کار ان ھان د وید!
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 ۱۱فوریه  ۲۳ - ٢٠٢٠بهمن ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

سنگها از روى سينه بورژوازى ايران برداشته مىشود:

سرزمين شماست ،قاپ بزنيد!
مصطفی اسدپور
ب ــورژوازی ای ـران در اجﻼس ــی متش ــکل از الی ــت دانش ــگاهی ،در زمین ــه اب ـراز
وج ــود اجت ع ــی خ ــود پوس ــت ت ــازه انداخ ــت .س ــیزده بهم ــن م ــاه ،ای ــن محمد
ﴍیعتم ــداری ،وزی ــر کار ب ــود ک ــه س ــنگ ه ــای س ــنگین را از روی س ــینه طبق ــه
ﴎمای ــه برداش ــت .پ ــا در نیم ــه کارگ ــر در زمی ــن »ب ــازی طبقات ــی« گذاش ــت و
در چه ــار جمل ــه پﻼتف ــرم ب ــورژوازی در ای ـران را ب ــر زمی ــن کوبی ــد») .شناس ــایی
 ٧میلی ــون  ،«...س ــایت گس ــﱰش نی ــوز ١٣ ،بهم ــن (١٣٩٩
 ۷میلی ــون کارگ ــر رس ــمی بیم ــه نش ــده داری ــم یعن ــی  ۷میلی ــون کارگ ــری
را شناس ــایی کردی ــم ک ــه کارگ ــر هس ــتند و کار میکنن ــد ول ــی عض ــو تأمی ــن
اجت ع ــی نیس ــتند
ب ــه ح ــدود  ۳میلی ــون نف ــر در ﴍای ــط کرون ــا مناب ــع بﻼع ــوض بی ــن ۲۰۰
ت ــا  ۶۰۰ه ــزار توم ــان پرداخ ــت ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن س ــه میلی ــون نف ــر ج ــزو
هیچکــدام از گروههــای شناســایی شــده نبودنــد و هیــچ گونــه بیمــهای
نداش ــتند و تح ــت پوش ــش هی ــچ نه ــاد ام ــدادی نی ــز نبودن ــد
اطل ــس شناس ــایی بان ــوان ﴎپرس ــت خان ــوار تهی ــه ش ــد ی ــک میلی ــون و
بیس ــت ه ـزار نف ــر از ای ــن جمعی ــت کس ــانی بودن ــد ک ــه از هی ــچ بیم ــهای در
کل خان ــواده برخ ــوردار نبودن ــد و هی ــچ گون ــه حقوق ــی را دریاف ــت یکنن ــد
معل ــوم نیس ــت منظ ــور آق ــای وزی ــر کار از »هف ــت میلی ــون کارگ ــر رس ــمی
بیم ــه نش ــده« چیس ــت ،آی ــا خ ــارج از  ٩٦درص ــد کارگ ـران ق ـراردادی در ای ـران
ج ــا میگیرن ــد؟ بﻼخ ــره کس ــی پی ــدا میش ــود معل ــوم کن ــد چن ــد کارگ ــر عن ــای
آدمیزادان ــه آن در ای ــن مملک ــت ب ــه کار مش ــغولند؟ آی ــا ب ــا همی ــن قرط ــاس
بازیه ــای »رس ــمی«» ،غی ــر رس ــمی« ،بیم ــه ش ــده و نش ــده و غی ــره ب ــا دس ــتمزد
و ﴍای ــط کار ط ــﻼب و اعض ــای واح ــد ض ــد ش ــورش و بازجوه ــای اوی ــن ه ــم
ب ــازی در میاوری ــد؟ آی ــا ش ــغل وزی ــر کار خ ــود از چ ــه ن ــوع ب ــه حس ــاب میای ــد؟
از حاش ــیه ک ــه بگذری ــم ،هی ــچ بیان ــی ب ــه ان ــدازه ای ــن س ــه جمل ــه یتوان ــد
ن ــه فق ــط تفرع ــن بلک ــه کین ــه و نف ــرت و تحقی ــر بورژوای ــی را ب ــه یی ــرون
اس ــتف راغ کن ــد .بای ــد ای ــن جم ــﻼت را از زب ــان وزی ــر کار و در زمین ــه »رف ــاه
اجت عــی« از نظــر گذرانــد .محمــد ﴍیعتمــداری از معــدود چهــره هــای
»آبرومن ــد« حکومت ــی در پس ــت خوی ــش اس ــت ،س ــابقه خدم ــت در ارگان های
امنیت ــی را ن ــدارد .پرون ــده ای از ارتش ــاء را ی ــدک یکش ــد .ایش ــان ب ــر خ ــﻼف
رئی ــس جمه ــور و ی ــا اعض ــای بدن ــام ت ــر از کابین ــه ،مب ــادی آداب اس ــت و بای ــد
حرفه ــای او را ج ــدی گرف ــت.
در س ــخ انی بح ــث ﴍیعمت ــداری روی ی ــازده میلی ــون و بیس ــت ه ـزار کارگ ــر
آن جامعــه اســت .جنــاب ایشــان بــاد »شناســایی« بــه غبغــب بورژوایــی
خوی ــش میان ــدازد ت ــا بتوان ــد باﻻدس ــتی طبقات ــی خ ــود و آن موج ــودات بن ــام
کارگ ــر را ب ــه کل ــه مس ــتمعین ف ــرو کن ــد .او خ ــوب میدان ــد در م ــورد ی ــازده
میلی ــون انس ــان صحب ــت میکن ــد ... .صفح ــه۳

ساماندهى مىكنيم !
فرید سﻼمت
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انقﻼب ...۵۷
مذه ــب یک ــی از ارکان ق ــدرت ش ــاه ب ــود .م راس ــم و مناس ــک مذهب ــی اج ـرا م ــی ش ــد.
در م ــاه رمض ــان روزه خ ــواری جریم ــه داش ــت .ش ــاه ب ــه مک ــه رف ــت و حاج ــی ش ــد.
ح ــوزه ه ــای علمی ــه ،آی ــت الل ــه ه ــا ،مﻼهای ش ــیعه و س ــنی ،لش ــکری از م ــردان خدا
ح ــول رژی ــم ش ــاه حلق ــه زده بودن ــد .ای ــن ه ــا ه ــم از آخ ــور اوق ــاف م ــی خوردن ــد
و ه ــم از توب ــره ی م ــردم .اگ ــر چ ــه در ظاه ــر آخونده ــا در پس ــت ه ــای دولت ــی
نبودن ــد ،ام ــا ای ــن ج ع ــت مفتخ ــور بن ــا ب ــه خصل ــت جی ــره خ ــوار مآبان ــه ش ــان
از دعاگوی ــان نظ ــام شاهنش ــاهی بودن ــد .از نظ ــر آن ه ــا ش ــاه س ــایه خ ــدا در زمی ــن
ب ــود.
اس ــتبداد س ــلطنتی ه ــر گون ــه آزادی ه ــای سیاس ــی را ممن ــوع ک ــرده ب ــود .ش ــاه،
اواخ ــر ســال  ١٣٥٣ح ــزب رس ــتاخیز را بعن ــوان تنه ــا ح ــزب درس ــت کــرد .پــس از
اع ــﻼم تش ــکیل ای ــن ح ــزب هم ــه اح ـزاب و س ــندیکاهای کارگ ــری را منحل ــه اع ــﻼم
ک ــرد و خواس ــت ک ــه هم ــه ب ــه ح ــزب رس ــتاخیز بپیوندن ــد .ح ــزب رس ــتاخیز ه ــم می
بایس ــت ب ــه نظ ــام شاهنش ــاهی ،قان ــون اساس ــی و انق ــﻼب ش ــاه و مل ــت متعه ــد
و وفــادار باش ــد .ب ــه عقی ــده بس ــیاری تش ــکیل ح ــزب رس ــتاخیز تی ــر آخ ــری ب ــر
مﴩوطی ــت ب ــود.
ش ــاه مناف ــع ب ــورژوازی را ایندگ ــی م ــی ک ــرد .ام ــا در ه ـ ن ح ــال تنها ﴎمای ــه داران
ب ــزرگ وابس ــته ب ــه درب ــار ش ــاه توانس ــتند پ ــر و ب ــال بکش ــند .بقی ــه بخ ــش ه ــای
دیگ ــر بخص ــوص ب ــورژوازی متوس ــط و ب ــازاری نس ــبت ب ــه باﻻی ــی ه ــا و درب ــاری ه ــا
ک ــم ت ــر دستش ــان در خ ــوان یغ ـ ی داراییه ــای جامع ــه ب ــود .اح ـزاب و این ــدگان
سیاس ــی مرب ــوط ب ــه ای ــن بخ ــش مانن ــد جبه ــه مل ــی و ح ــزب ت ــوده و غی ــره ه ــم ب ــا
تش ــکیل ح ــزب رس ــتاخیز از می ــدان ب ــدر ش ــدند .در نتیج ــه ای ــن بخش ﴎمای ــه داران
متوس ــط ک ــه این ــدگان سیاس ــی ش ــان در اح ـزاب نام ــﱪده اج ــازه فعالی ــت نداش ــتند،
پش ــت ش ــاه را خال ــی کردن ــد و »انقﻼب ــی« ش ــدند.
نتیج ــه :بناب رای ــن در مملکت ــی ک ــه طبق ــه کارگ ــرش اس ــتث ر م ــی ش ــود و از ح ــق
ابتدای ــی تش ــکل و اعتص ــاب و از رف ــاه و س ــعادت ب ــی به ــره اس ــت ،خان ــه ه ــای گل ــی
حاش ــینه نش ــینان ش ــهرها ب ــر ﴎش ــان خ ـراب م ــی ش ــود ،آزادیه ــای سیاس ــی ممن ــوع
اس ــت و ش ــاه و درباری ــان ــام داراییه ــای جامع ــه را قبض ــه ک ــرده ان ــد .ش ــاه س ــایه
خ ــدا روی زمی ــن اس ــت ،دس ــتگاه مخ ــوف س ــاواک ت ــا پس ــتوی خان ــه ه ــای م ــردم
ﴎک م ــی کش ــد و زیرزمی ــن های ــش مح ــل ش ــکنجه ه ــای وحش ــتناک آزادیخواه ــان
اس ــت ...ب ــه نظ ــر ش ـ ب ــا ای ــن رژی ــم چ ــکار بای ــد ک ــرد؟ ج ــواب روش ــن اس ــت بای ــد
علی ــه آن قی ــام و انق ــﻼب ک ــرد .و ای ــن اتف ــاق افت ــاد!
چه چیزی کمر رژیم شاه را شکست
اولیــن اع ﱰاضــات تــوده ای و اجت عــی از محــﻼت حاشــیه شــهرها ﴍوع شــد.
ب ــه تدری ــج مردم ــان ش ــهر از محروم ــان حاش ــیه نش ــین ک ــه از روس ــتاها ب ــه ش ــهر
مهاج ــرت ک ــرده بودن ــد ،ح ی ــت کردن ــد و در اع ـﱰاض و تحص ــن و تجم ــع ش ــان
ﴍک ــت کردن ــد .بع ــد ص ــدای آزادیخواه ــی از دانش ــگاه ه ــا بلن ــد ش ــد .همزم ــان
بخ ــش های ــی از جامع ــه از جمل ــه معل ـ ن تش ــکل ه ــای مس ــتقل خ ــود را س ــاختند.
بازاری ــان ه ــم در اع ـﱰاض ب ــه رژی ــم ش ــاه باره ــا ب ــازار را تعطی ــل کردن ــد .اح ــزاب
ســنتی مثــل جبهــه ملــی و حــزب تــوده ﴎ راســت کردنــد امــا در نهایــت آن
نیروی ــی ک ــه توانس ــت کم ــر رژی ــم ش ــاه را بش ــکند اعتص ــاب کارگ ـران بخص ــوص در
ﴍک ــت نف ــت ب ــود .کارگ ـران نف ــت در اع ـﱰاض ب ــه رژی ــم اپارتای ــد افریق ــای جنوب ــی
ص ــدور نف ــت ب ــه ای ــن کش ــور را ممن ــوع کردن ــد.
آیا انقﻼب  ٥٧انقﻼب اسﻼمی بود چ را می گویید انقﻼب شکست خورد
ن ــه .ب ــه هی ــچ وج ــه انق ــﻼب اس ــﻼمی نب ــود .جمه ــوری اس ــﻼمی انق ــﻼب  ٥٧را انقﻼب
اس ــﻼمی م ــی نام ــد .ام ــا ای ــن ی ــک دروغ آش ــکار و تحری ــف تاری ــخ اس ــت .مخالف ــت
خمین ــی از ه ـ ن اول و قب ــل از تبعی ــدش ب ــا ش ــاه ن ــه بخاط ــر ای ــده ه ــای انقﻼب ــی
و انساندوس ــتانه بلک ــه بخاط ــر باوره ــای ارتجاع ــی در مخالف ــت ب ــا اصﻼح ــات ارضی
و ح ــق رای زن ــان بود.ب ــا ظه ــور اولی ــن نش ــانه ه ــای مط ــرح ش ــدن خمین ــی و ایج ــاد
محاف ــل مذهب ــی و گ ــروه های ــی چ ــون فدائی ــان اس ــﻼم و غی ــره ،ب ــوی ق ــدرت و ثروت
ب ــه مش ــام ناراضی ــان از رژی ــم ش ــاه خ ــورده و فرص ــت را غنیم ــت ش ــمرده و آش ــکار
و پنه ــان دور خمین ــی و هواداران ــش حلق ــه زدن ــد .تبلیغ ــات اولی ــه ی جناح اس ــﻼمی
اپوزیس ــیون دین ــی و ایدئولوژی ــک و وع ــده بهش ــت نب ــود .تبلیغاتش ــان در ب ــاره
عدال ــت و ب راب ــری و حق ــوق م ــردم ب ــود .ق ـرار ب ــود درآم ــد نف ــت را ب ــر ﴎ س ــفره
مــردم بیاورنــد و آب و بــرق و حمــل و نقــل و آمــوزش و بهداشــت و درمــان را
مجان ــی کنن ــد .ره ـﱪان و مبلغی ــن مذهب ــی از ای ــن طری ــق خ ــود را ب ــه نارضایت ــی
ه ــای کارگ ـران و زحمتکش ــان روش ــنفک ران چس ــباندند و ب ــر م ــوج ای ــن نارضایت ــی
ه ــا س ــوار ش ــدند .ن ــه بخاط ــر دی ــن و مذه ــب ش ــان .بخاط ــر تک ـرار خواس ــته ه ــای
م ــردم زحمتک ــش و ازادیخواه ــان علی ــه رژی ــم دیکتات ــوری ش ــاه و بخاط ــر فرص ــت
طلب ــی و دروغگوی ــی ش ــان.

٢

ب ــه هم ــه ی ای ــن دﻻی ــل انق ــﻼب اس ــﻼمی نب ــود .پی ــروزی قی ــام پی ــروزی ت ــوده ه ــای
عظی ــم م ــردم علی ــه رژی ــم دیکتات ــوری ش ــاه ب ــود .ب ــه این معن ــا قی ــام  ٥٧پیروز ش ــد.
ام ــا نتیج ــه ی قی ــام آن چی ــزی نش ــد ک ــه م ــردم قی ــام کنن ــده و انقﻼبی ــون و کارگ ـران
و زحمتکش ــان و زن ــان م ــی خواس ــتند و ب ــه ای ــن اعتب ــار انق ــﻼب ب ــه خ واس ــتهایش
نرس ــید و شکس ــت خ ــورد.
بع ــد از رس ــیدن ب ــه ق ــدرت از اس ــﻼم و دی ــن و مذه ــب و ﴍیع ــت و خ راف ــات و
ام ــام زاده ه ــای قﻼب ــی و س ــینه زن ــی ،علیه طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان و انقﻼبیون
ای ـران بعن ــوان اب ــزار ﴎک ــوب و در خدم ــت حف ــظ نظ ــام ﴎمای ــه داران ــه و تبعی ــض و
س ــتم و ناب راب ــری اس ــتفاده کردن ــد .زمان ــی ب ــه نیروه ــای س ــیاه دوروب ــر خمین ــی ی ــاد
دادن ــد بگوین ــد» :ح ــزب فق ــط ح ــزب الل ــه ،ره ــﱪ فق ــط روح الل ــه !« دقیق ــا ادام ــه
ی ه ـ ن ش ــگرد رژی ــم ش ــاه ب ــود ک ــه م ــی گف ــت »ح ــزب فق ــط رس ــتاخیز و ره ــﱪ
فق ــط شاهنش ــاه!«
جن ــاح مذهب ــی اپوزیس ــیون ش ــاه ب ــه مح ــض ای ــن ک ــه دس ــتش ب ــه ق ــدرت رس ــید،
ــام آن و ع ــده ه ــا و تک ـرار ش ــعارهای م ــردم دود ه ــوا ش ــد .ش ــوراهای کارگ ــری را
ﴎک ــوب و منح ــل ودن ــد .ب ــه مناطق ــی ک ــه هن ــوز ت ــب و ت ــاب انق ــﻼب نخوابی ــده
ب ــود حمل ــه کردن ــد از جمل ــه ش ـ ل و ترکم ــن صح ـرا و جن ــوب و کردس ــتان .زن ــان را
زی ــر تی ــغ آپارتای ــد جنس ــی ق ـرار دادن ــد و ه ــر گون ــه ص ــدای ازادیخواه ــی را در نطفه
خف ــه کردن ــد .در ط ــول جن ــگ و ده ــه ی  ٦٠ح ـ م خ ــون راه انداختن ــد و خ ــاوران ه ــا
را س ــاختند .و نهایت ــا فﻼک ــت اقتص ــادی را ب ــه جامع ــه تحمی ــل کردن ــد.
ب ــا ای ــن تاری ــخ س ــیاه آی ــا هن ــوز کس ــی هس ــت بگوی ــد انق ــﻼب  ٥٧اس ــﻼمی ب ــود؟
کس ــی هس ــت بگوی ــد م ــردم بخاط ــر دی ــن و مذه ــب انق ــﻼب کردن ــد؟ بگوی ــد م ــردم
بخاط ــر کش ــاندن نیم ــی از جامع ــه یعن ــی زن ــان زی ــر چ ــادر و حج ــاب و تحقی ــر
و توهی ــن انق ــﻼب کردن ــد؟ کس ــی هس ــت بگوی ــد م ــردم بخاط ــر برپای ــی چوب ــه
ه ــای دار و اع ــدام ه ــای دس ــتجمعی انق ــﻼب کردن ــد؟ بخاط ــر گرس ــنه ش ــدن و م ــردن
انق ــﻼب کردن ــد؟ ن ــه .ب ــه ق ــدرت رس ــیدن اس ــﻼمیون ن ــه بخاط ــر ره ــﱪی خمین ــی
بلک ــه ب ــا ح ی ــت امری ــکا و اروپ ــا ب ــود .ش ــاه را برداش ــتند و خمین ــی را اوردن ــد.
بع ــﻼوه کل جریان ــات سیاس ــی چ ــپ و راس ــت اپوزیس ــیون ش ــاه زی ــر پرچ ــم خمینی
جم ــع شــدند .از جبهــه مل ــی و طرف ــداران مﴩوط ــه و مصــدق ت ــا ح ــزب تــوده
و مجاهدی ــن و اک ی ــت چری ــک ه ــا فدایــی و غی ــره ...ای ــن ه ــا ه ــم بــه ب ــازوی
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای ﴎک ــوب انقﻼبی ــون و شکس ــت انق ــﻼب تبدی ــل ش ــدند.
و باﻻخــره دلیــل دیگــر نبــود حــزب کمونیســتی قدر نــد بــود .طبقــه کارگــر
شوراهایشــان را برپــا کردنــد ،امــا آن ســتون فق راتــی کــه کارگــران را در شــوراها
نگ ــه م ــی دارد ،کمونیس ــم اس ــت ک ــه آن زم ــان در صحن ــه نب ــود گ ــروه ه ــای چ ــپ
و کمونیس ــت آن دوران در حاش ــیه جامع ــه ماندن ــد .حت ــی اگ ــر تنه ــا چری ــک ه ــای
فدای ــی خل ــق در بهم ــن  ٥٧مدع ــی ق ــدرت م ــی ش ــد ،جن ــاح خمین ــی و متحدان ــش
ــی توانس ــتند ب ــه آس ــانی انق ــﻼب را شکس ــت بدهن ــد و چ ــپ ن ــه ال زاما ب ــه معنای
کمونیس ــتی و کارگری ــش تنه ــا ب ــه معن ــای سکوﻻریس ــم و ازادیخواه ــی و مقابل ــه با
ارتج ــاع مذهب ــی ،ش ــانس ق ــدرت گی ــری داش ــت .اگرحت ــی گرف ـ ــام ق ــدرت ه ــم
نب ــود ام ــا وزن ــه ای در مقاب ــل جن ــاح مذهب ــی و س ــدی در مقاب ــل جنایتهای ــش م ــی
توانس ــت بس ــازد.
آیا انقﻼبی دیگر اجتناب ناپذیر شده است
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا دس ــت خ ــود گ ــورش را کن ــده اس ــت .کارگ ـران و زحمتکش ــان و
زن ــان و جوان ــان ای ران ــی ت ــاوان س ــنگین بی ــش از چه ــار ده ــه حاکمیت س ــیاه اس ــﻼمی
را پرداخت ــه ان ــد .ام ــروز در ای ـران بی ــش از ن ــود درص ــد جامع ــه روزم ــره ب ــا ای ــن رژی ــم
درگی ــر اس ــت .جن ــگ ن ــان ،علی ــه فق ــر و ن ــداری و بی ـ ری ،علی ــه تبعی ــض و س ــتم
وتحقی ــر و ناب راب ــری ،علی ــه ﴎک ــوب و زن ــدان و ش ــکنجه و اع ــدام و ده ه ــا موض ــوع
دیگ ــر ج ــدال پایین ــی ه ــا علی ــه باﻻی ــی ه ــا .انق ــﻼب آت ــی مث ــل انق ــﻼب  ٥٧نخواه ــد
ب ــود .انق ــﻼب آت ــی مذه ــب و خ راف ــات را از جامع ــه ج ــارو م ــی کن ــد .ب راب ــری زن و
م ــرد را ب ــه قان ــون جامع ــه تبدی ــل م ــی کن ــد .آزادی ب ــی قی ــد و ﴍط سیاس ــی برق ـرار
م ــی کن ــد .مدیری ــت جامع ــه را ب ــه ش ــوراهای کارگ ـران و م ــردم م ــی س ــپارد .از اقلیت
مفتخ ــور ک ــه داراییه ــای جامع ــه را ت ــﴫف و ب ــه مالکی ــت خ ــود در آورده ان ــد؛ خل ــع
ی ــد م ــی کن ــد! رف ــاه ،امنی ــت و آزادی واقع ــی را در جامع ــه برق ـرار م ــی کن ــد.
کارگــران و زحمتکشــان و آزادیخواهــان بــا شــعار مــرگ بــر شــاه علیــه نظــام
دیکتات ــوری و م ــادام العمر شاهنش ــاهی ش ــوریدند و بس ــاطش را برچیدن ــد و امروز
بقای ــای انقﻼبی ــون  ٥٧ک ــه از زی ــر تی ــغ اس ــتبداد جمه ــوری اس ــﻼمی ج ــان س ــا ب ــدر
ب ــرده ان ــد بهم راه ــی نس ــلی ک ــه بع ــد از  ٥٧متول ــد ش ــده ان ــد ،ب ــا ش ــعار م ــرگ ب ــر
جمه ــوری اس ــﻼمی و م ــرگ ب ــر خامن ــه ای آم ــده ان ــد ت ــا بس ــاط ای ــن دیکتات ــوری
بورژوای ــی و اس ــﻼمی را برچینن ــد .انق ــﻼب دیگ ــر اجتن ــاب ناپذی ــر ش ــده اس ــت!

ح

ت ۳۴۵

مصطفی اسدپور
•

دستمزدها؛

آنچــه بــورژوازی یخواهــد بدهــد آنچــه پرولتاریــا
هنــوز ــی توانــد بگیــرد

فصــل تعییــن دســتمزد پایــه کارگ ـران در ای ـران ،بــه گرمــی در
جریــان اســت .ســاده تریــن شــم طبقاتــی و چهــل ســال تجربــه
زنــده کافــی اســت کــه هــر گونــه توهــم و انتظــار نــزد کارگـران
از ایــن معرکــه را بزدایــد .تصــور اینکــه از دل صــورت جلســات
شــورای عالــی کار حقــوق حقــه کارگــر در زمینــه دســتمزدها بــرآورده شــود ،زیــادی
بچگانــه اســت .ب ـرای بــورژوازی »مذاک ـرات دســتمزدها« اب ـزار دیگــری ب ـرای عقــب
رانــدن موقعیــت و انتظــارات طبقــه کارگــر اســت .دســتمزدها بایــد بــه پاییــن تــری
ســطح ممکــن رانــده شــود ،دینامیســم تعطیــل ناپذیــر اســتث ر و اصــل ســود پرســتی
ﴎمایــه ،حملــه بــه معیشــت کارگـران را در تــار و پــود جامعــه در حکومــت ﴎمایــه
بهــم میبافــد .ایــش و معرکــه ای در کار نیســت .جلــوس مواجــب بگیــران خانــه
کارگــر بعنــوان اینــده کارگـران در شــورای عالــی دســتمزدها ،ه نقــدر نشــانه منافــع
کارگـران میتوانــد باشــد کــه خدمــات بازجــوی شــﻼق بدســت زنــدان اویــن در دفــاع از
قانــون کار حافــظ امنیــت و رفــاه شــهروندان »عزیــز و ﴍیــف« کارگــر اســت .ســوال
اینســت کــه طبقــه کارگــر بــا دســتمزدش و بــا ســناریوی فصــل دســتمزدهای ﴎمایــه
و حکومــت آن چــه میکنــد؟
پیدایــش یــک ســناریوی دســتمزد در آســ ن آبــی بیطرفــی طبقاتــی ،ظهــور یــک
ﴍایــط برابــر ب ـرای طرفیــن درگیــر ،بــه انــدازه وجــود یــک دســتمزد فرضــی مــورد
توافــق هــم کارگــر و هــم کارفرمــا ،در بهﱰیــن حالــت از خیالپــردازی بــی ارزش فراتــر
یــرود .مســاله محــوری مذاکـرات ،درســت مثــل زنــدان و ﴎکــوب و ممنوعیت تشــکل
و اعتصــاب ،همچنــان تحمیــل پاییــن تریــن ســطح دســتمزد ممکــن بــه کارگــر اســت.
اشــکال و ســناریوی تعییــن دســتمزدها فقــط و فقــط تابــع قــدرت طبقاتــی کارگ ـران
اســت .بــورژوازی ای ـران حقــوق کارگ ـران را تــا شــﻼق بردگــی ،و معیشــت خانــواده
کارگــری را تــا زبالــه دانــی هــا عقــب رانــده اســت .ســوال اینســت کــه طبقــه کارگــر
کــدام ارتفاعــات را و چگونــه میخواهــد بــه تــﴫف درآورد؟
مجامــع عمومــی گســﱰده کارگــری در فــﴩده تریــن مصوبــه ممکــن در پاســخ بــه
ســناریو و مصوبــه دســتمزد دولــت قــدم تعییــن کننــده در جهــت شــکل گیــری یــک
جنبــش اعﱰاضــی ﴎاﴎی دســتمزدها در ایـران اســت .طبقــه کارگــر ایـران نــه از زمینــه
هــا ،نــه از آمادگــی ،و نــه از شــبکه رهــﱪان بـرای شــکل دهــی یــک جنبــش دســتمزد
کــﴪی نــدارد .نیــروی اعﱰاضــی طبقــه کارگــر خــود را دســت کــم میگیــرد و دقیقــا
از همیــن ﴎ از کنــار بســیج و وحــدت نیــروی اعﱰاضــی خــود میگــذرد .در نقطــه
مقابــل جـ و کاســه گدایــی خانــه کارگــر ،افــق بﻼفصــل طبقــه کارگــر در مبــارزه بــر
ﴎ دســتمزدها ،برچیــدن اســتث ر ﴎمایــه اســت .کشــمکش بــر ﴎ دســتمزدها ،یــک
کشــمکش داغ دا ــی ،آشــکار و در اشــکال متنــوع اســت .مذاکــره و توافــق نقــاط
ﴎزمین ش ست ،قاپ بزنید...
او میدان ــد ای ــن ی ــازده میلی ــون نف ــر حت ــی از ه ـ ن ﴍای ــط زی ــر خ ــط فق ــر جهنم ــی
مح ــروم مان ــده ان ــد .ای ــن ی ــازده میلی ــون حت ــی از ه ـ ن بیم ــه و تامی ــن اجت ع ــی فکس ــنی
و کذای ــی ه ــم برخ ــوردار نب ــوده ان ــد .ی ــک ﴎ س ــوزن س ــمپاتی و هم ــدردی ،ی ــک ﴎ س ــوزن
پش ــی نی و انتق ــاد در ای ــن س ــخنان پی ــدا نیس ــت .کلم ــه »شناس ــایی« آنق ــدر زمخ ــت و
ولنگاران ــه اس ــت ک ــه بی ــش از ه ــر چی ــز رق ــت انگی ــز اس ــت ،رق ــت انگی ــز بح ــال س ــخ ان،
رق ــت انگی ــز بح ــال مخاطبی ــن .حب ــس ای ــن کل ـ ت و حب ــس ای ــن مواض ــع بای ــد س ــخت و
دردن ــاک ب ــوده باش ــد.
بیچ ــاره کارمن ــدان دول ــت بای ــد رن ــج بس ــیار ب ــر خ ــود هم ــوار ک ــرده باش ــند ت ــا ای ــن هف ــت
میلیــون نفــر را از میدانهــای کار ســاخت نی ،پشــت گاری هــای دســت فروشــی ،در
مع ــادن ،کن ــار س ــطل ه ــای زبال ــه ،پ ــای تی ــر چ ـراغ ب ــرق ت ــن فروش ــی ،در پ ــی گی ــری آدرس
فروش ــندگان کلی ــه ،کارت ــن خوابه ــا و بیغول ــه ه ــای کار ک ــودکان »شناس ــایی« ک ــرده باش ــند!
ام ــا ح ــرف حس ــاب وزی ــر کار چی ــز دیگ ــری اس ــت.
وزی ــر کار در ای ــن اج ــﻼس چش ــم اندازه ــای امی ــد بخ ــش اقتص ــادی را پی ــش پ ــای طبق ــه

ف ـراز و فــرود در تنــش هــا در بیــرون دفــﱰ مذاک ـرات اســت .جــز ایــن یتوانــد باشــد.
طبقــه کارگــر ای ـران بــدون یــک جنبــش فعــال و قدر نــد دســتمزد هرچــه بیشــﱰ در
ورطــه فﻼکــت و تباهــی فــرو میــرود .ایــن جنبــش چــه اشــکالی بخــود میگیــرد ،در
چــه اشــکالی پنجــه در پنجــه بــورژوازی و حکومــت ﴎمایــه مــی انــدازد ،را یتــوان
پیــش بینــی کــرد .انبــار بــاروت انباشــته از تنفــر و زخــم هــا و عقــده هــا شــاید گــور
بــورژوازی را در هــ ن گام هــای اول بکنــد .همــه چیــز بســتگی بــه ایــن دارد ،و
دســتمزدها همــه مقــدرات ﻻزم را در خــود گــرد آورده اســت کــه بــی تابــی و بیـزاری
میلیونهــا میلیــون کارگــر و خانــواده کارگــری در اجت عــات کوچــک و بــزرگ در قســم
نامــه هــای مشــﱰک ﴎ بــر آورد کــه :مصوبــه دســتمزد ،بردگــی و مهلکــه فقــر و
تهیدســتی ،دزدی و گردنــه گیــری طبقــه حاکــم را ــی پذیریــم.
نــه ،نــه ﴎکــش ،نــه پاســخ طبقاتــی کارگــری بــه مصوبــه دســتمزدها ،اســتخوان ﻻی
زخــم ،خــون در رگ حــق طلبــی ،مصــادره انبارهــا و فروشــگاه هــا و حــرام کــردن
خــواب و آرامــش بــر بــورژوازی اســت .جنبــش دســتمزدها بایــد میــدان میــن زیــر پــای
حکومــت ﴎمایــه پهــن کنــد.
•

دستمزدها خدمات چرکین خانه کارگر و شوراهای اسﻼمی

فصــل دســتمزدها ،ایــام شــکوفایی و رونــق بــازار خانــه کارگــر و شــوراهای اســﻼمی
اســت .کیــا و بیــا پیــدا میکننــد ،روی صندلــی دســته دار جــا میگیرنــد ،در هردنبیــل
رســانه هــا و فضــای سیاســی ایـران بــه درجــه » اینــده کارگـران« نائــل میشــوند .چنــد
صباحــی در ازاء چنــد منــﱪ »تعزیــه خوانــی معیشــتی« کلــی پــاداش اضافــه خدمــت را
بــا چــای قنــد پهلــوی مجانــی میهـ ن وزارت کار هســتند .اینهــا دیگــر حتــی توانایــی
تظاهــر بــه دفــاع از منافــع کارگــر را از کــف داده انــد .خانــه کارگــر و شــوراهای
اســﻼمی بــا همــه دســتگاه طویــل و ســاختار ضــد کارگــری ،بــا همــه مخــارج مالــی و
سیاســی ﴏف آنهــا ،دیگــر کامــﻼ بــه یــک وبــال گــردن تبدیــل شــده انــد .زمانــی قـرار
بــود اینهــا ســتون توجیــه ســناریوی »مذاک ـرات دســتمزدها« باشــند .امــروز کــه کل
ســناریو بــا یــک حکــم دیــوان عدالــت اداری پــا در هــوا اســت ،گریــه و زاری جملگــی
حـﴬات ضلــع کارگــری بـرای اجـرای قانــون کار زیــادی لــوس و خفــت آور اســت .در
ــام طــول ســابقه فصــل دســتمزدها ،نقــش ایــن » اینــدگان« از بــازار گرمــی و توجیــه
مصوبــات ضــد کارگــری فراتــر نرفتــه اســت .همــواره درب توهــم و انتظــار دیگــری
را بـرای دوندگــی بیهــوده جلــوی روی کارگــر قـرار داده انــد .بــا هــر عقــب نشــینی
فاحــش در دســتمزدها ،ایــن ج عــت رو بــه کارگــر طلبــکار و پــر رو ،و در مقابــل
باﻻیــی هــای جامعــه تــو ﴎی خــور و بازیچــه و بــی عرضــه تــر از آب در آمــده انــد.
تــا آنجــا کــه بــه طبقــه کارگــر مربــوط باشــد ابــواب جمعــی شــوراهای اســﻼمی و کل
تشــکلهای رســمی دولتــی هرگــز منشــاء کوچکﱰیــن بهبــودی در حقــوق حقــه نبــوده
انــد .در مبــارزه بــر ﴎ دســتمزدها نبایــد گذاشــت »ضلــع کارگــری« و ســموم آن جــان
ســا بــدر بــﱪد .رســوایی و ج ـ و دریوزگــی چهــل ســاله را بایــد از صحنــه مبــارزه
بــر ﴎ دســتمزدها پــاک کــرد .هیــچ کــس حــق نــدارد ﴎکــوب و دشــواریهای ســد
راه طبقــه کارگــر را دســت کــم بگیــرد ،هیــچ کــس نبایــد در فتــح ســنگرهای کوچــک
تردیــد بخــرج دهــد ،امــا هیــچ کــس یتوانــد منکــر واقــع بینــی در تشــخیص قــدرت
بالفعــل صفــوف مبــارزات حــق طلبانــه کارگــری باشــد ... .ادامــه در صفحــه آخــر
خ ــود ق ـرار میده ــد .او ی ــازده میلی ــون کارگ ــر گرس ــنه را جل ــوی دم ــاغ ب ــورژوازی میگی ــرد.
اطمین ــان میده ــد ک ــه دول ــت مح ــﱰم هی ــچ بیم ــه ای ،هی ــچ ح یت ــی ،هی ــچ حقوق ــی در
دس ــتور نداش ــته اس ــت ،هی ــچ بنی ــادی و هی ــچ نه ــادی ب ـرای پوش ــش در کار نیس ــت .پی ــام
ایــن اجــﻼس در رگــه ابــراز وجــود بــورژوازی ایــران بــدون چــوب دســتی هــای »خانــه
کارگــر« و شــوراهای اســﻼمی جــا میگیــرد .سالهاســت کــه ایــن بــورژوازی در پهنــای
تف ــاوت عظی ــم طبقات ــی زندگ ــی س ــوپر لوک ــس و انگل ــی خ ــود را ب ــر ت ــوده عظی ــم فقی ــر
و فﻼک ــت زده تحمی ــل ک ــرده اس ــت .ظاه ـرا وق ــت آن اس ــت ک ــه پوس ــت ت ــازه ای انداخ ــت.
ﴍیعتمــداری جلــودار گانگســﱰهای بــورژوا جلــو افتــاده اســت ،آنهــا را از آروغ هــای
خیری ــه ب ــاز می ــدارد ،و ش ــﻼق میچرخان ــد :ب ــورژوازی ای ـران ،ب ــا چن ــگ و دن ــدان بقاپی ــد!
در اهمی ــت ای ــن اج ــﻼس نبای ــد زی ــاد اغ ـراق ک ــرد .در پای ــه ای تری ــن س ــطح ،ب ــورژوازی
چش ــم اندازه ــای خ ــود ب ـرای کل جامع ــه را جل ــو می ــﱪد و از ه ــر ت ــک ب ــورژوا میخواه ــد
ب ــا قط ــب ــای مش ــﱰک بیاندیش ــد و عم ــل کنــد .اهمی ــت ای ــن اج ــﻼس ه ــا در پاس ــخ
طبق ــه کارگ ــر نهفت ــه اس ــت .جای ــی ک ــه معیش ــت و امنی ــت کارگ ـران را ام ــر ه ــر اع ـﱰاض
و ح ــق طلب ــی خ ــود ق ـرار ده ــد و در ه ــر اع ـﱰاض پرچ ــم طبقات ــی خ ــود ب ـرای کل جامع ــه
را بلن ــد کن ــد.
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ساماندهى مىكنيم !
فرید سﻼمت
جمه ــوری اس ــﻼمی در س ــامان ده ــی ک ــردن معض ــﻼت جامع ــه مه ــارت باﻻی ــی دارد .زمان ــی
گفتن ــد مس ــاله بی ــکاری را س ــاماندهی م ــی کنی ــم و از تجم ــع بی ــکاران در خیاب ــان ه ــا
جلوگی ــری م ــی ش ــود و محل ــی را در گوش ــه ی ش ــهرها ب ــه آن ه ــا اختص ــاص م ــی دهی ــم.
چ ـرا ک ــه حض ــور وس ــیع بی ــکاران در خیاب ــان ه ــا چه ــره ش ــهر را زش ــت م ــی کن ــد! اس ــم
ای ــن تحقی ــر بیﴩمان ــه کارگ ـران را گذاش ـ س ــاماندهی بی ــکاران!!
ی ــک وقت ــی ه ــم گفتن ــد کول ـﱪان را س ــاماندهی م ــی کنن ــد .ب ـرای ای ــن کار ه ــم تفنگچ ــی
ه ــا را ب ـرای کمی ــن ک ــردن ب ــر ﴎ راه کول ـﱪان در مرزه ــا و کش ـ ش ــان اع ـزام کردن ــد و ب ــه
ای ترتی ــب ب ــا کش ــتار روزم ــره ای ــن بخ ــش گرس ــنه جامع ــه ب ــه ن ــام کولب ــه ر را ه ــم ب ــدون
هی ــچ ﴍم و حیای ــی س ــاماندهی کردن ــد.
زمانــی هــم گفتنــد معتــادان ،بــی مســکن هــا و کارتــن خوابــان و گورخوابــان را
س ــاماندهی م ــی کنن ــد و آن ه ــا را از خیاب ــان ه ــا جم ــع م ــی کنن ــد .کج ــا م ــی برن ــد و
بردن ــد هیچک ــس ندانس ــت ،ام ــا م ــردم ب ــاز روزم ــره ب ــا ای ــن قربانی ــان نظ ــام نکب ــت ب ــار
ﴎمای ــه روب ــرو مــی شــوند.
و ح ــاﻻ آم ــده ان ــد ت ــا دستفروش ــان را س ــاماندهی کنن ــد .البت ــه ن ــه ب ـرای اولی ــن ب ــار بلک ــه
بــرای صدمیــن بــار و بیشــﱰ .بــرای ایــن کار هــم چ قداره ــای شــهرداری را بــه جــان
دستفروش ــان انداخت ــه ان ــد ت ــا بس ــاط ش ــان را جم ــع کنن ــد .ای ــن اتفاق ــی اس ــت ک ــه ه ــر
روزه در ش ــهرهای ای ـران م ــی افت ــد .در اینج ــا ی ــک ون ــه را مث ــال م ــی زن ــم ک ــه ب ـرای
بقی ــه ش ــهرها و م ــوارد دیگ ــر خصل ــت ــا اس ــت.
مدتــی اســت در شــهر ســنندچ مانــع کســب و کار دستفروشــان مــی شــوند .در یــک
کشــمکش آزار دهنــده نهایتــا بــرای دستفروشــان ﴍط و ﴍوطــی تعییــن ک ــرده انــد.
از جملــه :
 ١دستفروش ــان فق ــط اج ــازه دارن ــد روزی دو س ــاعت از ٦ت ــا  ٨ش ــب و روزه ــای جمع ــه
ت ــا ظه ــر دستفروش ــی کنن ــد
 ٢محل ــی ک ــه در آن دستفروش ــی م ــی کنن ــد را بای ــد اج ــاره کنن ــد ای ــن مح ــل ی ــا مح ــل
ه ــا را ه ــم ی ــک ﴍک ــت پی ن ــکاری از ش ــهرداری خری ــده و گفت ــه اس ــت ک ــه ه ــر ی ــک نف ــر
دس ــتفروش بای ــد ب ـرای محل ــی ک ــه بس ــاطش را په ــن م ــی کن ــد یعن ــی گوش ــه خیاب ــان ی ــا
پی ــاده رو بای ــد ماهان ــه  ٣٠٠ه ــزار توم ــان ب ــه ﴍک ــت بپ ــردازد
 ٣ﴍکــت یــا شــهرداری بــه هــر دســتفروش یــک میــز بــرای بســاطش اجــاره داده و
دستفروش ــان بای ــد ه ــر روز بع ــد از ا ــام کار آن ه ــا را ب ــه انب ــاری بﱪن ــد ک ــه ش ــهرداری
تعییــن ک ــرده و باب ــت آن انبــار ه ــم بایــد اج ــاره بدهنــد
خ ــوب .تص ــور کنی ــد انس ــانی ک ــه تنه ــا وس ــیله ی ام ـرار مع ــاش خان ــواده اش دستفروش ــی
اس ــت ،ب ــا روزی دو س ــاعت آنه ــم زمان ــی ک ــه ش ــهر ک ــم ک ــم خل ــوت م ــی ش ــود و م ــردم
ب ــه خان ــه هایش ــان م ــی رون ــد ،م ــی توان ــد زندگ ــی خان ــواده اش را بچرخان ــد! ت ــازه باب ــت
فروش ــی ک ــه نک ــرده و درآم ــدی ک ــه نداش ــته ه ــم ب ــه ش ــهرداری و ﴍک ــت پی ن ــکاری ب ــاج
و ع ــوارض بده ــد!
ش ــهرداری در میدی ــای دولت ــی از قبیــل رادی ــو و تلویزی ــون و روزنام ــه هایش ــان علی ــه
دستفروش ــان تبلیغ ــات و پروپاگان ــد ﴍم آوری را راه انداخت ــه و م ــی گوین ــد ،ای ــن ه ــا
دس ــتفروش نیس ــتند .ش ــغل ه ــای دیگ ــری دارن ــد .م ــی گوین ــد خیاب ــان ه ــا را زش ــت ک ــرده
ان ــد ،پی ــاده روه ــا را تن ــگ ک ــرده ان ــد .،ای ــن پروپاگان ــد ﴍم آور ت ــﻼش م ــی کن ــد اف ــکار
عموم ــی را علی ــه دستفروش ــان تحری ــک کن ــد .حت ــی بعض ــی از دکان داره ــای حری ــص و
ش ــکم س ــیر ه ــم حض ــور دستفروش ــان را مزاح ــم کس ــب و کار خ ــود م ــی دانن ــد ...
طب ــق آم ــار موث ــق ،تنه ــا در ش ــهر س ــنندج بال ــغ ب ــر  ٥٠٠نف ــر دس ــتفروش هس ــت ک ــه ب ــا
خان ــواده هایش ــان ح ــدود  ٣ه ــزار نف ــر م ــی ش ــوند .و هم ــه ی ای ــن دستفروش ــان هی ــچ
ش ــغل دیگ ــری ندارن ــد و هی ــچ راه دیگ ــری ب ـرای ام ـرار مع ــاش آن ه ــا و خان ــواده هایش ــان
وج ــود ن ــدارد.
دستفروشــان ســنندج ایندگانــی انتخــاب کــرده انــد تــا اع ﱰاضشــان بــه حملــه
چ ق ــداران و مام ــوران رژی ــم و فشارش ــان ب ــر دستفروش ــان را هدای ــت کنن ــد .ت ــا کن ــون
باره ــا جل ــو اس ــتانداری تجم ــع ک ــرده ان ــد و در جلس ــه فرم ــال ش ــهرداری ﴍک ــت ک ــرده و
نتیج ــه ای ــن ش ــده اس ــت ک ــه آنه ــا را ﴎ م ــی دوانن ــد و وق ــت کش ــی کنن ــد و ﴎ ﴍط و
ﴍوط ش ــان ب ــا کارگ ـران دســتفروش چان ــه م ــی زنن ــد.
همزم ــان ب ــا چان ــه زن ــی ،چ ـ ق داران ش ــهرداری و نیروه ــای انتظام ــی ب ــا باتون و اس ــلحه
ﴎاغ دستفروش ــان م ــی رون ــد و ب ــا آن ه ــا درگی ــر م ــی ش ــوند و بس ــاط خ ــرده فروش ــی
ناچیزش ــان را بره ــم م ــی زنن ــد .همزم ــان مام ــوران اطﻼع ــات این ــدگان دستفروش ــان را
دس ــتگیر و م ــورد بازجوی ــی ق ـرار م ــی ده ــد و ب ــه مج ــازات تهدیدش ــان م ــی کن ــد .کار
دیگ ــری ک ــه اطﻼع ــات انج ــام م ــی ده ــد ،جاس ــوس و خ ــﱪ چی ــن ب ــه می ــان دستفروش ــان
م ــی فرس ــتد ت ــا معﱰضی ــن و س ــخنگویان ای ــن بخ ــش مح ــروم جامع ــه را شناس ــایی کنن ــد.
ای ــن باع ــث ش ــده ک ــه بی ــن دستفروش ــان ب ــی اعت ـ دی ایج ــاد ش ــود.
این ــدگان دستفروش ــان م ــی گوین ــد ،دول ــت م ــی خواه ــد بافش ــار و تهدی ــد کس ــب و کار
بخــور و یــر را از مــا بگیــرد و م ــا را پ راکن ــده کن ــد .دستفروش ــان اک ـ ا اج ــاره نش ــین
هس ــتند و بخش ــا مری ــض و نات ــوان و ی ــا جوانان ــی ک ــه هی ــچ امی ــدی ب ــه یاف ـ ش ــغلی
ندارن ــد نهایت ــا ی ــا دستفروش ــی م ــی کنن ــد ی ــا ب ــه کولب ــه ری م ــی رون ــد .بعض ــی از ای ــن
دس ــتفروش ه ــا س ــابقا معت ــاد بودن ــد و اﻻن ت ــﻼش م ــی کنن ــد ب ــا دستفروش ــی ام ـرار معاش
کنن ــد ،م نع ــت از کار دستفروش ــی ای ــن قربانی ــان فق ــر را دوب ــاره ب ــه کام اعتی ــاد م ــی
ان ــدازد.
در ایــن ســناریوی غــم انگیــز و در حالــی کــه دستفروشــی همچــون کولــﱪی شــغل
نیس ــت ،ام ــا هن ــوز دول ــت و نهاده ــای ﴎکوب ــش همی ــن ان ــدازه ت ــﻼش کمرش ــکن را از
زحمتکشــان و محرومــان جامعــه دریــغ مــی کننــد.

کارگ ـران دس ــتفروش در مقاب ــل تع ــرض ش ــهردار ب ــی ﴍف و چ ـ ق داران ــش و تهدی ــدات
نی ــروی انتظام ــی و اطﻼع ــات م ــی توانن ــد متحدان ــه بایس ــتند و ح ــق دارن ــد ه ــر زم ــان
در روز و ش ــب کار کننــد تــا شــاید چندرغــازی بــرای ســفره خالــی خانــواده هایش ــان
تامی ــن کنن ــد .ه ــر نه ــاد دولت ــی ک ــه ب ــا کار آزاد و ــام و ق ــت دستفروش ــان مخالف ــت دارد
بای ــد معیش ــت ای ــن زحمتکش ــان ب ــدون مس ــکن و س ــفره ه ــای خال ــی ش ــان را تامی ــن و
تضمی ــن کن ــد.
بال ــغ ب ــر ده میلی ــون انس ــان در ای ــن خ ـراب ش ــده ی جمه ــوی اس ــﻼمی بیکارن ــد .مس ــوول
تامیــن معیشــت ایــن خیــل بیــکار و بــی درآمــد و بــی مســکن و خانــواده هایشــان
کیس ــت؟ دولت ــی ک ــه میلیارده ــا دﻻر را ماهان ــه ﴏف ح ــزب الل ــه لبن ــان طب ــق گفت ــه
حس ــن ن ﴫالل ــه م ــی کن ــد و بس ــیار بیش ــﱰ از آن را در س ــوریه ب ـرای بق ــای بش ــار اس ــد
خ ــرج م ــی کن ــد و در ع ـراق هزین ــه ی اوب ــاش حش ــد ش ــعبی و در یم ــن حوثــی ه ــا و
در افغانس ــتان طالب ــان  ...را تامی ــن م ــی کن ــد ،چ ـرا معیش ــت م ــردم ای ـران ک ــه در اص ــل
صاح ــب داراییه ــای جامع ــه ان ــد ،تامی ــن ــی ش ــود؟
دستفروش ــان م ــی گوین ــد معیش ــت را م ــا را تامی ــن کنی ــد دستفروش ــی ــی کنی ــم .دول ــت
خدمتگ ــزار ﴎمای ــه داران و مفس ــدین و محتک ـران و اختﻼس ــگ ران ،بای ــد و موظ ــف اس ــت
معیش ــت محروم ــان جامع ــه را تامی ــن کن ــد .م ــردم ش ــهرهای ای ـران و بخص ــوص بازاری ــان
و کس ــبه ی ش ــهر ک ــه ه ــر روز ش ــاهد ت ــﻼش انس ــان ه ــای زی ــادی ب ــه ن ــام دس ــتفروش ب ـرای
پی ــدا ک ــردن میلغ ــی ناچی ــز هس ــتند ،م ــی توانن ــد و انس ــانیت حک ــم م ــی کن ــد ک ــه از ای ــن
زحمتکش ــان دف ــاع کنن ــد .نگذارن ــد چ ق ــداران ش ــهرداری و تفنگچی ــان نی ــروی انتظام ــی
و جاسوس ــان اطﻼع ــات مان ــع کس ــب و کار ناچی ــز م ــردم محروم ــی ک ــه ــام امی ــدش ه ــر
روزه ای ــن اس ــت ک ــه ن ــان آن ش ــبانه روز را تامی ــن کن ــد ،ش ــوند.
ایــن مملکــت خــراب شــده ،انبــار ذخیــره هــای زیــر زمینــی و درآمدهــای کﻼن و
داراییه ــای وس ــیع اس ــت .ب ــا کوت ــاه ک ــردن دس ــت ه ــر ﴎمای ــه دار و تاج ــر و کارخان ــه دار
و نه ــاد دولت ــی و اطﻼعات ــی از داراییه ــای جامع ــه ،رف ــاه م ــردم تامی ــن و تضمی ــن اس ــت.
بای ــد گل ــوی ای ــن جنایت ــکاران را ب ـرای گرف ـ ح ــق انس ــانی ،ب ـرای تامی ــن معیش ــت ،ب ـرای
زندگ ــی آزاد و انس ــانی و ب ـرای رف ــاه و خوش ــبختی ف ــﴩد و داراییه ــای ت ــﴫف ش ــده را از
گلویش ــان بی ــرون کش ــید.
در آخ ــر ب ــاز ب ــه دستفروش ــان زحمتک ــش بای ــد گف ــت ک ــه چ ــه حف ــظ ش ــغل بخ ــور و ی ــر
و چ ــه فش ــار ب ــر دول ــت ب ـرای تامی ــن زندگ ــی ش ــان ،در گ ــرو ب ــا ه ــم ب ــودن و متح ــد ب ــودن
و وج ــود ره ـﱪان و این ــدگان واقع ــی ش ــان اس ــت.

ترس از سرنگونى و شمشير از رو

اطﻼعیه دفﱰ كردستان حزب حكمتیست خط رسمی
در روز  ۱۳بهم ــن نیروه ــای رژی ــم مه ــرداد طالش ــی ش ــهروند اه ــل دیوان ــدره را در م ــﱰوی
تهــران دســتگیر مــی کننــد .مهــرداد ۲۱ســاله را در ابتــدا بــه کﻼنــﱰی  ۱۱۳و بعــد بــه
کﻼن ــﱰی  ۱۱۵منتق ــل م ــی کنن ــد .س ــاعت ۱۰ه ـ ن ش ــب وی را ب ــه کﻼن ــﱰی ش ــاپور ،مش ــهور
ب ــه قتل ــگاه بازداش ــتیها در زی ــر ش ــکنجه ،منتق ــل م ــی کنن ــد.
ج ــﻼدان جمه ــوری اس ــﻼمی مه ــرداد طالش ــی را در ای ــن قتل ــگاه و در زی ــر ش ــکنجه ه ــای
وحشــیانه خــود بــه قتــل مــی رســانند و جســد وی را بــه بی رســتان بهارلــو منتقــل
م ــی کنن ــد .ب ــا قت ــل مه ــرداد طالش ــی جمه ــوری اس ــﻼمی پرون ــده ننگی ــن و جنایتکاران ــه
خ ــود را س ــنگین ت ــر ک ــرده و ب ــار دیگ ــر ضدی ــت آش ــکار و ــام عی ــار خ ــود را ب ــا زندگ ــی
میلیونه ــا انس ــان در ای ـران ب ــه ش ــنیع تری ــن وجه ــی ب ــه ای ــش گذاش ــت.
ادام ــه حاکمی ــت س ــیاه ب ــورژوا اس ــﻼمی تنه ــا ب ــا ات ــکا ب ــه قت ــل و کش ــتار و خفقان پلیس ــی
ممک ــن ش ــده اس ــت .ورق ام ــا ب ــر گش ــته و م ــردم آزادیخ ــواه و مع ــﱰض ب ـرای ب ــه زی ــر
کش ــیدن ای ــن جانی ــان و جان ــوران اس ــﻼمی ،ع ــزم ج ــزم ک ــرده ان ــد!
ام ــروز ماش ــین ﴎک ــوب رژی ــم نات ــوان از مقابل ــه رو در رو ب ــا م ــردم مع ــﱰض ،عاج ــز از
تقاب ــل ب ــا اع ﱰاض ــات کارگ ـران ،بازنشس ــتگان و محروم ــان جامع ــه ،جبونان ــه دس ــت ب ــه
آدم ربای ــی میزن ــد .رب ــودن جوان ــان و انس ــانهای آزادیخ ــواه و ب ــه قت ــل رس ــاندن آنه ــا زی ــر
شــکنجه ،تعــرض افســار گســیخته در کردســتان و ربــودن و دســتگیری صدهــا تــن از
فعالیــن اجت عــی و سیاســی و محیــط زیســتی ،تــﻼش در ایجــاد فضــای وحشــت و
پلیس ــی در این ــدوره و در بط ــن ﴍای ــط موج ــود ،ن ــه از ﴎ ق ــدرت رژی ــم ،بلک ــه ه ـراس از
نزدی ــک ش ــدن روز ج ــدال نهای ــی اس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی از وحش ــت و ت ــرس ﴎنگون ــی
شمش ــیر را از رو بس ــته اس ــت .ت ــﻼش و تع ــرض ای ــن دوره حاکمی ــت اس ــﻼمی ب ـرای زه ــر
چش ــم گرف ـ از م ــردم انقﻼب ــی و ب ــه عق ــب نش ــینی وادار ک ــردن م ــردم مع ــﱰض اس ــت.
م ــردم مرع ــوب نخواهن ــد ش ــد و بیش ــﱰ از هم ــه جمه ــوری اس ــﻼمی متوج ــه ای ــن تح ــول در
جامع ــه ش ــده و آخری ــن دس ــت و پاه ــای خ ــود را میزن ــد.
ادام ــه ای ــن حاکمی ــت قاب ــل دوام نیس ــت .ــام فاکتوره ــا و مع ــادﻻت موج ــود و ت ــوازن
قــوای بــه شــدت ضعیــف جمهــوری اســﻼمی در ب رابــر مــردم انقﻼبــی ،نشــان از یــک
تح ــول عمی ــق اجت ع ــی و انقﻼب ــی دارد .وحش ــت و ت ــرس از چش ــم ان ــداز انق ــﻼب آت ــی،
رژی ــم جانی ــان اس ــﻼمی را ب ــه دس ــت و پ ــا زدن انداخت ــه اس ــت .روز محاکم ــه و مج ــازات
ای ــن جانی ــان ب ــه ج ــرم ش ــکنجه ،ت ــرور ،قت ــل ،اع ــدام دهه ــا ه ــزار نف ــر ،ب ــه ج ــرم قت ــل
ه ــزاران مه ــرداد دور نیس ــت.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۱بهمن  ۹ ۹۹فوریه ۲۰۲۱
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دستمزدها...
مصوبــه دســتمزدها یتوانــد طبقــه کارگــر را گرســنه تــر کنــد ،امــا تجربــه هفــت تپــه میتوانــد
طبقــه کارگــر را در اصلــی تریــن عرصــه نــﱪد خــود ،حریــص و بلنــد پــرواز و قــوی تــر ایــد.
ایــن حقیقــت ﴍوع پــر شــور قــرن جدیــد ،همزمــان نقطــه پایــان قــرن قبلــی اســت کــه بــا
خانــه کارگــر و شــوراهای اســﻼمی بگــور ســپرده میشــوند.
•

دستمزدها مردانی با سامسونیت سیاه در ضلع سوم

واقعیــت ایــن اســت کــه تولیــد و صنعــت بهدﻻیــل مختلــف داخلــی و خارجــی حــال و
روز خوشــی ندارنــد ...فقــط بــا رشــد حقــوق و دســتمزد قطعــا نخواهیــم توانســت ﴍایــط
مطلوبتــری بــرای کارگــران عزیــز ایجــاد کنیــم و ایــن موضوعــی اســت کــه سالهاســت
مغفــول مانــده .امیدواریــم امســال مجلــس محــﱰم بــا تخصیــص بودجــه مناســب و اج ـرای
دقیــق توســط دولــت بــه ایــن موضــوع توجــه عملــی کنــد») .آزادی محــدود کارفرمایــان«،
ســایت دنیــای اقتصــاد ١٢ ،بهمــن ( ١٣٩٩
رضــا آهنیهــا ،اینــده کارفرمایــان در مثلــث مذاکــرات دســتمزدها نیــازی بــه ﴎ و صــدا و
جنجــال نــدارد .کیــف سامســونیت ســیاه رنــگ او محتــوای جــدول و ارقــام و منحنــی هایــی
اســت کــه ادعاهــا و موقعیــت کارفرمــا در ای ـران را بــدون چــون و چ ـرا بــه پیــش میرانــد.
آقــای رضــا آهنیهــا بیــرق بــورژوازی ای ـران را در عرصــه ای بــه دوش میکشــد کــه قانــون کار
و جهنــم بــی حقوقــی مطلــق کارگــر را در چــرخ دنــده تولیــد بــکار میانــدازد ،تســمه نقالــه
بردگــی کارگــر بــه ســود و پــول اســت .یــک محاســبه ســخاو ندانه کارفرمایــی گویــای ایــن
اســت کــه ســهم کل مخــارج نیــروی کار از هفــت درصــد از ارزش ــام شــده تولیــد یــک
محصــول صنعتــی فراتــر یــرود .ایــن رقــم خــود گویــای واقعیتــی بســیار هولنــاک اســت کــه
دســتمزدهای نــازل تنهــا بخــش کوچکــی از آنـرا تشــکیل میدهــد .ســاعات کار طوﻻنــی ،اضافــه
کاریهــا ،ایمنــی کار ،ﴍایــط اســتخدامی و اخراجهــا ،بیمــه هــا و بازنشســتگی از اجـزای بﻼفصــل
دســتمزدها اســت کــه در ای ـران بــه اختیــارات خودﴎانــه کارفرمــا ســپرده شــده اســت.
بـرای شــناخت کاراکــﱰ و موقعیــت اجت عــی بــورژوازی ایـران بایــد از مناطــق ثرو نــد نشــین
و ﴎســام امکانــات و خدمــات لوکــس آغــاز کــرد ،شــتاب و جنــب و جــوش صنعتــی بســیار
پیﴩفتــه را پشــت ﴎ گذاشــت ،و ﴎ از صدهــا ه ـزار بیغولــه هــای تولیــد کوچــک و خانــه
ای ،کارگاههــای از نفــس افتــاده نســاجی و معــادن مﱰوکــه در آورد .مذاکــرات دســتمزدها
بـرای بــورژوازی ایـران بــه معنــای واقعــی کلمــه بحثــی بــر ﴎ بقــا ،بحثــی بــر ﴎ امتیــازات
مســتقیم مــادی فــردی و خانوادگــی اســت .کارکــرد ایــن بــورژوازی ،موقعیــت و امتیــازات آن
درســت ه ننــد حســابهای بانکــی طبقــه شــان بــه خــون کارگــر آغشــته اســت .بــورژوازی
ای ـران ،در قالــب طبقــه ،از پی نــکاران وابســته بــه ســپاه ،پــروژه داران نفــت و پﱰوشــیمی،
بنــگاه هــای شــهرداری تــا ﴍکتهــای دولتــی و خصوصــی بــا یــک دهــان ایـران را ملــک طلــق
خــود میخواهنــد .زمیــن و آب و معــادن درســت مثــل کارگــر بــر روی خــاک امــوال آنهــا اســت.
کارفرمــای ایرانــی بیجــا میکنــد دهــان گﻼیــه از ح یــت دولــت و مجلــس بــاز میکنــد .کســی
هســت مخــارج دســتگاه هــای جاسوســی و ﴎکــوب محیــط هــای کارگــری ،مخــارج بازجویــی
و شــﻼق ،مخــارج انــﱰ بــازی قــوه قضائیــه در »ورود« بــه پرونــده دزدی و جیــب بــری رســوا
از دســتمزد کارگ ـران و ماســت مالــی بــی پایــان مافیــای کارفرمایــی را بــه صــورت جلســات
»مذاک ـرات« بیافزایــد؟ در ای ـران مجلــس و قانــون رســمی جــز در خدمــت ســودجویی افســار
گســیخته در کار نیســت ،ای ـ ا هــر بچــه مدرســه ای بــه شــهادت مشــاهده روزمــره زندگــی
میفهمــد ،و بــا چشــم و دهــان خــود از مســکن تــا ســفره خانــواده میبلعــد .ای ـران بــه تعــداد
کارگاه هــا و مراکــز تولیــدی دارای دولــت هــای خــود مختــار اســت و مجلــس در ایـران مرجــع
پــرکار مشــﱰک در پژوهــش و تثبیــت مرزهــای جدیــد و جدیدتــر در کنــدن پوســت کارگــر
اســت .بــورژوازی بنــا بــه ماهیــت و اصالــت خــود ،بــه کاســبی مشــغول اســت و ســود و پــول
را ســجده میکنــد .کثافــت مجلــس و غــش و ریســه مجلــس بدنبــال کیــف ســیاه سامســونیت را
بایــد بــه حســاب خــود ع ـ رت بهارســتان گذاشــت.
فصــل دســتمزدها ،اگــر شــاخص تنهــا یــک چیــز باشــد ،آن اینســت کــه طبقــه کارگــر در ایـران
چگونــه ﴍیــان هــای جامعــه را در کنــﱰل خــود دارد .اقتصــاد ،دولــت و تولیــد همــه هیبــت
هیوﻻیــی در محــاﴏه خطــر اتحــاد و اعــﱰاض و اعتصــاب بــه خــود میپیچــد.
وقــت آنســت کــه طبقــه کارگــر از بــورژوازی بیامــوزد .دســتمزدها را بــه خمیــر مایــه اتحــاد
مراکــز بــزرگ و کوچــک تبدیــل ســازد .منافــع خــرد و صنفــی و محلــی خــود را فــدای مصالــح
جمعــی ســازد .نــﱪد دســتمزدها را بــه ــام ســال تــﴪی دهــد و از هــر مــورد ،نــﱪدی بــر ﴎ
مــرگ و زندگــی بســازد.

