
 

 

 !ی کارگری نیست این یک بیانیه

 «رانیکرونا در ا روسیتداوم مرگ با و»تشکل کارگری با عنوان   9ی  پیرامون بیانیه

را « تداوم مرگ با ویروس کرونا»تشکل کارگری با عنوان  9 ی موضوع از این قرار است که چند شب پیش بیانیه! ی محترم خواننده

تاکنون در جهان صدها »گفت که  طور می بیانیه این. هایم از جهان دچار تردید شدم ی اخبار و دانسته درباره بعددر تلگرام خواندم و 

کشور،  یها تیبشر متمدن و امکانات و ظرف یآوردها امروز، با توجه به همه دست طیدر شرا»: گفت و می« اند میلیون نفر واکسینه شده

 . «است ریسالم و شاد و مرفه امکانپذ یبه زندگ یکرونا و دسترس یریگ غلبه بر همه

بشر  وردهایآ دست»و سایر های بزرگ داروسازی  با وجود شرکت بعد از یکسال و نیم، به هر حال .توانستم قبول کنم ولی را شاید میا

صدها میلیون »شود همان  کشورهای اروپایی و امریکا واکسینه شده باشند، که می اکثریت جمعیت، باید انتظار داشت که اقالً «متمدن

شناسم دسترسی به زندگی سالم و شاد و مرفه برای همگان  این که در جهانی که می: توانستم بپذیرم اما دومی را ابداً نمی. «نفر

 21ی هستند که در شیفت دانستم که در ایران کارگران می. ی کروناست ست دولت ایران دربارهو مشکل تنها در سیاپذیر است  امکان

خراب  های اروپایی خانه شان به بانک و در یونان کارگران و بازنشستگان به خاطر بدهی دولت ی غذا خوردن ندارند ساعته اجازه

کند و در فرانسه به چشم بازنشستگان و کارگران معترض شلیک  بسته خفه می پوستان را دست سیاهدانستم که پلیس در امریکا  می اند، شده

های تحت  در اوکراین فاشیست و کنند ی کار خودکشی می امریکایی زیر فشار خردکننده-های چینی کند، در چین کارگران کمپانی می

دانستم که  طور می همین .کرونا و دولت ایران نداشت به هیچکدام ربطی ها و این ،سوزانند زنده می ها را زنده حمایت دولت کمونیست

برای  هنوز ها هم اند و با کارگرانی از دیگر کشورها آشنا هستند که آن ، دنیا را گشتهاند بعضی از کارگرانی که این بیانیه را امضاء کرده

در همه جای ی کارگران یکی است و  جه باید بدانند که مبارزهکنند و در نتی مبارزه می« دسترسی به یک زندگی سالم و شاد و مرفه»

 .شد و تعجبم بیشتر می جهان در جریان است،

منابع به واکسیناسیون در جهان چطور پیش رفته؟ ی واکسیناسیون کرونا جستجو کردم تا ببینم  آمار و اخبار درباره بعد قدری در

تولید  ی منابع یکسان است، تعداد دوزهای واکسن تنها عددی که در همه. کنند الم میاصطالح معتبر هر کدام ارقام و آمار متفاوتی اع

اما تعداد افرادی که تاکنون به  درصد از جمعیت جهان کافی است، 21دوز که برای واکسیناسیون حدوداً  میلیارد 2.2حدود : شده است

کنید با سرعت فعلی  فکر می. میلیون نفر نرسیده است 033هنوز به ( اند اکسن دریافت کردهیعنی دو نوبت و)اند  طور کامل واکسینه شده

دستکم تا آخر سال جاری داری تا کی تمام خواهد شد؟  ی سرمایه درصد جمعیت کشورهای پیشرفته 03واکسیناسیون، واکسینه کردن 

طول خواهد  2031ار واکسیناسیون تا سال ی واکسن نیستند، ک که تولیدکنندهدرآمد  برای کشورهای کم. 2033یعنی تا زمستان  میالدی

ی عملکرد دولت  دعوای من بر سر مقایسه. دروغ است« اند صدها میلیون نفر تاکنون واکسینه شده»این ادعا که در جهان بنابراین . کشید

های یکی، آن دیگری  اریک ستمداری نیست، قصد هم ندارم که با نشان دادن افتضاحات و  های سرمایه ایران و دیگر دولتداری  سرمایه

ً فکر می .و به چشم کارگران خاک بپاشمرا تبرئه کنم  ی کارگری در همین نوع ها ی تشکل یکی از خطاهای اساسی بیانیهکنم  اتفاقا

داری را  جهان سرمایه« جنگل  »ش را پر کرده که  قدر چشم آنبیند و این درخت  دولت ایران را می« درخت  »بیانیه : برخورد است

.بیند نمی
i
 

 .خطاهای اساسی این بیانیه را بشمارم کنم به اختصار تالش می

گیری کرونا در بیرون ریختن  همه داری هستند و سرمایه ی تولید نمای تناقضات شیوه ی تمام های اقتصادی آیینه بحران .2

 .چ از یک بحران اقتصادی کم نداشتداری هی های سرمایه ها و نارسایی تناقض



 

 

ی مقابله با چنین  داری آماده سرمایه قریب به اتفاق جوامعای اول معلوم شد سیستم بهداشت و درمان از همان روزه

ای نیست گیری همه
ii
در ایران  .داد حتی کفاف یک دهم بیماران را نمی( ونتیالتور)های کمک تنفسی  در امریکا تعداد دستگاه. 

های خصوصی حاضر به پذیرش بیماران کرونایی  بیمارستانی دولتی برای بستری بیماران ناکافی بود و بیمارستان های تخت

ها به شکل  در اسپانیا و ایتالیا دولت .کردند در انگلستان پرستاران به جای لباس محافظ از پالستیک زباله استفاده می .نبودند

 .را بستری کنند خصوصی را در دست گرفتند تا فقط بتوانند بیماران جدیدهای  مدیریت بیمارستان« موقت»اضطراری و 

 2333میلیون دستگاه موبایل  ده ی مریخ خیز برداشته و هر سال چند داری که برای فتح کره سرمایه نظام تولیدمعلوم شد 

های متشخص و  ند و در نتیجه دولتماسک و ونتیالتور تولید ک کیت تست و ی کافی تواند به اندازه نمیکند،  دالری تولید می

ی راه بدزدند های دیگر را در میانه دولت و کیت تست های ماسک ش ناچارند محموله محترم
iii
همچنین معلوم شد که شالوده و  .

 توانستند می و موسسات کذایی ها، ادارات مدارس و دانشگاه: ی کارگر وابسته استکار و زحمت طبقهبه  بنیان حیات اجتماعی

 .شد قحطی میبحران و جامعه دچار ی تولید واحدهایو  ها کارخانه با تعطیلی اما ،تعطیل باشند یا با یک سوم نفرات کار کنند

ای  رشته. توان اضافه کرد تا تصویری ابتدایی از وضعیت کنونی جهان به دست آورد ی دیگر را می ها نشانه به این موارد ده

ها و تضادهایی که در ایران و  تناقض-دهد  داری را به یکدیگر پیوند می ی جوامع سرمایه هگیری کرونا در هم که وضعیت همه

مواجهه از طریق  ی کارگر باید دنبال کند تا بتواند که طبقهاولین سرنخی است  -شود هند و برزیل و امریکا به یکسان دیده می

 را به عنوان بنیان نظم حاکم بر جهان و خود را به عنوان عامل اصلی داری ی تولید سرمایه همزمان شیوه گیری کرونا همهبا 

به جز معدود کشورهای )کند در جوامع مختلف  معلوم میهاست که  پیگیری این شباهت .دبرانداختن این نظم شناسایی کن

داری است و  رمایهی و سیاسی سهای اقتصاد تابع ضرورت به یکسان گیری کرونا برخورد با همه( سوسیالیستی چون کوبا

  .استسرمایه  گریاستثمارگیری بازتاب هرج و مرج ذاتی و  داری در کنترل این همه های سرمایه افتضاحات دولت

 

 ی کشند و بحران کرونا را به یک مسئله خط تمایز میهای کارگری در همان ابتدا میان کرونای ایرانی و غیرایرانی اما تشکل .1

ی ابعاد اقتصادی و هایش دربارهنگاریو حاشیه این خط اصلی بیانیه است .دهند تقلیل می صرفاً سیاسی که خاص ایران است

ی انتقادها از عملکرد دولت در مواجهه  همه. نداردآن  «داری ضد سرمایه»اجتماعی کرونا کارکردی جز حفظ رنگ و لعاب 

اش با  ی کارگر و مبارزه انداز خاص طبقه یابند که مسئله را از چشم هنگامی معنای صحیح طبقاتی خود را می با کرونا

ری که به عنوان یک دا های کارگری ما، دولت ایران را نه به عنوان یک دولت سرمایهتشکلاما  .داری طرح کنند سرمایه

طبقاتی برای درک و تحلیل عملکرد دولت ایران در قبال  ه بنیاد مادیگون هیچ و گیرند سرکوبگر به انتقاد می دولت نامتعارف

  .در دست ندارندکرونا 

نتیجه این  .کرده استتر  داری با خط سیاسی حاکم بر بیانیه، کار را خراب از سرمایه های عامبرای وصله زدن انتقادتالش 

 معلوم نیست که باالخره سازمان. روند و بندهای آن از هم وا می تکلیف بیانیه با جهان پیرامونش مشخص نیستشده که 

؟ باالخره اکثریت مردم جهان در «بازار و بربریت سرمایه»تایید واکسن استاندارد است یا دالل بهداشت مرجع معتبر  جهانی

صدها میلیون نفر واکسینه  شده،ها پیش شروع  رایگان از ماه واکسیناسیون عمومی واند یا  دفاع مانده مقابل ویروس کرونا بی

شود که حتی خواست  ی اوضاع جهان موجب می این سردرگمی درباره حاکم است؟« سیاست  مرگ»اند و تنها در ایران  شده

های  از نظر تشکل .یک تناقض کامل از آب دربیاید« استانداردرایگانعمومیفوریواکسیناسیون»اصلی بیانیه یعنی 

سازمان جهانی . های مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت یعنی واکسیناسیون با واکسن «واکسیناسیون استاندارد»کارگری ما 

فایزر، جانسون اند جانسون، مدرنا و : صادر کرده است« مجوز اضطراری»نوع واکسن  0بهداشت تاکنون تنها برای 

خالص نشود احتماالً  ی کرونا ولت امریکا از فاجعهی که دسه واکسن اول محصول امریکا هستند و حداقل تا زمان. آسترازنکا



 

 

برای هیچ کشور دیگری به طور گسترده در دسترس نخواهند بود
iv
ی  همین حاال دولت امریکا حتی صادرات مواد اولیه .

عالمت  تولید و توزیع واکسن آسترازنکا نیز بعد از پیک جدید کرونا در هند زیر یک .تولید واکسن را ممنوع کرده است

پس از  هند وابسته است و دولت هند نیز اخیراً تولید ی تولید آسترازنکا به  بخش بزرگی از برنامه .سؤال بزرگ قرار دارد

ثانوی هیچ نوع واکسن بنابراین تا اطالع . موج جدید شیوع کرونا صادرات هر نوع واکسن را ممنوع کرده است

ی موفق  ها امارات، ترکیه و بحرین نمونه. کشورهای جهان نخواهد بود به طور گسترده در دسترس بیشتری «استاندارد»

ً از واکسن واکسیناسیون در خاورمیانه هستند چینی و روسی «غیراستاندارد»های  و هر سه کشور عمدتا
v
، اند استفاده کرده 

ها  کمی جستجو در گزارش .نخواهد رسید« استاندارد»واکسن ها دستشان به  دانستند به این زودی احتماالً به این دلیل که می

های مربوط به واکسن  ی نمایش دهد که در پشت صحنه ی روند تولید و توزیع واکسن در سطح جهانی به شما نشان می درباره

های مورد تأیید سازمان  ایران با واکسن جمعیت فوری در چنین اوضاعی خواست واکسیناسیون. چه هرج و مرجی حاکم است

در این عمومی واکسیناسیون  .در واقع خواستی ناممکن است( های امریکایی یا واکسن آسترازنکا واکسن)داشت جهانی به

ت که دولت ش این اس کنند دلیل های کارگری تصور می باشد، اگر تشکل« فوری»و هم « استاندارد»تواند هم  اوضاع نمی

حتی رجوع به . داری نگاه کنند بعد از آن به تمام جهان سرمایهو به ترکیه و امارات و بحرین  ایران چنین و چنان است اول

 .تواند مفید باشد های اصلی بورژوازی ایران هم می ،  یکی از ارگان«دنیای اقتصاد»ی  روزنامه

 

به . ی کارگر ایران است ترین دستور کار طبقه ، فوری«یابی ی تشکل مسئله»ی عام موافقند که  به ظاهر همه با این گزاره .0

 : اند که در آن آمده ی دیگری صادر کرده بیانیه 2033تشکل کارگری به مناسبت اول ماه می  9نوان نمونه همین ع

خود را  ش،یاز پ تر شیب یکارگران با شدت یو سراسر یا منطقه التیکار و تشک یدرون واحدها التیاکنون فقدان تشک»

 راتیتاث ،یمنسجم و سراسر التیتشک نیچن بدون. طلبد یها را م آن جادیا یرا برا یریناپذ یخستگ ی ساخته و مبارزه انینما

 .«.و شکننده خواهد بود پشتوانه یب ،یکار، حداقل جینبوده و نتا ریگ چشم یلیکارگران خ ی حضور و مبارزه

کارگر باشد، به این معنا  ی یابی طبقه های کارگری  موجود، گسترش تشکل رود که استراتژی اصلی تشکل براین انتظار میبنا

در نشان حتی های کارگری ما  تشکلاما  .یابی سنجیده شود بایست با معیار تشکل ها می ی این تشکل که هر عمل و هر مطالبه

ی کارگر و ضرورت  چه رسد به اثبات نقش انقالبی طبقه ی کرونا عاجزند، گیری فاجعه دادن نقش نظم طبقاتی در شکل

کنند و  داری را تبرئه می کنند سرمایه طرح می واکسیناسیون را که شعار و مطالبههای کارگری ما آنجا  لتشک .یابی آن تشکل

ها از جهان  تصویر متناقضی که آن .کنند ی خود را هم محکوم می کنند شعار و مطالبه داری را محکوم می آنجا که سرمایه

 .یابی طبقاتی کارگران هیچ شکلی از تشکل ای متناقض باشد و نه فرقهکارزار ای برای یک  تواند پایه کنند تنها می ارائه می

ای  هرچند در نگاه اول مطالبه« واکسیناسیون فوری عمومی رایگان استاندارد»یعنی  ی اصلی این بیانیه مطالبه ،به عالوه

مین امروز تمام جمعیت کشور فرض کنید که ه. یابی ندارد ی تشکل هیچ نسبتی با مسئلهرسد اما  موجه و انسانی به نظر می

توان انتظار داشت که وضعیت  ی کارگر ایجاد خواهد شد؟ آیا حتی می یابی طبقه واکسینه شوند، آیا تغییری در وضعیت تشکل

و بدون تعطیلی به استثمار « تمام ظرفیت»هایی که در دوران شیوع کرونا با  معیشت کارگران بهبود یابد؟ صاحبان کارخانه

ها کارگر خود  هایی که در دوران شیوع کرونا ده ادامه خواهند داد و کارگاه به روال سابق به کار خودامه دادند، کارگران اد

ها کارگر کار  ی ده مانده در دو شیفت به اندازه چند کارگر باقیاز  از شمول قانون کار خارج شوند و اکنونرا اخراج کردند تا 

 .ش از کرونا برنخواهند گشتبه دوران پی به این زودیهم  کشند می



 

 

ی کارگر داشته باشد اما مسلماً  یابی یا معیشت طبقه ی واکسیناسیون عمومی ربط مستقیمی به تشکل رسد که مطالبه به نظر نمی .0

کارگری چنین  های تشکل بعید استهمچنین . ها برای خود قائل هستند ای است که این تشکل ی جایگاه و وظیفه دهنده نشان

ای مؤثر برای وادار کردن دولت به واکسیناسیون عمومی و  ی کنونی قادر به سازمان دادن مبارزه تصور کنند که در لحظه

کم و کیف . رسد که طرح این مطالبه را باید نوعی برافراشتن پرچم و اعالم حضور دانست بنابراین به نظر می .رایگان هستند

ها  ی کارگر کاری ندارند، آن یابی طبقه های کار و به امر تشکل های کارگری به محیط تشکل این کهکند  روشن می این مطالبه

را بلند « مردم»و « جامعه»ای عمومی و فراگیر است، پرچم نمایندگی  ای که به تصورشان مطالبه قصد دارند با طرح مطالبه

 .کنند

ی منافع کلیت  ی انقالب نماینده است در لحظهش انقالبی  وی متشکلای که به حکم شرایط مادی و نیر طبقهاین صحیح است که 

های بخش  ی انقالب منافع و خواست ی انقالبی در لحظه ی انقالب است، به این معنا که طبقه ای است که خود آماده جامعه

تواند منافع و  نها اوست که میکند که ت ش را متقاعد می گنجاند و مؤتلفین ی خود می جامعه را در برنامه دیدگان ستم ی عمده

 جامعه ش و شرایط مادی آنگاه که نیروی متشکل تنها تواند چنین کند ی انقالبی می طبقه اما .های آنان را تأمین کند خواست

در فقدان آگاهی متشکل  توان توان در جهت عکس پیمود، یعنی نمی این مسیر را نمی. برای رهبری او کافی و آماده باشد

ً با طرح شعارها و مطالبات فراگیر طبقاتی جامعه ی کارگر را به مقام رهبری  طبقه زیر نام چند تشکل کارگری، صرفا

ابداع جدیدی نیست، برای نمونه در جریان جنبش ارتجاعی سبز بخشی از چپ  انگیز وسوسه انحرافی  « بُر میان»این  .برکشید

ی جنبش  اما چپ در مدرسه سبز سرخ نشد. «سبز را سرخ کند« »از درون»و « جنبش»مذبوحانه تالش کرد تا با حضور در 

های کارگری  کنون تشکلاینکه چرا ا .گرفتکم داشت را هم فرا  طبقاتی ضد خواهی سبز هر چه از لیبرالیسم و دموکراسی

از  تر زمینه برای پاگرفتن این انحراف آمادهپس از دی و آبان، اند چندان پیچیده نیست، چه بسا که  مستعد چنین انحرافی شده

ی معترضین از کارگران و  ی اعتراضات جاری جامعه رنگ و بوی معیشتی دارند و عمده که عمده اکنون .باشد 88سال 

و عامی مانند خواست  های سراسری کنند که با طرح خواست تصور میهای کارگری  تشکل شهر و روستا هستند، تهیدستان

در حالی که با  .توانند در جایگاه نمایندگی یا رهبری تمام اعتراضات جاری جامعه قرار گیرند می واکسیناسیون همگانی

های کار از حد دریافت عکس و  دالیل گوناگون نفوذشان در محیط تپه به ها یعنی سندیکای واحد و هفت ترین این تشکل سابقه

ی کارگر ایران با  ناتوان هستند، طبقههاست که از تشکیل مجمع عمومی  رود و مدت های تلگرامی فراتر نمی انتشار پست

ها  ایجاد این تشکلهای محیط کار خود را ایجاد کند و حتی  وجود نرخ رو به رشد اعتراضات اقتصادی هنوز نتوانسته تشکل

برای واکسیناسیون عمومی  مبارزهتشکل کارگری به  9اش قرار ندارد، روشن است که فراخوان  در دستور کار مبارزهنیز 

های  نما شده اما اهمیت خود را از دست نداده که تشکل هرچند این نکته از فرط تکرار نخ .شود ی کارگر طرح نمی رو به طبقه

نه مخاطب این فراخوان  گذشته از این،. کنند بیانیه صادر می« مردم»که به نام « ی کارگر طبقه»ام کارگری هنوز نه به ن

در  .هستند«...ودرمانیهای اجتماعی، افکار عمومی جهان و جامعه پزشکی ها و جنبش ها، گروه تشکل»کارگران بلکه 

همان نیروهای بورژوایی که تا  کنند تا تالش می( مشابه دیگر های و بیانیه)تشکل کارگری با صدور این بیانیه  9حقیقت این 

پسند به دنبال خود بکشند،  بار با شعارهای همه پلکیدند را این جنبش سبز و کمپین بنفش میدر اطراف  90ماه  قبل از دی

م رهبری آن جا و در مقادر مرکز ی مدنی را با رنگ و شعارهای جدید احیا کنند و خود  جامعهورزی بر محور  سیاست

حال هیچ ربطی به  هر ورزی بورژوایی ممکن است موفق یا ناموفق باشد، اما در الگوبرداری از سیاستاین  .بگیرند

ی یک  ی کارگری نیست، این بیانیه این یک بیانیه !ی محترم خواننده .ندارد آن ی طبقاتی ی کارگر و مبارزه یابی طبقه تشکل

 .دکش ضا نام چند تشکل کارگری را یدک میی سیاسی است که از ق فرقه

 



 

 

                                                           
i
 «ها مانع شدند فالنی جنگل را ندید چون درخت»ی است که  المثل یا لطیفه ضرب 

ii
. مدنی باشد ی داری و جامعه نسبت دولت با اقتصاد سرمایهی  دار درباره های دامنه تواند مبداء بحث می گیری کرونا همهالگوی چین در برخورد با   

های  در بحث با تشکلاند اما خوشبختانه  دار بورژوازی جهانی آغاز شده های بالفاصله بعد از کنترل کرونا در چین، در مطبوعات پرچم چنین بحث

الگوی چینی  (رهمحض خاطر حقوق بشر، آزادی و غی) های کارگری ما پیداست که تشکل. توانیم مورد موفق چین را کامالً کنار بگذاریم کارگری می

 .کنند های چینی را تأیید نمی کسنطور که وا کنند، همان کنترل اپیدمی را تأیید نمی

iii
 .های دولت ایتالیا را دزدید و امریکا همین کار را با آلمان کرد ی ماسک جمهوری چک محموله 

iv
 .اسرائیل استلگر اشغاتنها دولتی که تاکنون در مقیاس گسترده به واکسن فایزر دسترسی داشته دولت  

 


