند حادثه را ساز و برگ ارتزاق بسیار کثیف و شوم
خود ساخت .در عمق وجود خود به رژیم جنایتکار شاه «نازشست» میگفت
و گلولههای داغ حاکمان طبقه خود را حق مسلم هر کارگر معترض میدید،
در همان حال میکوشید تا خون کارگران قربانی را سرخاب چهره کاسبکار
خود سازد و با سرزندگی بیشتر به باج خواهی از رقیبان طبقاتی پردازد.

کارگران رساترس جهان علیه رسمایه

متحد شوید!

15

رژیم اسالیم رسمایه و
قتل عام کارگران درمان
(منت تکمییل )8
میدان تاخت و تاز بیماری هالکت آفرین و
بشریت کش کووید  19بر خالف آنچه دولتهای
درنده سرمایهداری دنیا ،از مرزداران پرآوازه
دموکراسی و آزادی!! و حقوق بشر!! گرفته تا
فاشیست و لیبرال و صاحب هر نام و نشان دیگر

میگویند نه فقط نشانی از محدود شدن ندارد که
لحظه به لحظه وسیع تر و طوفانی تر میگردد.
تاهمین لحظه حاضر فقط
براساس گزارش البراتورها
بیش از  4میلیون انسان
اسیر این بیماری و شمار
کشتگان به مرز  280هزار
رسیده است .فاصله میان
این ارقام تا واقعیتها ،اگر
چه در همه جوامع یکسان
نیست ،اما در سراسر جهنم
سرمایهداری به گونه ای
بسیار موحش باال است.
هیچ دولتی دادههای واقعی
را منتشر نمیسازد ،هیچ نهاد بین المللی ابعاد
واقعی فاجعه را گزارش نمیکند ،همگی بدون
هیچ استثنا دروغ میگویند ،جعل میکنند،
دست به تحریف میزنند .آمار مبتالیان را بسیار
کمتر از آنچه هست و شمار مردگان را گاه تا
چند دهم آمار واقعی پائین میآرند ،بورژوازی
در این پهنه ،مثل تمامی قلمروهای دیگر آن
میکند که از بنمایه طبقاتی اش بر میخیزد.
اما مشکل فقط جعل آمارها و پرده کشیدن بر
شمار واقعی مبتالیان و مردگان نیست .بورژوازی
در نقطه نقطه جهان موجود شالوده کار خود در
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مقابله با کرونا را به تمام و کمال بر پاسخ هر چه
کارسازتر و چاره پردازتر به نیازهای چرخه ارزش
افرائی سرمایه و قربانی کردن هر چه سبعانه تر و
جنایتکارانه تر تودههای کارگر در آستان حفظ و
بقای سرمایهداری قرار داده است .در این عرصه

هیچ تفاوتی میان هیچ دولتی با دولتهای دیگر
نیست .اگر اینجا و آنجا تفاوتی مشهود است

صرفا در چگونگی آرایش استراتژیک دولتها
برای پیشبرد و تحقق اهداف پلید بشرستیزانه
باال است .تا اینجا نیز با هیچ حادثه عجیبی
مواجه نیستیم .این هویت ،ذات و همه چیز
بورژوازی است که در هر لباس ،زیر هر نام و
کنار هر بیرق چنین کند ،جز این قرار نیست
و نمیتواند باشد .فاجعه اساسی نه اینها که
رخداد بسیار سیاه دیگری است .فاجعه عظمی
اینجاست که حدود  5ماه از شروع اپیدمیک و
سپس پاندمیک کرونا گذشته است .در کل این
مدت بورژوازی تمامی کشورها آن نموده اند که
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گفتیم .با کار خویش میلیونها انسان را در خطر
مرگ محتوم قرار دادهاند ،زیر پوشش مبارزه با
کرونا کل بار بحران دیرپای سرمایهداری و کل
عوارض انحطاط ،گندیدگی و بربریت این نظام را
بر زندگی کارگران سرشکن ساختهاند .بورژوازی
همه این توحشها را به نمایش نهاده است اما در
هیچ کجا ،هیچ بانگ اعتراضی از هیچ کارگری
برنخاسته است .اعتراض و شورش پیشکش،
کارگران کشورها یکی پس از دیگری کمپین
بیعت راه انداختهاند ،سمفونی سپاس نواخته اند
و فریاد حمایت از این سبعیتها سر داده اند!!!
رژیم اسالمی نیز یک ماه تمام با سانسور
فاشیستی اخبار مربوط به کرونا در ایران ،به این
ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه
بیمارستانها ،داروخانهها ،درمانگاهها و مراکز

پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده
و میدان یکه تازی وحشت انگیزتر خود سازد.
رژیم به جای آنکه
کلیه آحاد جامعه،
کل  80میلیون
نفوس جمعیت
را در جریان
مخاطرات مرگبار
این اپیدمی قرار
دهد راه هر گونه
اطالع رسانی
به آنها را مین
گذاری فاشیستی
کرد ،اطالعات
حاصل از منابع گوناگون ،حتی منابع درونی
رژیم حاکی است که کثرت مبتالیان افزون
بر صدها هزار و شمار جانباختگان از  50تا
 60هزار انسان بیشتر است .حاکمان اسالمی
سرمایه این ارقام را بین  10تا  20مرتبه کمتر
از دادههای واقعی گزارش کردند و میکنند .از
هر  15کشته یک نفر و از هر  20مبتال فقط
یک نام را در محاسبات خود وارد ساختند .آنها
مطابق معمول در دروغ پردازی و عوامفریبی
از تمامی شرکا و رقبای طبقاتی خویش پیشی
جستند .در شرائطی که طوفان مرگ با قدرت

متحد شوید! //////////////////

تمام جان انسانها را درو میکرد از پیروزی بر
کووید  19و مهار کرونا گفتند!!! بیمارستانها
فاقد ابتدائیترین امکانات ضروری برای حفاظ
جان بیماران و کارکنان بخش درمان بود و آنها
لحظه به لحظه از وفور طغیان وار این امکانات و
آمادگی رژیم برای تأمین احتیاجات کل کشورها
سخن راندند!!! منابع درونی خودشان شمار مرگ
و میر استانی را تا مرز  10هزار اعالم کردند و
وزارت بهداشت رژیم از مردن  6000در سراسر
کشور گفت!!! حکام دژخیم سرمایه درز هر خبر
واقعی از نهادهای دولتی مانند ثبت احوال در باره
جانباختگان را ممنوع ساخت و تمرد از این فرمان
را مستوجب مرگ خواند .رژیم کل این جنایتها
را انجام داد تا چرخه تولید سرمایهداری را از گزند
هر توقف باز دارد ،تا هیچ کارگری حتی بیمار در

خانه نماند ،تا کل کارگران در محیط کار ماالمال
از کرونا حاضر گردند ،تا تودههای کارگر با تحمل
بیشترین تلفات رود تولید سود را پرخروش نگه
دارند .سرمایه و دولتش چنین نمود اما جنبش
کارگری تا امروز هیچ جبهه کارزاری در مقابل
این تهاجمات نگشوده است .اینکه در طول این
مدت چند ده هزار کارگر قربانی سیاستهای
کارگرکش و بشرستیز بورژوازی شده اند دقیقا
نمیدانیم .حتی در مورد کارگران بخش درمان،
اطالعات وسیعی نداریم .آنچه در زیر میاید صرفا
مشتی از خروار است .تعداد کثیری از پرستاران
و بهیاران زیر فشار کمبودها و کاستیهای بسیار
اساسی حوزه درمان و بیمارستانها جان خویش
را از دست دادهاند .کارگران ایران قطعا فداکاری
این بخش از طبقه خود را هیچ گاه از یاد نخواهند
برد ،درست همان گونه که ابعاد آتشفشانی و
کهکشانی بشرستیزیهای وحوش درنده و حاکم
بورژوازی را فراموش نخواهند کرد .تعداد کشته
شدگان بخش درمان بسیار دهشت زا است .از
میان آنها ما با آوردن نام چند نفر ،کمپین عظیم
انسانی کل کارگران و کارکنان این بخش را ارج
میگذاریم.
 .1ماهرخ جعفری پرستار بیمارستان تامین
اجتماعی فیاض تهران
 .2نرگس خانعلی زاده پرستار بیمارستان
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الهیجان
 .3غالمرضا وثوقی کیا پرستار بیمارستان رشت
 .4علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان رشت
 .5رامین عزیزی فر پرستار مسیح دانشوری
تهران
 .6علیمحمود خانشیرازی ،پزشک شبکه
بهداشت قاینات خراسان جنوبی
 .7جباری کمک پرستار
 .8رنجبران کمک پرستار
 .9حمید لطفی ارتوپد استان رشت
 .10سیامک دیشلی پزشک اطفال
 .11رضا کوچکی نیا پزشک رشت
 .12محمدعلی ربیعی پزشک شفت گیالن
 .13مصطفی صمدی پزشک بابل
 .14اردشیر شیران پزشک اصفهان

 .15فرید نیروئی پزشک بابل
 .16محمدعلی بخشعلی زاده پزشک رشت
 .17کورش گودرزی پور پزشک
 .18حبیب اهلل پیروی پزشک آمل
 .19وحید منصف کسمائی دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی گیالن
 .20مهدی فتح آبادی پزشک اورژانس بیمارستان
چمران تهران
 .21سورنا میرمیرانی پزشک
 .22آقای زهتاب کارگر درمان بیمارستان گلسار
 .23سید آل حسینی کارگر درمان بیمارستان
گلسار
 .24محمد محمدی پزشک رشت
 . 25ناهید نوشاد ،بهیار بیمارستان خصوصی
گلسار گیالن
 .26افشار امیری متخصص روانپزشکی
 . 27وحید ایروانی متخصص روانپزشکی
 .28علی شجاعی دستیار سال آخر ENT
دانشگاه کرمان
 .29ایمان معینزاده پرستار بیمارستان کوثر
آستانه اشرفیه
 .30سهیل کیانفر پزشک استان گیالن
 .31محسن خادم 30 ،ساله ،پرستار اتاق عمل
بیمارستان میالد کاشان
 .32انوشه بیکیان ،مامای بیمارستان الزهرای

رشت
 .33مجید اردشیری پرسنل دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .34منوچهر ساداتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .35مرضیه حسینینژاد دانشگاه علوم پزشکی
بابل
 .36جواد جاللینیا دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .37حانیه عدالتی کارمند شاغل در واحد مدارک
پزشکی بیمارستان شفاء تاکستان
 .38تهمینه ادیبی پرستار بخش اورژانس
بیمارستان انزلی
 .39مجید تاجیک پرستار بیمارستان کیان تهران
 : 42-40سه پرستار آسایشگاه کهریزک (ما
متاسفانه موفق به شناخت اسامی آنها نشدیم)
 .43ایرج ابراهیمنژاد پزشک خانواده شهرستان

بابل
 .44فیروزه خوشگفتار کارگر دانشگاه علوم
پزشکی گیالن محل کار دبیرخانه بیمارستان
فومن
 .45یوسف موسوی پزشک شهرستان گالیکش
 .46اسماعیل بخشی پور کارگر بیمارستان رشت
 .47عباس توسن متخصص گوش ،حلق و بینی
و جراح پالستیک بابلی مقیم تهران
 .48حسن ارباب کارگر خدمات نظافتی بخش
اورژانس بیمارستان کامیاب مشهد
 .49مهدی وریجی پزشک اهل ساری
 .50شیرین روحانی راد پزشک پاکدشت
 .51غالمعلی معنویان پزشک عمومی شهرستان
میاندرود
 .52صمد بابازاده ،پزشک بابلی
 .53تقی اهری فرشچی ،پزشک اطفال در تبریز
 .54طاهره اسماعیلی ،پرستار بیمارستان بهشتی
 .55احمد سلیمانی دوست کارگر واحد نقلیه
بیمارستان کامکار قم
 .56مظفر ربیعی پزشک آمل
 4 : 60-57نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
آمل (ما متاسفانه موفق به شناخت اسامی آنها
نشدیم)
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم از مرگ  2نفر
دیگر از کادر درمانی بیمارستانهای قم خبر داد

کارگران رساترس جهان علیه رسمایه
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 .61عبدالشكور هژير اميری ،داروساز شهرستان
رشت
« .62رائوال راگوتام» متخصص داخلی
		
هندوستانی ،در شهرستان ساوه
 .63حسین جوهری ،متخصص گوش و حلق و
بینی در قم
 .64ایوب نادری و همسرش پزشک بیمارستان
حضرت رسول جوانرود
 .65مهدی قنبری وهمسرش پزشک بیمارستان
حضرت رسول جوانرود
 .66حمزه متخصص تغذیه  /بیمارستان حضرت
رسول جوانرود
 .67سعادت شکیبایی پرستار بازنشسته
بیمارستان جلیل یاسوج
 .68حمیدرضا مهینی پزشک درمانگاه تأمین
اجتماعی پاکدشت
 .69نیلوفر اسماعیل بیگی پزشک عمومی قزوین
 .70محمود شمس الدینی ،پرستار یزد
 .71عبداله عباسی پزشک متخصص بیماریهای
عفونی گرگان
 .72ارسطو رستمنژاد ،پزشک پاکدشت
 .73محمدقادر نوروزمهر ،کارگر بیمارستان
حشمت رشت
 .74حمیدرضا داوودی ،داروساز بابل
 .75مرتضی وجدان پزشک مشهد
 .76اسماعیل یزدی جراح تهران
 .77سعید عزیزی چشم پزشک زابل
 .78موسی فتحآبادی ،طب اورژانس دانشگاه
تهران
 .79حمید رضا زینعلی داروساز تهران
 .80امیر رضاهنرکار فیزیوتراپ تهران
 .81ذبیح اهلل کاویانی کارگر مرکز خدمات جامع
بروجن
 .82قربانعلی حسین زاده پرستار کاشان
 .83رضا پور ساکی پرستار آبادان
 .84رضا روستا کارگر بیمارستان اختر تهران
 .85رقیه رونقی کمک پرستار صومعه سرا
 .86سیده عظمت موسوی ماما ساری
 .87شهروز کریمیان پرستار بیمارستان فیاض
تهران
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 .88بانو خوشگفتار کارگر بیمارستان فومن
 .89فریبا ایزد پناهی پرستار شیراز
 .90سعید مومنی علوم آزمایشگاهی رودسر
 .91مولود جعفری پرستار بیمارستان فیاض
تهران
 .92محمد کاظم گلرسان علوم آزمایشگاهی یزد
 .93نادر حسین پور کارگر بیمارستان پیروز
الهیجان
 .94کامران بیات پرستار اطاق عمل بیمارستان
فیروز آبادی تهران
 .95میسور بعلبکی ،متخصص بیهوشی الله
تهران
 .96وحید یحیوی تخصص خون وانکولوژی
بجنورد
 .97مجید فرهاد  ،پزشک کادر درمانی دانشگاه

علوم پزشکی کاشان
 .98فریبا فراهی ،متخصص طب اورژانس
 .99بهزاد معظمی کادر درمان تهران
 .100علیمحمود خانشیرازی ،پزشک شبکه
بهداشت قاینات خراسان جنوبی
 .101شهرزاد طباطبایی پزشک اهل ارومیه
 .102امیر مجد سجادی دندانپزشک تهران
 .103محمد یاراحمدی ،پرستار بیمارستان
خمینی سقز
 .104شهربانو جعفری پرستار مرکز بهداشتی
درمانی روستایی زیاز
 .105رضا فتحعلى ،تكنسين سازمان اورژانس
تهران
 .106آریا سیگارودی مرکز بهداشت ساری
 .107سیدحسین احمدمیری پزشک بیمارستان
امام علی کرج
 .108اسداهلل شیخ جابری پرسنل بیمارستان
زنجان
 .109علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان
سمنان
 .110رشید شیخ آقایی کمک پرستار بوکان
 .111مهدی افشاری شبکه بهداشت مالیر
 .112علی اصغر رهبان پرسنل بیمارستان بابل
ن تهران
 .113اشرف ململی پرسنل بیمارستا 
 .114حسن مکرمی دانشگاه علوم پزشکی ساری

کارگران رساترس جهان علیه رسمایه

 .115رامین عزیزی فر پرستار تهران
 .116نرجس خانعلی زاده پرستار الهیجان
 .117کبری حسین زاده اسکی پرستار بابل
 .118عباس میر هاشمی متخصص بیهوشی آذر
شهر
 .119علی اکبر ناظری پور پرسنل بیمارستان
سمنان
 .120رضا برادران روحانی اپتومتریست مشهد
 .121احمد سلیم آبادی پرسنل بیمارستان
کامکار
 .122جمشید محدثی شبکه بهداشت رامسر
 .123داریوش پیشرو پرسنل علوم پزشکی گیالن
 .124مهدی امین الرعایا ب پزشک بیمارستان
سینا
 .125مهرداد نوروزی پزشک عمومی کرمانشاه
 .126نادرچاوشی نژاد دندانپزشک سنندج
 .127غالمرضا فخری ،متخصص بیهوشی تهران
 .128نادر برجسته پرسنل بیمارستان تهران
 .129غالمحسن قربانی کمک پرستار شفت
 .130محمدعلی پورهاشم داروساز تهران
 .131حمیدرضا حجاران طوسی پزشک عمومی
تهران
 .132مجتبی عابدیان پزشک عمومی نکا
 .133کیوان یغمائی متخصص پوست تهران
 .134سعید حقیقی متخصص طب اورژانس
اصفهان
 .135سید علی مدنی دندانپزشک تهران
 .136سارا عزیزی پرستار تهران
 .137داوود غفاری پرسنل بیمارستان ضیائیان
تهران
 .138قربانعلی حسینزاده پرستار کاشان
 .139عینالهی چشم پزشک تهران
 .140یونس نوروزی ،پزشک بیمارستان گلدیس
شاهینشهر
 .141مالجعفری روانپزشک گلستان
 .142محمود ایروانی متخصص بیهوشی تهران
 .145-143انجمن متخصصان بیهوشی و
مراقبتهای ویژه ایران اعالم کرد :به غیر از
محمود ایروانی که عصر روز شنبه ( 6اردیبهشت)
در بیمارستان مسیح دانشوری فوت کرد۳،

متحد شوید! //////////////////

متخصص دیگر نیز فوت کردهاند .که ما متاسفانه
موفق به شناخت اسامی آنها نشدیم
 .146رامین شیخ ابراهیمی پزشک بیمارستان
مسیح دانشوری
 .147احسان وفاخواه ،متخصص بیهوشی شهر
مشهد
 .148پزشک متخصص کودکان بیمارستان
خمینی کرج روز چهارشنبه  17اردیبهشت ماه
به دلیل کرونا فوت کرده است .ما متاسفانه موفق
به شناخت نام او نشدیم

 .149محمود ابراهیمی پزشک بیمارستان مسیح
دانشوری
 .152-150رئیس دانشگاه تهران گفت :سه
دانشجو بر اثر ابتال به کرونا جان باختند از این 3
دانشجو  2پسر و یک دختر بوده است.
 .153غالمرضا حمصی کادر درمان قم
 .154عوض ظفرمند کادر درمان
 .155یوسف شفقتی
 1. 56احمد ابراهیمی بشلی کمک بهیاربیمارستان
امام ساری (به گفته مسئوالن محلی بیمارستان

هشتمین کادر سالمت ساری ،پنجمین در این
لیست از سه تن دیگر اطالعی در دست نیست)
 .157زهرا (بهناز ) مستعدی پرستار بیمارستان
لبافی نژاد
 158-160سه پزشک در مشهد و (25
اردیبهشت  :ابتالی دستکم هفتاد تن از کادر
بهداشت و درمان مشهد) ،ما متاسفانه موفق به
شناخت نام آنها نشدیم
 .161عباس نوروزی کادر درمان تهران

آمارهای غیر رسمی از حوزه درمان جمهوری اسالمی سرمایه
کارکنان مبتال به کرونا

درصد مردگان از مبتالیان

درصد از کل مردگان

فوت

از تاریخ

70

8.6

6

6

 15اسفند 98

228

11

9

25

 20اسفند 98

342

12.6

6

43

 25اسفند 98

375

15.7

5

59

 29اسفند 98

569

12

4

69

 4فروردین 99

1154

7

3

78

 9فروردین 99

1396

7

3

96

 15فروردین 99

1571

8

3

130

 20فروردین 99

1729

8

3

133

 30فروردین 99

2307

6

2.5

142

 7اردیبهشت 99

2688

6

2.4

152

 17اردیبهشت 99

3098

5

2.2

161

 31اردیبهشت 99

طبق دادههای مسئولین جمهوری اسالمی سرمایه تا کنون حدود  4درصد از کادر درمان مبتال به ویروس کووید  19شده اند و این تعداد شاید بیش از
سایر کارگران حوزههای دیگر پیش ریز سرمایه باشد .نکته قابل توجه در آمار مرگ کارگران حوزه درمان این که  42درصد از آنها پزشک بوده اند در حالی
که درصد پزشکان ایران از کل کارگران بخش درمان فقط  20درصد است و این نشان میدهد که تعداد زیادی از غیر پزشکان (آن چه جمهوری اسالمی
پیراپزشک میخواند) در حین کار بر اثر کووید  19جان باخته اند که هیچ جا گزارش نشده است.
خرداد 1399
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مجازات اخراج از کار جنبش کارگری ایران
برای فداکاری پرشکوه در دوماه اول سال
1399
کارگران درمان
ابراهیم پاینده / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
هنوز کووید  19موج وار و طغیان آسا جان تودههای کارگر را
در محیطهای کار ،در بیمارستانها و مراکز درمان درو میکند و
هر روز جمعیت کثیری را تسلیم جوخه مرگ مینماید .در طول
تمامی این چندین ماه کارگران بخش درمان با فداکاری بسیار
حماسی و پرشکوه ،با آفرینش حیرت انگیزترین صحنههای شرف،
اعتبار ،کرامت و جانبازی انسانی ،با وثیقه کردن قطره قطره جان
خویش ،به رغم فقدان ابتدائیترین امکانات حفاظتی و درمانی
به مداوای بیماران پرداختند .آنچه این کارگران در این مدت
انجام دادند از یک سوی حیرت و از سوی دیگر سیل سپاس و
ارجگذاری هر انسان با شرف این دنیا را به طغیان آورد ،تا جائی
که حتی وحوش فاقد هر میزان شرف انسانی ،سرمایهداران و
دولتمردان هم از سر ریاکاری ،عوامفریبی و دروغ بافی به ادای
سپاس ایستادند .کارگران بخش درمان همه جا از جمله در جهنم
وحشت و دهشت جمهوری اسالمی چنین کردند ،فرق بهیاران،
کمک پرستاران ،پرستاران ،پزشکان یا هر کارگر دیگر این بخش در
ایران با همزنجیران دیگر خویش در دنیا آن بود که اینان زیر فشار
سبعیتهای سیستماتیک دولتی و نبود حداقل امکانات داروئی و
درمانی باید بسیار بیشتر فداکاری میکردند ،میجنگیدند ،عمیق
تر میفرسودند ،گسترده تر به استقبال مرگ میرفتند و حال در
شرائطی که این جمعیت وسیع کارگری در ابعادی باز هم عظیم تر
و پرشکوه تر و حیاتی تر مشغول تالش برای نجات جان بیماران
هستند از سوی وحوش بورژوازی ،از سوی حاکمان اسالمی
دژخیم سرمایه ،با مجازات اخراج مواجه شدهاند .در استان گیالن و
مازندران و تهران عده زیادی از پرستاران اخراج گردیدهاند .کارگران
پرستار عاصی و خشمگین از این جنایت و بشرستیزی شرم آور
رژیم اسالمی سرمایه در شهرهای مختلف به ویژه در استان گیالن
به خیابان ریخته اند آنها با حمل پالکاردهائی این جنایت رژیم را
محکوم نموده و خواستار بازگشت به کار هستند .ما از کل تودههای
همزنجیر میخواهیم که به حمایت از این کارگران برخیزند.
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جنبش کارگری ایران در دوماه اول امسال در تراز و همسطح پایان
سال پیش است .یعنی رکود و کاهش اعتراضات و بخصوص اعتصابات
که تحت الشعاع مصیبتها ،امراض و مرگ ومیر ناشی از کرونا (کووید
 )۱۹بود .کارگران که بیش از پیش گروه گروه و هزار هزار بیکار
میشدند و میشوند در عین حال مورد هجوم پاندمی دیگری غیر از
اپیدمی سرمایه میگردند که نه تنها موجب بیکاری ،فقر ،بی حقوقی،
بی دارویی آنها است که دام مرگ چه در محیط کار ،چه خانه و کوچه
و خیابان برای آنها نهاده است .آری در ابتدای این دوره یعنی سه
ماهه آخر سال گذشته به علت هزاران فاجعه ای که رژیم سرمایه بر
سرشان آوار کرده بود ،فرصت و شرایط پرداختن به مبارزه علیه سرمایه
را نیافتند .در واقع سرچشمه و منشاء همه فجایعی که بر سر کارگران
میآید چیزی جز سرمایه نیست حال اگر این فجایع ناشی از سیل،
زمین لرزه ،تغییرات آب و هوایی باشد یا گسترش اپیدمیهای گوناگون
و اکنون پاندمی کرونا! واقعیت این است که ما انسانهای کارگر این
نظام ضد انسانی را انتخاب نکرده ایم و در پروسه شکل گیری آن نیز
خود انتخاب شدیم که با پوست ،خون و روح و روان خود آن را سیراب
کنیم ،باز تولید نمائیم و برحجم آن بیافزائیم و انباشت نجومی آن را
دائما تثبیت کنیم .در مقابل سرمایه قرار نیست در مقابل هیچ یک از
فجایع و نامالیماتی که بر سر ما آوار میکند چاره ای بیاندیشد زیرا اگر
چنین بود و قرار براین بود که زندگی را بر ما هالکت بار ننماید که از
آغاز ریشه و سرچشمه این فجایع نمیبود.
اما سکوت نسبی دو ماهه پایان سال پیش و آغاز امسال در مقابل
سرمایهداران و دولت آنها به معنی تن دادن به شرایط آنها نبود و
همزمان با آغاز اردیبهشت تحرکی دوباره بر تن زخمی ،مریض و آش و
الش کارگران افتاد و جنگ طبقاتی اشان علیه سرمایه ادامه یافت .در
حالی که فروردین شاهد  ۸۱حرکت کارگری شامل  ۴اعتصاب بودیم
ماه اردیبهشت این حرکات و جوششها به  ۱۴۰اعتراض و از میان
آنها  ۳۰اعتصاب انجامید .از مجموع اعتراضات کارگران در این دوماه
 ۱۱۰جنبش اعتراضی حول محور مقابله با بیکار سازی وعدم امنیت
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شغلی بوده است .اهم اعتصابات بر محور فقر و عدم دریافت دستمزد بوده
است .در این دوره دو سه ماهه کارگران بیکار از گوشه و کنار شهرها در
تجمعهای بدون ارتباط با واحدهای کار بدون علم و کتل کارخانه و محل
استثمار دست به اعتراض علیه فقر ،گرسنگی ،گسترش پاندمی مرگ زای
کووید  ۱۹و عدم رسیدگی ،پنهان کاری تعداد مبتالیان ،مرگ و میر و
کنترل ویروس کورونا ،عدم وجود وسایل حفاظتی در محیط کار بوده است.
مشکل ما کارگران کم و زیاد شدن اعتراضات و اعتصابات نیست .مشکل ما
کارگران و نبردهای پراکنده ما در زمینگیر بودن و فاقد حداقل تدارک الزم
برای میدان داری و صف آرائی مستقل ضد سرمایهداری است .سرمایه از
روز پیدایش با کل ظرفیتهای اجتماعی خود ،با استفاده از کلیه سالحها،
امکانات تبلیغاتی و فرهنگی خود این تصور مسموم و مهلک را درعمق شعور ما
کارگران کشت کرده است که گویا خود ما هیچ چیز نیستیم! منشأ هیچ تغییر
و تبدیل و تحولی نمیباشیم! مشتی مفلوک ،مستضعف و محکوم به فرودستی
و استثمارشوندگی هستیم ،هر نوع گشایشی در زندگی ما نیازمند اعجاز،
قهرمانی ،اندیشه پردازی و سیاست آفرینی نیروهای منجی و ماوراء زندگی ما
است .در بهترین حالت گفته میشود که ما فقط قادر به تولید سود و سرمایه
هستیم و قدرت فکر کردن و اتخاذ تصمیم از آن سرمایهداران ،احزاب باالی
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سر ما و خالصه چیزی خارج از وجود و هستی اجتماعی ما است .درحالی
که پوسیدگی ،انحطاط و انسان ستیزی سرمایهداری بخصوص این روزها اوج
کهکشانها را پیموده است ،اما جنبش کارگری در زمین گیری ،استیصال
و فروماندگی به سر میبرد .بیائید به این وضعیت پایان بخشیم! سرمایه در
سراسر جهان درمانده و عاجز از حل معضالت خود آفرین و چالشهای خود
و هر دولت سرمایه ای به فکر چاره اندیشی در چاردیواری خود است .گیج و
مبهوت به دور خود میپیچند و به رغم انبوه حوزههای علمی ،اندیشکدههای
چاره اندیشی بسان هیوالیی زخم خورده فریاد مرگ سر میدهند .اما اگر ما
قرار است در این وانفسا چاره برای سرنوشت خود کنیم میبایست مبارزه
مان تجلی قدرت تعیین کننده ،اثرگذار و حادثه آفرین مان باشد .باید طبقه
سرمایهدار و دولتش را تسلیم خواستهای ما کند .برای این کار باید سراسری،
شورائی و ضد سرمایهداری متشکل گردیم .ما همین حاال در سراسر ایران
در حال جدال هستیم ،اما همه جا متفرق ،گسسته ،فاقد استخوان بندی،
بدون هیچ دورنما ،زبونانه ،مقهور و ضعیف ،امروز را به فردا میرسانیم .به این
پراکندگی پایان دهیم و همچون یک طبقه به همانگونه که کوه ساران سرمایه
میآفرینیم سرنوشت خود و فرزندانمان را با شوراهای ضد سرمایه ای و افق
لغو کار مزدی بدست گیریم.
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رسمایه و مبباران
کارگران اب سالح کروان
هیچ روزی نیست که اخبار کشتار وسیع کارگران توسط سرمایهداران و رژیم
آنها با سالح کرونا در کارخانهها ،شبکههای حمل و نقل ،بیمارستانها،
شهرها ،روستاها و نقطه نقطه جهنم سرمایهداری ایران ،گوشها را میخکوب
نسازد .همین دیروز دو کارگر راننده شرکت واحد رشت ،همزنجیران «
حسن زاده» و «کریم نژاد» که زیر فشار قهر اقتصادی ،سیاسی ،نظامی
و همه اشکال قهر سرمایه مجبور به کار در دل طوفان کرونا بودند ،جان
باختند .همزمان خبر ابتالی  28کارگر پتروشیمی شهر ارومیه حتی از
زبان مزدوران دولتی بورژوازی در فضای شهر پیچید و صحنه قتل عام
صدها عضو دیگر خانوادههای کارگری توسط کووید  19مولود سرمایهداری
را پیش روی همگان قرار داد .کرونا از جنس سرمایه ،آفریده سرمایه و سالح
دست سرمایه علیه تودههای کارگر دنیا است .برای اینکه مخلوق و مولود
سرمایه بودن کرونا را درک کنیم هیچ الزم نیست راهی انستیتوهای «جان
هاف کینز» امریکا ،ویروس شناسی ووهان چین یا «کخ» آلمان گردیم .به

راهپیمایئبیکاران
علیهبیکاری
این روزها سیل اعتراض و طغیان بیکاران علیه گرسنگی و فالکت ناشی از
بیکاری مولود سرمایهداری بر سنگفرش خیابانهای غالب شهرهای بزرگ
و کوچک ایران جاری است .حتی نهادهای رسمی دولت سرمایه که در
بازگونه کردن واقعیتها ،نشر رسواترین دروغها و تحریف شرم آور ارقام
و اطالعات آماری شهره آفاق و انگشت نمای خاص و عام هستند مدام
از افزایش روزمره میلیون ،میلیون بیکاران میگویند .مرکز آمار مجلس
اسالمی فاشیسم بورژوازی تصریح کرده است که چندین میلیون بیکار
جدید به جمعیت ده میلیونی بیکاران سابق ملحق شدهاند .در جهنم
سرمایهداری ایران بیکاری نام دیگری برای گرسنگی محتوم مرگزا و
غوطه وری در باتالق فالکت و فقر و بی خانمانی فاجعه انگیز است.
شمار بیکاران هر روز افزایش مییابد و موج پیکار این سیه روزان نیز
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آنچه سرمایه در طول چند قرن با طبیعت کرده است ،به آنچه سرمایه در
این سدهها بر سر محیط زندگی بشر آورده است ،به کل آنچه سرمایه با
آب ،خورد و خوراک ،پوشاک و همه مایحتاج اولیه و اساسی زندگی انسانها
نموده است ،به آتشی که سرمایه بر جان کل موجودات زنده کره خاکی
افکنده است ،به سرمایه نمودن کل تار و پود طبیعت و حاصل کار و استثمار
نسلهای متوالی طبقه کارگر جهانی ،به سرنوشتی که سرمایه بر علم و کل
دستاوردهای دانش بشری ،کل پویه کشف و اختراح و پژوهش و شناخت
بشر تحمیل کرده است ،به کارکرد قهری ،سرشتی و هویتی سرمایهداری
در هیچ و پوچ و بی معنی و بی ارزش کردن انسان و همه چیز ساختن
سرمایه ،به همه اینها نظر اندازید تا خاستگا ،سرچشمه و زایشگاه واقعی
کرونا را با چشم باز مشاهده نمائید .جستجوی محل و روز تولد کرونا در این
یا آن انستیتو مشکل ارتجاع هار بورژوازی در این یا آن گوشه سرمایهداری
است .از منظر کارگران آگاه جهان محل زایش کرونا ،پدر و مادر کرونا حتما
سرمایهداری است ،سرمایه است که کرونا را آفریده است ،سرمایه است که
کارگران را میلیون ،میلیون شکار کووید  19میسازد ،سرمایه است که

توده کارگر را به بدترین شکل ممکن در مقابل تهاجم کرونا خلع سالح
کرده است ،سرمایه است که کلیه امکانات مورد نیاز برای چالش کرونا را از
کارگران سلب نموده است .سرمایه است که «گزینه»! مرگ ناشی از کووید
یا گرسنگی را تقدیر زندگی روز کارگر کرده است .کرونا جزء الیتجزائی از
سرمایه است ،برای رهائی از کروناها باید با اساس موجودیت سرمایهداری
جنگید.

هر روز پرخروش تر و نیرومندتر میشود .خیل کثیر جوانان شهر رباط
کریم در تمامی روزهای هفته به راهپیمائی ضد بیکاری میپردازند و
تمامی راهپیمائیهای آنان نیز آماج تهاجم قوای قهر سرمایه قرار میگیرد.
مبارزه علیه بیکاری دیر یا زود به شورش فراگیر و سراسری کل بیکاران
دوزخ نشین و نفرین شده کارگر در همه جای ایران و جهان تبدیل
خواهد شد ،مسأله بنیادی این است که زیر بیرق اعتراض علیه بیکاری
نمیتوان دارای کار و اشتغال شد .آنچه باید علیه آن بیرق پیکار افراشت
اساس قفل شدن معیشت و خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه و رفاه
و بهداشت و دارو و درمان انسانها به داشتن یا نداشتن کار ،به فروش
نیروی کار ،به تن دادن به وحشیانهترین شکل استثمار سرمایه و به تولید
کوهساران عظیم سرمایه برای سرمایهداران است .باید با شعار تضمین
حتمی معیشت و رفاه و دارو و درمان و مسکن و کل مایحتاج زندگی
مستقل از اشتغال یا بیکاری به خیابانها ریخت .آنچه ما میخواهیم کار
کردن برای سرمایه و استثمار شدن توسط صاحبان سرمایه نیست ،ما
خواستار متعالیترین شکل زندگی انسانی بدون هیچ قید کار هستیم .ما
میخواهیم بر سرنوشت کار و تولید و زندگی خویش تسلط یابیم .برای
این کار باید یک قدرت متحد ،متشکل ،شورائی ،آگاه و ضد سرمایهداری
با دخالتگری نافذ ،برابر ،آزاد و آگاه همه آحاد خویش گردیم.
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اخبار
اعتصاابت،
اعرتاضات و
خروش خمش
کارگران
● اعتصاب کارگران معدن در کرمان
سرمایهداران و رژیم با اعمال همزمان قهر
اقتصادی و نظامی میکوشند تا کارگران را در
سراسر ایران مجبور به کار در شرایط مرگبار یکه
تازی کرونا سازند .قهر اقتصادی سرمایه همیشه،
همه جا و به ویژه در روزهائی مانند دوره زمانی
حاضر ،کارسازترین ،مؤثرترین و کوبندهترین
سالح صاحبان سرمایه یا دولتها علیه تودههای
کارگر بوده است .وحشت از گرسنگی و مرگ
ناشی از گرسنگی در شرایطی که سرمایه چند
میلیون بیکار بر شمار چندین میلیونی بیکاران
سابق افزوده است و پاندمی دهشت انگیز کووید
 19همه جا طوفان مرگ راه انداخته است ،بیش
از هر ارتش و توپخانه و زرادخانه ای ،کارگران
را به ورطه فروماندگی و سردرگمی میاندازد.
سرمایهداران و دولت آنها بحران را ،سالح بیکاری
را ،کرونا را و به کمک کل اینها قهر وحشت انگیز
اقتصادی را سالح دست خود برای تحمیل کار
اجباری بر کارگران در این وضعیت هول انگیز
کردهاند .سه هزار کارگر معدن در شهرهای راور،
زرند و کوهبندان استان کرمان در طول هفته
گذشته با همه این اشکال قهر سرمایه دست
به گریبان بودند .کارگران از رفتن به قتلگاهها
خودداری کردند و سرمایهداران و دولتشان با
تهدید ،با سالح بیکارسازی و آختن شمشیر
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گرسنگی بر فراز سر آنان کوشیدند تا این
مقاومت را در هم بشکنند و آنها را مجبور به کار
کنند .مقاومت سه هزار کارگر معدن درشهرهای
مختلف ادامه یافت تا اینکه رژیم سرمایه بساط
فروش سهام معدنها به سرمایهداران خصوصی
را پهن کرد .کل این تهاجمات و توحشها کارگران
را بیش از پیش به خشم آورد ،آنان اعالم اعتصاب
کردند و چرخه تولید را مجددا از کار انداختند.
به عنوان جمعی از همزنجیران آنها طرح دو نکته
اساسی را الزم میبینیم.
نکته اول :معضل ما مسلما دولتی یا خصوصی
بودن مالکیت سرمایهها نیست ،این وجود
سرمایه ،استثمار سرمایهداری ،شدت رعب انگیز
استثمار ما توسط سرمایه و کل مسائل مربوط به
وجود نظام بشرستیز بردگی مزدی است که ما را

از هستی ساقط ساخته است و به این روز سیاه
انداخته است ،باید به جای خصوصی یا دولتی
بودن مالکیت سرمایه اساس موجودیت این نظام
را آماج پیکار پرخروش خود سازیم.
نکته دوم :اعتصاب قطعا یک سالح کارساز ماعلیه
سرمایه است .باید اعتصاب کنیم ،چرخه تولید
سرمایهداری را از چرخش باز داریم اما اعتصاب
در چهاردیواری این یا آن معدن ،این یا آن
کارخانه ،این یا آن مرکز کار مشکل چندانی از
ما حل نمیکند .ما برای تحمیل خواستههای
خود بر سرمایهداران و دولت آنها نیازمند یک
قدرت سراسری ،شورائی ،تعیین کننده ،طبقاتی
و ضد سرمایهداری هستیم .کارگران سراسر این
جهنم درد ما را دارند ،رنج ما را دارند ،مثل ما
آماج وحشیانهترین شکل استثمار سرمایهاند،
مثل ما فاقد ابتدائیترین امکانات حیاتی و
معیشتی هستند ،همزنجیران مایند ،مصیبتها
و بدبختیهائی که برما سنگین است بر سر آنها
هم آوار است .آنان نیز همه جا درحال اعتصاب،
اعتراض ،شورش و پیکارند . ،با آنها همصدا شویم.
یک صدای واحد گردیم ،یک قدرت شورائی
سراسری و ضد سرمایهداری شویم .راه خانه
همدیگر را پیش گیریم ،دست در هم گذاریم،
یک قدرت شورائی ضد بردگی مزدی گردیم .این
کار قطعا و یقینا ممکن است .باید این یقین را

باور و جنبشی نیرومند و شورائی علیه سرمایه
کنیم.
● بیکار سازیها
 .1صنایع نساجی بروجرد  940کارگر را اخراج و
راهی جهنم گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی
کرده است.
 .2کارخانه ایران مرینوس قم  200کارگر را
اخراج نموده است.
 .3فقط در رستورانهای تهران بیش از 1100
کارگر از کار بیکار شدهاند.
●
 .1دوشنبه اول اردیبهشت  99شمار کثیری از
جوانان بیکار و متقاضی اشتغال در شهر شعیبیه
از توابع شهرستان شوشتر ،در مقابل نهاد موسوم
به «اداره کار» دست به اعتراض زدند .آنان فقر،
فالکت ،تهیدستی و گرسنگی خود را فریاد
کشیدند ،نظام سرمایهداری و رژیم درنده اش را
بانی کل بدبختیها ،گرسنگیها و سیه روزیها
خواندند ،کارگران متقاضی کار در دل این عصیان
و اعتراض خواستار «حل» مشکالت مرگبار و
همه جا تلنبار خویش شدند .یک سؤال اساسی
پیش روزی این عزیزان همزنجیر قرار دارد .آیا
واقعا چشم به راه میدان داری سرمایهداران و
رژیم برای رفع غائله بیکاری خود هستند؟!!!
آیا تصور میکنند که دولت سرمایه به آنان و
مصائب آوار بر سر آنها میاندیشد؟؟!! بسیار بعید
است کارگری در جهنم سرمایهداری ایران و زیر
چتر حاکمیت فاشیسم اسالمی بورژوازی اسیر
این توهم باشد!! تاریخا نیروها و اپوزیسیونهائی
در گوش ما خوانده اند که اعتراض کنید ،فریاد
کشید ،به داد شما خواهند رسید!! احزاب و
سازمانهائی هم ضمن همین توهم آفرینیها
اضافه کرده اند که اگر وقعی نگذاشتند ،قیام
کنید ،قدرت را از حاکمان بگیرید ،به ما دهید،
همه چیز حل خواهد شد!! اینها بدبختانه درمیان
بوده است ،اما امروز به دنبال صد سال مبارزه ای
که طبقه ما در ایران و صدها سال در سراسر دنیا
داشته است همگی ،از جمله جوانان بیکار ،عاصی
و معترض شوشتر خوب میدانند که این حرفها
مستقل از ظاهرشان ،نهایتا حرف بخشی از طبقه
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بورژوازی ،حرف دشمنان ما و حرف دل مدافعان
رنگارنگ این نظام است .نه فقط رفع که حتی
کاهش هر مقدار بدبختیها و سیه روزیهای
ما در گرو پیکار آگاه ،رادیکال ،نیرومند ،متحد
و اثرگذار علیه موجودیت سرمایهداری است .باید
دست بر ریشه نهاد ،ریشه کل گرسنگیها ،فالکتها،
بی خانمانیها ،گورخوابیها ،بیماریها ،بیکاریها
در وجود سرمایه است ،باید علیه سرمایه جنگید
و جنگ علیه سرمایه نیازمند داشتن یک قدرت
متحد ،سازمان یافته ،قاهر ،قادر ،آگاه ،رادیکال،
طبقاتی ،کارگری ،شورائی و ضد سرمایهداری
است .تنها با این قدرت ،با قدرت متشکل از همه
یا بیشترین آحاد توده همزنجیر و دخالتگری،
میدانداری ،همسنگری و همرزمی آنها است که
میتوان بورژوازی و دولتش را مجبور به عقب
نشینی کرد ،خواستها را بر او تحمیل نمود ،قدرت
سرمایه را در هم شکست و نابود ساخت .پس
راه افتیم ،به سراغ توده وسیع طبقه خود رویم،
همصدا شویم ،خواستها ،اعتراضات و مبارزات ما
یکی است .خواست اشتغال ما خواست کل طبقه
ما است ،مبارزه جاری کارگران در سراسر این
جهنم مبارزه همه ما است .به آنها ملحق گردیم،
خواستهای خود را خواستهای بالواسطه
آنان سازیم ،یک جنبش رادیکال شورائی و ضد
سرمایهداری برپای داریم .این کاری است که باید
تک تک ما شروع کنیم ،همگی در این راه گام
برداریم ،هر کدام سهمی بر دوش گیریم ،بیائید
مبارزه روز خویش برای تحقق هر خواست را با
مبارزه برای برپائی این جنبش عظیم تاریخساز
به هم آمیزیم.
 .2اول اردیبهشت کارگران موقوفه میرزا صادقی
کرمان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماهه
مزدها اجتماع کردند.
 .3اول اردیبهشت کارگران راه آهن اسالمشهر در
اعتراض به تعویق  4ماهه پرداخت مزدها دست
به اعتصاب زدند.
 .4کارگران راننده کامیونهای حمل شن ،در
مراغه در اعتراض به قلت دستمزدها چرخه کار
را از چرخش باز داشتند.
 .5کارگران اداره برق بهبهان در اعتراض به
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وضع دستمزدهایشان برای دومین روز متوالی به
اعتصاب ادامه دادند.
● روز چهارشنبه  ۳اردیبهشت ماه ،کارگران
شرکت آب و فاضالب اهواز نسبت به عدم دریافت
حقوق و مطالبات خوددست به اعتراض زدند .به
گفته یکی از کارگران معترض ۳۰۰ ،کارگر شاغل
در شرکت آب و فاضالب اهواز از  ۲۰بهمن ۹۸به
مدت  ۷۰روز حقوقی دریافت نکردهاند .در همین
روز کارگران معدن ذغال سنگ کرمان برای
سومین روز پیاپی در اعتراض به عدم امنیت
شغلی ،اعتصاب خودرا ادامه دادند .همچنین
کارگران قرائت اداره برق بهبهان در اعتراض
تصمیم مدیران به حجمی شدن دستمزدهایشان
و عدم امنیت شغلی خود برای روز سوم دست
از کار کشیدند .رانندگان اتوبوسهای شهری
یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت  ۷ماه
دستمزد و حق بیمه مقابل شهرداری یاسوج و
استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.
روز سه شنبه  ۲اردیبهشت ماه جمعی از کارگران
فاز ۲پاالیشگاه آبادان در اعتراض به بالتکلیفی
شغلی دست به تجمع مقابل این پاالیشگاه زدند.
جمعی از دکهداران بازارچه ساحلی بندرترکمن
در اعتراض نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل
فرمانداری شهرستان ترکمان در استان گلستان
اجتماع کردند .ما تودههای کارگر طی سالهای
مدید ،با تحمل شدیدترین فشار استثمار سرمایه،
تحمل بار بحرانهای سرمایهداری ،تحمل عوارض
و آثار اقتصادی و اجتماعی زیادت خواهیهای
رژیم اسالمی اینک بیش از هر دوره دیگر نه تنها
اسیر گرسنگی ،آوارگی و فقر شده ایم بلکه در
اوانفسای پاندمی کرونای ساخته همین نظام
جهنمی سرمایه گروه گروه سالخی میشویم.
موارد اعترضات و اعتصاباتی که فوقا بر شمردیم
فقط نمونه عسیان کارگری علیه رژیم سرمایه در
چند روز اخیر است .همه ما میدانیم که معضل
در وجود سرمایه است و به همین دلیل علیه
سرمایه شورش میکنیم اما هر گروه ما جداگانه
به نبرد میرویم!! اما هنگامی که اعتصاب و
اعتراض ما جدا جدا و پراکنده نباشد و حاصل
ارتباط و هماهنگی شورایی سرمایه ستیز ما
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درعرصههای مختلف کار و تولید باشد رعشه
بر اندام سرمایهداران و دولت سرمایه میاندازد.
اگر چنین کنیم طومار وضع موجود را در هم
میپیچیم و وارد تحولی میشویم که نتیجه ی
مستقیم آن نه تنها رسیدن به خواستها یمان
است بلکه از آن مهمتر متشکل شد نمان بعنوان
یک طبقه قدرتمند در صحنه است آن وقت است
که زندگی واقعی خود را آغاز میکنیم.
●
 -۱کارگران قطاران شهری اهواز روز پنجشنبه
 ۴اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات مزدی خود و بیکار سازی دست به
تجمع زدند.
 -۲کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب
در اعتراض به شرایط سخت کار ،شدت باالی

کار و همچنین عدم پرداخت حق آب و هوا ،روز
چهارشنبه  ۳اردیبهشت ماه دست به تجمع زدند.
 -۳کارگران پتروشیمی ارومیه در اعتراض به
مبتال شدن  ۳۸کارگر به بیماری کرونا و بی
توجهی مقامات نسبت به سالمت کارگران دست
به تجمع زدند.
 -۴صبح روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی
کارگران شرکت آریا دژ البرز واقع در فاز ۲
پاالیشگاه آبادان در اعتراض به اخراج و پرداخت
نشدن دستمزدهایشان مقابل این پاالیشگاه
دست به تجمع زدند.
 -۵اعتصاب کارگران اداره برق بهبهان برای
اعتراض به تحمیل قرارداد حجمی و کاهش
دستمزد هایشان امروز پنج شنبه نیز ادامه یافت.
 -۶هم چنین کارگران کارخانه کنتورسازی
ایران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی
شغلی وعدم پرداخت دستمزدهای معوقه اشان
مقابل استانداری قزوین تجمع کردند .جنبش ما
از اعماق شرایط کار و زندگی امان میجوشد و
فریاد اعتراض مان علیه وضعیت موجود است.
شمار اعتصابات و اعتراضات این روزها مجددا
روزافزون و خیره کننده شده است .کارگران
مبارزه میکنند ،فریاد اعتراض سر میدهند،
میکوشند تا قدرت خود را ظاهر سازند اما هر
اعتراضی علیه وضعیت موجود مترادف عروج
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جنبش ضد سرمایهداری نیست .جنبش کارگری
ایران هر چند کمتر اسیر توهمات سندیکایی
است اما انتظاراتش تا پائینترین نقطه ممکن
تنزل کرده است .کارگران ایران برای دریافت یک
ماه مزد از دستمزدهای معوقه شش ماهه دست
به اعتصاب و اعتراض میزنند .اما همین اعتراض
را در پیشگاه سرمایه ،عوامل سرمایه و دولت
سرمایه پهن و طرح میکنند و این در حالی
است که نظام سرمایهداری و رژیم درنده اش را
بانی کل بدبختیها ،گرسنگیها ،بیکار سازیها
و سیه روزیها ی خود میدانند .کارگران خود
بوضوح میدانند که همین دولت سرمایه است
که آخرین هدیه مرگ بر اثر کرونا را برایشان
به ارمغان آورده پس بجای چشم به راه میدان
داری سرمایهداران و دولت آنها رجوع به قدرت
طبقاتی خود ،جستجوی یکدیگر تا شمار هر چه
کثیرتر همزنجیرانمان را با خود همراه کنیم ،به
نیرویی تبدیل شویم که خروش آن لزره بر اندام
سرمایهداران و دولت آنها اندازد و سرانجام یک
جنبش سراسری نیرومند شورایی گردیم.
●
 -1رانندگان کامیونهای محلی مالوجه ،دلبران،
قزلجکند و طوغان در اعتراض به پایین بودن
کرایه حمل پوکه معدنی از معدن به قروه
اعتصاب کردند.
ت چریم ” از توابع
 -۲جوانان جویای کار شهر “بی 
ش واقع در استان خوزستان برای
شهرستان شو 
سومین روز متوالی روز جمعه  ۵اردیبهشت ماه
در اعتراض به بیکاری ،گرسنگی و فقر ایجاد
شده توسط رژیم سرمایه دست به تجمع زده و
با بستن ورودی شهر مسیر عبور و مرور و انتقال
کاالهای شرکتهای مرتبط با کشت و صنعت را
مسدود کردند.
 -۳معلمان مدارس در ساری و نکا استان
مازندران روز شنبه  ۶اردیبهشت ماه در اعتراض
به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به
تجمع زدند.
 -۴کارگران رستورانهای مجتمع مسکونی
پارس جم ،در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دو
ماهه خود امروز شنبه برای سومین روز دست به
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تجمع اعتراضی زدند.
 -۵آرایشگران سالنهای آرایشی مردانه و زنانه
دهدشت در اعتراض به بسته شدن مرکز کار
خود در مقابل مرکز بهداشت این شهر تجمع
کردند.
ما کارگران در جنگی رو دررو با کارفرمایان
سرمایه بسر میبریم .از لحظه ای که ما تصمیم
بگیریم در این نبرد تنها نباشیم و با قدرت
شورایی وارد زور آزمائی و نبرد با کارفرمایان
گردیم ،از وقتی که برای تعیین ارزش کار نقش
انسانهای برخوردار از اراده و قدرت کارگری را
بر عهده گیریم ،در آن لحظه سرمایهداران را به
عقب میرانیم .مبارزه ما باید تجلی قدرت تعیین
کننده ،اثرگذار ،حادثه آفرین ما گردد .باید طبقه
سرمایهدار و دولتش را تسلیم خواستهای ما
کند .برای این کار باید سراسری ،شورائی و ضد
سرمایهداری متشکل گردیم .ما همین حاال در
سراسر ایران در حال جدال هستیم ،اما همه جا
متفرق ،گسسته ،فاقد استخوان بندی ،بدون هیچ
دورنما ،زبونانه ،مقهور و ضعیف امروز را به فردا
میرسانیم .بیائید به این وضعیت پایان بخشیم.
●
 -1امروز شنبه  ۱۳اردیبهشت ماه ،کارگران
شرکت صنایع آذرآب در اعتراض به عدم
پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و
اعتصاب کردند.
 -۲کارگران کارخانه آذر کنترل واقع در شهر
صنعتی البرز علیه تعطیل کردن کارخانه و بیکار
شدن خود دست به اعتراض زدند.
 -۳در همین روز شنبه  ۱۳اردیبهشت ماه،
کارگران کارخانه سیمان لوشان نیز در ادامه
اعتراضات به بالتکلیفی شغلی خود در مقابل
ساختمان این کارخانه دست به تجمع زدند.
کارگران با وجودی که میدانند که این رسم
سرمایهداران است که همیشه دستمزد آنها
را بدون اعتراض مصمم کارگران نمیپردازند.
با وجودی که با پوست و گوشت و همه وجود
خود تضاد طبقاتی با طبقه سرمایهدار را احساس
میکنند با این حال بجای مراجعه به نیروی
طبقاتی خود ،بجای ایجاد شورای سرمایه ستیز

کارگری و تکیه بر قدرت متشکل شورایی ضد
کار مزدی خود با عجز و البه به درگاه سرمایه
و ارگانهای سرمایهداری تقاضای کمک دارند!
قدرت جنگ طبقاتی توده کارگر فقط در
جنبش سازمان یافته شورائی ،سراسری و ضد
سرمایهداری او متجلی میشود و اعمال میگردد.
ما میتوانیم و باید کارخانه هایی که تعطیل شده
اند را تصرف کنیم و از چنگال سرمایهداران خارج
نمائیم ،خودمان کار و تولید را برنامه ریزی کنیم
و برای سرنوشت خود و خانوادهها یمان تصمیم
بگیریم.
● ادامه اعتصاب 3هزار کارگر معدن در کرمان
کارگران ذغال سنگ کرمان به اعتصاب ادامه
میدهند .آنها هفت روز است که چرخ تولید را
از کار انداختهاند 3000 .کارگر اینک در محوطه

کنار معدن چادر زدهاند ،تا دست در دست هم
مالکان معدن و دولت سرمایه را مجبور به قبول
خواست خویش سازند .کارگران قراردادی شرکت
از وحشت بیکار شدن ،همچنان کار میکنند و
از پیوستن به صف همزنجیران دهشت دارند.
اعتصاب از روز  13فروردین ماه در اعتراض به
واگذاری معدن به شرکتهای پیمانکاری آغاز
شد! .کل کارگران یقین دارند که آنچه در شرف
وقوع است نه مجرد تغییر مدیریت سرمایه که
موج جدیدی از بیکارسازیها و گسیل تودههای
کارگر به برهوت بیکاری و گرسنگی مرگزای
ناشی از دست رفتن اشتغال است .آنان تأکید
میکنند که خواستار ممنوعیت هر نوع اخراج
و تضمین مطمئن معیشت خود میباشند.
صاحبان سرمایه و دولت آنها در طول این یک
هفته از دادن هر نوع پاسخ مساعد به خواست
کارگران دریغ ورزیده و فریاد اعتراض آنان
را تنها و تنها با تهدید و ارعاب جواب دادهاند.
سرمایهداران برای پایان دادن به اعتصاب و
بازگرداندن کارگران به چرخه تولید سود از هیچ
تهدید ،توطئه و جنایتی دریغ نکردهاند .آخرین
ترفند آنان آن گونه که استنباط میشود و شمار
کثیری از کارگران میپندارند ،نماینده آفرینی
فرمایشی برای در هم شکستن اتحاد و قدرت
پیکار  3000کارگر معترض در حال اعتصاب
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است .صاحبان سرمایه چند نفر را مأموریت داده
اند تا خود را نماینده کارگران خوانند!! ،سخن از
حقوق کارگران گویند!! زیر بیرق نمایندگی توده
کارگر آماده مذاکره با کارفرمایان شوند .در همین
راستا دستورات و شروط سرمایهداران را به عنوان
نتیجه مذاکرات فیمابین میثاق ختم اعتصاب
کنند .در میان کارگران شکاف اندازند و اعتصاب
را به شکست کشانند .درست همان کاری که
اتحادیهها ،سندیکا و سندیکاسازان در همه جای
جهان از جمله در جهنم سرمایهداری ایران انجام
دادهاند .چند هزار کارگر معترض معدن در مقابل
این ترفند مالکان سرمایه دست به مقاومت زده
و از تمامی همزنجیران خواسته اند که این نقشه
شوم را نقش بر آب سازند .عصاره کالم کارگران
اعتصابگر آنست که اعتراض ،اعتصاب و خواست
هایشان توسط کل آحاد حاضر در پروسه اعتصاب
نمایندگی میگردد .خواست همگی بسیار صریح
و عریان است .هیچ کارگری نباید اخراج شود.
هر نوع تغییر در هر زمینه مربوط به شرایط کار
و ادامه کار معدن باید با توافق کامل تودههای
کارگر صورت گیرد.
●
 -1زنان کارگر شاغل در شرکت بازیافت زباله
واقع در سایت زباله سفیره اهواز ،از روز ۱۶
اردیبهشت تا امروز شنبه  ۲۰اردیبهشت ماه،
در اعتراض به تعطیلی محل کار و عدم پرداخت
دستمزد و بیمه توسط سرمایهدار این واحد
دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
 -۲جمعی از کارگران شهرداری تهران امروز
شنبه در اعتراض به شرایط نامناسب کاری
خود و بی توجهی عمال سرمایه نسبت به
سالمت کارگران اقدام به برگزاری تجمع کردند.
 -۳تجمع اعتراضی کارگران روزمزد شهرداری
خرمشهر در مرکز شهر به دلیل عدم پرداخت
حقوق  ۴ماه دستمزد.
 -۴کارگران روغن نباتی جهان در اعتراض به
ادامه بالتکلیفی خود در محوطه این کارخانه
دست به تجمع زدند.
 -۵کارگران معدن گل گهر سیرجان روز شنبه
 ۲۰اردیبهشت ماه با برپایی تجمعی در محل
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کار خود خواهان افزایش دستمزد خود شدند.
 -۶کارگران فضای سبز شهرداری کوتعبداهلل
روز شنبه برای دومین هفته متوالی در اعتراض
به عدم دریافت دستمزدهای اسفند و فروردین
و مطالبات سال  ۹۸مقابل استانداری خوزستان
تجمع کردند .به این ترتیب کارگران حوزههای
مختلف پیش ریز سرمایه بجای طلب یاری از
یکدیگر و ایجاد همبستگی در مقابل و علیه
سرمایهداران و دولت آنها ،تجمع میکنیم،
راه میافتیم و راهپیمائی میکنیم تا بساط
دخیل و توسل به آستان دولت درنده سرمایه،
کارفرمای سرمایهدار شرکت پهن کنیم!! .آیا
برای یک کارگر نیاز به آگاهی زیادی است تا
دریابد که تناقض بزرگی است بین استمداد
از دیگر کارگران شهر علیه سرمایه و توسل به

آستان همین دولت درنده سرمایه!! مگر نه این
است که قدرت سرمایه را فقط با قدرت متحد و
سرمایه ستیز کارگری و اعمال عملی و رادیکال
این قدرت میتوان به عقب راند! مبارزه ما باید
تجلی قدرت تعیین کننده ،اثرگذار ،حادثه آفرین
ما گردد .باید طبقه سرمایهدار و دولتش را تسلیم
خواستهای ما کند .برای این کار آیا راهی جز
خارج شدن از الک و محدوده واحد کارخود و
جستجوی یکدیگر وجود دارد.؟ آنچه در وجود ما
کارگران موج میزند و میخروشد این است که
کارخانه و کل شرکتها محصول مستقیم کار و
تولید و استثمار ما است .پس ما قادریم و تنها ما
که تولید کننده این همه ثروتیم قادریم با اتحاد
و ایجاد تشکل شورایی سرمایه ستیز خود کل
سرمایهداران و دولت آنها را به عقب برانیم و
بزانو در آوریم .آن چه تعیین کننده در سرنوشت
ما کارگران در نبرد با سرمایهداران و دولت آنها
است رجوع به قدرت طبقاتی و شور بهره گیری
از این قدرت در کارزار روزمره است.
● اعتصاب کارگران شرکت ساویر
کارگران شرکت ساویر  4ماه تمام است که
هیچ ریالی دستمزد دریافت نکردهاند 50 .کارگر
شرکت که در پروژه بازسازی فرودگاه کرمانشاه
آماج استثمار وحشیانه سرمایهاند ،در اعتراض به
جنایت مصادره و تعویق چندین ماهه دستمزدها
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دست به اعتصاب زدهاند .شمار این کارگران تا
سال پیش  150نفر بود .آنها همیشه و هر
سال با فاجعه تعویق طوالنی مدت پرداخت
مزدها مواجه بودهاند .در  98علیه این ن وضعیت
دست به اعتراض و اعتصاب زدند و سرمایهدار
مالک ساویر  100نفر از آنها را به همین جرم ،به
جرم مطالبه دستمزد اخراج نمود .مصادره ممتد
مزدها و اصرار بر تعویق درازمدت پرداخت آن
برای سرمایهداران این شرکت مثل کل طبقه
سرمایهدار ایران یک اصل محکم و استوار برنامه
ریزی تشدید هر چه مرگبارتر استثمار کارگران
است .آنها همین امروز نیز  4ماه است که به
رغم فشار مبارزات کارگران حاضر به پرداخت
هیچ ریال مزد هیچ کارگری نمیشوند .کارگران
علیه این وضع اعالم اعتصاب کردهاند .آنان از

روز شنبه  20اردیبهشت دست از کار کشیده و
چرخ تولید را متوقف نمودهاند .همزمان از همه
همزنجیران خویش خواستار حمایت ،همراهی،
همرزمی و همسنگری هستند.
● ادامه مبارزات کارگران ذغال سنگ
کرمان
اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ کرمان وارد
هفته دوم خود گردید .کارگران به رغم پاره
ای عقب نشینیهای صاحبان سرمایه و دولت
سرمایهداری ،از جمله وعده پرداخت مزدهای
معوقه ،بر حصول کامل تمامی مطالبات خود از
جمله تضمین مطمئن اشتغال پای فشردند .آنها
بر سینه مسؤالن بسیج و مدیر کل اداره کار و
تعاون که با اصرار توأم با تهدید و ارعاب خواستار
ختم اعتصاب بودند ،دست رد کوبیدند .اعتصاب
کارگران در روزهای اخیر با پیوستن افراد
خانوادههای آنان بسیار پرخروش تر و نیرومندتر
از روزهای پیش شد .اینک  3500معدنچی
دست در دست همه افراد خانواده بر تداوم
پیکار تا حصول همه خواستها تأکید میورزند.
کارگران خواستار حمایت تمامی همزنجیران در
سراسر ایران از مبارزات خود هستند.
● مبارزات کارگران باربر قائمشهر
با طوفانی تر شدن بحران سرمایهداری و گسترش
روزافزون پاندمی کرونا ،هر روز دهها هزار بیکار

متحد شوید! //////////////////

جدید بر شمار بیکاران افزوده میگردد .کارگران باربر قائمشهر که همیشه
و در همه دورهها آماج مرگبارترین فشار استثمار در جهنمیترین شریط
کاری بوده اند اینک فوج ،فوج کار خویش را از دست داده و طعمه سیل
طغیان آلود بیکاری شدهاند .آنها از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند ،هیچ
ممری برای ارتزاق ندارند .در زیر تازیانه زهرآگین گرسنگی و فقر و بی
داروئی و همه بدبختیهای دیگر قرار دارند .کارگران در اعتراض به این
وضعیت رعب انگیز مولود بربریت سرمایهداری و رژیم اسالمی سرمایه،
دست به پیکار زده و خواستار حمایت تمامی تودههای کارگر از مبارزه
خویش هستند .خواست مستقیم کارگران معترض تضمین مطمئن
معیشت روزمره ،سرپناه و دارو درمان سراسر رایگان است.
● هپکو باز هم وارد میدان کارزار شد .این روزها بازار واگذاری شرکتها
به سرمایهداران مقاطعه کار در سراسر ایران داغ است .مقاطعه کاران در
زمره درندهترین و هارترین بخشهای بورژوازی سراسر درنده ایران یا
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دنیا هستند .صاحبان تراستها ،هلدینگها و یا شرکای مستقیم مالکان
شرکتهای غول پیکر صنعتی و مالی میباشند .سخن انتقال یک
کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی به مقاطعه کاران ،نخستین واکنشی که در
ساختار وجود هر کارگری پدید میآرد هراس و دهشت از وسیعترین
بیکارسازیها ،افتادن به ورطه گرسنگی و فالکت و بیخانمانی است.
کار شرکتهای مقاطعه کاری باالبردن فشار استثمار کارگران تا
اوج کهکشانها ،استثمار انفجارآمیز کارگران در مقابل محقرترین
دستمزدها ،کاهش تا سرحد ممکن شمار کارگران ،تلنبار ساختن کار
کل کارگران اخراجی بر شمار اندک همزنجیران باقی مانده آنها و دهها
مصیبت و فاجعه دیگر است .به کارگران هپکو اطالع داده اند که این
شرکت در آستانه واگذاری به مؤسسات اختاپوسی مقاطعه کاری است.
کارگران دست به اعتراض زده و اعالم داشته اند که تسلیم این جنایت
نخواهند شد.
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