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سرمایه بگذرد؟ کی گفته که امکانات جامعه ،راه ها و تاسیسات،
معادن ،هوا ،آب و جنگل ها باید بر اساس سود شخصی یک اقلیت بکار
گرفته شود؟ چرا باید ثروت و سازندگی و شیره جان اکثریت کار کن
جامعه بصورت پول به جیب سرمایه دار برود که یکبار دیگر با تکیه
به پول کارگر را از ماحصل تولید محروم کند و خود در تصاحب
بهترین های امکانات جامعه دست باال داشته باشد؟

فارسی را با زبان و ادبٍات کارگر حرف بزنٍم
وقت آن است که مفاهیم زبان فارسی را از زاویه کارگر معنا کنیم و
کال فارسی را با ادبیات کارگری حرف بزنیم .برای مثال کلمه
"سرمایه" را در نظر بگیرید .رایج ترین اشتباه و مهلک ترین سوء
تفاهم در پشت یک کلمه در زندگی عادی و در مراودات اجتماعی ما
در جریان است .هیچ دقت کرده اید که "سرمایه" از چه ارج و قربی
در ادبیات سیاسی متعارف ایرانی برخوردار است؟ معلوم هست چرا،
از کجا ،این چه ادبیاتی است که سمبل پدیده بردگی مزدی" ،سرمایه"
بالفاصله با یک طنین مثبت وارد تاالرها و اجتماعات میشود؟

زبان فارسی را باید از ادبیات یتیم نوازانه ،جبن و دریوزگی و
قازورات ضد کارگری نجات داد.

زنگيا برای چو کسانی بو صدا در نی آٌند؟

"سرمایه" خود ،یک پدیده آشنا ،و بدون رمز و راز به معنای ثروت،
در قالب پول و یا ماتلایر قیمتی دیگر است که بنوبه خود برای کسب
ثروت بیشتر بکار افتاده است .بسیار خوب ،اما اشکال قضیه آنجاست
که در بیان ژورنالیستی ،سرمایه یک فاکتور تعیین کننده برای تولید و
سازندگی در کنار کارگر قرار میگیرد است .زمین ،مواد خام ،نیروی
کار ،ماشین ها و غیره بدون فاکتور سرمایه ول معطلند .گفته میشود
بدون سرمایه ما قادر به تولید نخواهیم بود" .سرمایه" در زبان جاری
اقتصاد و سیاست مترادف اشتغال و آبادانی است ،از آن فراتر رفته و
بعنوان "نان آور" سفره خالی کارگران جای خود را باز کرده است.
آنوقت از خنده روده بر میشوید وقتی که سر و کله "سرمایه ملی" و
شخصیت هایشان با عناوین پر طمطراق "پدر آهن ایران"" ،پدر فوالد
ایران" و امثال آن پیدا میشود.

سه شنبه هفتم بهمن ماه یک
روز به یاد ماندنی در سابقه
کشمکش و اعتراض و حق
طلبی طبقاتی کارگری در ایران
است .اعتراض سراسری
بازنشستگان لوالی اتصال یک
گذشته و یک آینده در روند
ستیزه جویی مردم زحمتکش بود؛ یک گذشته مملو از اعتراض و
نارضایتی علیه محرومیت و تبعیض و جستجوی پا گذاشتن به
ها و
فردای اعتراض قدرتمند و متحد و سراسری .در دل
تنش 3
صفحه
تهدیدها ،در دل توطئه ها در زمانیکه زندانها و بازداشتگاهها از
فعالین و منتقدین جای سوزن انداختن ندارد ،اعتراض سراسری
بازنشستگان طرح شد ،مورد بررسی قرار گرفت ،نیرو جمع کرد،
و نقشه خود را عملی کرد .عصر روز سه شنبه صحنه سیاسی
ایران مهر پالتفرم تجمع اعتراضی بازنشستگان از شهر به شهر را
بر خود داشت :تا حق خود نگیریم ،از پا نمی نشینیم!

اما در دنیای واقعی" ،سرمایه" فقط یک عبارت نیست .فقط پول و
اسکناس ،بیل و کلنگ و دستگاه ها نیست" .سرمایه" یک روح است،
یک قدرت شیطانی است که عوامل تولید را به هم میدوزد ،تحرک
است .سیاست است .فلسفه و جهان بینی است .موتور محرکه این نظام
نه خود سرمایه بلکه در سود آوری دائمی آن است که در پروسه تولید،
فقط و فقط در استثمار و ارزش افزوده ناشی از کار کارگر به ثمر
مینشیند .سرمایه معادل بکارگیری نیروی کار در چهارچوب سود و
در رقابت با بنگاه های دیگر است .سرمایه جز با مکانیسم دائمی راندن
دستمزد و سطح زندگی و معیشت کارگر به پایین ترین سطح ممکن و
جز با پشتوانه قانونی برای حفاظت از سود خود بکار نمی افتد.

زن و مرد ،معلم و کارگر و پرستار ،مطابق برنامه قبلی ،پای
باندرولها و برای تحقق پالتفرم مشترک :وسط های خیابون ،بدست
میاد حقمون!

سرمایه و مکانیسم های آن در بحران ها و بیکاری ،در فقر و
درماندگی ،در زندانها و بی حقوقی معنای خود را پیدا میکند" .نان
آوران" برای طبقه کارگر لقب شایسته اعتصابات و اعتصابیونی است
که حق طلبی متحدانه را در کار و زندگی نسل پس از نسل تولید
کنندگان واقعی جامعه جان بخشیده اند .نان ،حرمت ،آسایش و آبادانی
بدون قید و شرط شایسته همگانی آنجایی آغاز میشود که جایی برای
"سرمایه" و منطق سودآوری آن وجود نداشته باشد .این واقعیت باید در
خودآگاهی و در ارزش ها ،در مراودات عمومی جامعه ،در زبان و
مفاهیم متبلور شود.

مستقل از تصورات ،مستقل از تنوع و چگونگی نقشه های تاکنونی،
از طرف صف بازنشستگان ،یک نقشه عمل و یک الگو روی میز
فعالین کارگری قرار دارد.
همه جذابیت سه شنبه در این است که نیازی به بزرگنمایی و اغراق
ندارد .به گذشته پر عزت از اعتراض و پراتیک حق طلبانه دارد،
و در آینده پر از درد و زخم صفوف خود جایی برای منافع خرد
فرقه ای وجود ندارد .این صف برای نان و برای کرامت انسانی
میجنگد .مجبور است بجنگد .میخواهد بجنگد و به بیشترین اتحاد
نیاز دارد تا به پیروزی که شایسته آن است دست یابد.

به استقبال اضمحالل دک و پز کاذب "سرمایه" در تاریخچه ادبیات
شاهنامه و اسالمی آن برویم .فارسی را "کارگری" و با مفاهیم
سوسیالیستی حرف بزنیم .بگذارید هر جا که بحث سازندگی و تولید به
میان میاد ،سودا و زبان اعتصاب و اعتصابیون ما کوچه و بازار را
فرا بگیرد :کی گفته که کارگر برای تولید و سازندگی باید نیروی کار و
خالقیت خود را در خدمت سود و بهره جویی سرمایه و سرمایه دار
بکار اندازد؟ کی گفته که نیازهای جامعه باید از کانال سود دلخواه

سه شنبهی اعتراض بازنشستگان ،زنگها برای آینده تار و پود
انسجام سراسری طبقه کارگر در ایران به صدا در آمد.
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کرونا و نبارزه جًٌی کارگری

که چرا بیکاری؟ آیا به اندازه کافی محصوالت مورد نیاز جامعه
فراهم شده است؟ آیا نان و لباس ،آیا دارو و بیمارستان ،آیا مسکن و
سرپناه ،آیا ملزومات نیازهای فکری و روحی و هنری  ...در
دسترس هست؟

هنوز واکسن کرونا در دسترس نیست ،هنوز واکسیناسیون آغاز نشده
و هنوز در هنگامه "پیک" های پایان ناپذیر لعنتی ،با اینحال
جمهوری اسالمی با دست پاچگی در حال اختتام پرونده کرونا است.
دولت با زبان جمعبندی و با صرف افعال ماضی بعید ،با شرح
نوستالژیک شب نخوابی های کذایی ،منت میگذارد.اشاعه کرونا
موج بزرگی از بیکاری را به همراه داشت .معرکه گیری رئیس
جمهور تماشایی است که چگونه دولت را قربانی اپیدمی و قربانی
بیکاری قلمداد میکند ،و دو قورت و نیمش هم باقی است .ایشان بیش
از گذشته ،رو به آینده دارد .شواهد و روندهای اقتصادی بر یک
موج جدید بحران و بیکاری داللت دارد .بورژوازی ایران کمربندها
را برای حمله بیشتر به معیشت طبقه کارگر سفت میکند ،جلوی
انتظارات را سد میبندد.

تا همین جا جمهوری اسالمی کارگر و زحمتکش را از محصول کار
خود محروم ساخته است ،انبارها و فروشگاه های مملو از مواد
غذایی ،خانه ها و عمارات و هتل های لوکس ،بیمارستانها و انبار
دارویی را در یک قدمی سفره های خالی ،بدن های سرما زده و
پیکر بیمار و در حال مرگ از گزند خشم و عصیان بر حق صاحبان
واقعی این نعمات محفوظ نگه داشته است .این حکومت اگر دستمزد
ندارد ،اگر مسکن ندارد و بیمه و بیمارستانهای آن برای کارگران
وجود خارجی ندارد ،در عوض تا دلتان بخواهد از زندان و
بازداشتگاه ،مزدور و بازجو کم نیاورده است.
دوران پس از کرونا بیش از آنچه یک واقعیت اقتصادی با چاشنی
تولید تا چه برسد رونق باشد ،برای بورژوازی ایران یک دوره
تالش برای تثبیت "دستاورد" -های ننگین آنها در سایه کرونا است.
جواب طبقه کارگر نمیتواند جز به سوی اتحاد و عزم به زیر کشیدن
این نظام خیز بر دارد .کرونا و پرونده سنگین جنایی علیه کارگران
یک بستر مشترک برای عزم و اتحاد و مطالبات مشترک را بدست
داده است .مبارزه علیه بیکاری و برای دستمزدها جای خود را باز
میکند.

برای طبقه کارگر حیاتی است که کیفرخواست دوره کرونا را دو
دستی بچسبد و تعرض و حق طلبی کارگری را به خمیره اعتراض
مردم زحمتکش در کل جامعه قرار دهد.
چرا بیکاری ،چرا بیکار سازی؟
کرونا بنیادهای تئوریک و بظاهر پیچیده اقتصادی ،منطق های مجرد
علمی را از آسمان کتابها و مشغله های آکادمیک به خیابانها کشاند.
کرونا در زمینه بیولوژیک یک ویروس سرسخت و در زمینه
اجتماعی یک سوال سمج و غیر قابل مهار را به جان جامعه انسانی
انداخت .تولید چگونه ،برای چه ،برای چه کسی؟
جواب این سواالت در بحبوحه کرونا و هنوز هم تا مغز استخوان
آغشته به خون ،جنون سودپرستی و جرم و جنایت نظام حاکم است.
این سواالت ،با اعتبار بمراتب بیشتر خود را به در و دیوار میزند

آًِا را هوٌْع اػالم کزد .هاْتَ دّلت غارت کيْر ّ دطيت خيويؼيی
دطتزًح هيليًِْا ًفز اطت .هظخزٍ تز اس ُز چيش تِاًَ "اثثات ُْيت"
هتِويي اطت .تٌا تَ ايي تِاًَ صزف اًتظاب فزد هشتْر ييا ّاليذييي اّ
تَ افغاًظتاى تزای اخزای حويليَ ػيثياًيَ ّ لظياّت تياًيکيی ػيليييَ کي
ااًْادٍ کافی تؼخيص دادٍ ػذٍ اطت.
آيا کارگز ايزاًی خش يات ايي حولَ ّ درد ايي کارد را در کيويز ايْد
احظاص ًويکٌذ؟ آيا ايي هاْتَ يادآّر هاْتات ضذ کارگزی هيديليض
در حولَ تَ هؼيؼت کارگزاى ًيظت؟ آيا دطتوشدُياييی کيَ تيَ ػؼيك ّ
طْدخْيی کارفزها اس حظاب تاًکی ًاپذيذ هيؼْد ،آيا ًاًی کَ تا گزاًی
اس دطتزص اارج هيؼْد يادآّر ايي صحٌَ ًيظت؟ آيا طثمَ کيارگيز تيَ
اػتثار کارگز تْدى اْد" ،افغاًظتاًی" ّ ،تا اتذ "افيغياًظيتياًيی" ّ در
هؼزض هاْتات کثيف تزيي دػوٌاى اًظاًييت ّ حيزهيت اًظياًيی در
خغزافيای ايزاى ًيظت؟

قساوت بانکی علٍو زحهتکشان افغانی در اٌران
ايزاى تحت حاکويت خوِْرٓ اطالهٔ اس درد تيييذرهياى ّ سايويِيآ
کٌَِ کن ًوياّرد .تا تاس کزدى اّليي صفحَ رّسًاهَ ،تا چزااًذى پيچ
تزًاهَ راديْئ طيالب ػثارات تيکارًٓ ،زخ تْرم ،تيحيزاى هظيکيي،
تْدخَ ّ اًْاع آهار ّ ارلام در داطتاى ّالؼٔ هيليًِْا تيکار ،کارااًيَ
ُآ ّرػکظتَ ،دطتوشدُآ پزداات ًؼذٍ ،فظياد ،دسدٓ ّ هايا ية
ديگز هخاطة را در اْد غزق هيکٌذُ .وشهاى اييي طيزسهيييي ًياکيديا
آتاد طکتَ ُا ّ ػفًْت ُا ،تظتز فمز ّ فميذاى تيِيذاػيت ّ درهياى ،تيز
تظتز يک خاهؼَ طثماتی ُار ،اْد طزسهيي کٌؼاى کزًّا اطت.
در تحثْحَ ُوِوَ اػتزاض ،اػتاابً ،فزت ّ ػاياى ّ حك طيليثيی
ػليَ حکْهت؛ خوِْری اطالهی اس کيظَ طزکْب ّ طيزدّاًيذى ايْد
تار ديگز تَ خاى سحوتکؼاى افغاًظتاًيی طياکيي اييزاى افيتياد .ييکيظيزٍ
ػوارٍ کارت تاًکی آًِا را هظذّد طاات ّ تا ييک تايوييين راٍ چيٌيذ
هيليْى هزدم سحوتکغ را تَ ًاًْايی ُا تظت ،فزّع هْاد غذاييی تيَ
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کرونا ،بٍهو بٍکاری و ژٌگًلو ىای شارالتان شيری!

تؼذاد ک دريافت کٌٌذگاى ُز هاٍ ّ ،طز ُن کزدى رلن يک هيليْى
دريافت کٌٌذٍ ،تيؼتز اس داًغ رياضی تْخَ را تَ چؼن اطفٌذيار ايي
حمَ تاسی خلة هيکٌذ.

ژیگْلَ دًیبی سسبًَ ای ایشاى للن صًبًی ُستٌذ کَ ثشای هِوالت "
ثیوَ ثیکبسی کشًّب" ثبصاس گشهی هیکٌٌذ ،دس همبثل ضبسالتبًیسن
آضکبس دّلت ّ ّصاست کبسش خْد سا ثَ ًفِوی هیضًٌذ ّ ،دس عْض
دس همبثل کبسگش تش دستی ثب اعذاد سا ثشخ هیکطٌذ .ژیگْلَ ُبی
دًیبی سسبًَ ای ًسل تبصٍ ای اص "ثچَ ُبی" خبًَ کبسگش ُستٌذ کَ
دسد ّ سًج هشگجبس هیلیًِْب کبسگش سا دس لبهْط طشح "ثیوَ
ثیکبسی کشًّب" سا ًخْاستٌذ ثجیٌٌذ ،دس عْض اسلبم کزایی ّ خشدٍ
فشهبیطبت دّلت هتجْع سا ثَ سخ هشدم صحوتکص هیکطٌذ.

اعذاد ّ ٌُْص سسْایی ثیطتش
در ارخاع تَ طزذ تيوَ تيکاری کزًّا ضزّری اطت کَ تَ هيشاى
پزدااتی تيوَ هزبوطه نیز توجه کرد " :بیمه بیکاری پرداخت شده
به این افراد برابر  ۵۵درصد حقوقشان است که عالوه بر آن ،به
ازای هر فرزند  ۸۹درصد حداقل دستمزدشان نیز به آنها پرداخت
میشود" ("نحوه محاسبه بیمه بیکاری کرونا" ،سایت ایلنا99 ،
شهریور )9911
بدین ترتیب فیل طرح بیمه بیکاری کرونا با پرداخت ;; درصد
دستمزد حداقل (که به نوبه خود پنج برابر زیر خط فقر است) برای
سه ماه و حداکثر شامل < 99هزار کارگر بیکار ،بدون خوشرقصی
و بزک و هیاهو مقامات و رسانه ها جز نفرت چه چیزی را
میتوانست و میتواند به همراه داشته باشد؟

ثِوي هبٍ ّ دس سبلگشد ضشّع طشح "ثیوَ ثیکبسی کشًّب" ،ثَ ًمل
اص اداسات ّ همبهبت حکْهتی دّس جذیذی اص تجلیغبت دس حبضیَ ایي
طشح دس دستْس گزاضتَ ضذٍ است ًَ ،ثشای ایٌکَ ایي طشح آش
دُي سْصی ثْد ًَ ،ثشای ایٌکَ الذام تبصٍ تشی دس دستْس خْاُذ
ثْد .طزذ "تيوَ تيکاری کزًّا" تا ُياُْی پْػغ يک هيليْى
کارگز ،پزچن چٌذع آّر حکْهتی تْد کَ ًخْاطت در دفاع اس هزدم
در همات کزًّا کاری کٌذ .کاری ًکزد .اس آى هِوتز پزچن يک
رطْايی طياطی ّ اااللی تز پيکز اليت فکزی ّ رطاًَ ای ايزاى را
تؼکي داد کَ ااًَ کارگز ّ ػزکا را گزد ُن آّرد .ايي تظاط کزايَ
ای اْد را ارساى فزّات .يک طال تؼذتز رطْاتز اس لث تزای
هؼاًّيي دطت چٌذم ّسارت کار تاسار گزهی هيکٌٌذ.

و بالخره برای کمک به افسون میلیونی ارقام در حافظه رسانه ای
در ایران ،بخصوص هنگام درج اخبار "مقرری" به کارگران باید
یک رقم دیگر را از قلم نیانداخت :به منظور حمایت از صنوف و
کارگران آسیب دیده از کرونا ،دولت مبلغ  ۵۹۹۹میلیارد تومان
اعتبار به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد"( .تازه ترین آمار
پرداخت بیمه بیکاری کرونا" ،سایت ایسنا 8 ،بهمن )9911
به این ترتیب با فرض یک میلیون تومان برای هر مورد بیمه
پرداختی ،میبایست بودجه مربوطه برای پنج میلیون مورد کفایت
کند .معلوم هست پول کذایی صرف کدام جهنم دره شده و چرا منت
آنرا سر کارگر میگذارند؟

ضعجذٍ ثبصی ژیگْلَ ضبسالتبى ضِشی!
آازيي آهار ّ ارلام اس خش يات اخزای طزذ اس طزف ّسارت کار
اػالم گزديذ:
" آخرین آمارها حاکی از آن است که مقرری ایام بیکاری کرونا در
ماههای اسفند  ۸۹۳۱و فروردین و اردیبهشت  ۸۹۳۳برای یک
میلیون و  ۱۸هزار نفر با مساعدت دولت پرداخت شده است"( .تازه
ترین آمار پرداخت بیمه بیکاری کرونا" ،سایت ایسنا 8 ،بهمن
)9911

ٌُْص پبیبًی ثش پبیبى سیطشٍ کبثْط کشًّب ثش ایشاى ثَ چطن
ًویخْسد .کشًّب ثسیبس فشاتش اص یک ّیشّط کطٌذٍ ،دس اثعبد
سیبسی ّ التصبدی ّ فلسفی دس اعوبق خْدآگبُی عوْهی جبهعَ
ًفْر کشد .تلمیبت اًسبًِب ّ طجمبت اص خْد ّ اص یکذیگش سا دگشگْى
کشد ّ تعبسیف ّ هشصُبی جذیذی سا جبیگضیي سبخت .تب ُویي جب
ثسختی هیتْاى تصْس کشد کَ جبهعَ کبسگشی ّ تْدٍ صحوتکص
ایشاى ثتْاًذ ثذّى تصفیَ حسبة ثب صخن ُبی عویك کشًّب ثش پیکش
خْد دس همبثل ایي کبثْط کوش ساست کٌذ.
طشح ثیوَ ثیکبسی کشًّب ثَ عویك تشیي الیَ ُبی صخن ّ ثَ ایي
تصفیَ حسبة تعلك داسد.

برای جامعه ; :میلیونی طبقه کارگر و با دست کم پنج میلیون
بیکار رسمی ،به اضافه دو میلیون بیکار ناشی از کرونا (بنا به
محاسبه مرکز پژوهش مجلس) قاعدتا پوشش "یک میلیون و 88
هزار" نفر جای فخر باقی نمیگذارد .اها ٌُْس خش يات را اس ستاى
هِذی ػکْری ،هؼاّى رّاتط کار ّسارت کار ًثايذ اس للن اًذاات:
برای اسفند  ۸۴۸هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری
بودند که  ۸۸۹هزار نفر این مقرری را دریافت کردند .مقرری بیمه
بیکاری در فروردین و اردیبهشت به ترتیب برای  ۴۴۶و ۹۹۸
هزار نفر پرداخت شده است .سر جمع برای بیش از  ۳۳۹هزار نفر
ماه طی این سه ماهه توانسته ایم مقرری بیمه بیکاری پرداخت کنیم.
("بیشترین بیمه بیکاری برای کدام استان  ،"...سایت مشرق نیوز،
 88دیماه )9911

ًطشیَ علیَ ثیکبسی
هذیش هسئْل :سیْاى سضبیی

ُز چمذر ُن کَ در همات تاسی تا اػذاد حکْهت اطالهی طزهايَ ّ
درًذػت رياکاری آى ػاًَ تاال تياًذاسيذُ ،ز چمذر ُن کَ ايي تلْف
ضبسالتبى ػِزی هآب را ًذيذٍ تگيزيذُ ،ز چمذر ُن تز ػزط ػزف
چؼن تپْػيذ ّ ُز چمذر اس اًتظار ياتٌذی طادٍ اثزًگاری تَ حميمت
کْتاٍ تيا يذ؛ ٌُْس ُن اس ػؼك کْر هلکْتی دًيای رطاًَ ای ايزاى
تَ رلن يک هيليْى ُاج ّ ّاج هيواًيذ .ايٌِوَ ًثْؽ در خوغ سدى
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استفبدٍ اص هطبلت ثب رکش هٌجع آصاد است.
3

