
به دنبال اعتراضات وسيعي كه براي افزايش 
حداقل دستمزد در ايران در جـريـان بـوده        
است، نايب رئيس كمسيون تخصصي كار و 
تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري اعـالم    
داشت كه شكايت رسيده در رابطه با افزايش 
حداقل دستمزد متناسب با تورم را بـررسـي   

 .نمي كند و طرح آنرا صالح نمي داند
انتطاري جز اين را هم نميشد از نماينـدگـان   

اينها .  سرمايه در ديوان عدالت اداري داشت
نمايندگي دفـاع از مـنـافـع بـورژوازي و              
تضمين بيشترين سودآوري سرمايه با اتكا به 
بيشترين  فشار به طبقه كارگر را دارند و حق 
دارند طرح چنين شكايتي، مهم نيـسـت از     

. طرف چه نهادي باشد، را به صالح نداننـد 
آتـش خشـم           چرا كه طرح شكايت بازي با

طبقه كارگر از دهن كجي آشكار بورژوازي و 
دولت نماينده آن در بازي مسخره تـعـيـيـن     

شكايت طرح شده از طـرف  .  دستمزد است
اين نهادها به ديوان عـدالـت اداري نشـان          
ميدهد در اعماق طبقه كارگر چه خشم وچـه  

 . نهفته است“ خطرناكي”پتانسيل 
ما قبال گفته بوديم و بر اين واقعيت تـاكـيـد    
كرده بوديم كه مسئله تـعـيـيـن دسـتـمـزد            
مختص به يك روز و آنهم پـايـان هـر سـال         
نيست، بلكه امر مبارزه روتـيـن و روزمـره          

سرمايه داران و دولتشان، هيات .  كارگر است

سه گانه خودشان را تعيـيـن كـرده انـد تـا            
وانمود كنند نمايندگان كارگـران در كـنـار        
نماينده كارفرما نيز در مـذاكـرات حضـور        
داشته اند و در عين حال خط و نشان بكشند 
كه كاري از دست كارگر بـر نـمـي آيـد و             
بايستي به تشكلهاي سراسري دست نشانده 
توكل كند و از طريق آنان و به نق زدن هـاي    

.  آنان بسنده كنند تا شايد فرجي ايجاد شـود   
 2صفحه ...            اگر نرخ تورم  

يك برنامه اعالم نشده دولت روحـانـي زدن     
دولت روحـانـي   .  نان سفره طبقه كارگر است

به بهانه اينكه پول نيست، تورم است، تحريـم  
شده ايم، دولت قبلي خراب كـرده و غـيـره        
تالش كرده است كه از زير بـار مسـوولـيـت       

مـيـلـيـون خـانـواده            50زندگي فالكت بار 
دولت روحاني ايـن  .  كارگري شانه خالي كند

تعرض به سفره كارگر را در فقره مربـوط بـه     
، در تـالش      93افزايش دستمزدهاي سـال    

براي كسر و حذف يارانه ها، در علـم كـردن     
حقه بازانه ي سبد كاال و غيره شـروع كـرده       

 . است
در مقابل كارگران حق خود دانسته اند كه  نـه  

را  93تنها افزايش حداقل دستمزد براي سال 
نپذيرند بلكه بخاطر سرپيچي گستـاخـانـه و      
قلدرانه ازهمان قانون و مقرراتي كه سـرمـايـه    

 41داران در كتابي به نام قانون كار و ماده ي     
آن سرهم بندي كرده اند، از دولت سـرمـايـه      

دولت هاي گـونـاگـون      .  داران شكايت كنند
جمهوري اسالمي در قانون كارمتعهـد شـده     
اند كه دستمزد كارگران و حقوق بگيران را بر 
اساس نرخ تورم ونياز خانواده هاي كارگـري  

هم نرخ تورم حتي بـا هـمـان      .  افزايش دهند
نرخ غيـرواقـعـي خـود سـرمـايـه داران و                
بانكهايشان معلوم است و هم هزينه خـانـوار     
كارگري كه بتواند در رفاه  ولو نه به اندازه يك 

وزير يا وكيل مجـلـس يـا سـردار سـپـاه و               
ديگرمفتخوران انگل، زندگي كـنـد آشـكـار       

اگر اينطور است ، پس جرا هر سـال و    .  است
 هر بار زير تعهد و قانون خود مي زنند؟ 

 
طبقه كارگر حق دارد نه تنها درمـورد عـدول     
دولت و اتحاديه ي سرمايه داران از افـزايـش     

بـلـكـه       93دستمزد متناسب با تورم در سال 
سرپيچي شان از همين تعهد در سالهاي قبـل  
هم نمايندگان دولت و كارفرماهاي متشـكـل   
در شورايعالي دسـتـمـزدهـا را بـه دادگـاه               

اين اولين و ابتدايي ترين حـق هـر     .  بكشانند
 . انساني در جامعه متمدن امروز است

اين كه دادگاه هاي جمهوري اسالمي به ايـن    
شكايت رسيدگي مي كنند يا نه را نبايد صرفا 
در خصوصيت و ماهـيـت ايـن دادگـاه هـا            

ماهيت اين دادگاه ها بر همگان .  جستجو كرد
آشكار است، اما نيرويي كه پشت اين شكايت 
و خواست قرار دارد در پيگيري و به كـرسـي   
نشاندن اين شكايت و مطالبه تعيين كـنـنـده      

 اين نيرو كيست و كجا است؟. است
چند  تشكل كارگري كه خودر را نماينـده ده    
ها ميليون كارگر مي نامند ظاهرا پشـت ايـن     

 3صفحه ...                     شكايت قرار دارند 
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 جمهوري دوم سرمايه
 فواد عبداللهي

 
ام كه عزيـزتـر از       به جان هر دو بچه:  يك كارگر

آنها كسي را در اين دنيا ندارم، روز كـارگـر در     
ميدان آزادي پليس دست مرا كشيد و شـروع    

گفتـم حـق نـداري        .  كرد به تهديد و فحاشي
چنان با نـوك    .  كنم فحش بدهي و شكايت مي

پوتين كوبيد به ساق پايم كـه هـنـوز ورمـش         
 ...و شروع كرد به كشيده زدن... نخوابيده

 
كارگران عزيز ما در عـرصـه دفـاع          :  روحاني

جا بـه عـنـوان       مقدس نيز در صحنه نبرد همه
بسيجي و سرباز و جهادگر حضور يافتند و از   
سرزمين خود دفاع كردند و اگر امـروز مـا از       

گويـيـم، ايـن       سال فرهنگ و اقتصاد سخن مي
كارگران عزيز ما هستند كه بايـد در صـحـنـه         
اقتصاد و حتي در صحنه فرهنگ بار سنگـيـن   
تحول، تعالي و تولـيـد كشـور را بـر دوش             

 سخنراني به بهانه روز جهاني كارگر... بگيرند
 

آميز و مـبـتـنـي بـر          نگاه مخاصمه : خامنه اي
تزاحم و تضاد كارگر و كارفرما، نگاهي مشترك 
ميان ماركسيسم و تفكرات غربي است، اسالم 

ها از جمله درباره مسائل كارگري  در همه زمينه
و توليد، اصل را بر احترام و تعامل و تـعـاون       

دهد و اين نگاه اصيل، بايد در هـمـه        قرار مي
هاي اجتماعي و اقتصادي، مالك و مبنا  عرصه

در “  مـپـنـا   ” در مجموعه صنعتي ...     قرار گيرد
 93ارديبهشت  10 –فرديس كرج 

 
پشت اين لفاظي هاي دهان پركن، تـه قـافـيـه       
بافي هاي پوپوليستي سران نـظـام در آشـتـي         
دادن كار با سرمايه، و با ادعاي منفعت و سهـم  

اسم ( مشترك كارگر و بورژوا در توسعه اقتصاد 
، ايـن واقـعـيـت         ) رمز انباشت بيشتر سرمايه

آقا جان؛ مملكت صـاحـب   ” خوابيده است كه 
، درست مثل لمپنى كه خيابانى را قـرق  “ ! دارد

اينها بر گرده كارگر جيبشان را پر كـرده  .  ميكند
كسي كه با .  اند و حاضر نيستند عقب بنشينند

تيپ اينها آشنا باشد مي فهمد كـه از هـر تـل          
جنازه اي عبور ميكنند و سر هر كسـي را كـه         

اگر امروز اين كار را در همه .  بخواهند مي برند
احـتـرام و     ” ابعاد آن انجام نميدهند نه از روي   

اسـت و نـه از روي ايـدئـولـوژي؛                “  تعامل
آشتي طبقه كارگر و بورژوا بـا هـم،       !  ميترسند

نفس زنده ماندن انسان امـروز،    .  شوخي است
در همه جاي دنيا، به سوآوري سرمايه و سرمايه 

 3صفحه ...                دار گره خورده است

 

 !دستمزدها، جدال دايمي كار و سرمايه
 مظفر محمدي

مسئله زن، يكي از مسائل چالش برانگيز و مورد بحث هميشگي جمهوري اسالمي بوده و   
هست؛ به جرأت مي توان گفت روزي نيست كه مسئوالن نظام از رهبر تا رئيـس جـمـهـور       

سران رژيـم، از هـمـان روزهـاي             .   از معضالت و مسايل زنان حرفي  به ميان نياورند...  و 
نه روسـري، نـه       ” مارس و با شعار  8با حضور چندصد هزار نفره  زنان در   57نخست سال 

از همان زمان به هر قانون و به هر وسيله اي .  ، اين خطر را از سوي زنان احساس كرد“ توسري
 4صفحه ...                 زن را سركوب كرد تا از جامعه حذفش كند

 !“بحران زن”جمهوري اسالمي و 
 مونا شاد

 بازي تمام نشده؛ در حاشيه تعيين حداقل دستمزدها
 امان كفا
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روزانه يا ماهانه تعيين مي شود، دستمـزدهـا   
هم اتوماتيك وار بايستي به هـمـان شـكـل         

بـراي  .  روزانه يا ماهانه بايستي افزايش يـابـد  
دستمزد سقفي وجود ندارد و بايد بر اساس 

، ... هر گونه تغييري در تورم و گـرانـي و         
دستمزد كارگر هم به همان ترتيب  افـزايـش   
يابد و نمي شود قيمـت هـمـه كـاالهـا و            
افزايش آنها را ديد و تنها نيـروي كـار را از         
جميع كل كاالها فاكتور گرفت و قيمت آن،   
دستمزد، را بي ربط به تـورم نشـان داد و           

 .تعيين كرد
آنچه كه امروز براي طبقـه كـارگـر و بـويـژه            
فعالين كمونيست آن حائز اهميت است بـاز    
شدن امكان براي شكل دادن بـه مـبـارزه اي        
وسيع عليه دستمزدهاي تعيـيـن شـده، بـي         
اعتبار اعالم كردن آن و مرجـع تـعـيـيـن آن،          

اينكه شاكيـان  .  دولت و هيئت سه گانه، است
و تشكالتي كه امروز شكـايـت خـود را بـه           
ديوان دنبال مي كنند، تا چه حد تشـكـالت     
واقعي كارگري هستنـد يـا نـه، شـوراهـاي            
اسالمي دولتي و يا دست نشانده هستنـد يـا     
نه،  اينكه افشاگري هاي اين نهادهـا بـر سـر        
تعيين دستمزد و شكايت از دولت براي حـل  
كدام نزاع درون خانوادگي طـرح مـيـشـود،       
هيچكدام خدشه اي به اين مسئله كه افزايـش  
دستمزد متناسب با تورم بخشي از خـواسـت   

اين .  هاي دائمي كارگران است، كم نمي كند
خواست اساسي و سراسري كارگران است كه 
سابقه اش به تولد سرمايه برمي گردد و هيـچ  
نيروي بورژوايي نمي تواند آنرا زيـر فـرش       
كند و يا آنرا در چارچوب دعواهاي سيـاسـي   
خود و يا جناحي اش، محدود و مـحـصـور        

همزمان تجربه مبارزه طبقه كـارگـر در       .  كند
ايران و سراسر دنيا اين واقعيت را نشـان داده    
كه عقب نشيني دولتها و كارفرمايان در مقابل 
چنين شكايات و فشارهاي قانوني تـعـيـيـن       

هر زمان كارگران با مبارزه خود .  كننده نيست
دولت و كارفرما را وادار به عقب نشيـنـي در     
سطح قانون كرده اند و آنرا وادار بـه قـبـول          
قانوني خواسته اي كرده اند، اولين كسي كـه    
آن قانون را زير پا مي گذارد، همان دولـت و      

همين واقعيت را در ايران بـه    .  كارفرمايان اند
شود ديد، سالها است كه افزايـش   روشني مي

دستمزد بنا به نرخ تورم بـا اتـكـا مـبـارزات          
كارگران، به تصويب رسيده و قانـونـي شـده      
است، امـا قـبـل از هـر كسـي دولـت و                     
كارفرمايان، حتي آن نرخ تورم تعيين شـده از    

بـدون  .  جانب خودشان را زير پا مي گـذارنـد  
وجود عامل اجرايي كارگر و نمايندگانش، و   
قبول اين امر به يمن حضور واقـعـي قـدرت      
كارگري، بسنده كردن به چنين قوانيني كافي 

 .نيست

بر خالف تمامي اقشار ديگـر، كـه از هـزار          
طريق امرار معاش مي كنند، مسئله دستمـزد  
و افزايش مرتب آن براي هيچ كارگري نياز بـه  

فرض داده شـده  .  توضيح و آمار و ارقام ندارد
به همين دليل بسيار طـبـيـعـي و         .  اي است

منطقي است كه هر كارگري بـه هـر امـكـان         
موجودي براي افزايش دستمـزد و بـهـبـود         

. شرايط فروش نيروي كارش دسـت بـبـرد       
شكايت و فشار قانوني آوردن هم به هـمـيـن      

. اعتبار  يكي از امكـانـهـا و ابـزارهـا اسـت            
كارگران براي گرفتن حـق شـان، از دسـت          
بردن به امكاناتي، حتي فشار قانونـي ابـائـي      

به همين اعـتـبـار، كـارگـر آگـاه و               .  ندارند
كمونيست بنا به تعريف، استفاده از قانون را   

، و نـه ايـن     “ نجس” مي دانند و نه “  حرام” نه 

عرصه از مبارزه را دو دستي تقديم تشكلهـاي  
 . فرمايشي ميكند

امروز مستقل از اينكه به چـه داليـلـي ايـن           
عرصه باز شده، بـرخـواسـتـه از دعـواهـاي             
جناحي  بوده، در باال بين شان دعوا شـده، و    

كه جداگانه مي توان به آن پرداخت،  باز ...   يا
شدن اين عرصه و مطرح شدن مسائلي چـون  
به رسميت نشناختن و غير قـانـونـي اعـالم         
كردن تصميم دولت در تـعـيـيـن حـداقـل             
دستمزد، به رسميت نشناختن مرجع تصميم 
گيري از جانب نهادهاي شكايت كننده،  در     
سطحي كه همه  در روزنامه هـا و مـيـديـاي         

اظهار نظر مي كنند، كافـي     گوناگون در مورد
است كه هر كارگر كمونيست و رهبر عمـلـي   
را متوجه كند كه بايد از امكاناتي كـه فـراهـم      
آمده بيشتر استقاده را كرد تا كارگر متحد تـر،  
يكپارجه تر و در سطحي سراسري تر در ايـن    

اين جدال تازه شروع شده و .  جدال وارد شود

هيچ نتيجه اي و هيچ پاياني از پيش داده شده 
حضور و دخالت يا عدم دخـالـت   .  اي ندارد

طبقه كارگر و پيشروان آن در اين مبارزه قطـعـا   
ميتواند بر سرنوشت آن تاثير تعيين كننده اي   

 . بگذارد
شكل و نحوه تـاثـيـر گـذاري را كـارگـران               
كمونيست در هر محل و محيط كاري را خود 

آنچه قـدر مسـلـم      .  تعريف و تعيين مي كنند
است اين است كه امروز امكان گسترش ايـن    

. مبارزه براي كارگر فـراهـم تـر شـده اسـت           
كارگران كمونيست بر خـالف چـپ غـيـر         
كارگري منزه طلب و بيربط به مبارزه طـبـقـه    
كارگر، اين عرصه را دو دستـي در اخـتـيـار         

در حال حـاضـر،       . رفرميست ها قرار نميدهد
كارگران آگاه و كمونيست فرصت پيدا كـرده    

اند تا در شبكه هاي گوناگون به گفـتـگـو بـا       
كارگران در بخشهاي مـخـتـلـف تـولـيـدي          
بپردازند و راه هاي مناسب مبارزه وسـيـعـتـر     

 .كارگران بخش هاي مختلف را پيدا كنند
معيار پيروزي و موفقيـت كـارگـران آگـاه و           
كمونيست در اين مبارزه متحد تر كردن و هم 
صدا كردن بخش هرچه وسيعتري از كارگران 
در بخش هاي متفاوت در اين مبارزه مـعـيـن    

اين مبارزه اي كمپـيـنـي، دوره اي و          .  است
محدود به صنف خاصي نيست، و پيشـروي  
در آن را نبايد مينيـمـالـيـسـتـي و كـوچـك             

بي شك در مقابل اين چنين صفي، .  پنداشت
كارفرمايان و كل بخشهاي دولـتـي و غـيـر           
دولتي بورژوازي تالش خواهند كرد بـه هـر     

 . شكلي به تفرقه ميان كارگران دامن زنند
،  نايب به همين دليل است كه نبي الهه كرمي

ميگويد بـا اجـراي افـزايـش             رئيس ديوان،
دستمزد متناسب با تورم، واحدهاي كوچـك  

تر توليدي ورشكسته مي شوند و كـارگـران       
كرمي تالش مـيـكـنـد     .  ها بيكار مي شوند آن

كارگران بخشهاي كوچك تـولـيـدي را در          
مقابل مراكز توليدي اصلي قرار دهـد و بـا         
دامن زدن به تفرقه ميان كارگران، مانع حضور 

براي عـقـيـم    .  اين كارگران در اين مبارزه شود
كردن اين سياست الزم است اوالً پوچي ايـن  
ادعا را نشان داد و دوما از امكان و فرصتي كـه  
پيش آمده نهايت استفاده را كرد و كـارگـران     
واحدهاي كوچك را، كه عمدتـا تـنـهـا مـي          

 . مانند، به اين عرصه از مبارزه كشاند
در عين حال بعيد نيست كه كـارفـرمـايـان و       
دولت در اين و يا آن بخش توليـدي عـقـب      
نشيني كنند و به افزايشي چند درصـدي در      
برخي مراكز اصلي توليدي، رضايت دهند و   
از اين طريق تالش كنند بخشـي از طـبـقـه         
كارگر را ساكت كنند و  تفـرقـه را در مـيـان           

 .كارگران دامن بزنند
به همين دليل امروز بيش از هر زمـانـي الزم     
است كه كارگران كمونيست  متوجه فرصـت  
و امكان بدست آمده بـراي بـوجـود آوردن          
اتحادي وسيع در ميان بخشهاي مـخـتـلـف       
طبقه كارگر و در عين حال متوجه سياستهـاي  

كـارگـران   .  تفرقه افكنانه بـورژوازي بـاشـنـد      
كمونيست بايد با مطالبات پيشرو و راديكال، 
براي تقابل با هرگونه سازش رفرميست ها، از 

براي اين كار برنامه ريـزي    .  پيش آماده باشند
كنند و براي همه گـيـر كـردن مـطـالـبـات              
سراسري، با نشان دادن اتـحـاد طـبـقـاتـي             
كارگران در مقابل كل بورژوازي، براي تبديل 
منافع عمومي كل طبقه كارگر بـه افـق ايـن          

ايـن وظـيـفـه كـارگـران           .  مبارزه تالش كنند
كمونيست و رهبران عملي كارگران است كـه  

 . در مقابل سياستهاي بورژوازي آماده باشند
 

اين فرصتي است كه ميتوان كل طبقه كارگر را 
از كارگر صنايع اتمي تا معادن، كـارگـران زن     
كفش سازي تا خودرو سازي ها، ذوب آهن تا 
صابون سازي خرمشهر،  كارگران قراردادي و 

را در   ....  پيمانكاري صنايع برق و آب، و        
فرصتي است تا هـر  .  يك صف متحد ساخت

جمع كارگري بتواند كارگران همكار خود را   
در مجمع عمومي خود، براي تبادل نـظـر و       

. تصميم گيري در ايـن امـر گـردهـم آورد            
فرصتي است براي كارگران كمونيست تا بـا    
تاكتيك هاي بجا و متكي به قدرت كارگـران،  
جنبش مطالباتي سراسري، حول خـواسـتـي      
سراسري و با اتكا به قدرت مـتـحـد طـبـقـه         

 . كارگر، را ممكن و متحقق سازند

آنچه كه امروز براي طبقه كارگر و بويژه فعالين كمونيست آن حائز اهميت است باز شـدن  
امكان براي شكل دادن به مبارزه اي وسيع عليه دستمزدهاي تعيين شده، بي اعتبار اعـالم    

اينكه شاكيان و تشكالتـي كـه     .  كردن آن و مرجع تعيين آن، دولت و هيئت سه گانه، است
امروز شكايت خود را به ديوان دنبال مي كنند، تا چه حد تشكالت واقعي كارگري هستند يا 
نه، شوراهاي اسالمي دولتي و يا دست نشانده هستند يا نه،  اينكه افشاگري هاي اين نهادها 
بر سر تعيين دستمزد و شكايت از دولت براي حل كدام نزاع درون خانوادگي طرح ميشود، 
هيچكدام خدشه اي به اين مسئله كه افزايش دستمزد متناسب با تورم بخشي از خـواسـت   

 ...هاي دائمي كارگران است، كم نمي كند
 

اين خواست اساسي و سراسري كارگران است كه سابقه اش به تولد سرمايه برمي گـردد و      
هيچ نيروي بورژوايي نمي تواند آنرا زير فرش كند و يا آنرا در چارچوب دعواهاي سياسـي  

 ...خود و يا جناحي اش، محدود و محصور كند
 

اين فرصتي است كه ميتوان كل طبقه كارگر را از كارگر صنايع اتمي تا معادن، كـارگـران زن     
كفش سازي تا خودرو سازي ها، ذوب آهن تا صابون سازي خرمشهر،  كارگران قراردادي و 

 ...پيمانكاري صنايع برق و آب، و غيره را در يك صف متحد ساخت

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  
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تعامل و ” اينها هر جا ثبات شان بخطر افتد، درِ 
.  شان را گل مي گيـرنـد  “  اعتدال و اصالحات

اينرا بيحقوقي مطلق طـبـقـه كـارگـر ايـران،           
ممنوعيت حق اعتصاب و تشكل و تـجـمـع،    

اول مه امسال .  اخراج و بيكاري نشان مي دهد
و هراس نمايندگان معتدل و غـيـر مـعـتـدل        
بورژوازي از حضور طبقه كارگـر مـعـتـرض،       
گوياي اين حقيقت بود كه دولت و جـامـعـه      

و غـيـره     “  احترام و تعامل و تـعـاون      ” مدني، 
ها دارند ابواب جمعي شـان   اين.   كشك است

را نعل ميكنند كه ايـن مـقـوالت را جـدي             
نگيرند، و در عوض بند پوتين ها را سفت تـر  

سالهاست اين قداره كشان، دسـت در      .  كنند
رونـد و زوزه         دست يكديگر، پس پس مـي   

و كـارگـر   “  اقتصاد مال خر است” كشند كه  مي
حقيقت اينست كه ايران، .  را چه به ماركسيسم

بازار بكر سرمايه   است كه  با نيروي كار مفت 
در آن مملكـت هـم     .  و ارزان كارگر مي گردد

پوتين هست هم پاسبان؛ هم كارفرما هست و   
هم انباشت سرمايه؛ هم استثمار هست و هـم    
استبداد؛ هم زندان داريم و هم شكنجـه گـاه؛     
هم عسلويه اي در كار است و هم پـرولـتـري؛    
هم صاحب ثروت داريم و هـم قـفـل؛ هـم             
خرپول هست و هم مزدبگير؛ كه توسط رهبـر  
مخوف و رئيس جمهور مشعوف هـمـراه بـا        

“ نـو ” وزارتخانه هايشان، هر روز و به اشـكـال     
و “  نـوآوري ” بازنشخوار مي شـود و بسـاط         

در نـظـام     .  آن باال مـي رود     “  غناي فرهنگي” 
اين اربابان، جانياني “  احترام و تعامل و تعاون” 

دارند و بـا تـبـر      “  سازندگي” هستند كه سابقه 
اصالحات كردند، و دوباره مي خواهند بـراي  
كارگر خط و نشان بكشند؛ در اين مـيـان هـم      
يك كليد دارند كه اگر قفل ها را باز نكند مـي  

در ايـن    .  تواند دهان ملـت را صـاف كـنـد          
ميلياردي  1200سيستم، وزرا و مكال و روساي 

ميلياردي داريـم كـه        450ميلياردي و  850و 
ظاهرا بلد اند تمپو بزنند و ملت بـا نـازشـان        

كامال قابل فهم اسـت كـه در ايـن            .  برقصد
، كدام تـمـايـالت سـيـاسـي و             “ باز” جامعه 

اجتماعي مجوز خودنمايي ميگيرند و ابـراز      
 . وجود اجتماعي پيدا مي كنند

آنوقت كارگر بايد از خودش بپرسد كه من در 
طرح و تدابير اين آقايان دارم در چـه نـقـشـى       

عامل توليدي اي كه زبان ندارد، .  ظاهر ميشوم
حق ايجاد تشكل كارگري مستقل از دولـت      
ندارد، اعتصاب و دست از كـار كشـيـدنـش         
قدغن است و اراده اي از خود ندارد و به نحـو  
كنترل شده اي از او كار مي كشنـد؛ بـرده اي       
است كه نه صاحب سرنوشت خويش اسـت،  

نه حق دارد تعيين كند كه سهم اش چيست و   
نيروي كارش را در ازاء چه و در چه شرايـطـي   
مي فروشد؛ بايد بنشيند و صبر كند تـا روزى    
انشاءاهللا به صرفشان بشود و شـرايـط كـارگـر       
ايراني را به سطح زندگي كـارگـر فـرانسـوي       

اما اين سرابي بيش نيست؛ ادعـايـي   .  برسانند
بـورژوازي ايـران     .  پوچ و وعده توخالي است

در هر فرم و محتواي آن، بـدون كـار ارزان و         
استثمار شديد طبقه كارگر محكوم بـه رفـتـن      

اين ته تقالي كل بورژوازي ايران اسـت  . است
كه بيش از نيم قرن است قشون اش را گذاشته 
كه كسى در اين اردوي كار دست از پـا خـطـا      

امروز هم عده اى را گماشته اند تـا اگـر     .  نكند
كارگران سرخود به مالكيت سرمـايـه چـنـگ       

 .بياندازند به سينه شان شليك كنند
اين آن جمهوري دوم سرمايه است كه ديـروز   

به پشتوانه غرب در ضديت با كمـونـيـسـم و       
كارگر، بزرگترين كشتارهاي سياسي قـرن را      
سازمان داد و در آغاز مسيـرش انـقـالبـي را         

احـتـرام و     ” بخون كشيد؛ و امروز در قـامـت     
اين آن حكومتي .  ظاهر ميشود“  تعامل و تعاون

حزب اهللا “  داوطلب” است كه تاريخا گله هاي 
و قمه زنهاي بسيج را عـلـيـه تـجـمـعـات و            

و “  بي حجابها” گردهمائيها و كتابفروشي ها و 
رژيـمـي   .  كمونيستها و كارگران به ميدان آورد
دفـاع از    ” كه هشت سال در جنگ با عراق و     

به پشتـوانـه صـدهـا هـزار          “  سرزمين خودي
نوجوانى كه اساسا از طبقات محروم جـامـعـه    
بودند و گوشت دم توپ جنگ شدند، تـداوم  

اين همان حكومت نماينده اقـلـيـتـي       .  يافت
انگل و مفت خور و جنايتكار است كه امـروز    

در مقـابـل طـبـقـه        “  دولت اعتدال”با تابلوي 
كارگر و آرمان آزاديخواهي و برابري طـلـبـي،    

 . شيشكي مي بندد
دولت فخيمه، ناچاراسـت بـراي ادامـه دور          
ديگري از داستان زندگي و كاركرد دورانهـاي  
سياه يكه تازيها و جنون انباشت بيشتر سرمايه، 
در مقياس وسيع و در پـرتـو حـمـايـتـهـاي              
بورژوازي بين الـمـلـلـي بـه اوج  قـهـر و                  

اينچنين كابوس جـنـون   .  دسپوتيسم پناه ببرد
آميزي، تنها با قدرت خودآگاهي، خـوابـانـدن    
چرخ توليد، اتحاد و مبارزه متشكل كـارگـران   
كه نميخواهند به سلـطـه بـربـريـت عـريـان            
. بورژوايي تمكين كنند، قابل افسار زدن است

كارگران كمونيستي كه در مسير وزيـدنِ بـاد       
نياز از تدابـيـر خـداونـدان            بردگي مزدي، بي

“ پـارتـنـون   ” سرمايه باشند و مانند ستون هاي 
تنها به نيروي عظيم طبقاتي و پتانسيل تحزب 

  .كمونيستي خود اتكا كنند

 ....دستمزدها 
بيش از يك سال از عمر ايـن شـكـايـت مـي          
گذرد و اكنون ديوان عدالت اداري وعـده ي      

اينكه تشـكـل هـاي        .  بررسي آن را داده است
دولتي پشت اين شكايت و مطالبه قرار گرفتـه  
اند حداقل نشان مي دهد كه آش چقدر شـور    

نشان مي دهـد كـه تـعـرض دولـت            .  است
سرمايه داران يكي پس از ديگري چه بـه روز      
كارگران آورده است كه صداي تشكل هـايـي     
چون شوراهاي اسالمي و غـيـره را در آورده         

نشان مي دهد كه سـرمـايـه بـا كسـي          .  است
تعارف ندارد وقتي الزم شد، كـارگـر فـعـال         
شوراي اسالمي را شالق مي زند و يا اخـراج    

 . مي كند
اما پيگيري مطالبه افزايش دستمزد متناسب با 
تورم در سال هاي اخير و به كرسـي نشـانـدن      
شكايت در محاكم قضايي جمهوري اسالمـي  
هنوز به نيروي بيشتر، پيـگـيـرتـر و سـازش          

براي اينكه كارگران مابه .  ناپذير تري نياز دارد
و افزايش دستمـزد   92التفاوت دستمزد سال 

را بگـيـرنـد، بـه        93متناسب با تورم در سال 
حضور و ابراز وجود نيروي طبقه كـارگـر در       
همه ي مراكز بزرگ و كوچك صنعتي كشـور    

منبع و منشا ايـن نـيـرو و قـدرت           .  نياز دارد
اجتماعي و توده اي، مجامع عمومي كارگـري  

جنبش عظيم مجامع عمومي كـارگـري   .  است
منظم مي تواند چنان نيرويـي را بـه مـيـدان           
بياورد كه هم دولت و اتحايه كارفرماها و هـم    

، نتوانند در مقابل ايـن  ... ديوان عدالت اداري
مطالبه شانه باال بيندازند و از خـود سـلـب          

 .مسووليت كنند
جنبش بر سر دستمزدها جنـبـشـي دايـمـي        

چرا كه تورم و گرانـي و تـعـرض بـه           .  است
دستمزد و سفره كارگر هم دايـمـي اسـت و        

تـنـهـا عـروج       .  هفته و ماه و سال نمي شناسد
جنبش مجامع عمومي كارگري و انـتـخـاب      
نمايندگان واقعي كارگران مي تواند تضمـيـن   
كند كه  افزايش مدام دستمزدها و از جمله اين 
شكايت و ديگر مطالبات سراسري و فـوري      

 .طبقه كارگر به كرسي بنشيند
بايد هشيار بود كه مساله افزايـش دسـتـمـزد       
وعدول كارفرماها و دولـت در تـعـيـيـن و              
پرداخت آن متناسب با تورم در سال هاي قبل 

 :، با دو خطر مواجه است93و امسال 
يكي اينكه در دعواها و بنـد و بسـت هـاي          

جـنـاحـي بـورژوازي درحـاكـمـيـت و در                 
اپوزيسيون، اين مطالبه و شكايت كه اكنون از   
جانب تشكل هاي دولتي مطرح شده اسـت،    

بين راه متوقف شود .  بسوزد و به نتيجه نرسد
و فردا بيايند وبـگـويـنـد، آغـا و آغـايـان و                
اقتصاددانان و غيره فكر مي كنند كه ايـن كـار     
در توان كارفرماها نيست بپردازد و بـخـاطـر        

كـوتـاه   ‘  شـريـف  ’ اقتصاد مقاومتي كـارگـران     
بيايند و دندان روي جگر بگذارند تا انشـااهللا    

 !اوضاع خوب شود
 

و دوم اينكه كمپين هاي دوره اي و سـنـت           
هايي كه به تالش هاي فـردي چـنـد فـعـال          
كارگري براي جمع كردن امضـا و تـومـار و          

، مـتـكـي      ... رفتن جلو وزارت كار و مجلس 
است، جاي ابراز وجود عيني  و تهديد واقعي 

آنچنان .  نيروي كار عليه سرمايه داران را بگيرد
 . كه تا حاال مرسوم بوده و ادامه داشته است

تنها امكان واقعي اين كه اين اتفاق ها نيفـتـنـد    
اين است كه افسار حركت اجتـمـاعـي بـراي       
افزايش واقعي دستمزدها دسـت صـاحـبـان       

نمايندگـان واقـعـي و        .  واقعي اش قرار گيرد
وكالي صاحب صالحيت از دل مـجـامـع          
بزرگ كارگري برخيزند و پيگيري و به كرسي 
نشاندن اين حق قانوني خود كه دولت بـه آن    

ايـن  .  متعهد شده است را بر عهده  بـگـيـرنـد    
 .شانس و فرصتي است كه بوجود آمده است

 
اين كار مي تواند استـارت يـك تـعـرض از           
جانب طبقه كارگر متشكل و مـتـحـد بـراي         

افزايش دستمزد بـر  .  احقاق حقوق خود باشد
اساس تورم ونياز خانواده هاي كـارگـري در       

و پرداخت مابه التفاوت آن در سـال     93سال 
مي تواند سكوي پيروزي طبـقـه كـارگـر        92

مي توانـد  . بسوي دستاوردهاي بيشتري باشد
خوني در پيكر طبقه كارگر براي تعرض هـاي  
بيشتر و سد بستن در مقابل تعرضات مـداوم    
سرمايه داران و دولتهايشان به سطح معيـشـت   

اين ميدان اكنون باز شـده  .  طبقه كارگر بدواند
 . است

جاي كارگران كمونيست و سوسياليـسـت و     
رهبران عملي و نمايندگان واقعي طبقه كارگر 
منتخب و برخاسته از جنبش مجامع عمومـي  

  .كارگري نبايد در اين ميدان خالي باشد

چرا كه تورم و گراني و تـعـرض بـه      .  جنبش بر سر دستمزدها جنبشي دايمي است
تنها عـروج  .  دستمزد و سفره كارگر هم دايمي است و هفته و ماه و سال نمي شناسد

جنبش مجامع عمومي كارگري و انتخاب نمايندگان واقعي كارگران مي تواند تضمين 
كند كه  افزايش مدام دستمزدها و از جمله اين شكايت و ديگر مطالبات سراسري و   

 .فوري طبقه كارگر به كرسي بنشيند

وید د  ھان  ان   !کار



 ...جمهوري اسالمي و 
و اكنون جمهوري اسالمـي بـا مـعـضـالت          
پيشروي زنان نيمي از جمعيت ايران، روبـرو    

از افزايش آمار تن فروشي و  اعتياد .  شده است
و فقر زنان گرفته تا حجاب اجباري، از حضور 
گسترده دختران فارغ التحصيل دانشگاه ها تـا  
گسترش معضلي بنام طالق و افزايـش زنـان     
سرپرست خانواده و جوياي كار، وضـعـيـت      

با همه  اينـهـا، امـا      ... .  نابسامان زنان شاغل و
وجود مبارزات پنهان و اشكـار زنـان عـلـيـه          
حجاب اجباري، فشار زنان تحـصـيـل كـرده       
براي حضور در عرصه هـاي اجـتـمـاعـي و            
اقتصادي بيشتر و مبارزه زنان كـارگـر عـلـيـه        
وضعيت نابسامان خود كه هـمـزمـان اولـيـن        
قربانيان اخراج و تعديل نيرو هـم هسـتـنـد،         
سران جمهوري اسالمي را به تقـال واداشـتـه      

تقال و تالشي كه از بيت رهـبـري تـا        .  است
حوزه هاي علميه و نماز جمعه ها و آيـت اهللا      
هاي ريز و درشت و تا رييـس جـمـهـوري و         

خـيـل   .  سران اصالحات را در بر مـي گـيـرد     
مرتجعين بسيج شده اند تا در مقابل بحران و   

 . خطر جنبش زنان براي برابري بايستند
خامنه اي از سويي توصيه مي كند از مسـئلـه     
اشتغال و برابري زن فاصله بگيرنـد و زن را        
فقط با خانواده و خانه مي شناسد و آنها را دو   

سـهـم زن از       .   كلمه جدايي  ناپذير مي داند 
يدك كشيدن نام خـانـه و خـانـواده تـنـهـا                
تروخشك كردن فرزندان و غـذا پـخـتـن و           

ولي وقتي بحث بر .  روفت و روب خانه است
سر  حق حضانت مي شود ديگر هيچ رابطه و 
سهمي از خانواده نمي برد، سهـمـي از يـك        
عمر تالش در خانواده نمي برد و در صـورت  
طالق، دست خالي از خانواده طرد و دور مي 

از سوي ديگر رئيس جمهور ايـران در      .  شود
نه زن برتر است و نه مرد ” سخنانش مي گويد 

باالتر و  خواستار شرايط حضور زنان درعرصه 

اين صحبت ها به خودي .  “اجتماعي مي شود
خود خوش آيند است ولي بايد ديد كه هدف 
از اين صحبت هاي ضد و نقيض  چـيـسـت؛    
رئيس جمهوري كه با تائـيـد رهـبـر مـجـوز           
كانديدا شدن در رئيس جمهوري را مي گيـرد  
آيا از ديدگاهي متفاوت برخوردار اسـت  و        

 ! يكي روشنفكر است و ديگري مرتجع
ايـن  .  چنين تصوري سـاده لـوحـانـه اسـت           

كشمكشي ست كه در بـيـن جـنـاح هـاي              
مختلف  درون حكومتي براي كسب قـدرت  
. بيشتر و حفظ نظام با آن درگير بوده و هستند

دارودسته بازماندگان خاتمي و اصالح طلبان 
خواهان آزادي هاي نسبي هستند تا از انفجـار  

. اين زودپز بجوش آمده جلوگـيـري كـنـنـد       
روحاني دم از حقوق شهرونـدي مـيـزنـد و         
مصباح يزدي تمام اين حرف ها را كشك مـي  
داند و مي گويد نبايـد بـه خـاطـر رعـايـت             

از قـدم    ” ساكت ماند و     “  حقوق شهروندي” 
 .باز ماند“ گذاشتن در مسير خدا

هاشمي رفسنجاني در سخنانـي در سـايـت        
اگرفكر كنيم كه هـمـه   ” :  رسمي اش مي گويد

ها بايد صرف خانـه داري و       وقت فعال خانم
بزرگ كردن بچه شود، اين با عقل و منطـق و    

اگـر  .  هاي زندگي منطـبـق نـيـسـت        واقعيت
هـا   ها و ساير كار مسئوليت خانه داري به خانم

در جامعه به آقايـان واگـذار شـود، در ايـن             
صورت هم به زنان ستم شده است و هـم بـه       

در حالي اين سخنان در جامعه .  “ مردان جامعه
مطرح مي شـود كـه جـمـهـوري اسـالمـي              
تبليغات گسترده اي را براي افزايش جمعيت 

فرزند بـه راه       12تا  5و زايمان هاي متعدد  از 
انداخته و دولت تمامي خدمـات و وسـايـل        
رايگان در دسترس طبقه ي فقير و مـتـوسـط      
جامعه براي جلوگيري از بارداري را از مـراكـز   

رفسـنـجـانـي،     .   بهداشتي حذف كرده اسـت 
روحاني و اصالح طلبان خوب مي دانند كـه    

براي كسب رأي دوباره زنان همانطور كـه در      
رأي دهندگان زنان بودند بـايـد     %  50دور اول 

براي دور بعدي انتخابات، دل آنها را بدسـت  
 .آورد و حرف هاي شيرين بزنند

ها  از قرن” حسن روحاني در جايي مي گويد،  
پيش زنان براي احقاق حقـوق خـود بـه پـا           

اين واقعـي سـت، ايـن هـمـان            .  “ اند خاسته
جمهوري اسالمي بـه     براي حقيقتي ست كه

يك بحران جدي تبديل شـده اسـت  و بـه            
.   همين دليل در تناقض گويي افـتـاده اسـت       

اين حقيقتي ست كه زنـان هـرگـز زيـر بـار            
حجاب اجباري نرفته و نمي روند و با طـرح    

باز هـم  شـاهـد        “  عفاف و حجاب” سركوب 
زنان بي حجاب در خيابان ها هسـتـيـم، ايـن       

نه در   ، واقعي ست كه روحاني تنها در حرف 
عمل مدعي حضور و تعالي زنان در جـامـعـه    
است ولي زنان كارگر اولين قربانيان  تعـديـل   

 . نيرو  و  اخراج ها هستند
مصباح يزدي، يكي از نيروهاي افـراطـي در       

: مي گـويـد  “  آزادي” جمهوري اسالمي، عليه 
در شرايط كنوني بايد ايستادگي و مـقـابلـه      ” 

به راسـتـي بـا      .   “ كرد و بت آزادي را شكست
تمام خفقان و سركوب هر روزه علـيـه زنـان،      
عليه كارگر، عليه آزادي بيان و مـطـبـوعـات،       
عليه زندانيان سياسي و كشتار و قتل و اعدام و 
شكنجه، حذف و محروميت زنان از بسيـاري  
رشته هاي دانشگاهي، مصباح يزدي از كـدام    

 !آزادي حرف مي زند و وحشت دارد
رژيم خوب مي داند كه با تـمـام فشـارهـاي          

تبليغاتي مذهبي و قوانـيـن ضـد بشـري و           
ارتجاعي ش ، تصورات و خـواسـتـه هـا و             
مطالبات زنان و مردان جوان براي زندگي نـه    
تنها با كشورهاي اروپايي برابري مي كند بلكه 

سران رژيم مـي    .  حتي گاها جلوتر از آن است
دانند كه نتوانستند زنان را زير حجاب و چادر 
و آنچه كه معيار جمهوري اسالمي و فـاطـمـه      

طناب هاي دار را   .  زهرا گونه است پنهان كنند
براي زهر چشم گرفتن در كوچه و خيابان هـا    
براه انداختند ولي هرگز زنان و مـردان آزادي    
خواه و مبارز دست از مـبـارزات سـيـاسـي            

وجود صدها زنداني سياسـي در    .  برنداشتند
سياه چال هاي جمهوري اسالمي گـواه ايـن       

دختران و پسران جوان را بـه جـرم       .  ادعاست
دوستي هاي خياباني دستگير كـردنـد ولـي      
طبق  گزارش اخير روزنامه ي ابـتـكـار بـنـام        

در ايـران؛  زنـدگـي           “ ازدواج سفيد” رواج 
 دختران و پسران جـوان مشترك بر پايه تفاهم، 

بدون ازدواج رسمي با هم زير يـك سـقـف        
كنند و تمام قوانين مذهبي و ديـن   زندگي مي

زنان را بـه سـوخـتـن و         .  را زير پا گذاشته اند
ساختن در هر شرايط فالكتبار اقـتـصـادي و        
سياسي و اجتماعي تشويق مي كنند ولـي در    
برخي شهرها كـارت هـاي دعـوت  بـراي             

 !شركت در جشن طالق پخش مي شود
جمهوري اسالمي بايد اين حقيقت تـلـخ را       
بفهمد كه ديگر با سركوب و فريب و دروغ و 
رياكاري و ضد نقيض گويي هـايـش نـمـي         
تواند نيروي عظيم انساني زنان بـا مـطـالـبـه          

نمي توانـد ايـن     .  آزادي و برابري را مهار كند
موج عظيم انساني را پس بـزنـد، بـه خـانـه            
بفرستد و يا با وعده هاي سبز و بنفش اش سر 

اين غول ديگر از بطري خـارج شـده     .  بدواند
 . است
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اما سرمايه داري اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تكامل بخشيده و به يـك  .  نفس ستمكشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست
ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نه در افكار كهنه و ميراث فكري و فرهنگـي  .  ركن مناسبات اقتصادي و اجتماعي معاصر بدل كرده است

نظامي كه به . نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلكه در جامعه سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است
ايجاد انعطاف پذيري .  تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يك عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد

نيروي كار در اشتغال و اخراج، ايجاد شكاف و رقابت و كشمكش دروني در اردوي مردم كارگر، تضمين وجود بخش هاي محروم تر در خود طبقه 
كارگر كه پائين نگاهداشتن سطح زندگي كل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش كردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت كارگر و دوام 
يه بخشيدن به آراء و افكار و تعصبات كهنه و پوسيده و فلج كننده، بركات ستمكشي زن براي سرمايه داري مدرن معاصر و از اركان انباشت سرما

اعم از اينكه سرمايه داري ذاتا و بطور كلي با برابري زن خوانايي داشته باشد يا خير، سرمايه داري انتهاي قرن بيستم بطور .  در دنياي امروز است
 . مشخص خود را بر اين نابرابري بنا كرده است و به سادگي و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمي نشيند

 
 )خط رسمي(برنامه حزب كمونيست كارگري حكمتيست  -يك دنياي بهتر  

 تغيير سردبير حكمتيست هفتگي
رفيق آذر مدرسـي تـا كـنـون سـردبـيـري               

حكمتيست را بر عهده داشته و از اين شمـاره  
. فواد عبداللهي اين وظيفه را بر عهده ميگيرد

از زحمات آذر مدرسي قدرداني ميكنيـم  و      
اطمينان داريم كه حكمتيست هـمـچـنـان از       

 .همكاري او برخوردار خواهد گرديد

ی قالب کار ده باد ا  ز


