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آنکه باد میکارد ،طوفان درو میکند
به مناسبت اول مه

.اگر قرار بود
نارضایتی و خشم
راه بجایی باز کند
میبایست
طوفان که بجای
خود آتشفشان
طبقه کارگر
دودمان نظام
حاکم را تا حال
نه یک بار بلکه
صدبار در هم
پیچیده بود.

صفحه ٢
فقر بیشتر از عصیان ،فردگرایی را دامن میزند .بیکاری و
پیامدهایش زندگی را به جهنم تبدیل کرده است .عصیان کارگر
علیه بیکاری میبایست در ساختمان به آتش کشیده شده اداره
کار رها بشود ،در عوض کارگران با انواع تفرقه در میان
صفوف خود تاوان مضاعفی را میپردازند .امید بستن به
شورش گرسنگان و بینوایان و مظلومان علیه این اوضاع به
درد هر کس و با هر افق و منافعی بخورد ،مطلقا ربطی به
مشغله ها و امید و بیم رهبران کارگری نمیتواند داشته باشد.
بخصوص که سرخوردگی ناشی از ناکامی عصیانهای کور بر
دست و پای همین رهبران سنگینی خواهد کرد.

این یک حرف مفت است .برای یک کارگر آگاه باندازه
دهشاهی جوهر حکیمانه ای در این ضرب المثل بچشم
نمیخورد .اگر قرار بود نارضایتی و خشم راه بجایی باز کند
میبایست طوفان که بجای خود آتشفشان طبقه کارگر دودمان
نظام حاکم را تا حال نه یک بار بلکه صدبار در هم پیچیده
بود .مگر تا کجا میشود با نان و دستمزد و حرمت و امنیت
اگر از معادله چند مجهولی و رمل و اصطرالب و پیش گویی
شغلی کارگر بازی کرد؟ مگر چند نسل از این طبقه را میشود
های پیامبرگونه در مورد شورش و عصیان بگذریم ،سوال پایه
در قعر بیحقوقی و فقر به
ای تر اینستکه آیا انقالب
کارگری در ایران ممکن
تباهی کشاند و در مقابل از سرمایه و حکومتش و از جمله نوع ایرانی آن بررا
قبل کارش آسمانخرانشها و
موفقیت
رمز
نارضایتی صرف کارگر تره خرد نمیکند .کارگر آزاد است؟
پاالیشگاهها ساخت ،تولید
است مشتها خود را در جیبهایشان گره کند ،کارگرر بورژوازی و نمایندگان
عظیم را برپا کرد و از سود
حق دارد برا نفرین بر سررنروشرت خرود از مر رابرر حکومتی اش در روشن بینی
حاصله یک خیل از انگلترین
عمومی استفاده کند ،کارگر آزاد اسرت در ترنرهرایری آنها در پاسخ مثبت به این
و پست فطرتان را به نان و
کاش
سوال نهفته است.
نوا و ثروت رساند؟ اینبار و خود کمونیست و آگاه شود ،آرزو دنیا بهرتررکرنرد.
رهبران و فعالین کارگری
چند بار دیگر باید در آستانه کابوس اینها و سرزمین ممنوعه آنجا آغراز مریرشرود
خود را در آینه بورژوازی
اول مه
از قوانین که کارگران خشتها اتحاد و همسرنوشرتری را رو
میدیدند .این چه دبدبه و کبکبه
ضدکارگری تازه تر و از هم میچینند
ایست که در کابوس یک
طرف دیگر باید از صفوف
سندیکا پنج سال آزگار بخود
همچنان پراکنده و ضعیف
میپیچد؟ این چه وزیر کاری است که از شرکت در اجتماع
کارگران گفت .طوفان همچنان پیدا نیست.
کارگران پتروشیمی از روبرو شدن در مقابل نمایندگان
تاریخچه کشمکشهای طبقه کارگر با حکومت سرمایه و از اعتصابیون فراری است؟ خودشان را مسخره کرده اند که
جمله در فاصله یکساله از اول ماه گذشته صد البته مملو از تشکیالت سراسری کارگری شان با همه ابواب جمعی بسیجیان
تشنج و عصیان است .کارگرانی که کارد به استخوانشان رسیده و"پیش کسوتان" چاقوکش جرات برگزاری یک تجمع خیابانی
است ،کارگرانی که از زورگویی و پایمال شده حقوق برحقه کارگری را بخود نمیدهند؟ این چه قانون ،چه نظم ،چه
خود جانشان به لب رسیده است ،کارگرانی که در زیر بار مشروعیت ،چه ترس و ارعابی است که با سه دقیقه سخنرانی
حسرتها دیگر هیچ خدایی را بنده نمانده اند؛ این دسته از یک رهبر طبقاتی کارگری دود میشود و هوا میرود؟ مگر
کارگران و تجمعات و اعتصابات آنها کم نبوده است .این هفتاد درصد آرا انتخابات را ندارند؟ مگر رئیس جمهورشان
کشمکشها از عزیزترین و پربهاترین رویدادهای آن جامعه محبوب کارگران نیست؟ پس ترس از آزاد گذاشتن دست این
هستند .هر اعتصاب سرپلی به سوی کار آگاهانه چند رهبر بندگان زحمتکش برای یک اتحادیه فکسنی چیست؟
آگاه و شجاع است؛ و هر حرکت حق طلبانه بارقه اعتماد و
سرمایه و حکومتش و از جمله نوع ایرانی آن برای نارضایتی
همبستگی و شناخت منافع مستقل در صفوف طبقه کارگر
صرف کارگر تره خرد نمیکند .کارگر آزاد است مشتهای خود
ایران را نوید میدهد .اگر غیر از این بود جای تعجب داشت.
را در جیبهایشان گره کند ،کارگر حق دارد برای نفرین بر
بیشتر از صد سال از قدمت اولین شبنامه های این طبقه
سرنوشت خود از معابر عمومی استفاده کند ،کارگر آزاد است
میگذرد ،یک انقالب بزرگ و تجارب گرانبها هنوز در مشغله
در تنهایی خود کمونیست و آگاه شود ،آرزوی دنیای بهترکند.
های او زنده است ،شرایط پایه ای تولیدی و اجتماعی او را به
کابوس اینها و سرزمین ممنوعه آنجا آغاز میشود که کارگران
سمت اتحاد و اقدام دست جمعی میبرد.
خشتهای اتحاد و همسرنوشتی را روی هم میچینند .چه میشد
سرمایه داران و حکومتشان در ترس خود از طبقه کارگر اگر کارگران در کارخانه و محالت قدرت نهفته در اتحاد را
هزار بار حق دارند .نگرانیشان از هر تک اعتصاب و بیمشان باور میداشتند؛ چه میشد کارگران مشتی که از سر استیصال
از تبدیل آنها به موج اعتصابات و شورشهای غیر قابل کنترل در تنهایی بدیوار میکوبیند را در جمع همفکری و اتحاد با
کامال بجاست .اما این چشم انداز بسختی میتواند موجب همسایه
دلخوشی فعالین رهایی طبقه کارگر باشد .این فعالین شاهدند که
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صفحه 3

ها ،تامین مسکن عمومی را تعیین تکلیف میکرد .این شبکه
ادامه آنکه باد میکارد. . . . . ،
کارگری و تصمیماتش و موقعیت اجتماعی اش برای خود و
برای جامعه بدون یک همه پرسی  ،و بدون تایید هیچ مرجع
همسرنوشت خویش برای گل گرفتن دهان یاوه گوی کارفرما آسمانی ،طبیعی و پذیرفته شده بود.
بکار میگرفتند؛ چه میشد اگر کارگران با رجوع به گنجینه هر روز و اول ماه مه موقعیتی است که کارگر به خود ،به
تجارب کارگری بجای امید به وعده های صد من یک غاز دولت همکار و به هم طبقه ای خود بمثابه یک مدعی انقالب و
برای سد بستن در مقابل گرانی و فقر انواع صندوقها و تعاونیها حکومت کارگری بنگرد .نطفه های انقالب قبلی را همین
را تجربه میکردند؛ چه میشد اگر به حکم مقدس طبقاتی به هر کارگران بستند ،انقالب بعدی اقدامات ناتمام طبقه کارگر را به
دلیل و بهانه ای دست جمعی دست به اقدام میزدند؛ چه میشد پایان خواهد رساند ،انقالبی که بر سر در کارخانه ها و سردر
اگر دستگیری هر رهبر کارگری و یا اخراج هر همکار موجبی ستاد شوراهای کارگرانش عبارتی نقش بسته است  :اینبار
برای تشکیل یک صندوق و یا یک کمیته رسیدگی به وضعیت اسلحه های خود را به احدالناسی تحویل نخواهیم داد!
خانواده مربوطه میگردید؛ چه میشد اگر هر گونه مرز جنسی ،عصیانها نقش قابل اعتنایی در روندهای پر شتاب سیاسی ایران
ملی و مذهبی برای تشکل و اتحاد کارگری ممنوع میبود ...
ندارند .این امر اتحاد و آگاهی طبقاتی کارگران است که هر
برای سرمایه داران و جمهوری اسالمیشان در آن جامعه این
"چه میشد" ها نه یک کابوس بلکه یک تهدید جدی و واقعی
است .دهها بنگاه پژوهشی آنها تجربه سی سال پیش کارگری
ایران در بهبوهه انقالب و سالهای بعد از آنرا زیر و رو میکنند
تا درس بگیرند .معما اینستکه چگونه تحرکات و اعتصابات
کارگری در عرض چند ماه طبقه کارگر متشکل در هزاران
هزار کمیته و تشکل را جلوی صحنه راند که نه فقط قانون کار
بلکه سرنوشت قیام ،تکلیف حکومت نظامی ،مالکیت کارخانه

گونه امید به تغییر را رقم میزند .در غیر اینصورت دنیا روی
همین پاشنه خواهد چرخید .به کمتر از یک انقالب کارگری ،به
کمتر از در هم پیچیدن کل این نظام طبقاتی نباید رضایت داد.
دستاوردهای کوچک هم حتی در گرو زنده کردن افق چنین
انقالبی است.

از جلوی مجلس تا

.عصیانها
نقش قابل
اعتنایی در
روندهای پر
شتاب
سیاسی ایران
ندارند .این
امر اتحاد و
آگاهی
طبقاتی
کارگران است

میدان تحریر اعتراض کارگری در ایران
در تجمع اعتراضی كارگران كارخانه پتروشیمی اصفهان جلووی
ساختمان مجلس شورای اسالمی ؛ بخش اصلو از اجوتومواع سوه
ساعته اعوتوراضو كوارگوران صورف انوتوظوار و اصورار بورای
مالقات با نماینده مجلس گردید.تجمع كارگران این كارخانوه بور
علیه خصوصی سازی و اخراج بود و این تنها یوکوی از سولوسولوه
اجتماعات و اعتراضات در عرض مدت کوتاه است كه از طرف
كارگران صورت میگرفت .تكلیف كارگران و طلب و اعتراض
آنها را كس از میان مسوالن كارخانه و دولت نیست كوه روشون
كند .در مقابل اجتماع و حق طلب كارگران همه فرارى انود .اموا
در این میان نمایندگان مجلس یک استثونوا هسوتونود .ایونوجوا حوداقول
شانسی هست که بتوان کسی را دید .عالرغم ممنوعویوت قوانوونو
اعتصاب كه طبعا نمایندگان مجلس از هر كس بیشتر به آن واقف
است ،عالرغم ترافیك سنگین در این جاده پور رفوت و آمود؛ اموا
این سه ساعت " گفتگو" با خیر و خوش و طیب خاطور گوذشوت
و به پایان رسید :كارگران رضایوت دادنود كوه مونوتوظور اقوداموات
مقامات بمانند .کارگران پتوروشویوموی جوای خوود را بوه اجوتومواع
کارگران برق دادند و در حال دست تکان دادن بورای موامووریون
انتظامی و دیگر معترضین محل را ترک کردند.

که هر گونه تعداد كارخانه ها با مدتهاى هرچه طوالنو تور از دسوتوموزدهواى
پرداخت نشده بدون وقفه افزایش پیدا میكند .در مقابل بالتكلیف و
امید به تغییر جواب سرباالى كارفرماها و دوایر دولت ،اعتراضوات كوارگورى
هم اشكال رادیكالترى بخود میگیرد .حونواى "صوبور و توحومول و
را رقم میزند .التماس " از طرف شوراهاى اسالم كارخانه رنگش را بواخوتوه.

شكم گرسنه ،كرایه خانه پرداخت نشده ،خوجول موانودن پویوشوروى
بقال سر كوچه و فراش مدرسه جان كارگران را به لب رسوانوده.
خدا هم جلو داركوارگوران نویوسوت .توعوداد هورچوه بویوشوتورى از
كارگران دادشان ،بغضشان ،خشمشان را به خیابانها مویوكوشوانونود.
در همین مدت كوتواه در موقوابول اداره کوار ،وزارت صونوایوع و
مهادن ،مقابل دفتر امام و از جمله خیابان انقالب محل اجتماعوات
اعتراضی کوارگوران بووده اسوت .در هوموه مووارد اعوتوراضوات
كارگرى اول از همه كالنوتورى و موامووران و جونواب سوروانوهوا
هستند كه سروكله شان پیدا میشود .اما این نیروها بدون تحوریوک
کووارگووران از دور و نووزدیووک خووود را مشووغووول عوودم دخووالووت
رهگذران میکنند.
جنبه اصلو در ایون اسوت كوه نوموایونوده موجولوس طورف حسواب
كارگران ظاهر میگردد .وارد دعوا میشود .قول میدهود .توكولویوف
تعیین میكند .از كارفرما خبرى نیست ،از مقامات دولوتو خوبورى
نیست ،ول جناب نماینده با كم حوصله و نصویوحوت و چورب
زبان سر و ته اعتصاب را هم میاورد .و كارگر خشم و بغضش
را زیر بغلش میزند و دست خال  ،دنبال یك دو هفوتوه دیوگور از
سردواندن كالشانه ،اعتصابش را به پایان میرساند .این داستان و
سرنوشت بخش مهم از اعتراضات كارگرى دارد میشود .طنوز
تلخ این داستان در اینستكه این تسلیم و سردوانده شدن متناسب بوا
موازنه نیروى كارگر و مووقوعویوت ایون طوبوقوه نویوسوت .كوار از
استثمار گذشته .خیل وقت اسوت گوذشوتوه .موقووالت خوط فوقور و
حداقل زندگ شهروندان خیل وقت است رسما باطل است .حوق
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طبقه کارگر
ایران دارد تاوان
ناآمادگى خود را
میدهد .این
تاوان ناآمادگى
و پراکندگى
رهبران کارگرى و
عدم انسجام و
دسترسى آنها به
حزب سیاسى
خودشان است

صفحه 4

حیات زحمتكش جامعوه را از او سولوب كورده انود .كوارد بوه گزارش شیفت جونواب سوروان کوالنوتوری موحوافو سواخوتوموان
استخوانها رسیده .كس جلودار اعتراض كارگر نمیتواند باشود .مجلس ،برگ تازه دیگرى بر این معماست.
خواستهاى كارگران سمپات عموم جامعوه را بوا خوود دارد.
عصویووان و خووروش و انووفووجووار ،هوور آن و هوور زمووان ،جووزو
محاسبات علن حكومتیهاست .حكومتویوهوایو كوه سور سووزنو هر چه هست پرونده اجتماع در موقوابول موجولوس بوزودی بسوتوه
اعتماد و دلخوش به آنها نمیشود سراغ گرفت .بووى نوفورت و خواهد شد .احداث دیوار بدور مجلس را شاید بتوان پایوان یوک
انتقام است كه در كارخانه ها موج میزند .اموا بوا ایونوحوال ،هور دوره نامید .یازده سال پیش احداث مکان ویژه در موقوابول درب
كس و ناكس مربوط و نامربوط كارگر را وسط اعوتوراضوش ورودی مجلس جزو پروژه "ایجاد خانه مردم" و "پیونود مویوان
مستضعفان و نظام" و در واقع سردواندن اعوتوراضوات اسواسوا
میتواند دست از پا دراز تر به عقب براند.
کارگری ،مورد توافق دولت و مجلس و بوخوصووص فورموانوده
انتظامی تهران بوزرگ بوود .اموروز دیوگور حووصولوه هوموگوی
طبقه كارگر ایران دارد تاوان نواآموادگو خوود را مویودهود .ایون سرآمده است .دیگر نیازی به سوردوانودن بواقوی نوموانوده اسوت.
تاوان ناآمادگ و پراكندگ رهبران كارگرى و عدم انسوجوام و حرکات اعتراضی کارگری جلوی مجلس "دندان" ندارد .گواز
دسترس آنها به حزب سیواسو خوودشوان اسوت كوه روى سور نمیگیرد و کک نظام نمیگزد
اعتراضات كارگرى ،و روى سر اعوتوراضواتو كوه خوود ایون
رهبران با خون جگر شكل میودهونود ،خوراب مویوشوود .جونواب
در ایون مویوان سووال اسواسوی
نماینده بجاى هو شودن ،بوجواى
اینستکه گام بعدی چه خوواهود
دلقك شدن توسط كوارگوران از
بود؟ جنبش کوارگوری بوا کووه
پوویووش آموواده ،دسووت بوور قضووا
گوش شنوا براى چورنودیوات " اعتراضات كارگرى باید از این سیكل معیوب ،از سووونوووگووویووونوووی از فشوووارهوووا،
رابطه دیونودارى و مودیوریوت اعتراضات مداوم و بیوقفه و در عین حال بدون مخاطرات و مطالبات پایه ای
صنعت " پویودا مویوكونود؟ مووج دستاورد بیرون بیاید حجم اعتراضات ،دامنه آنها ،دیگور اجوازه نودارد سورموایوه
كارگرانو اعوتوصوابو كوه در شركت كارگران ،اشكال ان مدام بزرگتر و رادیكالتر مووبووارزاتووی خووود را بووه اموویوود
طووول ایوون دو سووه سوواعووت میشود اما هنوز هم "پراكنده" است و در این "گوش شنوا بورای درد دلوهوا
میبوایسوت مویوان عوابوریون ،در پراكندگى در جا میزند دردى مشترك ،خواستهایى از جووفوواکوواری مسو وووالن" بووه
هدر دهد .تلخ ترین جنبوه ایون
موویووان كووارگووران كووارخووانوووه مشابه از دهها هزار دهان فریاد زده میشود اما سال
تجمعات در اینستکه در طوول
همسایه ولوله اى از هومودردى
و همبستگ بپا كونونود ،تووسوط بعد از سال هنوز هم به همان اندازه تحقق آنها دور این چند سوال اخویور نوه فوقوط
سركار خرمردرند جمع میشوند از دسترس بنظر میاید
دسوووتوووه هوووای کووووچوووک از
کووووارگووووران اخووووراجووووی از
تووا موووعووظووه " صووبووورى " را
کووووارگوووواهووووهووووای کوووووچووووک
دوبووواره مووورور كووونووونووود شوووشوووم
اردیبهشت ماه كارگران كه بعداز اعتصاب چند سواعوتوه بوایود ورشکسته ،بلکوه هور چوه بویوشوتور ،کوارگوران موراکوز بوزرگ
راه مجمع عمومیشان شوند كه نقشه ها و اقدامات خود را بوه صنعتی ره بوه نواکوجوا آبواد موجولوس گوم کورده انود .حوجوم ایون
ارزیاب بگذارند و قدم هاى بعدى را رقم بوزنونود؛ راهو خوانوه اعتراضات و قدرت نهفته در آنها میتوانست از این موحول یوک
شدند .كس نه به جناب نماینده ،نه به وعوده هوا و نوه بوه هویوچ میدان تحریر بسازد.
مرجع دیگرى امیدى و اعتمادى و دلخوش ندارد .ول عجالوتوا
یكبار دیگر ،تا دفعه بعد ـ فقط چند روز دیگر ـ كه خوونوش بوه
نا گفته پیداست که میان میدان تحریر قاهره و ساختمان مجولوس
جوش میاید؛ راه خانه را در پیش میگیرد.
تهران ،فاصله زیاد سیاسی وجود دارد .زحمتکوش و انوقوالبوی
میدان تحریر نه برای "گفتگو" و یوا بورای "بوگووش رسوانودن
اعتراضات كارگرى باید از این سیكل معیوب ،از اعتتتراضتات ظلم" ،بلکه برای تعیین تکلیف گرد آمده بودند .راهی که طبوقوه
مداوم و بیوقفه و در عین حال بدون دستاورد بتیترون بتیتایتد کارگر در تعمیق مبارزه به سمت جلو انتخاب خواهد کورد ،را
حجم اعتراضات ،دامنه آنها ،شركت كارگران ،اشكال ان مودام طبعا کسی از قبل نمیتواند تعیین کند .اینرا باید منوتوظور موانود و
بزرگتر و رادیكالتر میشود اما هنوز هم "پراكنده" اسوت و در دید .هر چه هست نیاز به چنین تحولی بطرز دردناکی از در و
این پراكندگ در جا میزند .دردى مشترك ،خواستهایو مشوابوه دیوار میبارد.
از دهها هزار دهان فریاد زده میشود اما سال بعد از سال هنوز
هم به همان اندازه تحقق آنها دور از دسترس بنظر میایود .در
این رهگذر پشم و پیل رژیم و جاسوس و حوراسوتوش ریوخوتوه
شوده ،و ایون توا حود زیوادى موودیوون شوهواموتوهوا و بصویورت و
اعتراضات كارگران آن جامعه است؛ اما كارگور تووانوایویوهواى
متناسب را جلوى صحنه نمیراند .این یك واقعیت ناموتونواسوب و
دردناك جامعه ایران است .جان بدر بردن جوموهوورى اسوالمو
از دست اعتراض و نفرت عموم عواموه موردم را هوم بوه آن
اضافه كنید؛ بعض ها اینرا یك معماى سیاس میونوامونود .شوموا
هر چه دلتان میخواهد آنرا نام گذارى كنویود .اموا هویوچ كوس بوه
اندازه خود سران جمهورى اسالم از سر سالموت رژیوموشوان
از پس هر پیچ كه پشت سر میگذارند ،حویورت زده نویوسوتونود.
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مبارزاتی روشن
از جانب طبقه
کارگر علیه
بیکاری میتواند
ورق را برگرداند.

صفحه 5

ایران و دولت حاکم بر آن نمونوه گوویوایوی از بویوکواری و بوهوره
صنیتا بنا بیک ا ر ی
برداری از آن در یک جامعه کاپیتالیسوتوی دنویوای اموروز اسوت.
دولتی که با شتاب خیره کننده ای شعارهای مستضعف پناهوی را
از خود تکاند و با چنگ و دندان خود را به صف اول بهره کشی
زمانی بود که بیکاری یک پدیده منفی معرفی میشد .دولتها ،خود از بیکاران رسانده است.
سرمایه داران و مدافعان و خدمتگزاران رنگارنگ کاپویوتوالویوسوم
بیکاری ،یک معضل قدیمی و سواالت تازه
بیکاری را پدیده ای ناخواسته و منفوی قولوموداد مویوکوردنود .بورای
مقابله با عواقب بیکاری و یا تخفیف آن وعده داده میشد ،و درب ارتش بیکاران بعنوان یک ستون اصلی استثمار طوبوقوه کوارگور،
انیستیتوها بر روی نوابغی که "راه حل" برای این بلویوه بویوابونود؛ حکم بدیهی مارکسیسم ،علم مبارزه طبقاتی کارگر ،شناختوه شوده
چهار طاق باز بود .اموروز اموا بویوکواری پودیوده دیوگوری اسوت .است .بیکاری ابزار شناخته شده کارفرما برای ایوجواد تورس در
امروز بیکاری دیگر "ایراد" بحساب نمیاید .دولتها در مقابول آن صووفوووف شوواغوولوویوون اسووت .از طوورف دیووگوور رشوود تووکوونوویووک و
شانه باال میانودازنود .بویوکواری و عوواقوب موخورب نواشوی از آن بکارگیری هر چه بیشتر ماشین آالت پیچیده تر نیاز ،کوارفورموا
"طبیعی" به حساب میایند .امروز سیاست بازار کار هیچ ربطوی به کارگران را کاهش می دهد .حجم موقودار موعویونوی از کواال بوه
به اشتغال کارگران ندارد .دقیقا برعکس ،همه ابزارهای اجرایی کارگر کمتری نیاز خواهد داشت و موابوقوی کوارگوران بوه صوف
دولت در جهت بیکوار سواخوتون کوارگوران ،بویوکوار نوگوه داشوتون بیکاران اضافه میشوند .با رشد تولید و تکنیک ،ارتش بویوکواران
کارگران و سپس بکارگیری تقریبا مجوانوی هوموان کوارگوران در هر چه بزرگتر میگردد .بازار جهانی و دسترسی سورموایوه بوه
کارگران هر چه ارزانتر و اینبار در پهنه جهانی دامنه بویوکواری
لباس بیکار صرف میشود.
را تشدید میکند .در طوی پونوجواه سوال اخویور در سورعوتوی بواور
یک بیکاری دو رقمی پایدار جزو داده هوای مشوتورک کوارکورد
نکردنی قدرت تولیدی بشر افزایش پویودا کورده اسوت .بوارآوری
سرمایه در دنیای امروز بحساب میوایود .بور موتون بویوکواری بویون
کار سر به آسمان زده و تولید کاالها بوا هوزیونوه بسویوار کوموتوری
المللی یکی پس از دیگری دولتها و نمایندگان فکوری و سویواسوی
برای سرمایه داران ممکن شده است.
نقش کامال متفاوتی را به خود گرفته اند .بحو بور سور اشوتوغوال
جای خود را به سازماندهی بیکاری داده است .چگونه میتوان به جهان ما بیش از هر زمان دیگر ثروتمند و در تامین نیاز انسانها
بهترین وجه بیکاران را در خدمت تولید بکار گرفت؟ در پواسوخ توانا است .از طرف دیگر ،بیش از هر زمان دیگر ،کار کارگور
به این سوال یک سرفصل تازه در مبانی اقتصاد سیاسوی گشووده بعنوان موتور اصلی تولید بطور کلی و سرمنوشواء سوود بوطوور
شده است .دولتها یکی پس از دیگری به صحنه وارد میوشوونود و اخص خود را نمایان کرده است .یک مقایسوه سواده مویوان حوجوم
شانس خود برای نوآوری در اعمال تضییقات به کارگران را بوه تولید و نقش کارگران و سودهای حاصله میبایست کافی باشود توا
حق طلبی کوارگور دنویوا را روی سور خوود بوگوذارد :سوهوم مون
آزمایش میگذارند.
کجاست؟ بارقه های یک قطب کوارگوری قودرتومونود در سوطو
کار بعنوان حق هر فرد جامعه ،بیمه بیکاری بعنوان حوق حویوات
جهانی میبایست کافی باشد تا این بوارآوری را بوه سواعوات کوار
شهروندان جواموعوه در موقوابول کوارکورد سوودجوویوانوه سورموایوه،
کمتر و امنیت شغلی کوارگوری تورجوموه کونود و آنورا بوه کورسوی
دستاورد دو قرن مبارزات کارگری است .در غیاب حق طلبوی
بنشاند .اما اینطور نیست.
کارگری که سرمایه را افسار کند کل جامعه جهانی ،از اسپانیا تا
ایران ،از کراچی تا نیویورک ،به یک گنداب تبودیول شوده اسوت .دنیوای اموروز موا در هور لوحوظوه هوزار بوار صوحوت جووهوره
سنگ روی سنگ بند نیست .دولتی که بونوا بوه قواعوده قورار بوود مارکسیسم را فریاد می زند که صرف کار و کار هر چه بیوشوتور
مافوق طبقات ظاهر شود ،چیزی از غالم حلقه بگووش سورموایوه کارگر سرمایه دار را ثروتمندتر و قوی تر میوسوازد و در عویون
داران کم ندارد .قانون اساسی بورژوایی کوه قورار بوود ظواهور حال در هر قدم زنجیرهای بردگی محض را بور گوردن خوود او
آزادی احاد جامعه را تداعی کنود ،هور روز بورای وادار کوردن محکمتر میسازد .در اوج خالقیت تکنیکی ،در جنون تولید و در
افراد به کار مجانی برای کارفرمواهوا حوک و اصوالش مویوشوود .افسانه های ثروت ،همزمان ،طبقه کارگر بموراتوب بویوشوتور کوار
قرار بود جامعه بورژوایی توسط بوروکراتها و بر اساس حقووق میکند ،تشابه میان کار با بردگی و جان کندن بیشتر از هر وقوت
برابر شهروندان اداره بشود ،بیایید بازیهای علنی با بهره بانوکوی دیگر است ،فقر و تباهی های اجتماعی بیشتر از هر وقت دیوگور
و ضریب مالیاتها و قوانین ویژه برای ثروتمندان توا حوقووقوهوا و از طبقه کارگر قربانی میگیرد؛ و حرمت طبقاتی کارگر بیش از
امتیازات صاحب منصبان و اخوتوالوسوهوا را در کونوار هوم قورار هر وقوت دیوگور پوایوموال مویوگوردد .مسوالوه بویوکواری شواه کولویود
بدهید .قرار بود احترام به شهروندان سونوگ زیور بونوای جواموعوه بورژوازی برای تحمیل این عقب نشینی بزرگ به طبقه کوارگور
متمدن بورژوایی باشد .امروز طبقه حاکم لموپون توریون فورزنودان است .یک آلترناتیو مبارزاتی روشن از جانب طبقه کارگر علویوه
خود را به صدر امور میراند تا با سخیف ترین کلمات میولویوونوهوا بیکاری میتواند ورق را برگرداند .شناخت روشن از سیاستوهوا و
شهروند شریف جامعه را دست جمعی به تنبلی و سوء استفاده از برگهای اصلی سرمایه داران بور عولویوه کوارگوران در زمویونوه
بیکاری ،و آگاهی از چگونگی پاسخ کارگری به آن موبورموتوریون
خزانه دولتی متهم سازند.
گره گاه تغییر توازن قوای موجود به نوفوع طوبوقوه کوارگور
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است .سوال اینست که کدام بیکاری و کدام پاسخ؟

صفحه 6
و دستمزد و شرایط کار ساکت است .با جموع آوری یوک ارتوش
چند میلیونی از انسانهای تحت فشار زیر نگیون موحوتورم وزارت
کار و حراج نیروی کار مجانی و بدون قید و شرط؛ پور واضو
است که آب از لوچه کارفرمایان سرازیر میگردد.

صنعت بیکاری
عالرغم تفاوتها اما سیاست دولتهای مختلف مخورج مشوتورکوهوای
مدت زمان طوالنی چگونگی دخالت دولت در مونواسوبوات مویوان مهمی را شامل میشود.
کارگر و سرمایه داران اردوگاهوهوای موخوتولوفوی را در اقوتوصواد توحش دولتی در تعیین شرایط کار :شرایط کاری از دسوتوموزدهوا
جهانی شکل میداد .در پروسوه پوایوان جونوگ سورد ،سویواسوتوهوای تا ساعات کار و حق شکایت ،همگی از یوک شورایوط حوکووموت
سوسیال دمکراتیک و دولت رفاه در قوالوب "اشوتوغوال کوامول از نظامی اقتباس شده است .ایونوجوا جوایوی اسوت کوه رد پوای هویوچ
طریق پروژه های دولتی" و بویوموه هوای بویوکواری؛ و سویواسوت مقررات و یا تشکل کارگری پیدا نیست .کارگر نه بطور مستقویوم
سوبسیدها در کشورهای جهان سومی به کنار گذاشته شد .بوجوای بلکه از طریق قیم اداره کار با کارفرما طرف حساب است.
آن اقتصاد آزاد ،تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اسواس مونوطوق
بیکاری بمثابه یک جرم :محل و وظایف شغلی بر اساس نیوازهوا
عرضه و تقاضا طول عمر بسیوار کووتواهوی یوافوت .اموروز در
و مصلحتهای کارفرما تعیین شوده و کوارگور بویوکوار در موقوابول
سط جهانی با دخالت مستوقویوم دولوت در رابوطوه مویوان کوار و
آلترناتیوهای معین مجبور به انتخاب اسوت .عودم قوبوول شورایوط
سرمایه روبرو هستیم .دولت بنا به تعریف در جامعه بورژوایی
دیکته شده اداره کار یک تمرد بحساب آمده و خود شخص بیکار
دستگاه اعمال شرایط کار مزدی ،حفو موالوکویوت خصووصوی و
مس ول عواقب آنست.
تضمین سود و مشروعیت بخشیدن به مناسبات موجوود اسوت .و
برای اینکار از زندان و پلیس توا دسوتوگواهوهوای توبولویوغوی را در کار ،بله  -اشتغال ،هرگز :یوافوتون کوار بورای کوارگوران بویوکوار
اختیار دارد .در کشمکش امروز و در عرصه بیکاری ،از یوک توسط دفاتر کاریابی چیزی جز ترکیوبوی از دوره هوای مووقوت
طرف ،با اعمال تسهیوالت قوانوونوی دسوت کوارفورموا در بویورون کار و آموزش نیست که پیوچویوده در مضوحوکوتوریون تووجویوهوات،
ریختن کارگران مازاد در تغییر ساختار مراکز تولیودی و کسوب شخص بیکار را از اشتغال ،بمعنای شمول یک قرارداد کوار بوا
سود بیشتر باز گذاشته شده اسوت؛ و از طورف دیوگور دولوت و همان حمایتهای نازل پیش بینی شده در قانون دور نگه دارد.
دستگاه قانونگوذاری آسوتویون هوا را بواال زده و در چوهوارچووب بیمه بیکاری و حمایتهای مالی مشروط :بیمه بیکاری ،بویوموه ای
"کاریابی برای بیکاران" نویوروی کوار کوارگور را عوموال و در که کارگر سالها کار و با پرداخت هزینه ماهانه ،بوعونووان حوفواظ
دولت و
بسیاری موارد اجوبوارا ،بوه قویوموت مسواوی صوفور بوه بویوگواری در روز مبادای بیکاری روی هم اندوخته اسوت ،بورعوکوس ،بوه
وامیدارند.
عوواموول گوورو کشووی بوورای وادار

دستگاه
قانونگذاری
آستین ها را باال
زده و در
چهارچوب
"کاریابی برای
بیکاران" نیروی
کار کارگر را عمال
و در بسیاری
موارد اجبارا ،به
قیمت مساوی
صفر به بیگاری
وامیدارند.

ساختن کارگر به کار جدید موبودل
میشود .اگر تا دیوروز مویوشود یوقوه
دولت را بخاطر بیمه بویوکواری و
یا چشم پوشی از توامویون زنودگوی
مردم زحمتکش گورفوت ،در یوک
چشووم بووهووم زدن هوومووان دولووت بووا
چوب دستی "برنامه کارآفریونوی"
شهروندان را قانونا به گورسونوگوی
محکوم میسازد.

بوویووسووت سووال پوویووشووتوور "رشوود
کار بعنوان حق هر فرد جامعه ،بیمه بیکاری بتعتنتوان
اقتصادی بدون اشتغال" زنگ
حتق حتیتتات شتهتترونتتدان جتتامتتعته در متقتتابتتل کتتارکتترد
خطر متخصصوان اقوتوصوادی
سودجویانه سرمایه ،دستتتاورد دو قترن متبتارزات
در استقبال از دوره سخت در
کارگری استت در یتیتاب حتق طتلتبتی کتارگتری کته
راه بود .دوره ای که موراکوز
سرمایه را افسار کند کل جامعه جهانی ،از اسپانیتا تتا
تووولوویوودی در مسوویوور تووغوویوویوور
سوواخووتووار ،تووعووداد هوور چووه
ایران ،از کراچی تا نیویورک ،به یتک گتنتداب تتبتدیتل
بیشتری از نیروی کار را بوه
شده است
خوویووابووانووهووا خووواهوونوود ریووخووت .ایوون
پرچمی برای پیشگیری از هر گونه انتظار بوهوبوود شورایوط کوار
پاشنه آشیل
برای کارگران بود .بیست سال بعدتر ،سوازموان دهوی اسوتوثوموار
موثر میلیونها بیکار ،خود سرمنشا نوع جدیدی از سرمایوه شوده گفته میشود بیکاری پاشنه آشیل سورموایوه داری اسوت .بویوکواری
است .هنر دولتها و وزارت کارشان در این است کوه چوگوونوه بحران و نارضایتی و دردسر درست میکند .موی دمواغ دولوتوهوا
است .یقه مبلغین این احکام را باید بخاطور کوالوشوی و یوا فورط
این صنعت تازه را پرسود بچرخانند.
حماقت ،محکم گرفت .کالشی ،به خاطر دامن زدن به این تووهوم
هنر خلق "شغل" از هیچ و پوچ!
که گویا بیکاری یک عارضه است ،موقت است ،درمان شدنوی
وقتی وزارت کار با انکار بیکاری در ایران اعالم میدارد یک تا است ،روزگار بهتر و بدون بیوکوار را مویوشوود از ایون سویوسوتوم
دو میلیون فرصت شغلی خوالوی وجوود دارد ،بوایود ایون ادعوا را انتظار داشت .در نقطه مقابل ،آیا صرف وجود توهم و امویود بوه
جدی گرفت .همین وزارتخانه با نسبت دادن تنوبولوی و عوالفوی و حل مساله بویوکواری در مویوان صوفووف کوارگوران را جوز اوج
سوء استفاده به بیکاران ،خواهان بکارگیری اجباری جوویونودگوان ناآگاهی و حماقت چه میشود نوام نوهواد؟ حوقویوقوت ایون اسوت کوه
کار است .اما وزارتخانه ترجیحا در مورد محتوای شغل مدنظور بیکاری پاشنه آشیل کارگران است .با بریده شودن دسوت کوارگور
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از شغل ،همه هستی او زیور سووال مویورود .از لوحوظوه خوروج از
کارگزینی یک هیوال بجان او میافتد .این یک موقعیت سیاه است کوه
خود کارگر نمیتواند در تغییر آن نقش موثوری ایوفوا کونود .بوا فوروش
آخرین خرت و پرت قابل استفاده ،با قرض کردن از آخوریون کسوی
که میشد به او رو انداخت ،سراسیمگی به سرعوت سوایوه مویوانودازد.
در جایی که دولت و جامعه رسما از خود خلع مس ولیت کرده است،
راه حلهای فردی ،آنهم برای کارگر که تنها تکیه گاه او نیروی کوار
و فروش آنست ،به جایی نمویورسود .تونوهوایوی کوارگور و در مصواف
جانکاه همزمان در چند جبهه برای تامیون موعواش و نویوازهوای یوک
خانواده ،او را آسیب پذیر میسازد .امروز و نان سر سفره تبودیول بوه
"هدف" ،و دورنما به عنوان یوک پودیوده لووکوس بوکونوار گوذاشوتوه
میشود.
در غیاب یک اعتراض و حق طولوبوی کوارگوری ،وضوعویوت اموروز
میتواند آخر خط نباشد .تا همین جا باید هر کارگری دریافته باشد کوه
در غیاب سد مبارزه و دفاع طبقه کارگر ،چیزی جز موحورومویوت
مطلق ،کپر نشینی و کار بردگی در انتظار این طبقه و فورزنودان او
نخواهد بود.

دست به کدام کاله میشود گرفت؟

.کافی
است هر
کارگری از
خود و رفقای
بپرسد تا کی
باید به امید
یک سرمایه
دار با انصاف
زندگی و عمر
و آمال خود
را بر باد داد؟

شکاف میان کارگران بیکار و شاغل همواره از مهمترین معضوالت
فعالین کارگری به حساب آمده است .کارگران شاغل برای حف کار
محتاط و محافظه کار ظاهر شوده انود .در وضوعویوت اموروز و در
حاصل تعرض بورژوازی مرزی میان اشتوغوال و بویوکواری بوچوشوم
نمیخورد .قراردادهای موقت و کوارهوای پوروژه ای بونود نواف هور
کارگر و با هر سابقه ای را بطور بوالفصول بوه بویوکواری گوره زده
است .بیکاری نه یک کابوس ،بلکه یک واقعیت روزموره و فووری
کارگران ،همه کارگران است .این زمینه بسیار مسواعودی را بورای
به کرسی نشاندن خواست بیمه بیکاری فوری را فراهم آورده است.
کافی است هر کارگری از خود و رفقای بپرسد تا کی بوایود بوه امویود
یک سرمایه دار با انصاف زندگی و عمر و آمال خود را بر باد داد؟
تا کی میشود به امید یک سرمایه دار کاردان به نیازها و انوتوظوارات
کودکانمان جواب سر باال داد؟ تا کی میشود بوه احوزاب رنوگوارنوگ
دلبست؟ تا کی میشود به هر ساز دولت حامی سرمایه داران رقصیود
و دندان روی جگر گذاشت؟

صفحه 7
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عمامه ها در کسادی!
ترکیب دو کلمه "آخوند" و "بیکار" خود بخود هر کس
را به قلقلک میاندازد .درج خبر مربوط به بیکاری
گسترده در میان آخوندها ،خوش ذوقی را در میان
خوانندگان رسانه های جمعی به حد اعال رساند .در
یک چشم بهم زدن هزاران یادداشت تفریحی منتشر
شد ،خالصه یک سیزده بدر مجازی سر برآورد.
بعنوان یک نشریه دفاع از حقوق بیکاران ،حتی اگر
این بیکار یک آخوند باشد ،بجای شیطنت ،تر جی
میدهیم به سواالت مهم درباره زمینه ها ،دالیل و برون
رفت از مشکل ،معطوف شویم .بخصوص اینکه این
بیکاری یک روند است و بنظر میرسد تا اطالع ثانوی
و تا ظهور یک امام دیگر ادامه خواهد یافت.
بیکاری آخوند را چگونه باید ترجمه کرد؟ یک دلیل
ساده آن میتواند تولید مازاد بر نیاز آخوند باشد .به این
ترتیب با روند جمعیت و کمبود زاد و ولد ،باید
بالفاصله به تولید انبوه از این موجودات پایان داده
شود .از قبل هم معلوم بود که توزیع زورکی آخوندها
به مدارس و کارخانه و اداره جات ظرفیت محدودی
دارد .تازه حتی اگر قرار باشد در ادامه موفقیت آمیز
اقتصاد مقاومتی "هر ایرانی یک آخوند داشته باشد"
باز هم الزم است که سط تولید آخوند بصورت
کارشناسانه و نه بصورت هردنبیل ،با نیازهای بازار
تنظیم گردد.
دلیل دیگر این معضل میتواند در مشتری و بازاریابی
باشد .آخوند نمیتواند از قوانین بازار مستثنی گردد .با
حجم عظیم تولیدات رادیو و تلویزیونی و به یمن انواع
قوانین اسالمی و انواع گشت ها (و در صورت لزوم
دخالت واحدهای اسیدپاش) جای تردیدی بر اسالمی
بودن جامعه نیست .اما مشکل آخوند بجای خود
باقیست .باید مطلوبیت این کاال را افزایش داد .بنا به
یک راه کالسیک بازاریابی برای محصوالت بنجل،
میتوان آخوندها را در زندگی روزمره مردم ادغام
کرد .مثال همراهی یک آخوند و حمل بسته ها توسط
ایشان در هنگام خرید هفتگی خانواده ها ،فرصت
خوبی برای هم صحبتی آخوند مربوطه و تالش
برای جلب سمپاتی شهروندان میتواند باشد .بکارگیری
دانش استخاره آخوندها در قمارخانه ها مثال دیگر
است ،در مقابل عواقب وخیم بیکاری هیچ ایرادی ندارد
آخوند مربوطه عجالتا از مقوالت نهی از منکر،
چگونگی خمس و ذکات بگذرد .تذکر الزم است که جر
زدن در قمارخانه از جمله برای آخوند (حتی بیکار و
عزب) ممنوع است.
یک راه مهم و اساسی بازاریابی برای آخوندها استفاده
از کودکان است .استفاده از عکس یک آخوند بر روی
شیشه کوکاکوال البته مناسب است ولی ابدا کافی نیست.
آخوندها بناحق و بدون هیچ دلیلی با مسایل بسیار جدی
و ترسناک تداعی میشوند .آینده روشن برای این حرفه
در گرو چهره شاداب و خاطره انگیز همگام با شادابی
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کارگران جز توهماتشان ،چیز دیگری
ندارند که از دست بدهند!
کارگران دل پر از خونی از دولت و حکومت دارند ،از جمله بودلویول فوریوب
کاری و سردواندن .اما با همه دشمنی ها انصاف حکم میکند در موبواحو و
کشمکشهای حاشیه توافقات لووزان مودال راسوتوگوویوی را بوه گوردن دولوت
انداخت .برعکس دلقک بازیهای مقایسه این مذاکرات و معاهده ترکمونوچوای،
قرارداد لوزان نه حاصل مذاکرات خوب یا بد ،بلکه بدوا حاصل سالها تالش
هدفمند سیاسی – دیپماتیک بود .توموام جووهوره تووافوق لووزان در خصولوت
اقتصادی آن نهفته است .توافقنامه لوزان بر سور تورغویوب و اقونواع سورموایوه
جهانی برای ورود به سیطره تولید در ایران استوار میشد .بورنوده بوودن در
لوزان به تضمین سودآوری سرمایه های خارجی گوره خوورده بوود ،سوودی
که با نیروی کار ارزان میلیونها کارگر میتوانست برآورده شوود .ایون هودف
برآورده شده است.
دو سند ،یکی با عنوان "رفع موانع تولید رقابت پوذیور" و دوموی بوا عونووان
"مشاغل عمومی  -حمایتی" مستقیما و سطر به سطر درباره طبقه کارگر و
چشم اندازها پس از توافق هسته ای در دستور کار دولت قرار گرفته اسوت.
جوهره هر دو سند در یک پیام خالصه میشود :انوتوظوار افوزایوش اشوتوغوال و
بهبود شرایط کار کارگران مطلقا ممنووع بویوش از دو دهوه تواوان دشومونوی
دولت با امریکا را طبقه کارگر بوا توحومویول وحشویوانوه توریون شورایوط کواری
پرداخته است .در طی این دو دهه کارگر به خاک سیاه نشسته است و طوبوقوه
حاکمه گردن کلفت کرده است .بسیار طبیعی است که کارگر در آن جامعوه،
از خود بپرسد در ادامه ،تکلیف زندگی او چه خواهد بود.

مبارزه بر سر
بیکاری و
دستمزدها
بعنوان
محورهای اصلی
دسترسی به یک
زندگی قابل
قبولتر بر دوش
خود کارگران
سنگینی خواهد
کرد.

گفته میشود آزادی انتقاد در فضای سیاسی ایوران هویوچ وقوت بوه ایون انودازه
نبوده است .تا آنجا که به اختالف میان باالیی هوا موربووط بواشود ،ایون کواموال
درست است .افسار "انتقاد" از مقدس ترین ارکان نظام شان را باز گوذاشوتوه
اند ،تا بتوانند با کارگر جامعه با صری ترین زبوان موموکون حورف آخور را
زده باشند .کارگر در آن جامعه میتواند دنبال جنوگ "فوکوت شویوت" بویوافوتود.
میتواند در شل و سفت تیم مذاکره در دفاع از منافع قدرتومونود نوظوام اسوالموی
صاحب نظر باشد ،اما در این رهگذر ،کارگر اجازه ندارد با انوتوظوار ایوجواد
شغل و یا افزایش دستمزد و رفاهیات سر بر بالین بگذارد.
توافقنامه اتمی از باالی سر طبقه کارگر ایران و بودون حضوور نوموایونودگوان
مستقیم این طبقه امضاء شد .محور اصلی توافوقونواموه توعوداد سوانوتوریوفووژهوا
نبود ،موفقیت و آینده این توافقنامه را قرار اسوت سورموایوه هوای خوارجوی و
آزاد گذاشتن مبادالت تجاری بر اساس تولیودات کوار ارزان کوارگور ایورانوی
رقم بزند .حاصل این توافقنامه را قبال کارگران در مونواطوق آزاد توجواری و
قوانین ویژه کار در این مناطق تجربه کرده اند.
تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط باشد مسایل و کشمکشوهوای اسواسوی بوقووت
خود باقیست .مبارزه بر سر بیکاری و دستمزدها بعنوان محوورهوای اصولوی
دسترسی به یک زندگی قابل قبولتر بر دوش خود کارگران سنگینوی خوواهود
کرد .سندهای "رفع موانع تولید رقابت پذیر" و "الیحه مشواغول عومووموی –
حمایتی" بطرز درخشانی عرصه های اصلی مبارزات کارگوری را بودسوت
میدهد .مرور فشرده ای بر دو سند در ادامه نووشوتوه آموده اسوت .بورای یوک
فعال کارگری لحن آمرانه این قوانین و بیش از آن ،منت مشاغلی که ایوجواد
نخواهد شد ،خنده آور است.
دولت و مجلس بهتر است تخت و تبق خود را جمع کنند .توقع زندگوی بوهوتور
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عمامه ها در کسادی!
و دنیای خیالبافی کودکانه است .آیا واقعا نشدنی است
که در رقابت با والت دیسنی شخصیت خرس  Puhرا
با ورژن یک آخوند تولید کرد؟ حاجی فیروز ،با
صورت سیاه و دایره زنگی ،فکرش را هم نمیشود
کرد .با شباهت کامل البسه (و قطر معمول در شکم و
باسن) آیا "نمیتوان آخوند نوئل شنل قرمزی" داشت؟
آخوند عمامه قیفی یا مشابه آن هم میتواند قابل فکر
باشد.
به ما زیاد ربطی ندارد ،صاحب نظران دلسوز اسالمی
کم نیستند که معتقدند اگر آخوند میخواهد پدیده ماندنی
باشد باید رنگ ایرانی خودش را زیاد کند .حضرت
عباسی آیا در تمام طول  0022سال تاریخ یک نیمچه
امیر و سرداری پیدا نمیشود مظلومانه نفله شده باشد؟
آیا واقعا سرنوشت سهراب را نمیشود جگرسوزش کرد
و دو تا اشک ملت را برایش درآورد؟ اینهمه سفرنامه
و مثنوی و شعر و نثر ،آیا واقعا دو کلمه حرف
حکیمانه کشکی تویش پیدا نمیشود با آن مردم را به
صبوری حواله داد؟ از نظر فرهنگی و تاریخی و
فلسفی هر خاکی بر سرشان می ریزیند و دنبال هر
کس و ناکسی میافتند ،اما از نظر اقتصادی راه در رو
نیست .باالخره ریش آخوندها الی درب
مقتضیات کسب و کار بازار ایران گیر کرده است.
مساله مهم در بیکار بودن آخوندها است .آخوند بیکار،
حتی اگر یک نفر باشد ،به چه معناست؟ آیا مردم
ایران ،موضوع کار آخوند مزبور ،همه به راه راست
هدایت شده اند؟ همه باندازه کافی نماز و روزه و سینه
زنی را به جا آورده اند؟ یا شاید بر عکس ،به
رستگاری این ملت امیدی نمانده است .در این صورت
با توجه به تخصص اصلی این قشر ،میتوان از آنها
بجای چراغهای راهنمایی در چهار راهها بهره برد تا
شاید اتوموبیلها به راه راست هدایت شوند و ترافیک
شهرهای بزرگ رستگار گردد.
به این لیست میشود همچنان اضافه کرد .بنظر میرسد
چشم انداز این حرفه زیاد هم بد نباشد .با کمی چکش
کاری در استیل لباس میتوان از سوابق و تحصیالت
آخوندی در بسیاری عرصه ها بهره برد .مثال با یک
کت و شلوار و یک کراوات و یادگیری چند کلمه
انگلیسی میتوان وزیر دارایی شد .میتوان نامزد بسیار
مناسبی در علوم اجتماعی از آب درآمد .مدیریت
صنایع را بعهده گرفت .چند خروار "آخوند" کراواتی
در صحنه سیاسی ایران و جهان ،داشته و داریم که هنر
مشترکشان در سر دواندن مردم زحمتکش به یک
فردای پوچ و ریاکارانه است .قدر همه این "آخوند ها"
را سرمایه دار آن جامعه خوب میشناسد .یک خروار
از این آخوندها با عینک آفتابی در تحریریه روزنامه
ها در توجیه دنیای نابرابر مزخرف مینویسند و همان
داستان امامان را باز نویسی کرده و به خورد افکار
عمومی میدهند.
اما آیا واقعا بح بر سر آخوند بیکار در ایران
موضوعیت دارد؟ اینجا کور خوانده اید .دلتان
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را کسی نمیتواند در کارگران خفه کند .قانون و خط و نشوان کشویودن
هم به ته دیگ خورده است .با دهن کجی به ممنوعویوت هوای قوانوون
کار ،سالهواسوت کوه ایون مشوق را هوم کوارگوران نووشوتوه انود .در
کشمکشهای پیش رو ،کارگران جز توهماتشان ،چیز دیگوری نودارنود
که از دست بدهند .باید جای توهمات را با آگاهی طوبوقواتوی ،بواور بوه
نیروی خود و سازمانیابی پر کرد .باید مبارزات کوارگوری را بوجوای
محوطه جلوی ساختمان مجلس به کارخانه ها و موحوالت کوارگوری
برد.

عربده های مستانه بورژوازی در دو الیحه!
اشتغال بلند و میان مدت :الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر
این الیحه که از طرف نمایندگان مجلس "رفع موانع واردات  "..هوم
خوانده شده است ،مجموعه سخاوتمندانه ای از امتیازات و تخفیفهای
مالی و مالیاتی را شامل میگردد .هدف دولت جذب  3مویولویوارد دالر
سرمایه خارجی است .تنها موضوع جونوجوال آمویوز طورش توغویویور و
اصالش قانون کار در جهت دلجویی از سرمایه بوده است .ایون تونوهوا
فصلی است که به کارگران و امکان شرایط کار آنهوا موربووط اسوت.
طرش اصالحیه مجلس در قانوون کوار توعورض آشوکوار دیوگوری بوه
اشتغال کارگران خوانده شده است .مفاد اصلی ایون اصوالحویوه بودیون
ترتیب است:

باید جای
توهمات را با
آگاهی طبقاتی،
باور به نیروی

اوال ،کارفرما قانونا از حق انعقاد قراردادهای شوفواهوی  02روزه بوا
کارگر برخوردار میگردد .کارفرما در اخراج کارگر در چهارچووب
این قراردادها کامال آزاد است .قراردادهای باالی  32روز باید کتبوی
باشد .شرایط اخراج کارگر بر اساس توافق طرفین تعیین میشود.

صفحه 9
ادامه طنز

عمامه ها در کسادی!
برای آخوند بیکار در ایران نسوزد .این جماعت نه بیکار
میمانند ،نه خفت بیکاری مثل کارگر را از سر میگذرانند
و نه از نان و نوا میافتند .خیلی ساده با حف مواضع
سوراخ دعا را عوض میکنند .عبای سفید به تن کرده و
یکشبه دمکرات میشوند .بدون هیچ مقدمه بسته به مزاج،
جمهوری خواه و اصالش طب میشوند.
راضی به زحمت زیادی نیست ،کافی است از مالحظات
جزیی که در باب بند ج در پیش درآمد توافقنامه هسته
ایی بواسیرشان عود کند .اگر مایل باشند میتوانند ولتر
اسالمی شوند .اگر خواهان افزایش برابری اسالمی
حقوق زن باندازه یک دهم درصد و در یک شیب 81
ساله باشند دیکر محشر است .اگر ترکیبی از ایران و
اسالم را با زنجفیل خوب قرقره نمایند ،شانس جایزه
نوبل هم موجود است.
آخوندها اولین و تنها اسالمیونی نیستند که فضای سیاسی
ایران را گالب باران نموده اند .مساله مهم در این وسط
حق الزحمه و جیره اینهاست .اینرا دولت عزیز همیشه از
خزانه و در حقیقت از جیب مردم با سخاوتمندی زیاد
پرداخته است .ابدا جای نگرانی نیست .وظیفه جمیع
آخوندها در اینستکه زندگی فعلی مردم را تباه و آینده
بهتر را از آنها بدزدند .در جامعه ایران بعضی چیزها
مثل آفتابه مسی ،حتی در دل مدرنترین شرایط زندگی،
کنار گذاشته نمیشود ،برایش مورد استفاده پیدا میکنند!

ثانیا ،در صورت تمایل برای تغییر ساختار تولید ،کارفورموا مویوتووانود
بالفاصله تمام و یا هر بخش از کارگران خود را اخوراج نوموایود .ایون
کارگران بمدت یکسال در اختیار اداره کار قرار خواهند گرفت.

خود و
اشتغال کوتاه مدت :الیتحته دو فتوریتتتی مشتایتل عتمتومتی –
سازمانیابی پر حمایتی
کرد .باید
مبارزات کارگری
را بجای محوطه
جلوی ساختمان
مجلس به
کارخانه ها و
محالت کارگری
برد.

اگر الیحه رفع موانع تولید در طوالنی و میان مدت سیاستهای دولوت
در زمینه اشتغال را شکل میدهند ،الیحه مشاغل عمومی قورار اسوت
طرش کوتاه مدت آن باشد .در مقدمات توجیهی الیحه آمده است:
اقتصاد ایران پس از تحریم به احتمال بسیار زیاد دچار رشد بودون اشوتوغوال
خواهد شد و به همین علت باید طرش مشاغل عمومی و حمایتی را بوه اجورا
درآورد ... .عوولووت شوووکهووای واقووعووی بوور اقووتووصوواد ایووران بووهوورهوری در
بخشهای تولیدی کاهش یافته است و در صورت رشود اقوتوصوادی و خوروج
از رکود اقتصاد ایران احتماال با پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال روبوهرو موی
شود ...دولت ایران نیز می تووانود بوا اجورای مشواغول عومووموی و تضومویون
اشتغال بجای پرداخت یارانه های نقدی سط رضایت و محبوبیت اجتمواعوی
خود را افزایش دهد و از تداوم وضعیت مخرب موجود جلوگیری کند".

مساله مهم و محوری در این الیحه در حقیقت توداوم بویوکواری اسوت.
تبدیل "یارانه" به "کارانه" سالش دست دولت خوواهود شود کوه توعوداد

از سایت اینترتی علیه بیکاری دیدن
کنید .نقطه نظراتتان را برای ما
بفرستید!

www.a-bikari.com
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محاسبه پرداختی کارگر حوداکوثور بویوسوت درصود بواالی حوداقول
ا د ا منه نا ر هنر ان .ن ن نمنا ن نا ن . . .
دستمزد؛ نمیتواند به چیزی بیشتر از کار بوا ابوزارهوای ابوتودایوی
(مطابق پیش بینی) یک میلیون نفر را بوه بوازار کوار بوکوشوانود .منتهی شود .با این محاسبه حتی نومویوتووان بوا هوموه نویوروی ایون
کارگر بخت برگشته با گاوآهن زمین را شخم زد .تووجوهوتوان را
مس والن وزارت کار در گستاخی به سیم آخر زده اند:
"ماده :به منظ ر حقق ا داف یر طرح م اغل عم می _ حمای ی بنه جلب میکنم که رقم مربوطه تنوهوا حوداکوثور دسوتوموزد کوارگور را
تشکیل میدهد .بیایید این کلمات را بر سر هر گذر حک کنیم" :بوا
ا.را در می آید:
مراجعه به و تایید شورای عالی اشتغال از مزایای قانونوی کوار
ای.اد ا غال برا هر ه ا م درآمد
کارگری بهره ببرید که ملزم به رعایت حداقل دستمزد و سوایور
ار قا سطح مهار  .انان آماده سا آنها برا ر د بنه بنا ار قوانین و مقررات روابط کار نیستند".
ار
در موزه وحوش تاریخ انسانوی بوایود جوای بورجسوتوه ای را بوه
.ل هیر ا پیامد ا بیکار
بورژوازی ایران اختصاص داد .یکی از دیگوری بودتور هسوتونود.
مقابله با آسیب ا ا .ماعی ا طریق ارایه خدما آم ی
احمدنژاد با طرش شاگرد-استادی ،مشابه طرش را برای کوودکوان
حفظ ار قا یفی محیط یس
و نوجوانان به اجرا درآورد ،روحوانوی هوموان خوواب را بورای
مابقی طبقه دیده است .اما عجالتا اول کشمکشها بعد از مواجورای
کمیل یرساخ ا با اس فاده ا طرح ا اربر
هسته ای است .حرف آخر را باید از کارگران شنید.
هس رش با ار خدما ا .ماعی ر ان سا خدما ادار "

در موزه
وحوش تاریخ
انسانی باید
جای برجسته
ای را به
بورژوازی
ایران
اختصاص داد.

مالحظه میفرمائید این دولت در صدد رفع مشکل بیکاری نیست.
برعکس ،در حال سازمان دادن بیکاری است .دغدغه دولوت نوه
رفع پیامدهای ویرانگر بیکاری ،بلکه بهترین بوهوره بورداری از
ضعیفترین بخشهای جمعیت بیکار است .به این ترتیب یارانه هوا
و سبدهای کاالیی نیز برای گروههای کوم درآمود و جووانوان بوه
گرو گرفته خواهد شد .این نیروی کاری است که در تکمیل زیور
ساختها با استفاده از طرحهای کاربر مورد بهوره بورداری قورار
خواهند گرفت" .ارتقا سط مهارت برای ورود بوه بوازار کوار"
اسم رمز کشیدن بیگاری از جوینده بوی پونواه کوار اسوت و بوس.
ادعای مقابله با پیامدهای بیکاری را از طورف ایون الشوخوورهوا
ندیده بگیرید .با بند مربوط به "تکمیل زیور سواخوتوهوا از طوریوق
طرحهای کاربر" و "ارتقا محیط زیست" دیگر بی شورافوتوی بوه
اوج میرسد .چون نیروی کار زیادی در اختیار است آیا مویوتووان
به خود اجازه داد امور زیر ساختی ،مثل زیر ساخت جاده ها یوا
تخلیه دریاچه های از دست رفتوه و توجوموع زبوالوه هوای بویورون
شهری را با نیروی انسوانوی ،و بوا صورفوه جوویوی در موخوارج
تکنیکی و ماشین آالت ،صورت داد ؟ میشود پرسویود بوجوز سویوم
خوواردار ،فوورق ایوون دولووت و وزارت کووارش بووا هوویووتوولوور و
اردوگاههای کار اجباری آن چیست؟ اگر احیانا خواننوده سوطوور
در مقایسه با اردوگاههای اجباری کار ما را به اغراق بی جوهوت
متهم کرده باشد ،توجه ایشان را به مطالعوه بونودهوای موربووط بوه
دستمزد و شرایط کاری کارگران در این طرش جلب میکنیم:
ر یک ا دس گاه ا ا.رایی ننهناد نا عنمن منی نه منی ن انننند
طرح ایی را به ا.را درآ رند ه  07دریند ن ینننه ا.نرا آن بنه
د بن د.نه اخن نینات ینا ن نه بنه نر نرد
نیر انسانی پرداخ
حدا ثر  07درید باال ر ا حداقل دس م د با د پی نننهناد خن د را بنه
دبیرخانه را عالی ا غال ارسال پن ا ناینیند ن را عنالنی
ا غال می اند ا م ایا این قان ن بهره مند ند.
ماده :م اغل اربر مل م به رعای حداقل دس م د سایر قن اننینن
مقررا ر ابط ار نیس ند.

یک طرش کار با هفتاد درصد مبتنی بر هزینه نیروی کارگر ،بوا

متن الیحه رفوع مووانوع توولویود ...
legal_draft/state/899304

http://rc.majlis.ir/fa/

مووتوون اصووالحوویووه قووانووون کووار http://www.isna.ir/fa/
news/93110502195/متن الیحه دو فوریتی مشاغل عمومی  -حمایتی
? ht t p: / / ww w.f ar s new s.c om/ new st e xt . php
nn=13940129000589
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