
ت                  
یح ت

︤ب ‾〕+*@︧ــ️ ‾︀ر_︣ی- ‾〕,@︧ــ️ (︠_ ر︨〕$)

hekmatist.com

۱۱ فوریه  ٢٠٢٠ - ۲۳ بهمن ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۴۵

وید! د  ھان  ان  کار

      ! ساماندهى مى كنيم
فرید سالمت

سنگ ها از روى سينه بورژوازى ايران برداشته مى شود:

سرزمين شماست، قاپ بزنيد!
مصطفی اسدپور

ــه ابــراز  بــورژوازی ایــران در اجالســی  متشــکل از الیــت دانشــگاهی،  در زمین
عــی خــود پوســت تــازه انداخــت. ســیزده بهمــن مــاه، ایــن محمد  وجــود اجت
رشیعتمــداری، وزیــر کار بــود کــه ســنگ هــای ســنگین را از روی ســینه طبقــه 
ــی» گذاشــت و  ــازی طبقات ــن «ب ــا در نیمــه کارگــر در زمی ــه برداشــت. پ رسمای
در چهــار جملــه پالتفــرم بــورژوازی در ایــران را بــر زمیــن کوبیــد. («شناســایی 

٧ میلیــون ...»، ســایت گســرتش نیــوز، ١٣ بهمــن ١٣٩٩)

    ۷ میلیــون کارگــر رســمی بیمــه نشــده داریــم یعنــی ۷ میلیــون کارگــری 
ــن  ــو تأمی ــی عض ــد ول ــتند و کار می کنن ــر هس ــه کارگ ــم ک ــایی کردی را شناس

عــی نیســتند اجت
ــن ۲۰۰ ــوض بی ــع بالع ــا مناب ــط کرون ــر در رشای ــون نف ــدود ۳ میلی ــه ح    ب
ــر جــزو  ــون نف ــن ســه میلی ــه ای ــان پرداخــت شــده اســت ک ــا ۶۰۰ هــزار توم ت
هیچکــدام از گروه هــای شناســایی شــده نبودنــد و هیــچ گونــه بیمــه ای 

ــد ــز نبودن ــدادی نی ــاد ام ــچ نه ــش هی ــت پوش ــتند و تح نداش
ــون و  ــک میلی ــد ی ــه ش ــوار تهی ــت خان ــوان رسپرس ــایی بان ــس شناس    اطل
ــچ بیمــه ای در  ــد کــه از هی بیســت هــزار نفــر از ایــن جمعیــت کســانی بودن

ــد ی کنن ــت  ــی را دریاف ــه حقوق ــچ گون ــد و هی ــوردار نبودن ــواده برخ کل خان

ــمی  ــر رس ــون کارگ ــت میلی ــر کار از «هف ــای وزی ــور آق ــت منظ ــوم نیس معل
ــران  ــا خــارج از  ٩٦ درصــد کارگــران قــراردادی در ای بیمــه نشــده» چیســت، آی
ــای  عن ــد کارگــر  ــد چن جــا میگیرنــد؟ بالخــره کســی پیــدا میشــود معلــوم کن
ــاس  ــن قرط ــا همی ــا ب ــغولند؟ آی ــه کار مش ــت ب ــن مملک ــه آن در ای آدمیزادان
بازیهــای «رســمی»، «غیــر رســمی»، بیمــه شــده و نشــده و غیــره بــا دســتمزد 
ــم  ــن ه ــای اوی ــورش و بازجوه ــد ش ــد ض ــای واح ــالب و اعض ــط کار ط و رشای
ــد؟ ــه حســاب میای ــوع ب ــر کار خــود از چــه ن ــا شــغل وزی ــد؟ آی ــازی در میاوری ب
ــد  یتوان ــه  ــه جمل ــن س ــدازه ای ــه ان ــی ب ــچ بیان ــم، هی ــه بگذری ــیه ک از حاش
ــرون  ــه یی ــی را ب ــر بورژوای ــرت و تحقی ــه و نف ــه کین ــن بلک ــط تفرع ــه فق ن
ــاه  ــه «رف ــر کار و در زمین ــان وزی ــالت را از زب ــن جم ــد ای ــد.   بای ــتفراغ کن اس
ــای  ــره ه ــدود چه ــداری از مع ــد رشیعتم ــد. محم ــر گذران ــی» از نظ ع اجت
«آبرومنــد» حکومتــی در پســت خویــش اســت، ســابقه خدمــت در ارگان های 
ــر خــالف  یکشــد. ایشــان ب ــدک  ــده ای از ارتشــاء را ی ــدارد. پرون ــی را ن امنیت
ــر از کابینــه، مبــادی آداب اســت و بایــد  ــا اعضــای بدنــام ت رئیــس جمهــور و ی

ــت. ــدی گرف ــای او را ج حرفه
انی بحــث رشیعمتــداری روی یــازده میلیــون و بیســت هــزار کارگــر  در ســخ
ــی  ــب بورژوای ــه غبغ ــایی» ب ــاد «شناس ــان ب ــاب ایش ــت. جن ــه اس آن جامع
ــام  ــی خــود و آن موجــودات بن ــد باالدســتی طبقات ــا بتوان ــدازد ت ــش میان خوی
ــازده  ــورد ی ــد در م ــوب میدان ــد. او خ ــرو کن ــتمعین ف ــه مس ــه کل ــر را ب کارگ

ــه۳ ــد. ... صفح ــت میکن ــان صحب ــون  انس میلی
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مذهــب یکــی از ارکان قــدرت شــاه بــود. مراســم و مناســک مذهبــی اجــرا مــی شــد. 
ــه مکــه رفــت و حاجــی شــد.   در مــاه رمضــان روزه خــواری جریمــه داشــت. شــاه ب
حــوزه هــای علمیــه، آیــت اللــه هــا، مالهای شــیعه و ســنی، لشــکری از مــردان خدا 
ــد  ــاف مــی خوردن ــن هــا هــم از آخــور اوق ــد.  ای ــه زده بودن ــم شــاه حلق حــول رژی
ــی  ــای دولت ــت ه ــا در پس ــر آخونده ــه در ظاه ــر چ ــردم. اگ ــره ی م ــم از توب و ه
ــان  ــه ش ــوار مآبان ــره خ ــت جی ــه خصل ــا ب ــور بن ــت مفتخ ع ــن ج ــا ای ــد، ام نبودن
ــد. از نظــر آن هــا شــاه ســایه خــدا در زمیــن  از دعاگویــان نظــام شاهنشــاهی بودن

ــود.  ب
ــاه،  ــود. ش ــرده ب ــوع ک ــی را ممن ــای سیاس ــه آزادی ه ــر گون ــلطنتی ه ــتبداد س اس
ــس از  ــرد. پ ــت ک ــزب درس ــا ح ــوان تنه ــتاخیز را بعن ــزب رس ــال ١٣٥٣ ح ــر س اواخ
ــه اعــالم  ــه احــزاب و ســندیکاهای کارگــری را منحل ــن حــزب هم اعــالم تشــکیل ای
کــرد و خواســت کــه همــه بــه حــزب رســتاخیز بپیوندنــد. حــزب رســتاخیز هــم می 
ــد  ــت متعه ــاه و مل ــالب ش ــی و انق ــون اساس ــاهی، قان ــام شاهنش ــه نظ ــت ب بایس
ــر  ــری ب ــر آخ ــتاخیز تی ــزب رس ــکیل ح ــیاری تش ــده بس ــه عقی ــد. ب ــادار باش و وف

ــود.  ــت ب مرشوطی
ن حــال تنها رسمایــه داران  ایندگــی مــی کــرد. امــا در هــ شــاه منافــع بــورژوازی را 
ــای  ــش ه ــه بخ ــال بکشــند. بقی ــر و ب ــتند پ ــاه توانس ــار ش ــه درب ــزرگ وابســته ب ب
دیگــر بخصــوص بــورژوازی متوســط و بــازاری نســبت بــه باالیــی هــا و دربــاری هــا 
ــدگان  این ــود. احــزاب و  ــه ب ــای جامع ی داراییه ــ ــوان یغ ــان در خ ــر دستش ــم ت ک
ــا  سیاســی مربــوط بــه ایــن بخــش ماننــد جبهــه ملــی و حــزب تــوده و غیــره هــم ب
تشــکیل حــزب رســتاخیز از میــدان بــدر شــدند. در نتیجــه ایــن بخش رسمایــه داران 
اینــدگان سیاســی شــان در احــزاب نامــربده اجــازه فعالیــت نداشــتند،  متوســط کــه 

پشــت شــاه را خالــی کردنــد و «انقالبــی» شــدند.  
ــود و از حــق  ــی ش ر م ــتث ــرش اس ــه کارگ ــه طبق ــی ک ــن در مملکت ــه: بنابرای نتیج
ابتدایــی تشــکل و اعتصــاب و از رفــاه و ســعادت بــی بهــره اســت، خانــه هــای گلــی 
حاشــینه نشــینان شــهرها بــر رسشــان خــراب مــی شــود، آزادیهــای سیاســی ممنــوع 
ــد. شــاه ســایه  ــای جامعــه را قبضــه کــرده ان ــام داراییه ــان  اســت و شــاه و درباری
ــردم  ــای م ــه ه ــتوی خان ــا پس ــاواک ت ــوف س ــتگاه مخ ــت، دس ــن اس ــدا روی زمی خ
رسک مــی کشــد و زیرزمیــن هایــش محــل شــکنجه هــای وحشــتناک آزادیخواهــان 
ــا ایــن رژیــم چــکار بایــد کــرد؟ جــواب روشــن اســت  بایــد  اســت... بــه نظــر شــ ب

ــاد! ــن اتفــاق افت ــام و انقــالب کــرد. و ای ــه آن قی علی

چه چیزی کمر رژیم شاه را شکست 
ــد.  ــهرها رشوع ش ــیه ش ــالت حاش ــی از مح ع ــوده ای و اجت ــات ت ــن اعرتاض اولی
ــهر  ــه ش ــتاها ب ــه از روس ــیه نشــین ک ــان حاش ــان شــهر از محروم ــج مردم ــه تدری ب
ــان  ــع ش ــن و تجم ــرتاض و تحص ــد و در اع ــت کردن ی ــد،  ح ــرده بودن ــرت ک مهاج
ــان  ــد. همزم ــد ش ــا بلن ــگاه ه ــی از دانش ــدای آزادیخواه ــد ص ــد. بع ــت کردن رشک
ن تشــکل هــای مســتقل خــود را ســاختند.  بخــش هایــی از جامعــه از جملــه معلــ
ــزاب  ــد. اح ــل کردن ــازار را تعطی ــا ب ــاه باره ــم ش ــه رژی ــرتاض ب ــم در اع ــان ه بازاری
ــت آن  ــا در نهای ــد ام ــت کردن ــوده رس راس ــزب ت ــی و ح ــه مل ــل جبه ــنتی مث س
نیرویــی کــه توانســت کمــر رژیــم شــاه را بشــکند اعتصــاب کارگــران بخصــوص در 
رشکــت نفــت بــود. کارگــران نفــت در اعــرتاض بــه رژیــم اپارتایــد افریقــای جنوبــی 

ــد.  ــوع کردن ــور را ممن ــن کش ــه ای ــت ب ــدور نف ص

آیا انقالب ٥٧ انقالب اسالمی بود چرا می گویید انقالب شکست خورد
نــه. بــه هیــچ وجــه انقــالب اســالمی نبــود.  جمهــوری اســالمی انقــالب ٥٧ را انقالب 
اســالمی مــی نامــد. امــا ایــن یــک دروغ آشــکار و تحریــف تاریــخ اســت. مخالفــت 
ن اول و قبــل از تبعیــدش بــا شــاه  نــه بخاطــر ایــده هــای انقالبــی  خمینــی از هــ
و انساندوســتانه بلکــه بخاطــر باورهــای ارتجاعــی در مخالفــت بــا اصالحــات ارضی 
و حــق رای زنــان بود.بــا ظهــور اولیــن نشــانه هــای مطــرح شــدن خمینــی و ایجــاد 
محافــل مذهبــی و گــروه هایــی چــون فدائیــان اســالم و غیــره، بــوی قــدرت و ثروت 
بــه مشــام ناراضیــان از رژیــم شــاه  خــورده و فرصــت را غنیمــت شــمرده و آشــکار 
و پنهــان دور خمینــی و هوادارانــش حلقــه زدنــد. تبلیغــات اولیــه ی جناح اســالمی 
ــاره  ــان در ب ــود. تبلیغاتش ــت نب ــده بهش ــک و وع ــی و ایدئولوژی ــیون  دین اپوزیس
ــفره  ــر رس س ــت را ب ــد نف ــود درآم ــرار ب ــود. ق ــردم ب ــوق م ــری و حق ــت و براب عدال
ــان را  ــت و درم ــوزش و بهداش ــل و آم ــل و نق ــرق و حم ــد و آب و ب ــردم بیاورن م
ــی  ــه نارضایت ــود را ب ــق خ ــن طری ــی از ای ــن مذهب ــد. رهــربان و مبلغی ــی کنن مجان
ــی  ــن نارضایت ــوج ای ــر م هــای کارگــران و زحمتکشــان  روشــنفکران چســباندند و ب
هــا ســوار شــدند. نــه بخاطــر دیــن و مذهــب شــان. بخاطــر تکــرار خواســته هــای 
ــوری شــاه و بخاطــر فرصــت  ــم دیکتات ــه رژی ــردم زحمتکــش و ازادیخواهــان علی م

ــی شــان.  طلبــی و دروغگوی

بــه همــه ی ایــن دالیــل انقــالب اســالمی نبــود. پیــروزی قیــام پیــروزی تــوده هــای 
عظیــم مــردم علیــه رژیــم دیکتاتــوری شــاه بــود. بــه این معنــا قیــام ٥٧ پیروز شــد. 
امــا نتیجــه ی قیــام آن چیــزی نشــد کــه مــردم قیــام کننــده و انقالبیــون و کارگــران 
ــه خواســتهایش  ــار انقــالب ب ــن اعتب ــه ای ــان مــی خواســتند و ب و زحمتکشــان و زن

نرســید و شکســت خــورد. 
ــات و  ــت و  خراف ــب و رشیع ــن و مذه ــالم و دی ــدرت  از اس ــه ق ــیدن ب ــد از رس بع
امــام زاده هــای قالبــی و ســینه زنــی، علیه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و انقالبیون 
ایــران بعنــوان ابــزار رسکــوب و در خدمــت حفــظ نظــام رسمایــه دارانــه و تبعیــض و 
ســتم و نابرابــری اســتفاده کردنــد. زمانــی بــه نیروهــای ســیاه دوروبــر خمینــی یــاد 
ــه  ــا ادام ــه !» دقیق ــط روح الل ــه، رهــرب فق ــط حــزب الل ــد: «حــزب فق ــد بگوین دادن
ــی گفــت «حــزب فقــط رســتاخیز و رهــرب  ــه م ــود ک ــم شــاه ب ن شــگرد رژی ی هــ

فقــط شاهنشــاه!»

ــید،  ــدرت رس ــه ق ــتش ب ــه دس ــن ک ــه محــض ای ــاه ب ــی اپوزیســیون ش ــاح مذهب جن
ــری را  ــردم دود هــوا شــد. شــوراهای کارگ ــده هــا و تکــرار شــعارهای م ــام آن و ع
ودنــد. بــه مناطقــی کــه هنــوز تــب و تــاب انقــالب نخوابیــده  رسکــوب و منحــل 
ل و ترکمــن صحــرا و جنــوب و کردســتان. زنــان را  بــود حملــه کردنــد از جملــه شــ
زیــر تیــغ آپارتایــد جنســی قــرار دادنــد و هــر گونــه صــدای ازادیخواهــی را در نطفه 
م خــون راه انداختنــد و خــاوران هــا  خفــه کردنــد. در طــول جنــگ و دهــه ی ٦٠ حــ

را ســاختند. و نهایتــا فالکــت اقتصــادی را بــه جامعــه تحمیــل کردنــد.

ــود؟  ــالب ٥٧ اســالمی ب ــد انق ــی هســت بگوی ــوز کس ــا هن ــیاه آی ــخ س ــن تاری ــا ای ب
کســی هســت بگویــد مــردم بخاطــر دیــن و مذهــب انقــالب کردنــد؟ بگویــد مــردم 
ــر  ــاب و تحقی ــادر و حج ــر چ ــان زی ــی زن ــه یعن ــی از جامع ــاندن نیم ــر کش بخاط
ــه  ــی چوب ــر برپای ــردم بخاط ــد م ــت بگوی ــی هس ــد؟ کس ــالب کردن ــن انق و توهی
هــای دار و اعــدام هــای دســتجمعی انقــالب کردنــد؟ بخاطــر گرســنه شــدن و مــردن 
ــی  ــربی خمین ــر ره ــه بخاط ــالمیون ن ــیدن اس ــدرت رس ــه ق ــه. ب ــد؟ ن ــالب کردن انق

ــد.    ــی را اوردن ــتند و خمین ــود. شــاه را برداش ــا ب ــکا و اروپ ــت امری ی ــا ح ــه ب بلک
بعــالوه کل جریانــات سیاســی چــپ و راســت اپوزیســیون شــاه زیــر پرچــم خمینی 
ــوده  ــزب ت ــا ح ــدق ت ــه و مص ــداران مرشوط ــی و طرف ــه مل ــدند. از جبه ــع ش جم
ــازوی  ــه ب ــم ب ــا ه ــن ه ــره... ای ــی و غی ــا فدای ــک ه ــت چری ی ــن و اک و مجاهدی
ــدند.  ــل ش ــالب تبدی ــت انق ــون و شکس ــوب انقالبی ــرای رسک ــالمی ب ــوری اس جمه

ــر  ــه کارگ ــود. طبق ــد ب ن ــتی قدر ــزب کمونیس ــود ح ــر نب ــل دیگ ــره دلی و باالخ
ــوراها  ــران را در ش ــه کارگ ــی ک ــتون فقرات ــا آن س ــد، ام ــا کردن ــان را برپ شوراهایش
ــود  گــروه هــای چــپ  ــه نب نگــه مــی دارد، کمونیســم اســت کــه آن زمــان در صحن
و کمونیســت آن دوران در حاشــیه جامعــه ماندنــد. حتــی اگــر تنهــا چریــک هــای 
فدایــی خلــق در بهمــن ٥٧ مدعــی قــدرت مــی شــد،  جنــاح خمینــی و متحدانــش 
ــی توانســتند بــه آســانی انقــالب را شکســت بدهنــد و چــپ نــه الزاما بــه معنای 
کمونیســتی و کارگریــش تنهــا بــه معنــای سکوالریســم و ازادیخواهــی و مقابلــه با 
ــدرت هــم  ــام ق ــ  ــی گرف ــری داشــت. اگرحت ــدرت گی ــی، شــانس ق ارتجــاع مذهب
نبــود امــا وزنــه ای در مقابــل جنــاح مذهبــی و ســدی در مقابــل جنایتهایــش مــی 

توانســت بســازد.

آیا انقالبی دیگر اجتناب ناپذیر شده است 
جمهــوری اســالمی بــا دســت خــود گــورش را کنــده اســت. کارگــران و زحمتکشــان و 
زنــان و جوانــان ایرانــی تــاوان ســنگین بیــش از چهــار دهــه حاکمیت ســیاه اســالمی 
ــا ایــن رژیــم  را پرداختــه انــد. امــروز در ایــران بیــش از نــود درصــد جامعــه روزمــره ب
ــض و ســتم  ــه تبعی ری، علی ــ ــداری و بی ــر و ن ــه فق ــان، علی ــگ ن ــر اســت. جن درگی
وتحقیــر و نابرابــری، علیــه رسکــوب و زنــدان و شــکنجه و اعــدام و ده هــا موضــوع 
دیگــر جــدال پایینــی هــا علیــه باالیــی هــا. انقــالب آتــی مثــل انقــالب ٥٧ نخواهــد 
ــری زن و  ــد. براب ــات را از جامعــه جــارو مــی کن ــی مذهــب و خراف ــود. انقــالب آت ب
مــرد را بــه قانــون جامعــه تبدیــل مــی کنــد. آزادی بــی قیــد و رشط سیاســی برقــرار 
مــی کنــد. مدیریــت جامعــه را بــه شــوراهای کارگــران و مــردم مــی ســپارد. از اقلیت 
مفتخــور کــه داراییهــای جامعــه را تــرصف و بــه  مالکیــت خــود در آورده انــد؛ خلــع 

یــد مــی کنــد! رفــاه، امنیــت و آزادی واقعــی را در جامعــه برقــرار مــی کنــد. 

ــام  ــه نظ ــاه علی ــر ش ــرگ ب ــعار م ــا ش ــان ب ــان و آزادیخواه کارگــران و زحمتکش
دیکتاتــوری و مــادام العمر شاهنشــاهی شــوریدند و بســاطش را برچیدنــد و امروز 
بقایــای انقالبیــون ٥٧ کــه از زیــر تیــغ اســتبداد جمهــوری اســالمی جــان ســا بــدر 
ــر  ــد، بــا شــعار مــرگ ب ــد شــده ان بــرده انــد بهمراهــی نســلی کــه  بعــد از ٥٧ متول
ــوری  ــن دیکتات ــاط ای ــا بس ــد ت ــده ان ــه ای آم ــر خامن ــرگ ب ــالمی و م ــوری اس جمه

ــر شــده اســت! ــاب ناپذی ــر اجتن ــالب دیگ ــد. انق ــی و اســالمی را برچینن بورژوای
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یخواهــد بدهــد آنچــه پرولتاریــا •  آنچــه بــورژوازی 
ــرد  ــد بگی ــی توان ــوز  هن

فصــل تعییــن دســتمزد پایــه کارگــران در ایــران،  بــه گرمــی در 
جریــان اســت. ســاده تریــن شــم طبقاتــی و چهــل ســال تجربــه 
زنــده کافــی  اســت کــه هــر گونــه توهــم و انتظــار نــزد کارگــران 
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.  بــرای بــورژوازی «مذاکــرات دســتمزدها» ابــزار دیگــری بــرای عقــب 
رانــدن موقعیــت و انتظــارات طبقــه کارگــر اســت. دســتمزدها بایــد بــه پاییــن تــری 
ر و اصــل ســود پرســتی  ســطح ممکــن رانــده شــود، دینامیســم تعطیــل ناپذیــر اســتث
رسمایــه، حملــه بــه معیشــت کارگــران را در تــار و پــود جامعــه در حکومــت رسمایــه  
ــه  ــران خان ــب بگی ــوس مواج ــت. جل ــه ای در کار نیس ــش و معرک ای ــد.  ــم میباف به
نقــدر نشــانه منافــع  اینــده کارگــران در شــورای عالــی دســتمزدها، ه کارگــر بعنــوان 
کارگــران میتوانــد باشــد کــه خدمــات بازجــوی شــالق بدســت زنــدان اویــن در دفــاع از 
قانــون کار حافــظ امنیــت و رفــاه شــهروندان «عزیــز و رشیــف» کارگــر اســت. ســوال 
اینســت کــه طبقــه کارگــر بــا دســتمزدش و بــا ســناریوی فصــل دســتمزدهای رسمایــه 

و حکومــت آن چــه میکنــد؟ 
ــک  ــور ی ــی، ظه ــی طبقات ــی بیطرف ن آب ــ ــتمزد در آس ــناریوی دس ــک س ــش ی پیدای
ــدازه وجــود یــک دســتمزد فرضــی مــورد  ــه ان ــر، ب ــن درگی ــرای طرفی ــر ب ــط براب رشای
توافــق هــم کارگــر و هــم کارفرمــا،  در بهرتیــن حالــت از خیالپــردازی بــی ارزش فراتــر 
یــرود. مســاله محــوری مذاکــرات، درســت مثــل زنــدان و رسکــوب 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 کارگــران 
ــواده  ــا شــالق بردگــی، و معیشــت خان ــوق کارگــران را ت ــران حق ــورژوازی ای اســت. ب
کارگــری را تــا زبالــه دانــی هــا عقــب رانــده اســت. ســوال اینســت کــه طبقــه کارگــر 

ــه تــرصف درآورد؟  ــه میخواهــد ب کــدام ارتفاعــات را و چگون
ــه  ــن در پاســخ ب ــه ممک ــن مصوب ــرشده تری ــری در ف ــی گســرتده کارگ ــع عموم مجام
ســناریو و مصوبــه دســتمزد دولــت  قــدم تعییــن کننــده در جهــت شــکل گیــری  یــک 
جنبــش اعرتاضــی رسارسی دســتمزدها در ایــران اســت. طبقــه کارگــر ایــران نــه از زمینــه 
هــا، نــه از آمادگــی، و نــه از شــبکه رهــربان بــرای شــکل دهــی یــک جنبــش دســتمزد 
ــرد و دقیقــا  ــروی اعرتاضــی طبقــه کارگــر خــود را دســت کــم میگی ــدارد. نی کــرسی ن
ــار  بســیج و وحــدت نیــروی اعرتاضــی خــود میگــذرد. در نقطــه  از همیــن رس  از کن
مقابــل جــ و کاســه گدایــی خانــه کارگــر، افــق بالفصــل طبقــه کارگــر در مبــارزه بــر 
ر رسمایــه اســت. کشــمکش بــر رس دســتمزدها، یــک  رس دســتمزدها، برچیــدن اســتث
ــاط  ــق نق ــره و تواف ــوع اســت. مذاک ــکار و در اشــکال متن ــی، آش ــمکش داغ دا کش

یتوانــد باشــد.    فــراز و فــرود در تنــش هــا در بیــرون دفــرت مذاکــرات اســت. جــز ایــن 
نــد دســتمزد هرچــه بیشــرت در  طبقــه کارگــر ایــران بــدون یــک جنبــش فعــال و قدر
ــرد، در  ــن جنبــش چــه اشــکالی بخــود میگی ــرود. ای ورطــه فالکــت و تباهــی فــرو می
یتــوان  چــه اشــکالی پنجــه در پنجــه بــورژوازی و حکومــت رسمایــه مــی انــدازد، را 
پیــش بینــی کــرد. انبــار بــاروت انباشــته از تنفــر و زخــم هــا و عقــده هــا شــاید گــور 
ــن دارد، و  ــه ای ــتگی ب ــز بس ــه چی ــد. هم ــای اول بکن ن گام ه ــ ــورژوازی را در ه ب
دســتمزدها همــه مقــدرات الزم را در خــود گــرد آورده اســت کــه بــی تابــی و بیــزاری 
عــات کوچــک و بــزرگ در قســم  میلیونهــا میلیــون کارگــر و خانــواده کارگــری در اجت
ــر و  ــه فق ــی و مهلک ــتمزد، بردگ ــه دس ــه: مصوب ــر آورد ک ــرتک رس ب ــای مش ــه ه نام

ــی پذیریــم.  ــه گیــری طبقــه حاکــم را  تهیدســتی، دزدی و گردن
نــه، نــه رسکــش، نــه پاســخ طبقاتــی کارگــری بــه مصوبــه  دســتمزدها، اســتخوان الی 
ــردن  ــرام ک ــا و ح ــگاه ه ــا و فروش ــادره انباره ــی، مص ــق طلب ــون در رگ ح ــم، خ زخ
خــواب و آرامــش بــر بــورژوازی اســت. جنبــش دســتمزدها بایــد میــدان میــن زیــر پــای 

حکومــت رسمایــه  پهــن کنــد.   

دستمزدها خدمات چرکین خانه کارگر و شوراهای اسالمی• 

ــازار خانــه کارگــر و شــوراهای اســالمی  ــام شــکوفایی و رونــق ب فصــل دســتمزدها، ای
ــی دســته دار جــا میگیرنــد، در هردنبیــل  ــا پیــدا میکننــد، روی صندل ــا و بی اســت. کی
اینــده کارگــران» نائــل میشــوند. چنــد  رســانه هــا و فضــای سیاســی ایــران بــه درجــه «
صباحــی در ازاء چنــد منــرب «تعزیــه خوانــی معیشــتی» کلــی پــاداش اضافــه خدمــت را 
ن وزارت کار هســتند. اینهــا دیگــر حتــی توانایــی  بــا چــای قنــد پهلــوی مجانــی میهــ
ــوراهای   ــر و ش ــه کارگ ــد. خان ــف داده ان ــر را از ک ــع کارگ ــاع از مناف ــه دف ــر ب تظاه
اســالمی  بــا همــه دســتگاه طویــل و ســاختار ضــد کارگــری، بــا همــه مخــارج مالــی و 
سیاســی رصف آنهــا، دیگــر کامــال بــه یــک وبــال گــردن تبدیــل شــده انــد. زمانــی قــرار 
ــه کل  ــه ســناریوی «مذاکــرات دســتمزدها» باشــند. امــروز ک ــا ســتون توجی ــود اینه ب
ســناریو بــا یــک حکــم دیــوان عدالــت اداری پــا در هــوا اســت، گریــه و زاری جملگــی 
حــرضات ضلــع کارگــری بــرای اجــرای قانــون کار زیــادی لــوس و خفــت آور اســت. در 
اینــدگان» از بــازار گرمــی و توجیــه  ــام طــول ســابقه فصــل دســتمزدها، نقــش ایــن «
مصوبــات ضــد کارگــری فراتــر نرفتــه اســت. همــواره  درب توهــم و انتظــار دیگــری 
را بــرای دوندگــی بیهــوده جلــوی روی   کارگــر قــرار داده انــد. بــا هــر  عقــب نشــینی 
ــل  ــر رو، و در مقاب ــکار و پ ــر طلب ــه کارگ عــت رو ب ــن ج ــتمزدها، ای ــش در دس فاح
باالیــی هــای جامعــه تــو رسی خــور و بازیچــه و بــی عرضــه تــر از آب در آمــده انــد. 
تــا آنجــا کــه بــه طبقــه کارگــر مربــوط باشــد ابــواب جمعــی شــوراهای اســالمی و کل 
تشــکلهای رســمی دولتــی هرگــز منشــاء کوچکرتیــن بهبــودی در حقــوق حقــه نبــوده 
انــد. در مبــارزه بــر رس دســتمزدها نبایــد گذاشــت «ضلــع کارگــری» و ســموم آن جــان 
ســا بــدر بــربد. رســوایی و جــ و دریوزگــی چهــل ســاله را بایــد از  صحنــه مبــارزه 
ــواریهای ســد  ــوب و دش ــدارد رسک ــس حــق ن ــچ ک ــرد. هی ــاک ک ــتمزدها پ ــر رس دس ب
راه طبقــه کارگــر را دســت کــم بگیــرد، هیــچ کــس نبایــد در فتــح ســنگرهای کوچــک 
یتوانــد منکــر واقــع بینــی در تشــخیص قــدرت  تردیــد بخــرج دهــد، امــا هیــچ کــس 

بالفعــل صفــوف مبــارزات حــق طلبانــه کارگــری باشــد. ... ادامــه در صفحــه آخــر

ست، قاپ بزنید... رسزمین ش

ــی  ــر جهنم ــط فق ــر خ ــط زی ن رشای ــ ــی از ه ــر  حت ــون نف ــازده میلی ــن ی ــد ای  او میدان
عــی فکســنی  ن بیمــه و تامیــن اجت محــروم مانــده انــد. ایــن یــازده میلیــون حتــی از هــ
و کذایــی هــم برخــوردار نبــوده انــد. یــک رس ســوزن ســمپاتی و همــدردی، یــک رس ســوزن 
نی و انتقــاد در ایــن ســخنان پیــدا نیســت.  کلمــه  «شناســایی» آنقــدر  زمخــت و  پشــی
ان،  ــز بحــال ســخ ــز رقــت انگیــز اســت، رقــت انگی ولنگارانــه  اســت کــه بیــش از هــر چی
ــد ســخت و  ت و حبــس ایــن مواضــع بای ــن. حبــس ایــن کلــ ــز بحــال مخاطبی رقــت انگی

دردنــاک بــوده باشــد.
ــا ایــن هفــت  بیچــاره کارمنــدان دولــت بایــد رنــج بســیار بــر خــود همــوار کــرده باشــند ت
نی،  پشــت گاری هــای دســت فروشــی، در  میلیــون نفــر را از میدانهــای کار ســاخت
ــرق تــن فروشــی، در پــی گیــری آدرس  معــادن، کنــار ســطل هــای زبالــه، پــای تیــر چــراغ ب
ــه، کارتــن خوابهــا و بیغولــه هــای کار کــودکان «شناســایی» کــرده باشــند!  فروشــندگان کلی

ــز دیگــری اســت. ــر کار چی ــا حــرف حســاب وزی ام
ــه  ــای طبق ــش پ ــادی را پی ــش اقتص ــد بخ ــای امی ــم اندازه ــالس چش ــن اج ــر کار در ای وزی

ــرد.  ــورژوازی میگی ــوی دمــاغ ب ــازده میلیــون کارگــر گرســنه را جل ــرار میدهــد. او ی خــود ق
ــی در  ــچ حقوق ــی، هی یت ــچ ح ــه ای، هی ــچ بیم ــت محــرتم هی ــه دول ــان میدهــد ک اطمین
ــام  ــرای پوشــش در کار نیســت. پی ــادی ب ــچ نه ــادی و هی ــچ بنی دســتور نداشــته اســت، هی
ــه  ــای «خان ــتی ه ــوب دس ــدون چ ــران ب ــورژوازی ای ــود ب ــراز وج ــه اب ــالس در رگ ــن اج ای
ــه ایــن بــورژوازی در پهنــای  ــا میگیــرد. سالهاســت ک ــوراهای اســالمی ج ــر» و ش کارگ
ــر  ــم فقی ــوده عظی ــر ت ــی خــود را ب ــی زندگــی ســوپر لوکــس و انگل ــم طبقات تفــاوت عظی
و فالکــت زده تحمیــل کــرده اســت. ظاهــرا وقــت آن اســت کــه پوســت تــازه ای انداخــت. 
ــای  ــا را از آروغ ه ــت، آنه ــاده اس ــو افت ــورژوا جل ــرتهای ب ــودار گانگس ــداری جل رشیعتم
ــد! ــدان بقاپی ــگ و دن ــا چن ــران، ب ــورژوازی ای ــد: ب ــالق میچرخان ــدارد، و ش ــاز می ــه ب خیری
ــورژوازی  ــطح، ب ــن س ــه ای تری ــرد. در پای ــراق ک ــاد اغ ــد زی ــالس نبای ــن اج ــت ای در اهمی
ــورژوا میخواهــد  ــک ب ــر ت ــربد و از ه ــو می ــه را جل ــرای کل جامع ــای خــود ب چشــم اندازه
ــخ   ــا در پاس ــالس ه ــن اج ــت ای ــد. اهمی ــل کن ــد و عم ــرتک بیاندیش ــای مش ــب  ــا قط ب
ــرتاض  ــر اع ــر ه ــران را ام ــت کارگ ــه معیشــت و امنی ــی ک ــه اســت. جای ــر نهفت طبقــه کارگ
ــرای کل جامعــه  و حــق طلبــی خــود قــرار دهــد و در هــر اعــرتاض پرچــم طبقاتــی خــود ب

ــد.  ــد کن را بلن

دستمزدها؛
مصطفی اسدپور
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جمهــوری اســالمی در ســامان دهــی کــردن معضــالت جامعــه مهــارت باالیــی دارد. زمانــی 
ــا  ــان ه ــکاران در خیاب ــع بی ــم و از تجم ــی کنی ــاماندهی م ــکاری را س ــاله بی ــد مس گفتن
ــم.  ــه آن هــا اختصــاص مــی دهی جلوگیــری مــی شــود و محلــی را در گوشــه ی شــهرها ب
ــد!  اســم  ــی کن ــره شــهر را زشــت م ــا چه ــان ه ــکاران در خیاب ــیع بی ــه حضــور وس ــرا ک چ

ــکاران!! ــاماندهی بی ــ س ــران را گذاش ــه کارگ ــر بیرشمان ــن تحقی ای
ــرای ایــن کار هــم تفنگچــی  ــد. ب ــد کولــربان را ســاماندهی مــی کنن یــک وقتــی هــم گفتن
هــا را بــرای کمیــن کــردن بــر رس راه کولــربان در مرزهــا و کشــ شــان اعــزام کردنــد و بــه 
بــه ر را هــم بــدون  ــا کشــتار روزمــره ایــن بخــش گرســنه جامعــه بــه نــام کول ای ترتیــب ب

هیــچ رشم و حیایــی ســاماندهی کردنــد. 
زمانــی هــم گفتنــد معتــادان، بــی مســکن هــا و کارتــن خوابــان و گورخوابــان را 
ــد و  ــی برن ــا م ــد. کج ــی کنن ــع م ــا جم ــان ه ــا را از خیاب ــد و آن ه ــی کنن ــاماندهی م س
ــار  ــت ب ــام نکب ــان نظ ــن قربانی ــا ای ــره ب ــاز روزم ــا مــردم ب ــد هیچکــس ندانســت، ام بردن

ــوند. ــی ش ــرو م ــه روب رسمای
بتــه نــه بــرای اولیــن بــار بلکــه  ــد. ال ــد تــا دستفروشــان را ســاماندهی کنن و حــاال آمــده ان
ــان  ــه ج ــهرداری را ب ــای ش قداره ــم چ ــن کار ه ــرای ای ــرت. ب ــار و بیش ــن ب ــرای صدمی ب
ــر  ــه ه ــی اســت ک ــن اتفاق ــد. ای ــع کنن ــان را جم ــا بســاط ش ــد ت ــه ان ــان انداخت دستفروش
ــرای  ــه ب ــم  ک ــی زن ــال م ــه را مث ون ــک  ــا ی ــد. در اینج ــی افت ــران م ــهرهای ای روزه در ش

ــت. ــا اس ــت  ــر خصل ــوارد دیگ ــه شــهرها و م بقی
ــک  ــوند. در ی ــی ش ــان م ــب و کار دستفروش ــع کس ــنندچ مان ــهر س ــت در ش ــی اس مدت
ــد.  ــرده ان ــن ک ــی تعیی ــان رشط و رشوط ــرای دستفروش ــا ب ــده نهایت ــمکش آزار دهن کش

ــه : از جمل
ــه  ــای جمع ــب  و روزه ــا ٨ ش ــاعت از٦ ت ــد روزی دو س ــازه دارن ــط اج ــان فق دستفروش ١

ــد ــر دستفروشــی کنن ــا ظه ت
ــل  ــا مح ــل ی ــن مح ــد ای ــاره کنن ــد اج ــد را بای ــی کنن ــی م ــه در آن دستفروش ــی ک محل ٢
ــکاری از شــهرداری خریــده و گفتــه اســت کــه هــر یــک نفــر  ن هــا را هــم یــک رشکــت پی
ــا  ــان ی ــی گوشــه خیاب ــد یعن ــرای محلــی کــه بســاطش را پهــن مــی کن ــد ب دســتفروش بای

ــردازد ــه رشکــت بپ ــه ٣٠٠ هــزار تومــان ب ــد ماهان ــاده رو بای پی
ــاره داده و  ــاطش اج ــرای بس ــز ب ــک می ــتفروش ی ــر دس ــه ه ــهرداری ب ــا ش ــت ی رشک ٣
ــهرداری  ــه ش ــد ک ــاری بربن ــه انب ــا را ب ــام کار آن ه ــد از ا ــر روز بع ــد ه ــان بای دستفروش

ــد ــاره بدهن ــد اج ــم بای ــار ه ــت آن انب ــرده و باب ــن ک تعیی

ــد انســانی کــه تنهــا وســیله ی امــرار معــاش خانــواده اش دستفروشــی  خــوب. تصــور کنی
ــردم  ــود و م ــی ش ــوت م ــم خل ــم ک ــهر ک ــه ش ــی ک ــم زمان ــاعت آنه ــا روزی دو س ــت، ب اس
ــازه بابــت  ــد! ت ــواده اش را بچرخان ــد زندگــی خان ــی توان ــد، م ــه هایشــان مــی رون ــه خان ب
نــکاری بــاج  فروشــی کــه نکــرده و درآمــدی کــه نداشــته هــم بــه شــهرداری و رشکــت پی

ــوارض بدهــد! و ع
ــه  ــان علی ــه هایش ــون و روزنام ــو و تلویزی ــل رادی ــی از قبی ــای دولت ــهرداری  در میدی ش
ــا  ــن ه ــد، ای ــی گوین ــه  و م ــد رشم آوری را  راه انداخت ــات  و پروپاگان ــان تبلیغ دستفروش
ــد خیابــان هــا را زشــت کــرده  دســتفروش نیســتند. شــغل هــای دیگــری دارنــد. مــی گوین
ــکار  ــد اف ــی کن ــالش م ــد رشم آور ت ــن پروپاگان ــد،.  ای ــرده ان ــگ ک ــا را تن ــاده روه ــد، پی ان
ــص و  ــای حری ــی بعضــی از دکان داره ــد. حت ــک کن ــان تحری ــه دستفروش ــی را علی عموم

ــد ...  ــی دانن ــود م ــب و کار خ ــان را مزاحــم کس ــور دستفروش شــکم ســیر هــم حض
ــا  ــر ٥٠٠ نفــر دســتفروش هســت کــه ب ــغ ب ال ــق، تنهــا در شــهر ســنندج ب ــار موث طبــق آم
ــچ  ــان هی ــن دستفروش ــه ی ای ــوند. و هم ــی ش ــر م ــزار نف ــدود ٣ ه ــان ح ــواده هایش خان
ــرای امــرار معــاش آن هــا و خانــواده هایشــان  شــغل دیگــری ندارنــد و هیــچ راه دیگــری ب

ــدارد. وجــود ن
ــه  ایندگانــی انتخــاب کــرده انــد تــا اعرتاضشــان بــه حمل  دستفروشــان ســنندج 
ــون  ــا کن ــد. ت ــت کنن ــان را هدای ــر دستفروش ــان ب ــم و فشارش ــوران رژی ــداران و مام ق چ
ــد و در جلســه فرمــال شــهرداری رشکــت کــرده و  ــو اســتانداری تجمــع کــرده ان بارهــا جل
ــد و رس رشط و  ــی کنن ــت کش ــد و وق ــی دوانن ــا را رس م ــه آنه ــت ک ــن شــده اس ــه ای نتیج

ــد.   ــی زنن ــه م ــتفروش چان ــران دس ــا کارگ ــان ب رشوط ش
ق داران شــهرداری و نیروهــای انتظامــی بــا باتون و اســلحه  همزمــان بــا چانــه زنــی،  چــ
ــی  ــرده فروش ــاط خ ــوند و بس ــی ش ــر م ــا درگی ــا آن ه ــد و ب ــی رون ــان م رساغ دستفروش
ــان را  ــدگان  دستفروش این ــات  ــوران اطالع ــان مام ــد. همزم ــی زنن ــم م ــان را بره ناچیزش
ــد. کار  ــی کن ــان م ــازات تهدیدش ــه مج ــد و  ب ــی ده ــرار م ــی ق ــورد بازجوی ــتگیر و م دس
ــان  ــان دستفروش ــه می ــن ب ــرب چی ــوس و خ ــد، جاس ــی ده ــام م ــات انج ــه اطالع ــری ک دیگ
مــی فرســتد تــا معرتضیــن و ســخنگویان ایــن بخــش محــروم جامعــه را شناســایی کننــد. 

دی ایجــاد شــود.  ــ ــی اعت ــن دستفروشــان ب ــه بی ــن باعــث شــده ک ای
اینــدگان دستفروشــان مــی گوینــد، دولــت مــی خواهــد بافشــار و تهدیــد کســب و کار 
ــین  ــاره نش ا اج ــ ــان اک ــد. دستفروش ــده کن ــا را پراکن ــرد و م ــا بگی ــر را از م ی ــور و  بخ
ــغلی  ــ ش ــه یاف ــدی ب ــچ امی ــه هی ــی ک ــا جوانان ــوان و ی ــض و نات ــا مری ــتند و بخش هس
ــن  ــد. بعضــی از ای ــی رون ــه ری م ــه کولب ــا ب ــد ی ــی کنن ــا دستفروشــی م ــا ی ــد نهایت ندارن
دســتفروش هــا ســابقا معتــاد بودنــد و االن تــالش مــی کننــد بــا دستفروشــی امــرار معاش 
ــی  ــاد م ــه کام اعتی ــاره ب ــر را دوب ــان فق ــن قربانی ــی ای ــت از کار دستفروش نع ــد،  م کنن

ــدازد. ان
ــغل  ــربی ش ــون کول ــی همچ ــه دستفروش ــی ک ــز و در حال ــم انگی ــناریوی غ ــن س در ای
ــکن را از  ــالش کمرش ــدازه ت ــن ان ــش همی ــای رسکوب ــت و نهاده ــوز دول ــا  هن ــت، ام نیس

ــد.  ــی کنن ــغ م ــه دری ــان جامع ــان و محروم زحمتکش

ــدات  ــش و تهدی ق داران ــی رشف و چــ ــرض شــهردار ب ــل تع ــران دســتفروش در مقاب کارگ
ــان  ــر زم ــد ه ــق دارن ــتند و ح ــه بایس ــد متحدان ــی توانن ــات م ــی و اطالع ــروی انتظام نی
ــان  ــواده هایش ــی خان ــفره خال ــرای س ــازی ب ــاید چندرغ ــا ش ــد ت ــب کار کنن در روز و ش
ــام و قــت دستفروشــان مخالفــت دارد  تامیــن کننــد. هــر نهــاد دولتــی کــه بــا کار آزاد و 
ــن و  ــان را تامی ــی ش ــای خال ــفره ه ــکن و س ــدون مس ــن زحمتکشــان ب ــت ای ــد معیش بای

ــد.  ــن کن تضمی
بالــغ بــر ده میلیــون انســان در ایــن خــراب شــده ی جمهــوی اســالمی بیکارنــد. مســوول 
ــان  ــواده هایش ــکن و خان ــی مس ــد و ب ــی درآم ــکار و ب ــل بی ــن خی ــت ای ــن معیش تامی
ــه  ــق گفت ــان طب ــه لبن ل ــزب ال ــه رصف ح ــا دالر را  ماهان ــه میلیارده ــی ک ــت؟ دولت کیس
ــد  ــار اس ــای بش ــرای بق ــوریه ب ــرت از آن را در س ــیار بیش ــد و بس ــی کن ــه م ل ــن نرصال حس
ــا و  ــی ه ــن حوث ــعبی و در یم ــد ش ــاش حش ــه ی اوب ــراق هزین ــد و در ع ــی کن ــرج م خ
ــل  ــه در اص ــران ک ــردم ای ــت م ــرا معیش ــد، چ ــی کن ــن م ــان ... را تامی ــتان طالب در افغانس

ــود؟ ــی ش ــن  ــد، تامی ــه ان ــای جامع ــب داراییه صاح
ــی کنیــم. دولــت  ــد دستفروشــی  دستفروشــان مــی گوینــد معیشــت را مــا را تامیــن کنی
ــه داران و مفســدین و محتکــران و اختالســگران، بایــد و موظــف اســت  خدمتگــزار رسمای
معیشــت محرومــان جامعــه را تامیــن کنــد. مــردم شــهرهای ایــران و بخصــوص بازاریــان 
و کســبه ی شــهر کــه هــر روز شــاهد تــالش انســان هــای زیــادی بــه نــام دســتفروش بــرای 
ــد کــه از ایــن  ــز هســتند، مــی تواننــد و انســانیت حکــم مــی کن پیــدا کــردن میلغــی ناچی
ــان نیــروی انتظامــی  قــداران شــهرداری و تفنگچی ــد. نگذارنــد چ زحمتکشــان دفــاع کنن
ــام امیــدش هــر  ــع کســب و کار ناچیــز مــردم محرومــی کــه  و جاسوســان اطالعــات مان

روزه ایــن اســت کــه نــان آن شــبانه روز را تامیــن کنــد، شــوند. 
ایــن مملکــت خــراب شــده، انبــار ذخیــره هــای زیــر زمینــی و درآمدهــای کالن و 
ــه دار  ــه دار و تاجــر و کارخان ــاه کــردن دســت هــر رسمای ــا کوت ــای وســیع اســت. ب داراییه
ــت.  ــن اس ــن و تضمی ــردم تامی ــاه م ــه، رف ــای جامع ــی از داراییه ــی و اطالعات ــاد دولت و نه
ــد گلــوی ایــن جنایتــکاران را بــرای گرفــ حــق انســانی، بــرای تامیــن معیشــت، بــرای  بای
ــای تــرصف شــده را از  ه ــاه و خوشــبختی فــرشد و دارایی ــرای رف ــی آزاد و انســانی و ب زندگ

ــید.  ــرون کش ــان بی گلویش
یــر  ــاز بــه دستفروشــان زحمتکــش بایــد گفــت کــه چــه حفــظ شــغل بخــور و  در آخــر ب
ــودن  ــودن و متحــد ب و چــه فشــار بــر دولــت بــرای تامیــن زندگــی شــان، در گــرو بــا هــم ب

اینــدگان واقعــی شــان اســت.  و وجــود رهــربان و 

         ! ساماندهى مى كنيم   
فرید سالمت

ترس از سرنگونى و شمشير از رو
خط رسمی اطالعیه دفرت كردستان حزب حكمتیست 

ــم مهــرداد طالشــی شــهروند اهــل دیوانــدره را در مــرتوی  در روز ۱۳ بهمــن نیروهــای رژی
ــه  ــد ب ــرتی ۱۱۳ و بع ــه کالن ــدا ب ــاله را در ابت ــرداد۲۱ س ــد. مه ــی کنن ــتگیر م ــران دس ته
ن شــب وی را بــه کالنــرتی شــاپور، مشــهور  ۱۱۵کالنــرتی ۱۱۵ منتقــل مــی کننــد. ســاعت ۱۰هــ

ــد. ــی کنن ــل م ــر شــکنجه، منتق ــگاه بازداشــتیها در زی ــه قتل ب
ــای  ــر شــکنجه ه ــگاه و در زی ــن قتل ــوری اســالمی مهــرداد طالشــی را در ای جــالدان جمه
ــل  ــو منتق ــتان بهارل رس ــه بی ــد وی را ب ــانند و جس ــی رس ــل م ــه قت ــود ب ــیانه خ وحش
ــه  ــن و جنایتکاران ــده ننگی ــل مهــرداد طالشــی جمهــوری اســالمی پرون ــا قت ــد. ب مــی کنن
ــا زندگــی  ــار خــود را ب ــام عی ــت آشــکار و  ــار دیگــر ضدی ــرده و ب ــر ک خــود را ســنگین ت

ــت. ــش گذاش ای ــه  ــی ب ــن وجه ــنیع تری ــه ش ــران ب ــان در ای ــا انس میلیونه
ــکا بــه قتــل و کشــتار و خفقان پلیســی  ــا ات ادامــه حاکمیــت ســیاه بــورژوا اســالمی تنهــا ب
ــر  ــه زی ــرای ب ــرتض ب ــواه و مع ــردم آزادیخ ــته و م ــر گش ــا ب ــت. ورق ام ــده اس ــن ش ممک

ــد! ــرده ان ــزم جــزم ک ــوران اســالمی، ع ــان و جان ــن جانی کشــیدن ای
ــز از  ــرتض، عاج ــردم مع ــا م ــه رو در رو ب ــوان از مقابل ــم نات ــوب رژی ــین رسک ــروز ماش ام
ــه  ــت ب ــه دس ــه، جبونان ــان جامع ــتگان و محروم ــران، بازنشس ــات کارگ ــا اعرتاض ــل ب تقاب
ــا زیــر  ــه قتــل رســاندن آنه ــان و انســانهای آزادیخــواه و ب ــودن جوان ــد. رب ــی میزن آدم ربای
ــن از  ــا ت ــتگیری صده ــودن و دس ــتان و رب ــیخته در کردس ــار گس ــرض افس ــکنجه، تع ش
ــت و  ــاد فضــای وحش ــالش در ایج ــتی، ت ــط زیس ــی و سیاســی و محی ع ــن اجت فعالی
ــم، بلکــه هــراس از  ــه از رس قــدرت رژی ــط موجــود، ن ــدوره و در بطــن رشای پلیســی در این
نزدیــک شــدن روز جــدال نهایــی اســت. جمهــوری اســالمی از وحشــت و تــرس رسنگونــی 
ــرای زهــر  ــت اســالمی ب ــن دوره حاکمی ــرض ای ــالش و تع شمشــیر را از رو بســته اســت. ت
ــت.  ــرتض اس ــردم مع ــردن م ــینی وادار ک ــب نش ــه عق ــی و ب ــردم انقالب ــ از م ــم گرف چش
مــردم مرعــوب نخواهنــد شــد و بیشــرت از همــه جمهــوری اســالمی متوجــه ایــن تحــول در 

ــد. ــود را میزن ــای خ ــت و پاه ــن دس ــده و آخری ــه ش جامع
ــوازن  ــود و ت ــادالت موج ــا و مع ــام فاکتوره ــت.  ــل دوام نیس ــت قاب ــن حاکمی ــه ای ادام
ــک  ــان از ی ــی، نش ــردم انقالب ــر م ــالمی در براب ــوری اس ــف جمه ــدت ضعی ــه ش ــوای ب ق
ــی،  ــالب آت ــداز انق ــرس از چشــم ان ــی دارد. وحشــت و ت ــی و انقالب ع ــق اجت تحــول عمی
ــازات  ــه و مج ــت. روز محاکم ــه اس ــا زدن انداخت ــت و پ ــه دس ــان اســالمی را ب ــم جانی رژی
ــل  ــرم قت ــه ج ــر، ب ــزار نف ــا ه ــدام دهه ــل، اع ــرور، قت ــکنجه، ت ــرم ش ــه ج ــان ب ــن جانی ای

ــت. ــرداد دور نیس ــزاران مه ه

رسمی خط دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۱ بهمن ۹۹ ۹ فوریه ۲۰۲۱



دستمزدها...

یتوانــد طبقــه کارگــر را گرســنه تــر کنــد، امــا تجربــه هفــت تپــه میتوانــد  مصوبــه دســتمزدها 
ایــد.  طبقــه کارگــر را در اصلــی تریــن عرصــه نــربد خــود، حریــص و بلنــد پــرواز و قــوی تــر 
ایــن حقیقــت رشوع پــر شــور قــرن جدیــد،  همزمــان نقطــه پایــان قــرن قبلــی اســت کــه بــا 

خانــه کارگــر و شــوراهای اســالمی بگــور ســپرده میشــوند.  

دستمزدها مردانی با سامسونیت سیاه در ضلع سوم • 

ــف داخلــی و خارجــی حــال و  ــه تولیــد و صنعــت به دالیــل مختل ــت ک ــت ایــن اس واقعی
ــط  ــم توانســت رشای ــا نخواهی ــوق و دســتمزد قطع ــا رشــد حق ــط ب ــد... فق روز خوشــی ندارن
ــت  ــه سال هاس ــت ک ــی اس ــن موضوع ــم و ای ــاد کنی ــز ایج ــران عزی ــرای کارگ ــری ب مطلوب ت
ــص بودجــه مناســب و اجــرای  ــا تخصی ــس محــرتم ب ــم امســال مجل ــده. امیدواری ــول مان مغف
ــان»،  ــدود کارفرمای ــد. («آزادی مح ــی کن ــن موضــوع توجــه عمل ــه ای ــت ب ــط دول ــق توس دقی

ــن ١٣٩٩ ) ــاد، ١٢ بهم ــای اقتص ــایت دنی س

ــدا و  ــه رس و ص ــازی ب ــتمزدها نی ــرات دس ــث مذاک ــان در مثل ــده کارفرمای این ــا،  ــا آهنیه رض
جنجــال نــدارد. کیــف سامســونیت ســیاه رنــگ او محتــوای جــدول و ارقــام و منحنــی هایــی 
ــد.  ــش میران ــه پی ــرا ب ــون و چ ــدون چ ــران را ب ــا در ای ــت کارفرم ــا و موقعی ــه ادعاه اســت ک
ــورژوازی ایــران را در عرصــه ای بــه دوش میکشــد کــه قانــون کار  آقــای رضــا آهنیهــا بیــرق ب
ــه  ــدازد، تســمه نقال ــکار میان ــد ب ــده تولی ــم بــی حقوقــی مطلــق کارگــر را در چــرخ دن و جهن
ــن  ــای ای ــی گوی ندانه کارفرمای ــول اســت. یــک محاســبه ســخاو ــه  ســود و پ بردگــی کارگــر ب
ــک  ــد ی ــده تولی ــام ش ــد از ارزش  ــت درص ــروی کار از هف ــارج  نی ــهم کل مخ ــه س ــت ک اس
یــرود. ایــن رقــم خــود گویــای واقعیتــی بســیار هولنــاک اســت کــه   محصــول صنعتــی فراتــر 
دســتمزدهای نــازل تنهــا بخــش کوچکــی از آنــرا تشــکیل میدهــد. ســاعات کار طوالنــی، اضافــه 
کاریهــا، ایمنــی کار، رشایــط اســتخدامی و اخراجهــا، بیمــه هــا و بازنشســتگی از اجــزای بالفصــل 

ــه کارفرمــا ســپرده شــده اســت.  ــارات خودرسان ــه اختی دســتمزدها اســت کــه در ایــران ب
نــد نشــین  عــی بــورژوازی ایــران بایــد از مناطــق ثرو بــرای شــناخت کاراکــرت و موقعیــت اجت
ــی بســیار  ــب و جــوش صنعت ــاز کــرد، شــتاب و جن ــات لوکــس آغ ــات و خدم و رسســام امکان
ــه  ــد کوچــک و خان ــه هــای تولی ــه را پشــت رس گذاشــت، و رس از صدهــا هــزار بیغول پیرشفت
ــتمزدها  ــرات دس ــه در آورد. مذاک ــادن مرتوک ــاجی و مع ــاده نس ــس افت ــای از نف ای، کارگاهه
بــرای  بــورژوازی  ایــران بــه معنــای واقعــی کلمــه بحثــی بــر رس بقــا، بحثــی بــر رس امتیــازات 
مســتقیم مــادی فــردی و خانوادگــی اســت. کارکــرد ایــن بــورژوازی، موقعیــت و امتیــازات آن 
ــورژوازی  ــر آغشــته اســت.  ب ــه خــون کارگ ــه شــان ب ــد حســابهای بانکــی طبق نن درســت ه
ــروژه داران نفــت و پرتوشــیمی،  ــه ســپاه، پ ــکاران وابســته ب ن ــه، از پی ــب طبق ــران، در قال ای
بنــگاه هــای شــهرداری  تــا رشکتهــای دولتــی و خصوصــی بــا یــک دهــان ایــران را ملــک طلــق 
خــود میخواهنــد. زمیــن و آب و معــادن درســت مثــل کارگــر بــر روی خــاک امــوال آنهــا اســت. 
یــت دولــت و مجلــس بــاز میکنــد. کســی  کارفرمــای ایرانــی بیجــا میکنــد دهــان گالیــه از ح
هســت مخــارج دســتگاه هــای جاسوســی و رسکــوب محیــط هــای کارگــری، مخــارج بازجویــی 
و شــالق، مخــارج انــرت بــازی قــوه قضائیــه در «ورود» بــه پرونــده دزدی و جیــب بــری رســوا 
ــی بــی پایــان  مافیــای کارفرمایــی را  بــه صــورت جلســات  از دســتمزد کارگــران و ماســت مال
«مذاکــرات» بیافزایــد؟ در ایــران مجلــس و قانــون رســمی جــز در خدمــت ســودجویی افســار 
ــی  ــره زندگ ــه شــهادت مشــاهده روزم ا هــر بچــه مدرســه ای ب ــ گســیخته در کار نیســت، ای
میفهمــد، و بــا چشــم و دهــان خــود از مســکن تــا ســفره خانــواده میبلعــد. ایــران بــه تعــداد 
کارگاه هــا و مراکــز تولیــدی دارای دولــت هــای خــود مختــار اســت و مجلــس در ایــران مرجــع 
ــر  ــدن پوســت کارگ ــر در کن ــد و جدیدت ــت مرزهــای جدی ــش و تثبی ــرکار مشــرتک در  پژوه پ
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 

رت بهارســتان گذاشــت.         بایــد بــه حســاب خــود عــ

فصــل دســتمزدها، اگــر شــاخص تنهــا یــک چیــز باشــد، آن اینســت کــه طبقــه کارگــر در ایــران 
چگونــه رشیــان هــای جامعــه را در کنــرتل خــود دارد. اقتصــاد، دولــت و تولیــد همــه هیبــت 

هیوالیــی در محــارصه خطــر اتحــاد و اعــرتاض و اعتصــاب بــه خــود می پیچــد. 
ــه خمیــر مایــه اتحــاد  وقــت آنســت کــه طبقــه کارگــر از بــورژوازی بیامــوزد. دســتمزدها را ب
مراکــز بــزرگ و کوچــک تبدیــل ســازد. منافــع خــرد و صنفــی و محلــی خــود را فــدای مصالــح 
ــام ســال تــرسی دهــد و از هــر مــورد، نــربدی بــر رس  جمعــی ســازد. نــربد دســتمزدها را بــه 

مــرگ و زندگــی بســازد. 


