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 ١٢اوت  ٢١ -٢٠١٩مرداد ١٣٩٨
دوشنبه ها منتشر ميشود

كمپ راست و ”كسب قدرت سياسي“
ثريا شهابي
در حاشيه بيانيه هاي چهارده نفر از فعالين
سياسي،

در مورد تقاضاي استعفا خامنه اي و گذار از
جمهوري اسﻼمي ايران! *

اگر مي شد با نوشتن نامه به قدرتمند تـريـن فـرد
رهبري آن و تقاضاي استعفاي او ،يا با تهيه ”پتيشن“
و فراخوان هاي ”ويديويي“ به مردم ،از حكومت هـاي
مستبد ،فاشيست ،سركوبگر و تا دندان مسلح به انواع
پيشرفته ترين سﻼح هاي كشتار جمعي و مجهز بـه
سازمان زندان ها و نيروي نظامي حقوق بگير و رسما
تروريست ،كه دهه ها به اين طريق عـلـيـه مـردم
زندگي كرده است  ،عبور كرد ،جهـان بـي تـرديـد،
سراسر بهشت زندگان مي بود .بهشتي چون آنچه كه
خدايان اعصار وعده داده اند .اگر آن بهشت واقـعـي
است ،اين“ سراب ”و راه عبور از قدرت هاي حـاكـم،
هم واقعي است.
تزهايي از منشور اين نوع عبور از جمهوري اسـﻼمـي
ايران را بخوانيد كه ميگويد *:
*از متن بيانيه  ١٤فعال مدني سيـاسـي
داخل كشور“ :به باور ما امضا كننـدگـان
بيانيه ،وقت آن رسـيـده كـه  . . . .بـا
درخواست تغيير بنيادين قانون اساسي و
استعفاي رهبري كه هر روز بـر حـدود
اختيارات به ناحق خـود مـي افـزايـد،
پيشقراول اين حركت ملي باشند.
*از بيانيه دوم آنها“ :ما چهارده تن ،در پـي
” گذار كامل“ و مسالمت آميز از ايـن رژيـم
 “،ايران ويران كن“  ،و در پي برپايي انتخاباتي
آزاد هستيم“.
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دستمزد ،معيشت و قيصريه اي براي آتش

کار ان ھان د وید!

مصطفي اسدپور
مطابق محاسبات كانون شوراهاي
عالي كار سطح دستمزد كارگران
معادل  ٢٨درصد هزينه هاي
پايه خانواده كارگري است .اين
آمار مربوط به نيمه دوم ماه
خرداد ماه است  .با توجه به
تداوم بﻼانقطاع تورم ،نبايد
در سير نزولي اين ارقام ترديد
داشت .همان محاسبات گوياي
رقم  ٢٤درصد براي كارگران
بازنشسته و تحت پوشش تامين
اجتماعي بود.
اين رقم تكان دهنده است .در
بررسي چند و چون خبر ،قبل از
هر چيز بايد از خواننده فارسي
زبان اين سطور در بكار گيري
ولنگارانه ”معيشت“ پوزش
طلبيد .اين كلمه ،از فرط تكرار و
از سر سيادت فرهنگ مبتني بر

سرمايه قبح خود را از دست
داده است .آمار نامبرده ،سياه بر
سفيد از زبان مقامي در باﻻترين
و مسئوليت مستقيم اجراي
قانون اساسي كشور دال بر تامين
معيشت شهروندان كاركن جامعه
بايد و نميتواند جز به گستاخي و
دهن كجي به شريف ترين بخش
آن جامعه معنا بشود.
گيريم كه كه رسانه ها
در التهاب مسابقه انتشار فاكت
و حقيقت بسوزند ،گيريم كه
پوست دواير و مقامات جامعه در
مواجهه با فقرا و گدايان و كارتن
خوابها كلفت شده باشد ،با اين
وجود ،خونسردي در مصرف
كلمه ”معيشت“ را توجيه
نميكند .بخصوص اينكه ،از باﻻ تا
پايين ،از وزير كار تا اخوند امام

جمعه ده باﻻ و تا مقاطعه كار
تازه بدوران رسيده حرف دهان
خود را ميفهمند و همه از يك
موضع حرف ميزنند .اين موضع
بوي خون ميدهد و بايد جدي
گرفته شود.
سطح معيشت كارگري ،هدف و
مصوبه ”مذاكرات“ ساﻻنه
دستمزدها ،اساسا بر سر
نيازهاي خواركي و در حد بخور
و نمير آن است .آدميزاد
چهارچوب محاسبات معيشت
كارگري در ايران آن موجودي
است كه تفريح ندارد ،به هيجان
نميايد ،بيمار نميشود ،هيوﻻيي
است كه نه به سقف و نه به
لباس نيازي ندارد ،روئين تني
است كه با افزايش تورم حتي از
صفحه ۴

افول و شكست روياي اسﻼمي ضد زن!
مظفر محمدي
طالبان در افغانستان قبل از هر
چيزي حكومت بردگي زنان بود.
داعش زنان را دسته دسته به
بازارهاي برده فروشي فرستاد و
جمهوري اسﻼمي با همين هدف
سركار آمد كه زنان ،نصف جامعه
ايران ،را زير چادر و مانتوي سياه
و مقنعه تحت نام حجاب اجباري
به بند بكشد ،سنگسار كند و
بازار بردگي و فروش زنان را در
اماكن ”مقدس“ قم و مشهد و
حوزه هاي علميه و ديگر حجره
هاي مﻼيان برقرار سازد.
اما اسارت زن و روياي اسﻼمي

ای

ضد زن در ايران به سرعت رو به
زوال و افول نهاد .جمهوري
اسﻼمي در چهار دهه حاكميت
ننگين ،هيچ روزي از تعرض زنان
به تبعيض جنسي ،حجاب
اجباري و قوانين شريعت اسﻼمي
ضد زن در امان نبوده است.
سياستهاي ضد زن رژيم يكي
پس از ديگري با شكست فجيع و
ابروباخته اي روبرو شدند.
پوشش اجباري چادر و مقنعه و
مانتوي سياه با لچك يك وجبي
و مانتوي كوتاه و شلوار كوتاه
جواب گرفت.

روسري ها بر چوبه هاي دار قرار
گرفتند .اسارت زن در جامعه
تحت نام ”زن خوب و سربزير و
پارسا“ي مرد ،با هجوم بيسابقه
ي دختران جوان و تصرف
دانشگاه ها روبرو شد .ممنوعيت
رابطه پسر و دختر با برقراري
رابطه ي دوستي برابر و
همخانگي و ازدواج سفيد جوانان
دختر و پسر پاسخ داده شد...
اما هنوز زنان به اين بسنده
نكرده و متوقف نشده اند .زنان
كارگر و خانواده هاي كارگري،
صفحه ٣
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*گيتـي پـورفـاضـل ،وكـيـل
دادگستـري و عضـو كـانـون
نويسندگان و فعال حقوق زنـان
و از اعضاي  ١٤نفره كـنـشـگـر
زنان داخـل كشـور“ :پـس از
استفعا خامنه اي از طريق دولت
روحاني ،انتخابات آزاد بـرگـزار
ميشود”.
در مكتب كودتاهاي نظـامـي داخـل
حكومتي و دست بدست شدن قـدرت
از باﻻي سر مردم هم ،اين سـنـاريـو
كودكانه تر از آن است كه كسي بتواند
آن را جدي بگيـرد! ايـنـكـه بـراي
تعويض باﻻ ترين مهره در چنين نظام
هايي ،و برگزاري هر ”انتخاباتـي“ چـه
”آزاد ” و چه فرمايشي ،چنين عـمـل
شود! جامعه ايران با سنت كودتاهـاي
خونين ،با رجوع به تـجـربـه تـاريـخ
جهاني و بخصوص تجربه مسـتـقـيـم
خود در ايران ،خوب آشنا است.
اينكه چنين راه حل ”معجزه آسايـي“،
در تمام طول تاريخ به ذهن هيچ رهبر
سياسي جدي ،چه چپ و چه راسـت،
و به مخيله هيچ فيلسوف و تاريخ داني
تا امروز خطور نكرده است ،يا ميتوانـد
نـاشـي از “مـاهـواره اي” بـودن و
“ اسماني” بودن اين معجزه باشد ،يا از
كند ذهني تمام فﻼسفه و رهـبـران
سياسي تاريخ بشريت! خواننده خـود
ميتواند قضاوت كند .به اعتـقـاد مـن
ناشي از هيچكدام از اين دو ،نيست!
خواه كه در راه تحقق ايـن سـنـاريـو
“ رويايي” فعالين آن حبس و سركـوب
شوند ،كه ما بي ترديد مخالف قـاطـع
سركوب آنها و خواهان آزادي بي قيـد
و شرط همه زندانيان سيـاسـي و از
جمله اين فعالين هستيم ،و خـواه از
طرف رسانه هاي راست پوشش رسانه
اي وسيعي بگيرند يا نه ،از ورا آن بايد
واقعيت را شفاف و روشن ديد و بيـان
كرد!
واقعيت اين است كه پشت اين سناريو
“ديزني لندي” ،كه فعالين و حامـيـان
آن مرتب مشغول وصله پينـه كـردن
پﻼتفرم شان براي معلوم كـردن ايـن
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هستند كه عﻼقمند به عبـور از چـه
بخش و چه درجه اي از جـمـهـوري
اسﻼمي ايران هستـنـد ،سـنـاريـو و
سناريوهاي واقعي و مهمي براي كمپ
راست جامعه ايران ،احزاب و شخصيت
هاي آن ،در داخل و خارج از كشـور،
وجود دارد.
صدور اين بيانيه ها كه با مـوجـي از
حمايت ،بخصوص در خارج از كشـور،
از جانب سازمان ها و شخصـت هـاي
جنبش راست مواجه شـده اسـت ،و
گشايش دپارتمان زنان آن بـا اعـﻼم
پيوستن  ١٤زن به آن ،كـه فضـاي
مــيــديــاي راســت ،بــخــصــوص در
اپوزيسيون را اشباع كرده است ،بيانگر
واقعياتي است كه اين صـف تـﻼش
ميكند آنرا خجوﻻنه پشت اين حركت
“فراجناحي” و “ملي” و “همه با همي”
و “بانزاكت” پنهان كند.
آن واقعيات اين است كه :
يكم :فراخوان ميدهند :جـامـعـه بـه
پاخيز و چرا ساكت و مايوس هستـي!
اين فراخوان رو به جامعه نيست .چـرا
كه جامعه در غلـيـان اعـتـراض بـه
دستگيري هاي هفت تپه و اول مه و
معلمان و بازنشستگان و  . .و مملـو از
اعتراضات كارگري و مردمي است كـه
معيشت و رفاه ميخواهند!
فراخوان ”بپاخيز“! رو به اصﻼح طلبان
شكست خورده و دستجات متـعـددي
در درون حاكميت دارد كـه از بـقـا
جمهوري اسﻼمي تماما قطـع امـيـد
كرده اند و كماكان در آرزوي تغيير يـا
“ اصﻼح” نظام از درون ،فعﻼ پـاسـيـو،
مشغول “ انديشيدن” و “تست” درجه
تركش اعتراضي جامعه نسبت به فعال
شدن احتمالي خود ،هستند !
“ اصﻼح طلب اصولگرا ،ديگر تمام شـد
ماجرا” در و پنجـره بسـاط دولـت
“ گفتگوي تمدن ها” و دولت “ امـيـد
واعتدال” و  ...يعني اصﻼحات از باﻻ به
شيوه هاي قديمي را تماما تخته كـرد!
اصﻼحات و اصﻼح طـلـبـي پـس از
خيزش ديماه و بدنبال آن ،پـس از
اعتصابات هفت تپه و فوﻻد ،تـمـامـا
مرد! مشاهده كالبد اين مرده ،محتواي

پاسيويسمي است كه تحرك چهـارده
نفره ،به آن رجوع ميكند ،بـه امـيـد
دميدن نفس حيات درآن.
دوم :اين تحرك تمامـا در مـقـابـل
تحرك در پايين جامعه است  ،كه از
خيزش ديماه به بعد ،بـراي رفـاه و
آزادي و امنيت به قدرت خـودش بـه
ميدان آمده است! و پشت به بخشـي
در حاكميت دارد .تحركي تـا مـغـز
استخوان راست ،ضدسوسياليستي و
ضدعدالتخواهي طبقه كارگر است!
اميد آنها ،به سازمان و امكانات نظامي
و مالي و  . .دستجات و بـانـد هـا و
مافياي حاضر و آماده داخل حكومتـي
است و اين همه سرمايه آنها را مـي
سازد .پس از شكسـت پـروژه هـاي
رنگارنگ سازمـان دادن “انـقـﻼبـات
مخملي” براي ايـران “ از خـارج از
كشور” به نيروي ناتو و بوش و بلـر و
ترامپ و  ،....امروز چشم اميد شان به
“ كودتا مخملي” تماما وطـنـي و از
“داخــل كشــور” اســت تــا نــظــام
كاپيتاليستي تا مغز استخوان گنديـده
را ،كه زير فشار اعتراض طبقه كارگر و
محرومين ميليوني كه براي برچـيـدن
آن به ميدان آمده اند ،بـا تـركـيـب
جديدي از نماينـدگـان حـفـظ آن،
نجات دهند! تا بازهم بساط فـقـر و
استثتمار و بـي حـقـوقـي مـطـلـق
شهروندان ،ساكت و تسليم نگاه داشته
شده ،اين بار بـدون وﻻيـت فـقـيـه
بازسازي شود.
سوم :تاكيد قوي بر عدم “خشونت” كه
منظور مقاومت و تحرك اعـتـراضـي
توسط محكومين و از پايين است ،بـه
بهانه اين كه “ خشونت سيستماتيـك”
حاكمي كه توسط آقاي رئيس جمهور
و سپاه و سازمان زندان ها و ارتـش
اعمال ميشود “ ،طبيعي”“ ،منطقـي” و
“ داده اي” است كه بردگان مـزدي و
محكومين ناچاراند و بـايـد آن را
بپذيرند و تسليم آن شـونـد ،وجـه
“سانتي مانتال” اين سناريو است!
اين سناريو ،اگر امكان اجـرا بـيـابـد،
خشونت آميز ترين راه بـراي حـفـظ
نظامي را باز ميكند ،كـه در حـال

۲

سرنگوني و فروپـاشـي اسـت .ايـن
سناريو ،اگر امكان اجرا بيابد ،از انـجـا
كه خواهان ممنوعيت محكوميـن در
دست بردن به قدرت خـود اسـت و
خواهان ممنوعيت خلع يد از حاكميت
به قدرت مردم و دست زدن آنهـا بـه
يك قيام مسلحانه است ،خونين تريـن
سير در مقابل حركت مردم را باز مـي
كند! “كودتا مخملي” سيري است كـه
ميتواند موجب پاشاندن شيرازه جامعه
 ،توسط ميدان داري انواع بـانـدهـاي
مافياي قدرت نظامي و مالي ،قومي و
ملي و مذهبي ،كه همگي يا شـريـك
قدرت بوده و يا هم خـانـواده قـدرت
حاكم اند ،شود! باندهايي كه امروز از
جمهوري اسﻼمي “ عبور” كرده اند! به
اين دليل كه مانع خلع يد از نهادهاي
قدرت ،نظامي ،سياسي ،اقتـصـادي و
حكومتي ،توسـط مـردم بـا قـدرت
متشكل و سازمان يـافـتـه آنـهـا در
شوراهايشان هستند.
اين تحرك اما در دنياي واقعـي ،در
مقابل حركت جـاري اسـت كـه در
جامعـه جـريـان دارد! در مـقـابـل
سازمانيابي است كه در جامعه هـرروز
به شكلي در جريان است و تمام تﻼش
حكومت در دستگيـري و زنـدان و
سركوب همگان ،مقابله با آن است!
زندگي و مبارزه در ايران جريان دارد.
هر انسان ازاده اي سكوﻻر و دمكرات و
ضد جمهوري اسﻼمي ميتواند از انچـه
كه جاري است در ريشه حاكيمـت را
به چالش كشيده است ،حمايت كنـد!
مردم در ايران ،طبقه كارگر و هـمـه
اقشار محروم و به ستوه آمده از چهـار
دهه فقر و اختناق و سـركـوب ،بـه
اشكال مختلف و در سطوح مختلف در
ميدان اند و خـودشـان را سـازمـان
ميدهند! بازنشستـگـان ،مـعـلـمـان،
كارگران ،دانشجويان ،خانـواده هـاي
آنها ،و خواست شوراهاي مردمي كـه
فراگير و ملي و سراسري شده اسـت،
ميتواند از طرف هر انسان آزاده اي كه
ميداني براي فعاليت سياسي ميخواهد،
مورد حمايت قرار گـيـرد و بـه آن
بپيوندد .ايران برهوت بي تحركي و بي
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افول و شكست
در كنار اعتصابات هفت تپه و فوﻻد
ايستادند .در دل حاكميتي تا دندان
مسلح و ضد كارگر و ضد زن ،دختران
جواني از قبيل سپيده قليان قد بر
افراشتند و بعنوان سمبل زن
آزاديخواه و برابري طلب در ايران ،با
قلم و دوربينشان از حقوق كارگران
دفاع كردند .زنان در اعتصابات معلمان
نقش پيشروي داشته اند .زنان،
اعتراضات و اعتصابات پرستاران را
سازمان داده اند .در مراسم هاي روز
كارگر و هشت مارس تمام قد
ايستادند و آگاهگري كردند .در
ايستگاه هاي مترو و داخل قطار به
به
مارس
هشت
مناسبت
همسرنوشتانشان گل دادند و سرود
خواندند .و باﻻخره در زندان هاي
رژيم پيامشان را به جامعه فرستادند.
بگذار خود زنان سخن بگويند:

سپيده قليان از زندان” :من ايستاده
ام“!” ،دادگاه بايد علني باشد!“...
منيره عربشاهي از زندان:
” نامم منيره است؛ مادر دو
دختر دوست داشتني و همسر
مردي مهربان ،چهار ماه است
كه به همراه دخترم ياسمن در
زندان قرچك به اتهام ”تباني
عليه امنيت ملي و نظام“ به
سازماني و بي سخنگويي و بي رهبري
نيست!
اين تحرك منتظر بـاز شـدن در و
پنجره شكافي در حاكميت و به اميـد
آن ،است .مهم نيسـت كـه در آن
رنگين كمان و گلچين مـتـنـوعـي از
شخصيت هاي سياسي زن و مرد و . .
با پرونده هاي سرخ يا سـفـيـد يـا
خاكستري ،كنار هم چيده شده باشد.
اين تحرك راست و بي آينده است.
اين كﻼه بيش از آن گشاد اسـت كـه
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سر مي برم .طي  ٤دهه
گذشته زندگي ام سرشار بوده
از روزمرگي ها و با وجود نقش
اجتماعي كه به عنوان )دبير(
داشتم و از زندگي در كنار
همسر و فرزندانم خوشنود
بودم اما دغدغه هاي ذهني ام
باعث مي شد تا احساس آب
راكدي را داشته باشم گرفتار
در گودال .گودالي تشكيل
شده از گل و لجن هاي زن
ستيزي كه بوي تعفن
خشونت ،بهره كشي ،بي
عدالتي ،تبعيض ،تحقير و
فرودستي آن حتي مشام
عرشيان را ميآزرد“.
”اهداي گل به بانوان مترو
زندگي مرا زير و رو كرد اما
چه باك كه هر زير و رو شدني
الزاما بد نيست كه گاهي آنچه
در زير پنهان شده بهتر از
رويي است كه ديده مي شود.
پس نگران نيستم و خوشحالم
از آنكه در دهه پنجم عمرم آن
حجابي را كه سالها بر روي
تفكرات و آرمان ها و باورهايم
كشيده بودم به كناري زدم و
امروز كه سالروز تولدم است
احساس پرنده اي آزاد را دارم
كه مسير پيش رويش را
خودش انتخاب كرده و با
برسر جنبش كارگري ،جنبش زنـان،
جنبش معلمان و بـازنشـسـتـگـان و
دانشجويان و بيكاران برود .از اين نمد
براي سازمان دادن جنـبـشـي بـراي
دست بدست شدن قدرت از باﻻي سر
مردم ،كﻼهي ساخته نخواهدشد.
اصﻼحات در بعد سياسي از كنفرانس
برلين به بعد مرد! در بعد اجتماعي و
طبقاتي ،با خيزش ديماه ،پرونده اش
تماما بسته شد و زير بـغـل اش زده
شده است.
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اطمينان به پيش مي رود“.
”هيچكس از فرداي خود خبر
ندارد “.اين جمله اي بود كه
به دفعات شنيده بودم و من
هم مثل اكثر آدمها به آن
باور داشتم .اما در اين لحظه
كه در گوشه اي از زندان بي
آنكه بتوانم براي اندكي
تمركز و تفكر مكاني دنج و
آرام پيدا كنم نگاه و برداشتم
از اين جمله قديمي و فراگير
 ١٨٠درجه تغيير يافته و به
وضوح به اين حقيقت رسيدم
كه همه انسان ها ميتوانند از
فرداي خود آگاه باشند ولي
نه با پيشگويي هاي شيادان
فال بيني و رمالي .بلكه با
قدمهايي كه به سوي فردا
برميدارند با انديشه اي كه به
زندگي جهت مي دهند و با
قلبي كه به انديشه و
قدمهايشان باور دارند“.
اين سخنان زني است كه بر اساس
راي شعبه  ٢٨دادگاه انقﻼب به
رياست قاضي مقيسه ،بهمراه مژگان
كشاورز و دخترش ياسمن آرياني ،به
اتهام ”اجتماع و تباني به قصد اقدام
عليه امنيت ملي“” ،تبليغ عليه نظام“
و ”تشويق و فراهم نمودن موجبات
فساد و فحشا“ مجموعا به  ٥٥سال و
شش ماه حبس تعزيري محكوم شده

است .و جواب او به احكام سنگين
ناشي از ترس و وحشت حاكمان و به
زنان و مردان ايران اين است” :ترس
كاﻻيي است كه مي فروشند اگر
نخري مي پوسد پس نخر!“
و بدينسان جامعه ي ما در مقابل
حاكميتي با روياي به زنجير كشيدن
زنان ،آبستن يك جنبش عظيم
اجتماعي عليه تبعيض جنسي و براي
برابري است .جنبشي كه ديگر نه
لشكر كشي گشت منكرات حتي به
متروها ،نه تهديد و زوزه و فريادهاي
زبونانه ي آيت اﷲ ها و امام جمعه ها
و نه زندان و اتهامات سخيف و احكام
دستگاه سركوب قضايي ،...ناشي از
ترس و استيصال حاكمان ضد زن،
عهده دارش نيست .نوك قله كوه يخ
خود را نشان داده است .جنبش
برابري زن ،سخنگويان و رهبران خود
را پرورانده است .سخنگويان جنبشي
كه صاحبان پروژه هاي ”آزاديهاي
يواشكي“” ،چهارشنبه هاي سفيد“ و،...
اين دريوزگان درگاه اصﻼح طلبي و
وزارت خارجه امريكا بايد در مقابلش
زانو زده و بساطشان را بر چينند!
طبقه كارگر ايران ،نه تنها لشكر عظيم
كارگران شاغل و بيكار ،بلكه نيروي
عظيم اجتماعي زنان و جنبش برابري
زن را پشتوانه مبارزه طبقاتي عليه
سرمايه داران و براي ساختن جامعه
اي آزاد و برابر ،بهمراه دارد.
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دستمزد ،معيشت
اقﻼم پايه خوراكي بي نياز ميگردد.
”معيشت“ طوق لعنت است ،به ارث
ميرود ،مهر باطل بر توقع است ،سرنوشت
محتوم براي صغير و كبير كساني است كه
دست برقضا سر از خانواده معيني
درآورده اند .سطح معيشت خط
آپارتايد اجتماعي و اقتصادي بخش عظيم
جامعه است كه چه بخورند ،چقدر قد
بكشند ،چه لباسهايي بپوشند ،كدام بازيها
و داشتن كدام اسباب بازيها در كودكي
آنها مجاز باشد ،چقدر از عشق و محبت
والدين خود بهره ببرند و ...با كدام
بيماريها ،در كدام محله ها ،و كدام
قبرستان و با كدام مراسم كپه مرگ خود
را بگذارند.
سطح معيشت مقرر در جامعه به معناي
گرسنگي دست جمعي كرور كرور آحاد
خانواده هاي كارگري در آن جامعه است،
تباهي و حسرت و نااميدي است كه در
باتﻼق ميليوني اعتياد منتهي ميگردد.
سطح معيشت مقرر يك ”حداقل“ نيست،
اين رقم سقف ارزش نيروي كار ،و به تبع
آن سقف امنيت و رفاهيات و احترام كارگر
هم هست .رقم دستمزد مصوبه شوراي
عالي كار و دولت بطور اتوماتيك
سازماندهي رسمي و قانوني و شرعي
كار كودك خانواده ،تن فروشي ،حراج
كليه ،تنگدستي و گدايي ،سوختن و
ساختن با سرما و بيماري و مصيبت
بيكاري ،تسليم و بيگاري در خدمت
كارفرما را نيز دربرميگيرد.
با جمعيت امروز ايران دايره شمول ارقام
ذكر شده بالغ بر  ٤٠ميليون نفر است
كه تازه از ”سعادت“ شغل ،دستمزد و يا
بازنشستگي برخوردارند .خاصيت دايره و
دنبك بررسي ها و گزارشات تازه از
وضعيت هر چه وخيم تر معيشت طبقه
كارگر چه ميتواند باشد؟
”تعيين“ دستمزدها بر اساس حداقل
معيشت و در مناسك ”مذاكرات“ البته كه
مسخره است .اما اين ها نمايشاتي است
كه دولت و حكومت بورژوازي ايران بطور
حياتي به آن نياز دارد ،دست پيش
ميگيرد و موقعيت ضعيف خود را
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ميپوشاند .بورژوازي در ايران حتي سعي
ندارد وعده معيشت و سطح دستمزد و
زندگي بهتري را در مقابل طبقه كارگر
قرار دهد .كوپن ،يارانه ،سوبسيد نان،
پرداخت بخش هايي از بدهي دستمزدهاي
عقب افتاده قبلي و  ...حداكثر افقي است
كه از بهبودي در سايه حكومت سرمايه در
ايران ميتوان به آن اميدوار بود .اين افق
نازل ،مسخره و محقر است ،اما براي سود
سرمايه مطمئن ترين و كم هزينه ترين
انتخاب ممكن است” .معيشت“ از زبان
نمايندگان سياسي و رسانه اي اين
حكومت براي تحميل تحقير و زشتي اين
افق به طبقه كارگر است .ميخواهد انتظار
و توقعات را در هم بكوبد .خود بهتر
ميدانند ،حتي اكر هزار هفت تپه را به
زنجير بكشند ،كارگران توقعات و
شايستگي و حق و زور خود را در مقابل
”معيشت“ و مقدرات سرمايه علم خواهند
كرد .كافي است بخاطر بياوريم كدام
دستگاه عظيم سياسي و امنيتي در توجيه
و تحميل دستمزدها و سطح معيشت
موجود عمل ميكند.
مبارزه بر سر مطالبات ”كوچك“
دستاوردهاي مهم براي طبقه كارگر است.
هيچ دستاوردي كوچك نيست ،نه فقط از
نظر بسيج اتحاد كارگري ،بلكه اساسا
بخاطر ارزش مادي آن در زندگي
واقعي .هر ثنار دستمزد و هر عدد كوپن،
هر سوتي هر مقام و پادوي حكوتي و
كارفرما جا دارد و ميتواند در جمع
كارگران به يك ”دستمال“ براي
به ”آتش كشيدن قيصريه“  ،به بهانه اي
براي بيرون دادن تلنبار خشم از وضعيت
و كل معركه جنايتكارانه ”معيشت“تبديل
شود .اعتراض طبقه كارگر شايد هنوز و تا
حدي به تكيه به ”پاي قانون“ نياز داشته
باشد ،اما قطعا و بيشتر پيشروي آن در
گرو بلند پروازي و اعتماد بنفس و آرمان
گرايي سوسيالستي و از طريق جلو دادن
رهبراني با افق سراسري است.
با تشكيل اولين مجمع عمومي ،ناباورترين
و ”واقع بين ترين“ كارگران نيز از
ظرفيت هاي موجود در جمع رفقاي خود
شاخ در خواهند آورد.
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