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ای رخ نخواھد داد،  معجزه
 استبداد پابرجاست

 
ھای زحمتکش و  مادام که طبقه کارگر و توده

ستمديده مردم ايران به آن مرحله از آمادگی برای 
سرنگونی نظم موجود نرسيده باشند، ارتجاع 
حاکم ھمواره ت;ش خواھد کرد با برپايی 

ھا نام انتخابات نھاده  ھايی که بر آن بازی شب خيمه
شده، نظم حاکم را پابرجا و توده مردم را طرفدار 

ای و  اين واقعيت را خامنه.  اين نظم معرفی کند
ديگر سران و مقامات جمھوری اس;می آشکارا 
ابراز داشته که ھدف از انتخابات در نظم 
استبدادی موجود، چيزی جز تأييد دولت دينی 

  از ھمين روست.  جمھوری اس;می نبوده و نيست
ای شرکت در انتخابات را بيمه کردن  که خامنه

اصط;ح  ھياھوی اخير به.  نامد دولت دينی می
انتخاباتی جبھه متحد ارتجاع، متشکل از 

گرايان و  گرايان، اص;ح گرايان، اعتدال اصول
ھا از نمونه امپرياليسم  المللی آن پشتيبانان بين

آمريکا و انگليس، بر سر پيروزی اين يا آن دسته 
ارتجاع، اين يا آن طرفدار استبداد، نيز چيز 
ديگری جز ت;ش برای رونق بخشيدن به 

ھای ھميشگی و جلوه دادن موقعيت  بازی شب خيمه
ويژه پس از  مستحکم جمھوری اس;می، به

ای و تسليم در  نشينی بر سر پرونده ھسته عقب
 .ھای جھانی نبود برابر قدرت

 سال از استقرار ٣٧اکنون ديگر پس از گذشت 
جمھوری اس;می، کسی بايد بيش از آن کودن و 
نادان باشد که معنای انتخابات در جمھوری 
اس;می را نداند و ھدف رژيم را از برپايی اين 

رغم اين  وجود و به بااين.  ھا نشناسد بازی شب خيمه
ترين موازين و  واقعيت که در ايران حتی ابتدايی
ھای پارلمانی  معيارھای انتخاباتی دمکراسی

تر،  بورژوائی ھم وجود ندارد و به بيانی صريح
زنند و ھرچند سال  انتصابات را انتخابات جا می

بار، شورای نگھبان، تعدادی از سرسپردگان  يک
گويد شما  کند و به مردم می رژيم را گزين می

عنوان نماينده  ھا افرادی را به توانيد از ميان آن می
جمھوری انتخاب کنيد، علت چيست که  يا رئيس

بازی شرکت  شب ھايی از مردم در اين خيمه گروه
 کنند و اين مردم که ھستند؟  می

که به اين مسئله پرداخته شود، به اين  پيش از آن
کنيم که گرچه در يک رژيم  نکته اشاره

ھای  ديکتاتوری عريان، توده مردم از آزادی
اند و حق انتخاب شدن و انتخاب  سياسی محروم

  ھا سلب شده است، اين بدان کردن آزادانه از آن
معنا نيست که طبقه حاکم نيز از آزادی محروم 

حسب شکلی که نظم استبدادی  باشد، بلکه بايد به
در شرايط معين زمانی و مکانی، به خود 

ھايی برای ابراز نظرات،  گيرد، مکانيسم می
ھا و رعايت منافع و مصالح اقتصادی و  رقابت

دار  ھای طبقه حاکم سرمايه سياسی فراکسيون
 . وجود داشته باشد

گرامی باد ھشت مارس  
 روز جھانی زن

 
سوسياليسم يگانه راه 

 برای برابری
 

، در دومين کنفرانس ١٩١٠در آگوست سال 
المللی زنان سوسياليست که در جنب ھشتمين  بين

) دانمارک(در کپنھاگ )  دوم(کنگره انترناسيونال 
برگزار گرديد، به پيشنھاد ک;را زتکين کمونيست 

ی آلمانی که خواستار تعيين روزی به  برجسته
 مارس به ٨عنوان روز جھانی زن  شده بود، 
انتخاب اين .عنوان روز جھانی زن پذيرفته شد

 زنان ١٩٠٨ مارس ٨رو بود که در  روز ازآن
سوسياليست آمريکائی به خاطر حق رأی، 
تظاھرات وسيعی را درشھر نيويورک سازمان 

 .داده بودند
 مارس به عنوان روز ٨تنھا چند سال iزم بود تا 

جھانی زن فراگير شده و در بسياری از کشورھا، 
زنان کارگر، انق;بی و کمونيست اين روز را به 
روز مبارزه برای برابری زنان با مردان در 

 

گر بدين سان زيست 
 ...بايدپاک
 

اسفند روز ٢۵داشت  درگرامی(
 )باختگان فدايی جان

 
 گر بدين سان زيست بايد پاک

 من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود، چون کوه
 !يادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک

 
، برای سازمان ما، نماد "فشانان فدايی جان"روز 

استقامت و پايداری رفقائی است که تا واپسين 
خواھانه و  لحظات عمر خود در راه اھداف آزادی

سوسياليستی سازمان با دشمن طبقاتی نبرد کردند 
 .و جان باختند

 اسفند، ٢۵رو،  کنفرانس دوم سازمان، از آندر
گذاری شد، که  نام"  باختگان فدايی جان"روز 

ھا کادر برجسته  تعدادی از رفقای رھبری و ده
سازمان در نبرد عليه جنايتکاران جمھوری 

تر روزی را  اما در تقويم، کم.  اس;می جان باختند
توان يافت که يک يا چند رفيق فدايی، چه به  می

دست دژخيمان رژيم شاه، چه به دست 

 ست حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی

 روستايی که تمام مردانش اعدام شده اند
 

شنيدن اين خبر ھولناک و اينکه تمام مردان يک روستا جملگی اعدام شده اند، ھمانند پتکی بر سر آدم 
فرود می آيد، نفس را در سينه حبس می کند، بغض را در گلو می نشاند، درماندگی و استيصال کودکان و 

 . زنان اين روستا را در پس چنين جور و جنايتی که بر آنان رفته است، به تصوير می کشد
ترديدی نيست که ذھن ھرکسی با شنيدن اين خبر بی درنگ به سوی جنايات گروه اس;می داعش و 

چرا که در يکی دو سال گذشته شنيدن .  اقدامات قرون وسطايی آنان در سوريه و عراق کشيده می شود
اخباری از اين دست بخش iينفکی از اقدامات روزانه داعش و داعشيان در سرزمين ھای تحت حکومت 

جناياتی که عموما برگرفته از اعتقادات مذھبی، متون فقھی و بنيان ھای اس;می ست، که . شان بوده است
با ورود .  در سال ھای اخير ھمانند اختاپوسی ھزار سر بر جان و زندگی مردم منطقه چنگ انداخته است

به متن خبر اما ، نه تنھا رد پايی از داعش و داعشيان  نيست، بلکه در کمال حيرت و بھت در می يابی 
اين جنايت ھولناک در محدوده حاکميت نظام جمھوری اس;می و به دستور دستگاه قضايی ھيئت حاکمه 

و نيروھای مخالف رژيم نيستند، "  ضد انق;ب"مھمتر اينکه، منبع خبر نيز نه تنھا .  ايران رخ داده است
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  ٨درصفحه 
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١از صفحه   

 ای رخ نخواھد داد، استبداد پابرجاست معجزه

ھای  فقط فراکسيون لذا در ايران نيز، نه
بورژوازی، ابزارھای متعددی برای بيان آزادانه 
عقايد و نظرات خود در اختياردارند، بلکه ھمين 

ای است  ھای انتخاباتی نيز وسيله بازی شب خيمه
تواند در جريان آن، نظرات و  که ھر يک می

مواضع خود را ابراز دارد، توازن درون طبقاتی 
و قدرت سياسی خود را محک بزند و از طريق 
آن منافع اقتصادی و سياسی ويژه خود را دنبال 

 .کند و از آن سود ببرد
جمھوری دولت  نژاد رئيس ای که احمدی در دوره

دينی و مجلس ارتجاع اس;می نيز در اختيار 
ھای وابسته به اين  گرايان بود، فراکسيون اصول

جناح، حداکثر امکانات و منافع اقتصادی و 
سياسی را نصيب خود کردند و بيشترين سھم از 

ھای کشور و حاصل  غارت و چپاول ثروت
. ھا شد ھای کارگر نصيب آن دسترنج توده

، فرصتی ٩٢انتخابات رياست جمھوری سال 
ھای رقيب پديد آورد که با به کرسی  برای جناح

جمھوری جديد،  نشاندن روحانی در سمت رئيس
بخشی از امکانات اقتصادی و سياسی را از 

گرايان  ھای وابسته به اصول چنگ فراکسيون
درآورند و نوبت چپاول و غارت طرفداران 

. فرارسيد"  طلبان اص;ح"رفسنجانی و 
ھا متضمن ھمين  مجلس نيز برای آن"  انتخابات"

 .منافع است
ھای بورژوازی ايران ھر يک حاميان  اما جناح 

ھای  المللی خود را از ميان قدرت و متحدان بين
حسب  ھا نيز به امپرياليست جھان دارند که آن

منافع اقتصادی و سياسی خود، حامی اين يا آن 
جناح بورژوازی ايران ھستند و در جريان خيمه 

ھای انتخاباتی رژيم به نفع اين يا آن  شب بازی
اگر در دوره .  شوند جناح وارد ماجرا می

نژاد عمدتاً روسيه و چين متحدان جناح  احمدی
ھا  شدند و اين قدرت گرا محسوب می اصول

بيشترين منافع اقتصادی و سياسی را در ايران 
گرايان  ھای موسوم به اعتدال داشتند، فراکسيون

" طلب اص;ح"روحانی و نيز   –رفسنجانی 
ھای آمريکايی  بيشترين نزديکی را با امپرياليست

و انگليسی و نيز اتحاديه اروپا دارند و از حمايت 
از ھمين روست که اين .  ھا برخوردارند آن

بازی انتخاباتی  شب ھا در جريان خيمه قدرت
تلويزيون و ديگر امکانات   –اخير، راديو 

ھا قراردادند و  تبليغاتی خود را در خدمت آن
جناح رقيب، ھياھوی ليست انگليسی را به راه 

 .انداخت
ھای  بازی شب پس روشن است که ھمين خيمه

ھای  ای است تا ھر يک از جناح انتخاباتی وسيله
ھای  دار ايران و قدرت طبقه حاکم سرمايه

امپرياليست از طريق آن بتوانند کفه ترازو را در 
جھت منافع اقتصادی و سياسی خود سنگين کنند 

ھای  و بيشترين سھم را از غارت و چپاول ثروت
کشور و تصاحب حاصل دسترنج طبقه کارگر، 

ھا در  از ھمين رو است که آن.  عايد خود سازند
اين دوره نيز، تمام نيرو و امکانات خود را برای 

 . غلبه بر يکديگر بسيج کردند
چه نتايجی برای طرفين به "  انتخابات"ببينيم اين 
 .بار آورد

که در دوره پنجم مجلس خبرگان،  با توجه به اين
ای وجود دارد، ائت;ف  احتمال مرگ خامنه

"-رفسنجانی  ت;ش نمود که "  طلب اص;ح 
موقعيت خود را در اين مجلس ارتجاع بھبود 
بخشد، حتی چنانچه بتواند، جناح رقيب را از 

ای، با  اکثريت بيندازد، تا در شرايط مرگ خامنه
ای از درون خود، جايگاه  جايگزين کردن مھره

گرچه .  برتر را در ھيئت حاکمه به دست آورد
اين ائت;ف توانست موقعيت خود را در اين مرکز 
ارتجاع بھبود بخشد، اما اکثريت قاطع آن ھمچنان 

در مجلس .  در دست جناح رقيب باقی ماند
ارتجاع اس;می نيز اين ائت;ف توانست به شکل 

ھای اين مجلس را از دست  ای کرسی م;حظه قابل
جناح رقيب خارج سازد، اما تا جايی که آراء 

رشد که ھنوز   شده است، چنين به نظر می اع;م
ھذا نه  مع.  گرا در اکثريت است جناح اصول

اکثريتی مانند گذشته بلکه اکثريتی  شکننده و 
نوعی توازن در اين "  انتخابات"با اين .  ناپايدار

فقط مطلوب  گرفته است که نه مجلس ارتجاع شکل
ھا نيست، بلکه سرمنشأ ب;  يک از جناح ھيچ

با اين .  تصميمی و اخت;فات جدی آتی خواھد بود
توازن، معضل طرفين در اين است که بدون 

تواند در  ھا، ھيچ تصميمی نمی توافق و سازش آن
اين درست .  مجلس ارتجاع اس;می، گرفته شود

ويژه آخوند روحانی  خ;ف آن چيزی ست که به
 .خواستار آن بود
ھای ھيئت  برای جناح"  انتخابات"اين از نتايج 

 .حاکمه
گونه که جارچيان رژيم استبداد مذھبی  اما آيا آن

دادند، اين  در اين چند ھفته گذشته وعده می
بازی و نتايج آن نفعی ھم برای توده  شب خيمه

ھا  ترين مطالبات آن مردم و تحقق ولو جزئی
 خواھد داشت؟

آنچه برای اکثريت بزرگ مردم ايران حائز 
اھميت است، بھبود وضعيت وخيم مادی و 

تنھا  از اين بابت نه.  ھاست معيشتی کنونی آن
تغييری در اوضاع رخ نخواھد داد، بلکه بالعکس 

ويژه شرايط مادی و معيشتی طبقه کارگر  به
ھم صرفاً در اين  علت آن.  تر خواھد شد وخيم

گونه که  نيست که روحانی و کابينه او ھمان
حلی برای  اند، راه وضوح نشان داده تاکنون به

بحران اقتصادی ندارند و بار ادامه اين بحران 
ھمچنان بر دوش کارگران خواھد بود، بلکه او 
اکنون به اتکاء تعداد بيشتری از طرفدار خود در 

بازی  شب برداری از خيمه مجلس ارتجاع و بھره
انتخاباتی، ت;ش خواھد کرد، سياست نئوليبرال 

سياستی که به گواه .  پرواتر پيش ببرد را بی
تجربه متجاوز از دو دھه گذشته، مدام شرايط 

ھای زحمتکش را  زندگی طبقه کارگر و توده
درنتيجه ھمين سياست است .  تر کرده است وخيم

که سطح معيشت توده کارگر مدام تنزل کرده 
. اند يافته دستمزدھای واقعی پيوسته کاھش.  است

. وحقوق کارگری لگدمال شده است ھرگونه حق
درنتيجه اين سياست اقتصادی است که فقر در 

ای به خود گرفته  سابقه جامعه ايران ابعاد بی
ھای ناشی از اين  سازی درنتيجه خصوصی.  است

رقم .  اند گروه اخراج شده سياست، کارگران گروه

. بيکاران به حدود ده ميليون رسيده است
سازی افسارگسيخته در دوره روحانی  خصوصی
ای رسيده که چيزی نمانده، بھداشت،  به مرحله

سازی  درمان و آموزش ھم کام;ً خصوصی
سياست نئوليبرال روحانی آنچه به بار .  شوند

آورده، انباشت و تجمع ھرچه بيشترسرمايه و 
دار و ثروتمند  مشت سرمايه ثروت در دست يک

گاه iاقل در طول صدسال اخير،  ھيچ.  انگل است
شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران ھمانند دوره 

ادامه اين .  زمامداری روحانی عميق نبوده است
سياست که مورد تأييد و حمايت جناح رقيب نيز 
ھست، جز تشديد فقر، بيکاری و گرسنگی 

 . ای در پی نخواھد داشت نتيجه
اما اگر در عرصه اقتصادی جز وخامت بيشتر 

گونه که  اندازی وجود ندارد، آيا آن اوضاع، چشم
رژيم در جريان تبليغات "  طلب اص;ح"نمايندگان 

کردند، اکنون  بازی انتخاباتی ادعا می شب خيمه
اين امکان ھست که با افزايش کميت طرفداران 

در مجلس "  گرا اعتدال"و "  طلب اص;ح"ائت;ف 
ارتجاع، چيزی از مطالبات دمکراتيک مردم 
تحقق يابد يا از دامنه اختناق و سرکوب iاقل 

 اندکی کاسته شود؟
در اين عرصه نيز اگر سرکوب و اختناق تشديد 

سرايی است که  ياوه.  نشود، کمتر ھم نخواھد شد
باوجود استبداد دولت مذھبی و ديکتاتوری عريان 

دار حاکم بر ايران، کسی از آزادی،  طبقه سرمايه
دمکراسی، حقوق دمکراتيک مردم، و از اين 

گونه  دولت مذھبی، ھيچ.  مقوiت سخن  بگويد
خواھانه  قرابتی و سرسازشی با مطالبات آزادی

بالعکس، دولت مذھبی، دشمن .  مردم ندارد
افرادی که .  آزادی، رژيم اختناق و سرکوب است

ھا و نھادھای دستگاه دولتی قرار  در رأس ارگان
اند،  اصط;ح مجلس دارند و يا نمايندگان به

ھا ھمگی تابع  آن.  اند پاسداران دولت استبدادی
عنوان دين سرکوبگر  اند، به اس;م به فقيه ولی

دولتی باور دارند، قانون اساسی جمھوری 
اس;می و تمام قوانين و مقررات ضد انسانی 

وچرا مورد تأييد  چون جمھوری اس;می بی
کسانی ھستند که در  اينان ھمگی .  ھاست آن

سرکوب و کشتار و اسارت مردم ايران نقش 
از ھمين روست که مورد تأييد .  داشته و دارند

شورای نگھبان نظم استبدادی قرارگرفته و يا 
ھای  وعده.  اند شده ای منصوب مستقيماً توسط خامنه

. سه سال پيش آخوند روحانی فراموش نشده است
برخی افراد ناآگاه و نادان باور داشتند که او به 

خواھانه عمل خواھد  اصط;ح آزادی ھای به وعده
اما آنچه در عمل رخ داد نه حتی کاسته .  کرد

شدن از دامنه اختناق و سرکوب، بلکه تشديد آن 
ھا مملو است از افرادی که صرفاً به  زندان.  بود

کارگرانی .  اند خاطر عقايدشان به بند کشيده شده
شان به  که به خاطر دفاع از منافع صنفی

بيشترين تعداد .  اند شده ھای طوiنی محکوم حبس
ھا در ايران در ھمين دوران رياست  اعدام

. جمھوری آخوند روحانی صورت گرفته است
ھای کسی که در  رأس  حاi اگر نتيجه وعده

دستگاه اجرايی رژيم قرار دارد، بر اين منوال 
ھای چند مرتجع مجلس  بوده است، تکليف وعده

زمانی که در "  طلبان اص;ح. "نشين روشن است
دوران خاتمی اکثريت مجلس را ھم در اختيار 
داشته، نتوانستند حتی يک گام جزئی در جھت 

٩درصفحه   
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۴درصفحه   

ھای اقتصادی، اجتماعی و  تمامی عرصه
 .سياسی تبديل کنند

ھا کسب حق رای برای زنان به  در آن سال
عنوان يک خواست سياسی، يکی از 

 ٨ھای مھمی بود که در اعتراضات  خواست
گرديد و  مارس از سوی زنان مطرح می

زنان سوسياليست در اين مبارزه پيشتاز 
چه ما امروز به عنوان  در واقع آن.  بودند

کنيم، و ساiنه  روز جھانی زن از آن ياد می
ھا زن از سرتاسر جھان را با خواست  ميليون

اش با  کشاند، شعله ھا می برابری به خيابان
مبارزات کارگران زن و زنان کمونيست و 

ھا با مبارزات خود  آن.  انق;بی فروزان شد
اين روز را به روز دادخواھی زنان کارگر 

داری در  و زحمتکش عليه نظام سرمايه
 .سرتاسر جھان تبديل کردند

ترين  ترين و برجسته در ايران اما بزرگ
اعتراض زنان به روز جھانی زن در سال 

سالی که ھزاران زن در .  گردد  برمی۵٧
ھای  اعتراض به حجاب اجباری خيابان

تھران را تسخير کرده و حکومت اس;می به 
رھبری خمينی را که در آغاز کار بود، 

اما چه شده .  نشينی ساختند مجبور به عقب
 سال از ٣٧است که امروز و پس از گذشت 

ی  آن روز باشکوه، زنان در زير سلطه
کنند که جدا از تشديد  حکومتی زندگی می

ی اقتصادی  ھای جنسيتی در عرصه نابرابری
ترين حقوق  ھا را از بديھی و سياسی آن

 !شان نيز محروم کرده است؟ اجتماعی
چرا جنبش زنان که برابری زن و مرد را 
فرياد زند، تضعيف وازنقش آن کاسته شده 

در واقع ارتباط تنگاتنگی با بدتر !  است؟
شدن وضعيت زنان با نبود جنبش برابری 

ھنگامی که جنبش .  ی زنان وجود دارد طلبانه
ی زنان در سکوت فرو رفت  برابری طلبانه

و خاموش گرديد، فرصت برای 
داران و دولت دينی حامی مناسبات  سرمايه

مسلط فراھم گرديد تا بيش از پيش حقوق 
 .زنان را نقض کنند

امروز بسياری از زنان کارگر حتا از حداقل 
ھم در شرايطی که  دستمزد محروم ھستند، آن

بسياری از آنان مجبور به کار بيش از 
. شوند ساعات معين شده در قانون کار می

ترين معض;ت زنان  بيکاری يکی از بزرگ
در حالی که حدود نيمی از .  شده است

تحصيلکردگان دانشگاھی زن ھستند، 
ھا امکان ورود به بازار کار  بسياری از آن

ھمين وسعت .  اند نشين شده را نيافته و خانه
بيکاری در ميان زنان است که باعث شده تا 

بری و سوء  داران حداکثر بھره سرمايه
. استفاده را از نيروی کار زنان ببرند

براساس گزارش مرکز آمار ايران، سھم 

 ٩٠زنان شاغل به نسبت کل شاغلين در سال 
 .  درصد بوده است١٠تنھا کمی بيش از 

در حالی که حدود سه ميليون زن سرپرست 
خانوار در کشور وجود دارد، اما براساس 

ھا بيکار ھستند و   درصد آن٨۵آمار رسمی 
به .  برند در بدترين وضعيت معيشتی بسر می

 .ھا فقيرترين فقرا ھستند بيان ديگر آن
ی سياسی اگرچه به صورت  در عرصه

واقعی زنان کارگر و زحمتکش مانند مردان 
کارگر و زحمتکش از ھيچ حقوقی 

باشند؛ اما جدا از اين  برخوردار نمی
موضوع، زنان به طور عموم، حتا به 
صورت رسمی و براساس قوانين کشور که 
منبعث از اس;م ھستند، از داشتن برخی از 

ھا نه تنھا  آن.  باشند مشاغل محروم می
ھای  توانند سھمی از برخی پست نمی

که حتا حق ندارند  حکومتی داشته باشند، بل
قاضی بشوند، موضوعی که تنھا در تک 

ھايی از کشورھای اس;می شاھد آن  نمونه
 .ھستيم

چنين از بسياری از حقوق اجتماعی  زنان ھم
ھا نه حق سرپرستی  خود محروم ھستند، آن

فرزند خود را دارند و نه حق انتخاب نوع 
زنان حتا بدون اجازه ھمسر اجازه .  پوشش

که اين  ترک کشور را نيز ندارند و جالب آن
موضوع چند ماه پيش برای کاپيتان تيم 
فوتسال زنان ايران رخ داد و او نتوانست تيم 
فوتسال را به دليل مخالفت ھمسر خود در 

 .مسابقات آسيايی ھمراھی کند
اما ھمين زنان نه تنھا در پيروزی قيام و 
سرنگونی رژيم سلطنتی نقشی غيرقابل 
انکار داشتند که پس از روی کار آمدن 

ھا در امور  حکومت اس;می، مشارکت آن
حضور .  تر شد سياسی و اجتماعی پُر رنگ

زنان در مبارزه که پيش از قيام در برخی از 
ھای مخفی از جمله سازمان  سازمان
ھای فدايی خلق آغاز و رفته رفته حتا  چريک

بيشتر شده بود، با آزادی حاصل از قيام 
ھای  ای در فعاليت ھا، در سطحی توده توده

زنان .  ھا تبلور يافت سياسی و اجتماعی آن
انق;بی و راديکال پا به پای ھمرزمان 
مردشان به مبارزه با ارتجاع اس;می 

ھای راديکال زنان شکل  برخاسته و سازمان
ھا  در بسياری از چھارراه.  گرفته بود

ديدی که نشريات  دختران جوانی را می
ھای چپ و راديکال را در دست  سازمان

شان  ھای گرفته و يا در توضيح اط;عيه
زنان و دختران .  فعاiنه حضور داشتند

چون کانون مستقل  ھايی ھم مبارز در تشکل
ھای دانشجويی و  معلمان و يا تشکل

چون پيشگام حضور موثری  آموزی ھم دانش
 .داشتند

حکومت اس;می که موقعيت و حيات خود را 
گيری از فضای  ديد، با بھره در خطر می

حاصل از جنگ ايران و عراق، سرکوب 
ھای چپ و انق;بی را که  سراسری سازمان

به خطری بالقوه برای حکومت تبديل شده 
ھای  در سال.  بودند، در دستور کار قرار داد

ھا  اول پس از قيام در بسياری از کارخانه
کارگران پيشرو حضور داشته و به 

اما .  زدند ھای علنی و مخفی دست می فعاليت
ھای سياسی که به طور  با سرکوب سازمان

 سال طول کشيد، رژيم اس;می ۴عمده حدود 
ھا را با کارگران و ديگر  ارتباط اين سازمان

زحمتکشان جامعه از جمله زنان کارگر و 
ھای راديکال  سازمان.  زحمتکش قطع نمود

زنان نيز امکان ادامه فعاليت نيافته و در 
فضای کشتار و سرکوب مجبور به ترک 

اما در اين .  فعاليت شده و راھی تبعيد شدند
ميان دختران و زنان بسياری نيز بودند که 
در دستان رژيم اسير شده و به دليل عقايد و 

شان اعدام و يا زندانی  ھای سياسی فعاليت
در حالی که در طول حاکميت .  شدند

جدا از زنانی که در نبرد   -محمدرضا شاه 
تنھا دو زندانی سياسی   -فشاندند  مسلحانه جان

رفقا اعظم روحی آھنگران از (زن 
زاده  ھای فدايی خلق و منيژه اشرف چريک

اعدام )  کرمانی از بخش منشعب مجاھدين
ھا   روزانه ده۶٠شده بودند، در تابستان سال 
ھای اعدام سپرده  دختر و زن جوان به جوخه

 نيز بسياری از ۶٧شدند و در تابستان سال 
عام  ھا در زندان بودند، قتل ھا که سال آن

 .شدند
اعدام و به بند کشيدن زنان و دختران در اين 

ای شدن فعاليت  ی توده ابعاد وسيع نتيجه
سياسی زنان و دختران بود که بخش بزرگی 

ھا از ميان کارگران و زحمتکشان بوده  از آن
 .ھا برخاسته بودند و يا از اين خانواده

ھا و در حالی که  بعد از سرکوب آن سال
ھای اعتراضی از جمله کارگری و  جنبش

 رفته رفته شکل ٧٠ی  دانشجويی در دھه
گرفتند، جنبشی تحت عنوان زنان نيز  می

" سکوiر"شکل گرفت که در ابتدا ادعای 
اما اين جنبش از ھمان آغاز .  بودن داشت

علت آن نيز .  خاصيت بود جنبشی ناکارا و بی
اين گروه از زنان به عمد .  روشن بود

ھای زنان،  ترين خواست ترين و عمومی مھم
يعنی زنان کارگر و زحمتکش را ناديده 

کردند که  ھايی را مطرح می گرفته و خواست
ی زنان کارگر و  توانست توده کمتر می

زحمتکش را ترغيب به ورود به ميدان 
ھا که عموما  البته اين خواست.  مبارزه کند

اش بر برابری حقوقی بود، از  گيری سمت
ھای زنان روشنفکر متعلق  ترين خواست مھم

به اقشار ميانی جامعه بودند و اين گروه 
توانست با توجه به موقعيت اجتماعی خود،  

در ميان جوانان دانشجو تاثيرگذار باشد و 
اش  ھای خيابانی شعارھا و برخی از فراخوان

١از صفحه   
 گرامی باد ھشت مارس روز جھانی زن
 سوسياليسم يگانه راه برای برابری
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٣از صفحه   

 گرامی باد ھشت مارس روز جھانی زن
 سوسياليسم يگانه راه برای برابری

کردند و برخی به کار پاره وقت روی 
شان نگاھداری  ھای  آوردند تا بتوانند از بچه

چرا که در غير اين صورت بخش .  کنند
ھا برای  بزرگی از دستمزد و حقوق آن

در اين .  شد ی مھدکودک خرج می ھزينه
کشورھا برخی از زنانی که به پيشرفت 
کاری خود توجه ويژه دارند حتا از بچه 

 به  ھا ھمه اين.  کنند دارشدن، خودداری می
داری  ی سرمايه دليل اين است که در جامعه

بين کار خصوصی و کار اجتماعی تفکيک 
 .بوجود آمده است

اما جامعه سوسياليستی به اين تضاد و 
تفکيک با اجتماعی کردن وظايف خانگی که 

. دھد ی زنان گذاشته شده پايان می برعھده
چنين برابری  ی سوسياليستی ھم جامعه

اقتصادی، حقوقی، سياسی و اجتماعی زنان 
زنان و مردان .  کند و مردان را تضمين می

در ازای کار برابر درآمدی برابر خواھند 
اساسا سخن از ساختمان سوسياليسم .  داشت

ھا  بدون برابری زن و مرد در تمامی عرصه
 .باشد معنا می بی

سازمان ما براين اعتقاد است که برابری 
کامل و ھمه جانبه زن و مرد درسوسيالسيم 
تحقق خواھد يافت اما به عنوان يک مطالبه 
فوری خواھان برابری حقوقی، سياسی و 

ی  در برنامه.  اجتماعی زن و مرد است
سازمان ما نيز به عنوان يک سازمان 
کمونيست در رابطه با اقدامات فوری 
حکومت شورايی، به دليل اھميت برابری 

ھا  جنسيتی زنان و مردان در تمامی عرصه
گيری و پيشبرد ساختمان  در شکل

سوسياليسم، بر اقداماتی چند تاکيد شده است 
تا اين برابری به فوريت رنگ واقعيت به 

 .خود بگيرد
چون دستمزد برابر در ازای کار  اقداماتی ھم

ی  برابر، لغو تمامی قوانين ضد زن در زمينه
ط;ق، ارث، سرپرستی فرزند، حجاب 
اجباری، سقط جنين، انتخاب ھمسر، 

حکومت شورايی با .  مسافرت و مانند آن
انجام اين اقدامات فوری بايد بتواند زمينه را 
برای باi رفتن موقعيت سياسی و اقتصادی 
زنان در جامعه فراھم سازد تا برابری 

 .جنسيتی نه در حرف که در عمل تحقق يابد
 
 
  
 
 
 

خود را جنبش زنان کارگر و زحمتکش 
طور که در ميان مردان نيز  ھمان.  بنامد

بورژوای مرفه ضد انق;ب  بورژوا و يا خرده
. داريم در مورد زنان نيز به ھمين گونه است
ی  درست است که تمام زنان در جامعه

داری و آن ھم از نوع دينی  مردساiر سرمايه
کنند اما اخت;فات و گرايش  زندگی می

گيری  طبقاتی ھميشه حرف اول را در سمت
ی ساليان  زنان خواھد زد و اين را تجربه

 .کند اخير به ما ثابت می
تواند برای برابری جنسيتی  تنھا جنبشی می

ھای اقتصادی، سياسی،  در تمامی عرصه
حقوقی و اجتماعی مبارزه کند که زبان 
گويای زنان کارگر و زحمتکش باشد، 

ی کارگر بوده و  جنبشی که متحد طبيعی طبقه
ای سوسياليستی مبارزه کند  برای ايجاد جامعه

گونه که در ابتدای اين  و اين را نيز ھمان
 .نوشتار آمد، تاريخ ثابت کرده است

ست که با  داری ی سرمايه اساسا اين جامعه
تفکيک کار خصوصی و کار اجتماعی، 
موجبات استثمار و ستم دو گانه بر زنان 

از سويی زنان .  کارگر را فراھم ساخت
داری شدند  محکوم به انجام کار خانگی و بچه

و از سوی ديگر به دليل نياز مناسبات 
داری به نيروی کار ارزان زنان،  سرمايه

. ی کار اجتماعی کشاند ھا را به عرصه آن
کار خصوصی در واقع کار بدون مزد و 

 .ی زنان گذاشته شد مواجبی بود که برعھده
جالب است که ھم اکنون حتا در جوامع 

داری پيشرفته، حقوق و دستمزد زنان  سرمايه
برای کار برابر با مردان به طور متوسط 

ھای اخير با   درصد کمتر است و در سال٢٠
ھای اقتصادی  در پيش گرفتن سياست

ھای دولتی به پدران و  رياضتی، کمک
شان را در طول روز به  مادرانی که فرزندان

سپاردند، کاھش يافت و در  مھد کودک می
اين ميان عموما اين مادران بودند که به دليل 
دستمزد کمتر، برخی، شغل خود را رھا 

با روحيه مبارزه جويی جوانان که در زير 
سايه سکوت و سرکوب منتظر فرصتی 

) دختران(جوانان .  خوانی پيدا کرد بودند، ھم
دانشجو بدنبال فضايی برای تنفس بودند و 

ھا اين فضای  توانست به آن اين جنبش می
رو بود که اين  تنفسی را بدھد و از ھمين

جريان توانست در ميان اين گروه از جوانان 
 .خواھانی پيدا کند

اما ھمين ضعف اساسی اين حرکت بود که 
" سکوiر"باعث شد تا اين زنان به اصط;ح 
ھای حقوقی  رفته رفته حتا از برخی خواست

روی  نشينی کرده و به دنباله زنان نيز عقب
طلبان حکومتی کشيده  محض از اص;ح

که کارشان به جايی رسيد که در  تا اين.  شوند
انتخابات رياست جمھوری روحانی جلساتی 

ھمراه با "  انديشی نشست ھم"تحت عنوان 
طلب برگزار کردند و سقف  زنان اص;ح

شان مشارکت زنان در قدرت و  ھای خواست
ی اس;می  طرح لوايحی در مجلس مردانه
ھم در  آن(برای رفع تبعيض حقوقی 

ھا و  آن.  شد)  ھايی محدود عرصه
شان در انتخابات اخير مجلس  ھای ھمپالگی

نيز سعی کردند از ھمان ابتدا با شعارھای 
ی  ی مردانه تغيير چھره"چون  دروغينی ھم

ھای رای  زنان را به پای صندوق"  مجلس
 . بکشانند

البته اين گروه از زنان به يکباره از آسمان 
رشد اين جريان ريشه در .  نازل نشده بودند

تغييراتی داشت که در آرايش طبقاتی جامعه 
ھای  با پايان جنگ و در پيش گرفتن سياست

از جمله . نئوليبرالی اقتصادی بوجود آمده بود
اين تغييرات تغيير کّمی بورژوازی و خرده 
بورژوازی مدرن بود که تحت تاثير 

ھای اقتصادی آن دوران رشد کرده و  سياست
ھمراه با رشد خود خواستار سھم بيشتری در 

جمھوری خاتمی  قدرت شده بودند و رياست
در حالی که .  ی ھمين شرايط بود نتيجه
ھای اصلی قدرت خواستار  ارگان

جمھوری ناطق نوری بودند، اين  رياست
جريان با موقعيتی که به دست آورده بود 

جمھوری خاتمی سھم خود  توانست با رياست
از قدرت را در آن مقطع افزايش داده و 
بويژه با روی کار آمدن مجلس ششم، 

ھای خود به  ھايی در راستای سياست رفرم
اجرا درآورد که در نھايت منجر به تقويت 

ھر چند که .  بيشتر ھمين اقشار اجتماعی شد
در ادامه و در مقطعی دوباره اين قدرت از 

ھا  اما ھر بار که قدرت از آن. ھا گرفته شد آن
گرفته شد به شکلی ديگر به قدرت خزيدند 

 و مجلس ٩٢جمھوری  که انتخابات رياست
 . از آن نمونه ھستند٩۴

تواند حرکت  بنابراين جريان فوق ھرگز نمی



 ۵ ٧١٢ شماره  ٩۴نيمه اول  اسفند     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ...گر بدين سان زيست بايد پاک
 )باختگان فدائی  اسفند روز جان٢۵داشت  درگرامی(

تنھا معيار عضويت در سازمان، .  بود
لنينيستی،   -پذيرش ايدئولوژی مارکسيستی

اعتقاد به مبارزه طبقاتی، پذيرش مبارزه 
از .  مسلحانه و مبارزه در راه سوسياليسم بود

آن گذشته، زنان در سازمان با تبعيض 
ھای  جنسيتی روبرو نبودند و مسئوليت

ھای رفقا و  سازمان تنھا بر اساس توانايی
. شد شان در مبارزه مسلحانه تعيين می تجارب

 در مرکزيت ۵٣آقا از اوايل سال  نسترن آل
سازمان بود و در عمليات متعددی شرکت 

 پس از ۵۵او سرانجام در سال .  داشت
نبردی شجاعانه با مزدوران کميته مشترک 

نزھت .  بازد در درگيری خيابانی جان می
ھای آموزشی و  روحی آھنگران مسئول تيم

عملياتی بود و فرماندھی عمليات  اعدام 
دار معروف  انق;بی محمد فاتح يزدی سرمايه

و )  به خاطر سرکوب اعتصاب کارگران(
سروان نيک طبع بازجوی ساواک را بر 

 با ۵۴رفيق نزھت نيز در سال .  عھده داشت
بازد، اما چند  کشيدن ضامن نارنجک جان می

تن از مأموران رژيم را نيز به ھ;کت 
زاده پس از کشته شدن  صبا بيژن.  رساند می

رفقای رھبری و سه چھارم شاخه تھران در 
 ۵۶، تا ھنگام جان باختن در سال ۵۵بھار 

 . ،عضو مرکزيت سازمان بود
 رژيم ديکتاتوری سلطنتی با ۵٧در سال 

. ای سرنگون شد انق;ب و قيام مسلحانه توده
طی اين ھفت سال، رفقای بسياری جان 
باختند، يا در زندان به بند کشيده شدند، اما 

ھر بار پس .  گاه از پای درنيامد سازمان ھيچ
ای، رفقا نه تنھا نااميد و  از ھر ضربه

تر به پا  ھراسان نشدند، بلکه با فداکاری بيش
خاستند، سازمان را بازسازی کردند و به 

ای که ھدفی جز  مبارزه.  مبارزه ادامه دادند
رھايی طبقه کارگر و زحمتکشان از قيد ستم 

ای که  سرانجام  مبارزه.  و استثمار نداشت
 نشان ۵٧تأثير خود را در رويدادھای انق;ب 

 در ۵٧ بھمن ٢١در تظاھرات عظيم .  داد
تھران، به مناسبت حماسه سياھکل، به ندای 
سازمان ھزاران نفر به ياری ھمافران 
نيروی ھوايی برخاستند و ھمدوش توده ھای 

 بھمن را به ٢٢ و ٢١مردم، قيام مسلحانه 
اش، به  رغم مخالفت خمينی و پيروان

 .پيروزی رساندند
ھای مشترک خمينی،  ستيزی از جنبه کمونيسم

رو،  از اين.  روحانيون و ھمدستانشان بود
داری  ھای سرمايه ھنگامی که آمريکا و دولت

غربی از توقف انق;ب ايران نااميد شدند، به 
اين بھترين گزينه برای حفظ نظام 

گسترش .  داری ايران روی آوردند سرمايه
نفوذ سازمان و تبديل آن در اندک مدتی به 

ترين سازمان چپ خاورميانه، نيز به  بزرگ
 .زد ھراس آنان دامن می

ھای  پس از قيام، با گذشت ھر روز، توده
مردم، به ويژه کارگران و زحمتکشان، زنان 

ھای ملی و دينی که در مخالفت با  و اقليت

شان را به ميان  بخش سياھکل و آرمان رھايی
و از .  مردم بردند و مبارزه را ادامه دادند

شان،  رھايی کارگران و  جايی که آرمان آن
زحمتکشان از قيد ستم و استثمار بود، 

. بازتاب و پذيرشی گسترده در جامعه يافت
 –ھای امنيتی  پس از آن، ھر چه دستگاه

افزودند،  پليسی رژيم بر شدت سرکوب می
که  چنان.  پيوستند تری به مبارزه می تعداد بيش

از نبرد سياھکل تا سرنگونی رژيم شاه در 
، به جز رفقايی که در زندان به بند ۵٧سال 

کشيده شدند و رفقايی که دستگير نشده و به 
 تن از ٣٠٠دادند، حداقل  مبارزه ادامه می

رفقای سازمان به دست مزدوران رژيم به 
اميرپرويز پويان، مسعود .  قتل رسيدند

احمدزاده، حميد اشرف، بيژن جزنی، حميد 
مومنی، بھروز دھقانی، احمد زيبرم، اسکندر 

نژاد، جليل انفرادی، حسن نوروزی،  صادقی
يوسف زرکار، جعفر اردبيلچی، اصغر 

زاده چند تنی از اين  عرب ھريسی، چوپان
 .اند باخته رفقای جان

اما به جز مردان، تأثير سياھکل و مبارزات 
پس از آن، بر جامعه ايران چنان بود که 
زنان را نيز به مبارزه مسلحانه و عضويت 

آن ھم در شرايطی که حتا . در سازمان کشاند
ھای پايانی عمر رژيم سلطنتی،  تا سال

مانده و مذھبی ھمچنان  فرھنگ و سنن عقب
ھای ايرانی را تحت  اکثريت جامعه و خانواده

در نبرد سياھکل، زنی .  سيطره خود داشت
ھای بعد، زنان و  شرکت نداشت، اما در سال

دختران بسياری به حمايت از اين جنبش نوپا 
و ھر ساله نيز بر .  برخاستند و به آن پيوستند

و نه تنھا زنان و .  شد تعدادشان افزوده 
مادرانی .  دختران جوان، بلکه حتا مادران

مانند فاطمه غروی، فاطمه سعيدی و 
شاھی که نه تنھا پشتيبان و يار فرزندان  پنجه

شان بودند، و به اشکال  خود در مبارزات
رساندند،  مختلف به مبارزه سازمان ياری می

بلکه خود نيز در پايداری و مقاومت دست 
آوری  روی.  کمی از فرزندان خود نداشتند

زنان به مبارزات سياسی چنان گسترده بود 
 برای نخستين بار در تاريخ ۵٠که در سال 

معاصر ما، رژيم را واداشت زندان سياسی 
 .ويژه زنان را به وجود آورد

توان به مھرنوش  باخته می از رفقای زن جان
ابراھيمی، مرضيه اسکويی، فاطمه افدرنيا، 

پور، پروين  شيرين معاضد، فاطمه حسن
فاطمی، فردوس آقا ابراھيميان، پريدخت 

آقا، نادره احمد ھاشمی  آيتی، iدن آل)  غزال(
 . و زھرا آقانبی قلھکی اشاره کرد

يکی از دiيل جذب زنان به سازمان، 
گيری و روابط در سازمان  معيارھای عضو

دژخيمان جمھوری اس;می جان نباخته 
 .باشند

 سال پيش، حمله گروھی کوچک به ۴۵
پاسگاه ژاندارمری آغازگر جنبشی شد که 
تأثيرات ژرف و شگرفی بر جنبش 

سال .  کمونيستی ايران بر جای گذاشت
 ٢٨ سال پس از کودتای ١٧.   بود١٣۴٩

مرداد و بازگشت شاه به ايران، پس از 
بازگشتی که ھمراه شد با .  فراری چند روزه

سرکوب شديد و خونين فعالين کارگری و 
تر و  جھت سرکوبی سيستماتيک.  سياسی

، رژيم ١٣٣۵گسترش خفقان، در سال 
امنيتی   –سلطنتی سازمان مخوف جاسوسی 

سازمانی که در .  ساواک را تأسيس کرد
. رحمی شھره عام و خاص بود قساوت و بی

به ويژه اداره کل سوم ساواک که در  
شناسايی، دستگيری، شکنجه و قتل مخالفان 

و ساواک به .  رژيم دستی کام; باز داشت
نيز از "  ارعاب"نازيد، زيرا  اين شھرت می

ھايش برای بازداشتن مخالفان از  ديگر س;ح
عمليات مسلحانه اين .  بود "  اقدام به عمل"

گروه کوچک، در فضای رکود مبارزاتی و 
يأس حاکم بر فضای سياسی، چنان رعبی بر 
پيکر رژيم افکند که قوايی سنگين شامل 

کوپترھا و افراد شھربانی  کوماندوھا، ھلی
گرچه اين .  برای مقابله به منطقه گسيل شدند

جوانان حين نبرد، زير شکنجه يا به 
ای کوتاه در برابر جوخه تيرباران  فاصله

شان سکوت سنگين  جان فشاندند، اما مبارزه
جامعه را شکست، رخوت از تن جنبش چپ 

جزيره "و کمونيستی ايران زدود، ارکان 
را به لرزه انداخت و به کابوس "  ثبات

 سال بعد در پی ٨رژيمی تبديل شد که 
ای سرنگون  انق;ب و قيام مسلحانه توده

 .گشت
خواه که با س;حی  اين جوانان مبارز و آرمان

اندک به مصاف رژيمی سر تا پا مسلح 
جويان نشان دادند با س;ح  رفتند، به راه

توان به نبرد پرداخت، ھر چند با  آگاھی می
ترين و ھارترين  يکی از به ظاھر باثبات

چرا که آنان نه .  ھای ديکتاتوری منطقه رژيم
به اتکای س;ح اندک خود، بلکه به پشتوانه 

ی عظيمی از دانش و آگاھی و آرمان  توشه ره
رھايی طبقه کارگر و ھمدلی و ھمراھی 

. ھای مردم به اين مصاف برخاستند توده
تری  واقعيتی که با پيوستن تعداد ھر چه بيش

از مردان و زنان به سازمان پس از اين 
 . عمليات به اثبات رسيد

نبرد سياھکل، سرآغاز تشکيل سازمان 
رزمان  ھم.  ھای فدايی خلق ايران شد چريک

باخته، حکايت دiوری رفقای  رفقای جان



 ۶ ٧١٢ شماره  ٩۴نيمه اول  اسفند     ۶
۵از صفحه   

 ...گر بدين سان زيست بايد پاک
 )باختگان فدائی  اسفند روز جان٢۵داشت  درگرامی(

بيژن اس;می، ونداد ايمانی، احمد برار پور، 
بيگ محمدی ھزاوه، ملک محمد جاوه، محمد 
چشم به راه، محمود خاموشيان، اکبر مسلم 
خانی، حسين محمدی، رحمت فتحی، بھزاد 

 .هللا شاھين سخن عمرانی، قدرت
و زنان بسياری از اعضا و ھواداران 

ھا جان  سازمان نيز بودند که در اين سرکوب
رفقايی مانند زھرا بھکيش، ويدا گلی .  باختند

آبکناری، مريم توسلی، منيژه طالبی، نفيسه 
ناصری، سوزان نيکزاد، ژي; سياب، ناھيد 
محمدی، مريم دژآگاه، زھرا بيدشھری، زھرا 
فرمانبردار، فاطمه محمدی، نادره نوری، 

ھا رفيق  فريده يوسفی، خاطره ج;لی و ده
 .زن کمونيست ديگر

) اقليت(ای از ايران، فداييان  در ھر گوشه
رفقايی بسياری در .  تحت پيگرد قرار گرفتند

درگيری کشته شدند يا دستگير و پس از 
ھای رژيم جان  گاه ھای فراوان در قتل شکنجه
رفقا مسعود رحمتی، علی نوذری، .  فشاندند

نزانی، انور اعظمی،  جواد کاشی، محمد کس
پناه، سيروس قصيری، تيمور  رشيد يزدان

ويسی در  ای، مختار قلعه ستاری، فريدون بانه
 .کردستان

رفقا مھدی خانزاده، علی رضا 
صمد حسين زھی، فقير محمد    بامری،

الدينی، امير نورائی، کريم کھرازھی در  زين
 .بلوچستان

اند که  باخته، از رفقايی شماری از رفقای جان
از کشتار اوايل دھه شصت جان به در برده 

ھای رژيم در بند  گاه بودند، اما در شکنجه
آنان در کشتار زندانيان سياسی در .  بودند

 به دستور خمينی، در ۶٧تابستان 
بندی به  ای به جرم پای ھای چند دقيقه بيدادگاه
ھای کمونيستی به مرگ محکوم شدند  آرمان

ھای  و پس از اعدام در خاوران يا گورستان
بی نام و نشان در گوشه و کنار ايران در 

و شايد .  جمعی دفن شدند گورھای دسته
 .اند بسياری از آنان بر ما ناشناخته

ما در اين روز ياد تمامی ياران به خون  
داريم که در راه آزادی و  خفته را گرامی می

به ويژه رفقايی را .  سوسياليسم جان فشاندند
که در صفوف سازمان ما، با ايمان به آرمان 
رھايی طبقه کارگر و زحمتکشان از قيد ستم 
و استثمار و برپايی جھانی عادiنه نبرد 

يادگاری "کردند و از ايمان خود چون کوه 
 .نشاندند!" جاودانه بر تراز بی بقای خاک

 شان پررھرو و يادشان گرامی باد راه
 

 

 .سازمان وارد کرد
پس از انق;ب، کارگران بسياری به سازمان 
جذب شده بودند، از سويی ديگر بسياری از 
ھواداران نيز به ميان کارگران رفته و در 
جھت گسترش نفوذ سازمان و سازماندھی 

اما، کشاکش درون .  کوشيدند کارگران می
سازمانی و انشعاب پس از آن، توازن قوای 
طبقاتی را به نفع جمھوری اس;می بر ھم زد 

نظير در سازماندھی طبقه  و فرصتی بی
. کارگر را با موانع بسيار روبرو ساخت

جناح انق;بی اقليت، پس از انشعاب، 
ی سازماندھی خود به عنوان سازمانی  وظيفه

ھای متناسب با  مستقل و نيز اتخاذ تاکتيک
. شرايط نوين را پيشا روی خود قرار داد

ھواداران پرشماری بودند که خط انق;بی 
اقليت را برگزيدند، پس بايستی ارتباطات 

رفقای سازمان، .  شدند تجديد سازمان می
تر، اما پشتکاری  اکنون با نيرويی کم

. وار وظايف موجود را بر عھده گرفتند فدايی
امان رژيم  و اين ھمه،  زير تيغ سرکوب بی

قرار داشت که اکنون قوای خود را بر 
 .سرکوب نيروھای انق;بی متمرکز کرده بود

ھنوز اقليت به امر بازسازماندھی خود پايان 
يورش .  سررسيد۶٠نداده بود که خرداد سال 

 به ۶٠وحشيانه رژيم پس از خرداد 
ھای انق;بی و از جمله سازمان ما،  سازمان

) اقليت(به دستگيری صدھا تن از فداييان 
انجاميد که بسياری از آنان به فاصله اندکی 

رفيق سعيد سلطانپور در ميان .  اعدام شدند
برخی از .  شدگان سازمان بود اولين اعدام

اعضای سازمان و به ويژه اعضای رھبری 
 تن از اعضای ۵.  ھا کشته شدند در درگيری

کميته مرکزی سازمان، رفقا سيامک اسديان، 
چی، محمدرضا بھکيش،  محسن مديرشانه

مژده و رفيق احمد غ;ميان  يدهللا گل
لنگرودی در طول ھمين سال در درگيری با 
مزدوران حکومت اس;می جان باختند و 
رفيق منصور اسکندری تربقان، زير شکنجه 

 تن از ۶٠ حدود ۶۴تنھا در سال .  جان باخت
اعضای کميته کارگری تھران دستگير شدند 

طی .  ھا زنده ماند تر رفيقی از ميان آن و کم
ھای سرکوب تا کشتار زندانيان  اين سال

، سازمان، کارگران   ۶٧سياسی در تابستان 
کمونيستی بسياری را از دست داد، رفقايی  

رضا موiئی  چون احمد منادی، غ;م ھم
بيرگانی، خيرهللا حسنوند، مرتضی کريمی، 
محمدعلی ابرندی، محمدرضا 

ھوشنگ کيانی، رضا حسينی    راستی،
بخش سرخوش،  مستعان، موسی آباد، جھان

حسين م; طالقانی، داوود مداين، لقمان 
مدائن، عبدالرضا ماھيگير، عبدالکريم عبدهللا 
پور، علی ميرشکاری، ھوشنگ احمدی، 

ديکتاتوری و با خواست کار، نان و آزادی 
انق;ب کرده بودند، به ماھيت رژيم نوپا ھر 

اين امر تعداد باز ھم . بردند تر پی می چه بيش
گردان  تری را از جمھوری اس;می روی بيش

 .کرد و به سازمان جذب می
رژيم نوپا، متشکل از روحانيون و نيروھای 

صدر به  مذھبی امثال بازرگان و بنی  –ملی 
دانستند بدون سرکوب و  رھبری خمينی می

ھا  کشتار تمام مخالفان، به ويژه کمونيست
توانند به تثبيت قدرت و حفظ نظام  نمی

ھای کارگر و  داری از گزند توده سرمايه
زحمتکش اميدوار باشند، پس سرکوب و 

ھا و انق;بيون را در دستور  کشتار کمونيست
کار قرار دادند، زيرا ھر جايی که مبارزه 
بود، فداييان در کنار مردم و در سنگر آنان 

به ترکمن .  کردند عليه خصم طبقاتی نبرد می
صحرا ھجوم بردند تا شوراھا را 

رھبران شوراھای خلق ترکمن .برچينند
صحرا رفقا توماج، مخدوم، واحدی و 

 ۵٨جرجانی را کشتند وتنھا در فروردين 
.   تن از فداييان را به قتل رساندند١۵حداقل 

آنابردی سرافراز، بھرام آقآتابای، آراز محمد 
درديپور و گروه ديگری از فداييان در يک 
حمله وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم جان 

در آخر بھمن ماه نيز رھبران خلق .  باختند
ترکمن، رفقای فدائی توماج، مختوم، واحدی 

 ۵٨در فروردين .  و جرجانی ترور شدند
دستور حمله نظامی به کردستان و سرکوب 
جنبش کردستان صادر شد و از اواسط سال 

 اعدام گروھی فداييان در کردستان را ۵٨
يوسف کشيزاده، ناصر سليمی، .  آغاز کردند

رشوند سرداری، گرجی بيانی، شھريار و 
احسن ناھيد در زمره اين گروه از 

در تھران و .  جانباختگان فدايی بودند
شھرھای ديگر، نيروی سرکوب و اوباش 

ھا و تظاھرات  اللھی به گردھمايی حزب
بردند و ترور فعاiن  سازمان يورش می

سازمان در شھرھای مختلف به امری 
 .روزانه تبديل شد

در اين ميانه، با آن که جمھوری اس;می، ھر 
تر ماھيت ضد مردمی خود را به  چه بيش

گذاشت، جناحی در درون سازمان  نمايش می
ھای سوسياليستی به  با پشت کردن به آرمان

گر  حمايت از رژيم مذھبی سرکوب
تشديد اخت;فات سياسی ميان جناح .  برخاست

اکثريت و اقليت کميته مرکزی، از سويی، و 
ھای تشکي;تی  توسل جناح اکثريت به شيوه

غير دمکراتيک برای تسلط بر سازمان و 
ای نظری در ميان  جلوگيری از مبارزه

، ۵٩نيروھای تشکي;ت، سرانجام در خرداد 
. انشعابی زودرس را به سازمان تحميل کرد

ترين ضربه را به  اين انشعاب، بزرگ



 ٧ ٧١٢ شماره  ٩۴نيمه اول  اسفند     ٧

١از صفحه   

روستايی که تمام مردانش 
 اعدام شده اند

اعدام تمام مردان يک روستا در سيستان و 
بلوچستان نه اولين اقدام جنايتکارانه ھيئت 

. حاکمه ايران بوده و نه آخرين آن خواھد بود
جمھوری اس;می به عنوان يک نظام دينی و 
با ماھيت استبدادی ھرگز نمی تواند 

در نظام .  عملکردی فراتر از اين داشته باشد
جمھوری اس;می با ماھيت سرمايه داری که 
در آن دين و دولت به شکل جدايی ناپذيری 
درھم تنيده شده اند و قوانين آن نيز ھمه 
برگرفته از سنن اس;می و قرون وسطايی 
ھستند، تعرض به آزادی و سرکشی به حريم 
خصوصی مردم اولين مشخصه اين نظام 

دولت مذھبی حاکم بر ايران با سلب .  است
آزادی ھای دمکراتيک و پس از آن تعرض 

 سال پيوسته و ٣٧به معاش توده ھا، طی 
مداوم در مسير بی قانونی، کشتار و تحکيم 

بی .  استبداد در جامعه گام برداشته است
قانونی، تبعيض و دامن زدن به جنگ فرقه 
ای بخشی از ذات يک دولت دينی با ماھيت 

آنچه در اين روستا اتفاق .  استبدادی ست
افتاده است، تنھا برگی از کتاب قطور 
شقاوت و بی رحمی نظام دينی و سرمايه 

وقوع چنين .  داری حاکم بر ايران است
جنايتی، ادامه ھمان سياست ھای 
سرکوبگرانه اين دولت مذھبی از آغاز تا به 

، ۶٠کشتارھای وسيع دھه .  امروز است
کشتار مردم ترکمن صحرا، سرکوب مردم 
کردستان، بی حقوقی مطلق زنان، سرکوب 
کارگران، معلمان، دانشجويان، تجاوز به 
زندانيان، اعدام ھزاران زندانی سياسی در 

، فاجعه بازداشتگاه کھريزک، ۶٧تابستان 
کشتار بی رحمانه مردم در روزھا و ماه 

، اعدام ٨٨خرداد "  انتخابات"ھای پس از 
نوجوانان و نيز شمار باiی آمار اعدام 
شدگان ساiنه در دولت حسن روحانی که 
طبق آخرين گزارش عفو بين الملل به مراتب 
از تعداد اعدام شدگان در دولت احمدی نژاد 
نيز پيشی گرفته است، ھمه و ھمه برگرفته 
از ذات و ماھيت نظام دينی و سرمايه داری 
حاکم بر ايران است که در آن دين و دولت به 

 .شکلی ناگسستنی بھم در آميخته اند
لذا، با استمرار اين نظام مذھبی که اسبتداد، 
ستم و سرکوب آزادی ھای دمکراتيک مردم 
جزء iينفکی از ذات اين دولت دينی ست، 
انتظار توقف سرکوب، اعدام و پاسخگويی 
به مطالبات اوليه مليت ھای تحت ستم، 
انتظار تغيير اساسی در وضعيت معيشتی 
مردم و گشايشی در خور برای زنان، 
کارگران، معلمان و توده زحمتکش مردم 

راه .  ايران، انتظاری عبث و بيھوده است
 سال جور و جنايت ٣٧پايان دادن به 

جمھوری اس;می و تحقق مطالبات تلمبار 
شده طبقات فرودست جامعه، تداوم مبارزه 
ای سازمان يافته برای سرنگونی اين نظام و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان است
 
 
 
 
 
 

بند کشيدن توده ھا، تحميل فقر، بيکاری و 
عدم پاسخگويی به حقوق مسلم مليت ھای 
تحت ستم و اقليت ھای دينی پی ريزی شده 

 . است
ترديدی نيست که مردان اعدام شده اين 

. روستا، جملگی بلوچ و سنی مذھب بوده اند
مردانی که مسئوليت تامين نان و چرخه 
معيشت خانواده نيز بر دوش آنان قرار 

به رغم اينکه ھيئت حاکمه ايران با .  داشت
مردم سيستان و بلوچستان چه به لحاظ اقليت 
ملی و چه به لحاظ  داشتن مذھب سنی، 
ھمواره در ستيز و خصومت آشکار بوده 
است اما، اين خصومت فرقه ای و تحميل 
فقر و محروميت به مردم بلوچ ھمواره با 

. شدت و حدت بيشتری اعمال شده است
پيشبرد سياست فرقه گرايانه و ستيز آشکار 
جمھوری اس;می با توده ھای مردم سيستان 
و بلوچستان، در کنار تحميل بيکاری و فقر 
روز افزون، وضعيت دشوار و غير قابل 
تحملی را در ادامه زندگی و تامين معاش 
جوانان و مردان اين منطقه بوجود آورده 

تبعات اوليه اعمال چنين سياستی پيش .  است
از ھر چيز کشيده شدن پای جوانان و مردان 
سيستان و بلوچستان به سمت قاچاق کاi و 

. بعضا خريد و فروش مواد مخدر است
جوانان و مردانی که چه بسا در تداوم 
سياست ھای سرکوبگرانه و تبعيض آميز 
ھيئت حاکمه ايران جذب گروه ھای مسلح 
سنی مذھب با گرايشات شوينيستی و 

. ارتجاعی تر از جمھوری اس;می نيز گردند
حاصل چنين وضعيتی، تشديد باز ھم بيشتر 
سرکوب در منطقه، تعميق نزاع فرقه ای، 
گسترش بيکاری، تداوم فقر و محروميت و 
در نھايت اعدام تمامی مردان روستايی است 
که اين چنين بی رحمانه توسط داعشيان 

 . جمھوری اس;می قلع و قمع شده اند
اعدام مردان اين روستا در چنين ابعادی نه 
تنھا پايان ماجرا نيست، بلکه خود شروع و 

فاجعه وقوع .  تداوم فاجعه ای بزرگتر است
يک جنگ فرقه ای تمام عيار در منطقه ای 
ھمجوار با پاکستان و در مراوده ای بالقوه و 
نزديک با نيروھای طالبان و القاعده و 

منطقه ای با چنين مختصات سياسی .  داعش
اقتصادی که ھم اکنون بيش از ھر زمان   –

ديگری مستعد و آبستن جنگ فرقه ای و 
ع;وه بر .  ديگر حوادث پيش بينی نشده است

اين، با اعدام ھر سرپرست خانواده و حذف 
تامين کننده معاش  يک خانواده، آنھم در 
بافت سنتی و قبيله ای منطقه سيستان 
بلوچستان، فرزندان و بازماندگان آنان، ھم 
اينک ھر يک قاچاقچی ھای بالقوه ای ھستند 
که چه به لحاظ تامين معاش و چه به لحاظ 
اينکه بخواھند انتقام پدران خود را بگيرند، 
شرايط برای آنان جھت کشيده شدن و 
پيوستن به گروه ھای مسلح منطقه بيش از 

 . ھر زمان ديگری مستعدتر ھستند

بلکه اين فاجعه دھشتبار اينبار از زبان يک 
عنصر حکومتی يعنی شھيندخت موiوردی 

جمھوری در امور زنان و معاون رئيس 
 . خانواده بيان شده است

معاون روحانی روز چھارشنبه پنجم اسفند 
يعنی دو روز پيش از خيمه شب بازی 

"انتخاباتی جمھوری اس;می اع;م کرد ما : 
روستايی در سيستان و بلوچستان داريم که 

او ".  تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند
در مورد اينکه اين جنايت کی و در کدام 
روستا اتفاق افتاده است؟ اعدام شدگان چه 
کسانی بودند و به چه اتھامی در سيستم 
قضايی جمھوری اس;می به مرگ محکوم 

بيان اين .  شده اند؟ ديگر حرفی نمی زند
فاجعه آنھم از زبان معاون حسن روحانی، 
فی نفسه آنچنان دردناک است که ديگر 
شھيندخت موiوردی خود را نياز به توضيح 

 .جزئيات اين حادثه نمی بيند
بيان اين خبر اما، تا ھمين جا نيز پرده از 
عمق جنايات اين چنينی ھيئت حاکمه ايران 

به رغم اينکه انتشار و بيان اين .  بر می دارد
فاجعه بسيار درد آور و غم انگيز است و 
انجام چنين جنايتی آنھم نه به دست عوامل 

رژيم بلکه دقيقا زير نظر دستگاه "  خودسر"
قضايی اين حکومت، خود بيانگر نگاه 
سرکوبگرانه حاکمان اس;می در منطقه 

منطقه ای .  سيستان و بلوچستان است
سرکوب شده که به دليل فقر و محروميت، 
ستم ملی و اعمال سياست ھای تبعيض آميز 
و فرقه گرايانه جمھوری اس;می سال ھاست 
در مسير آتش ناامنی و جنگ فرقه ای قرار 

با اين ھمه، وقوع جناياتی از .  گرفته است
اين دست در نظام دينی و سرمايه داری 
جمھوری اس;می ھرگز مختص به منطقه 
سيستان و بلوچستان و ديگر مليت ھای تحت 
ستم نبوده و اين رژيم در پيشبرد اينگونه 

. جنايات پيشينه ای به درازای عمر خود دارد
سلب آزادی مردم، سرکوب توده ھا، کشتار 
نيروھای سياسی، شکنجه و اعدام انق;بيون 
و کمونيست ھاو در يک ک;م جنايات بی 
شماری که رژيم ارتجاعی و ضد 
دموکراتيک جمھوری اس;می مرتکب شده 
است، چيزی نيست که فقط در کشتار مردان 
روستايی در سيستان و بلوچستان خ;صه 

جناياتی از اين قبيل، برگرفته از .  شده باشد
ذات اين نظام اس;می و مبتنی بر مبانی دينی 

. حاکم بر ساختار اين رژيم ارتجاعی ست
بنيان و پايه ھای جمھوری اس;می از آغار 
تا به امروز ھمواره بر سرکوب، نفی آزادی 
ھای دمکراتيک، بی حقوقی مطلق زنان، به 
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 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

رژيم از محاکمه دو فعال سنديکای 
شرکت واحد و صدور حکم زندان، به 

اين انگيزه تا .  شود اين خ;صه نمی
ارعاب فعاiن سنديکائی و ديگر 

ھا از  فعاiن کارگری و حذف کامل آن
اقداماتی .  يابد  صحنه مبارزه ادامه می

ھای مذبوحانه پيشين  که در ادامه ت;ش
داری حاکم بر ايران،  رژيم سرمايه

يابی   منظور ممانعت از تشکل  به
کارگران و مقابله با ھر گونه فعاليت و 

اما .  ست  مبارزه متشکل کارگری
ھای کارگری اين   تجارب جنبش

واقعيت را به اثبات رسانده است که با 
سرکوب و زندان و بگيروببند، 

توان کارگران را از مبارزه برای  نمی
افزايش دستمزد و طرح ساير 

با احضار و .  مطالباتشان بازداشت
محاکمه و حبس فعاiن کارگری، 

توان مانع مبارزات کارگران شد و  نمی
برای طوiنی مدت جلِو رشد و تکامل 

." جنبش طبقاتی کارگران را گرفت
 :درپايان اط;عيه چنين آمده است

گرد قضائی   پی)  اقليت(سازمان فدائيان 
و امنيتی فعاiن سنديکای شرکت واحد 
و ديگر فعاiن کارگری، ھچنين احکام 

ھای رژيم عليه کارگران را  ه  بيدادگا
درنگ  کند و خواھان لغو بی محکوم می

 و آزادی   اين احکام ضدکارگری
 .ست کارگران زندانی
، تشکل مستقل )اقليت(سازمان فدائيان 

و فعاليت متشکل را از حقوق مسلم 
  داند و از ھر تشکل  طبقه کارگر می

کارگری که با ابتکار خود کارگران به 
يابی   وجود آمده و در راه آگاھی، تشکل

و منافع کارگران مبارزه نمايد، حمايت 
 .کند می

 
 

 سازمان ٩۴درتاريخ سوم اسفند 
 محاکمه "اط;عيه ای با عنوان

اعضای سنديکای شرکت واحد، 
ت�شی برای حذف و ارعاب فعاQن 

دراين اط;عيه .  صادرنمود"  کارگری
محاکمه ابراھيم مددی "  گفته شده است

نايب رئيس ھيئت مديره سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه که قرار بود امروز 
سوم اسفند ماه، در دادگاه انق;ب شعبه 

  برگزار شود، به علت بيماری و ٢۶
. شرايط بد جسمی وی به تعويق افتاد

داود رضوی عضو ھيئت مديره 
سنديکای کارگران شرکت واحد در 

 دی ماه سال جاری در اين دادگاه ٢٣
محاکمه و به پنج سال حبس 

اين دو عضو .  محکوم شد تعزيری
فعال سنديکای شرکت واحد، ھر دو به 

اجتماع و تبانی به "اتھامات واھی 
و "   قصد اقدام عليه امنيت کشور

ايجاد اخ;ل در نظم و آرامش "
عمومی از طريق حضور در تجمعات 

، به دادگاه احضار، "غير قانونی
درادامه ."  شوند محاکمه و مجازات می

اط;عيه ضمن اشاره به تشديد مبارزه 
کارگران و کارزار مشترک 

ھای کارگری برای افزايش   تشکل
دستمزد، ھمچنين تجمعات اعتراضی 
سنديکای کارگران شرکت واحد 
دربرابر وزارت کار به ھمين 

دستگاه "منظور،چنين آمده است
سرکوب و امنيتی رژيم برای حذف 
اين بخش از مبارزه کارگران و 
ممانعت از تجمعات اعتراضی 
کارگران شرکت واحد، دست به اين 

انگيزه .  اقدام ضدکارگری زده است
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رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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 ای رخ نخواھد داد، استبداد پابرجاست معجزه

ب��ورژوازی ج��دي��د ک��ه ط��ي��ف وس��ي��ع  خ��رده
ش�ود،  بورژوازی شھرھا را ش�ام�ل م�ی خرده

  ھای انتخ�اب�ات�ی رژي�م ش�رک�ت عمدتاً دربازی
ک��ن��د و ط��رف��دار ج��ن��اح م��وس��وم ب��ه  م��ی

وض�وح  اين واقعيت را  به.  طلب است اص;ح
توان در چگونگی شرکت و ت�وزي�ع آراء  می

در ح�وزه .  در شھر بزرگی مث�ل ت�ھ�ران دي�د
 ميليون واج�دي�ن ٥/٨انتخابيه تھران مجموعاً 

 مي�ل�ي�ون و ٣از اين تعداد .  شرايط رأی بودند
 ھزار رأی صحيح  در انتخابات مجل�س ٢٤٦

. ھ�ا ري�خ�ت�ه ش�د ارتجاع اس;می ب�ه ص�ن�دوق
 درص�د م�ردم در اس�ت�ان ٤٠يعنی  کمتر از 
 .شرکت کردند" انتخابات"تھران، در اين

ک�ن�ن�دگ�ان در ش�ھ�ر ت�ھ�ران،  از ميان ش�رک�ت
بيشترين تعداد آراء از ش�م�ال ش�ھ�ر ب�ود ک�ه 

ط��ل�ب��ان ب��ه  اص�;ح"  ت�ق�ري��ب�اً ت�م��ام�اً ب�ه ن��ف�ع 
ب�خ�ش�ی از آراء .  ھا ريخته ش�ده ب�ود صندوق

ھ�ای غ�رب ت�ھ�ران ب�ه  ھا نيز از ص�ن�دوق آن
گرايان بيشتر آراء خ�ود را  اصول.  دست آمد
بورژوازی سنتی شرق و در حدودی  از خرده

کمترين ت�ع�داد آراء ھ�م . مرکز تھران گرفتند
اي��ن تص��وي��ر .  از ج��ن��وب ش��ھ��ر ت��ھ��ران ب��ود

دھ�د ک�ه ک�دام ط�ب�ق�ات و  وضوح نشان م�ی به
بازی شرکت کردند و  شب اقشار در اين خيمه

 .    به کدام جناح بورژوازی رأی دادند
ب����ورژوازی ج����دي����د، ھ����م����ان����ن����د  خ����رده
ب����ورژوازی س����ن����ت����ی ن����ي����روي����ی  خ����رده

ھ�ای پ�اي�ي�ن�ی  ج�ز iي�ه کاراس�ت و ب�ه محافظه
ھا، با ھرگونه تح�ول ان�ق�;ب�ی در ج�ام�ع�ه  آن

است و از ھمين زاويه نيز حت�ی  ايران مخالف
اگر در برخی موارد ب�ا ج�م�ھ�وری اس�;م�ی 
مخالفتی ھم داشته باشد، بق�ای آن را ب�ر ھ�ر 

اي�ن�ان .  دھ�د تحول جدی وراديکال، ترجيح می
ب�ورژوازی  رغم ظاھر متفاوتشان از خ�رده به

س��ن��ت��ی، ب��ه ل��ح��اظ ط��ب��ق��ات��ی، ف��ک��ری و  
پرستی، تفاوت چندانی با بخ�ش س�ن�ت�ی  خرافه

ھ��ای  ھ��ا وع��ده م��ط��ال��ب��ه ح��داک��ث��ر آن.  ن��دارن��د
 . طلبان دولتی است اص;ح

جمھوری اس;م�ی ي�ک دس�ت�گ�اه ع�ري�ض و 
طويل دولتی است با ج�م�ع�ي�ت�ی م�ي�ل�ي�ون�ی از 

ھ�ا و  کارمن�دان و وابس�ت�گ�ان م�ت�ع�دد ارگ�ان
اي�ن ج�م�ع�ي�ت، ش�ام�ل .  نھادھای اين دس�ت�گ�اه

ھ�ا و  کارمندان دستگاه دولتی، پرسن�ل ارگ�ان
نھادھای رنگارنگ نظامی، امنيتی، پ�ل�ي�س�ی، 
دست�گ�اه روح�ان�ي�ت و ت�ع�دادی از ک�ارک�ن�ان 
مؤسسات ديگر است که غيرمستقيم و مستقي�م 

  اي�ن.  ان�د وابسته به دستگ�اه دول�ت�ی و م�ذھ�ب�ی

اس�ت�ث�ن�ای  مجموعه نيز جمعيتی ھستن�د ک�ه ب�ه
مواردی از نمونه معلمان و کارمندان م�راک�ز 
درمانی و خدماتی، عموماً در انتخابات رژي�م 

 .کنند شرکت می
ھای نظامی، سرکوب، امنيتی و مذھبی  بخش

گرا و بخش  اين مجموعه به جناح اصول
رأی "  طلبان اص;ح"غيرنظامی عمدتاً به 

 . دھند می
است مجموعه نيروھای ثابتی که آگاھانه،  اين

" انتخابات"شان در  به حسب منافع طبقاتی
کنند و به تحکيم وضع موجود  شرکت می

 . رسانند ياری می
سوای اين موارد، تعداد محدودی از مردم به 
خاطر ترس از وضعيت شغلی و کارشان 

کسانی که از .  شوند مجبور به رأی دادن می
ھای نھادھای خيريه مذھبی  طريق کمک

کنند نيز جزء ديگری از  امرارمعاش می
پای صندوق  اجبار به مردمی ھستند که به

اما بخشی ھم از ميان .  شوند رأی آورده می
ھای فقير، تھيدست و ناآگاه ھستند که  توده

غذا يا پرداخت  ھای رژيم با يک وعده جناح
پای  خرند و به ھا را می پول نقد، رأی آن
توان  بنابراين می.  آورند صندوق رأی می

گيری کرد که مادام جمھوری اس;می  نتيجه
بر سرکار است، ھمواره يک جمعيت 

بورژوائی، به  قدم بورژوائی و خرده ثابت
بگيران  ھمراه بخش بزرگی از جمعيت حقوق

دستگاه دولتی را برای شرکت در 
. ھای انتخاباتی خواھد داشت بازی شب خيمه

اضافه تعداد محدودی از توده مردمی که  به
از سر اجبار يا فقر و ناآگاھی به اين 

 . شوند بازی کشيده می شب خيمه
که اوضاع در ايران به روال کنونی  تا وقتی

است و توازن قوا به زيان طبقه حاکم برھم 
نخورده است، جمھوری اس;می قادر خواھد 

بازی انتخاباتی  شب بود در جريان ھر خيمه
اين نيرو را در خدمت مقاصد و اھداف خود 

. اما اين وضع پايدار نيست.  به کار گيرد
که چرخشی در اوضاع سياسی رخ دھد  ھمين

و وضع انق;بی ايجاد شود که طبقه کارگر 
بتواند توازن قوای موجود را به نفع خود 
برھم بزند، آنگاه جمھوری اس;می حتی قادر 

قدم انتخابات  نخواھد بود روی نيروھای ثابت
ناتوانی رژيم در حل .  اش حساب کند ق;بی

بحران اقتصادی، تشديد فشارھای مادی و 
ھای زحمتکش، عدم تحقق  معيشتی به توده

خواھانه  کارگران  مطالبات رفاھی و آزادی
ای به  و زحمتکشان، ضرورتاً در مرحله

انفجار تضادھای نظم موجود، خواھد انجاميد 
حساب با جمھوری اس;می و  و لحظه تسويه

 .طبقه حاکم فرا خواھد رسيد

تحقق مطالبات مردم ايران بردارند تا چه رسد به 
 .اند گرا شده امروز که خودشان شبه اصول

آيا بر کسی پوشيده ھست که اينان حتی ادعاھای 
ناچيز پانزده سال پيش خود را به کنار 

تر از آن ھستند که  اند؟ اينان ناتوان نھاده
بتوانند يا بخواھند شعارھای پوشالی 

طلبان دولتی پانزده سال پيش را  اص;ح
بنابراين روشن است که در .  تکرار کنند

ای خواھد چرخيد که تاکنون  برھمان پاشنه
 .بوده است

با اين اوصاف که چيزی به نفع توده مردم  
تغيير نخواھد کرد،  بايد ديد چه کسانی و 

بازی رژيم  شب برچه اساسی در اين خيمه
 .شرکت داشتند

نش�ده  گرچه آمار رسمی دق�ي�ق�ی ھ�ن�وز اع�;م
 درص�د ۶٠شود که ح�دود  است، اما گفته می

. از واجدين شرايط حق رأی شرک�ت داش�ت�ن�د
گونه که بيش از اين ت�وض�ي�ح دادي�م ک�ه  ھمان

در ايران چيزی به نام انتخابات وجود ن�دارد، 
بازی است، در  شب بلکه آنچه ھست يک خيمه

مورد آمار و ارقام رژيم ھم قضيه ب�ر ھ�م�ي�ن 
ف�اق�د اع�ت�ب�ارن�د و ب�ازگ�وک�ن�ن�ده .  منوال است

ھ�ای  گ�ي�ری ھا ن�ت�ي�ج�ه  که بتوان از آن واقعيتی
 .  کرد، نيستند سياسی

توان گ�ف�ت، در وھ�ل�ه ن�خ�س�ت ب�اي�د  آنچه می
تفکيک قاتل شد م�ي�ان کس�ان�ی ک�ه ب�رحس�ب 

ش�ان ب�ه رژي�م و   و يا وابستگ�ی منافع طبقاتی
 رأی  پ��ای ص��ن��دوق دس��ت��گ��اھ��ی دول��ت��ی ب��ه

 . روند، با مردمی که ازسرناآگاھی يااجبار می
دار اي�ران و  مقدم ب�ر ھ�م�ه، ط�ب�ق�ه س�رم�اي�ه

ھا، و درکل، ثروتمن�دان،  نمايندگان سياسی آن
کنن�دگ�ان ھ�م�ي�ش�گ�ی در  يک بخش از شرکت

بخش اعظم اي�ن ط�ب�ق�ه ب�ه .  اند انتخابات رژيم
" گ���را اع��ت���دال" و "  ط��ل���ب اص���;ح" ج��ن���اح 

 .اند وابسته
بورژوازی سنتی و جديد  ازآن، قشر خرده پس

ھای ثابت شرکت در ان�ت�خ�اب�ات رژي�م  از پايه
اي�ن قش�ر ک�ه ک�م�ي�ت وس�ي�ع�ی را در .  است

حسب منافع طبقات�ی، پ�ي�ون�د و  گيرد، به برمی
اش با بورژوازی و افکار و روحيات  نزديکی
م�ان�ده و ارت�ج�اع�ی ک�ه  ، عق�ب کارانه محافظه
 . رود پای صندوق رأی می دارد، به

اضافه  بورژوازی سنتی شھرھا به بخش خرده
بورژوازی روست�ا ک�ه ھ�م�ان دھ�ق�ان�ان  خرده

دار ج�ن�اح م�وس�وم ب�ه  باشند، ع�م�دت�اً ج�ان�ب
گرای رژيم ھستند و به اين جناح رأی  اصول

 .دھند می

٢از صفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١١درصفحه   

ھا در طول اين  دستمزدھای واقعی و ھزينه
 قانون کار نيز به ظاھر ۴١ای که ماده  دوره

معيار، وبرتعيين ميزان حداقل دستمزد ناظر بوده 
اما درواقع ھرگز به آن عمل نشده است، چنان 

 ١٢ژرف و عميق گشته است که اگر بجای 
 ١٠٠ درصد يا حتی ۵٠ درصد، ١۵درصد و 

درصد ھم بر حداقل دستمزد افزوده شود، باز ھم 
حال .  سازد کارگر را از زير خط فقر خارج نمی

که طبقه کارگر خواھان خروج از زير خط فقر  آن
و افزايش حداقل دستمزد به باiی خط فقر است و 

تواند و نبايد  درست به ھمين دليل است که نمی
ھای   قانون کار و بازی۴١خود را درگير ماده 

ھمه کارفرمايان .  مرسوم شورای عالی کار نمايد
ترين   وسرمايه داران و دولت که خود بزرگ

دار و کارفرماست، بايد اين را بدانند که  سرمايه
تواند زير خط  خواھد و نمی طبقه کارگر ديگر نمی

چرا .  فقر و در نکبت و بدبختی زندگی کند
مسئوiن دولتی، مديران و کارکنان رده باiی 

ھای  حکومت و مشتی نظامی و آخوند که پست
ھای چند ده  اند، حقوق مھمی را اشغال کرده

گيرند  ھای چند صد ميليونی می ميليونی و پاداش
اما کارگران که خود آفريننده تمام نعمات و 

ھای جامعه ھستند و چرخ جامعه به نيروی  ثروت
چرخد، بايد در ف;کت و بدبختی و  ھا می کار آن

زيرخط فقر زندگی کنند؟ ادامه روال تاکنونی 
تعيين حداقل دستمزد، که نه نيازھای خانوار 

 آن   کارگری، حتا درحدی که درقانون کار به
اشاره شده و نه تورم واقعی لحاظ شده، يعنی 

يعنی .  کاھش باز ھم بيشتر دستمزدھای واقعی
. کاھش بيش از پيش قدرت خريد طبقه کارگر

يعنی تشديد فقر و تنزل بيشتر سطح زندگی 
ھای کارگری، که چيزی جز مرگ  خانواده

 .تدريجی نيست
وجه اين  iزم به تأکيد است که منظور، به ھيچ

نيست که اگر معيارھا و مقررات مربوط به تعيين 
شد، معض;ت  حداقل دستمزد، رعايت می

کارگران حل شده بود و اکنون مشکل مزدی 
دار  کشمکش ميان کارگر و سرمايه!  داشتند نمی

بر سر دستمزد از ھمان لحظه نخست پديدار شدن 
داری وجود داشته و مادام که اين  نظام سرمايه

نظام برقرار باشد، اين کشمکش وجود خواھد 
اساس مساله بر سر تقسيم ارزش نوينی .  داشت

. کند  است که کارگر در پروسه توليد ايجاد می
کوشد تا آنجا که ممکن است سھم  دار می سرمايه

ھرچه بيشتری از اين ارزش را تصاحب کند و 
بخش تا حد ممکن کمتری را به عنوان دستمزد به 

کارگر ھم تمام ت;شش اين است .  کارگر بپردازد
اش  که برای بھبود وضعيت زندگی خود و خانواده

برای افزايش دستمزد ت;ش کند و بخش بيشتری 
از ارزش جديدی را که خود آفريده است کسب 

اين قاعده عمومی در تمام جوامع .  نمايد
داری ولو  ھيچ کشور سرمايه.  ست داری سرمايه

درصد بيشتری را عنوان "  شورا"در اين 
اند و بعد از چند روز به اصط;ح بحث  کرده می

يا دعواھای لفظی و "  زنی چانه"و مجادله و 
زرگری، دولت، به ظاھر در نقش ميانجی در 

شده و رقم نھايی را در  ميان اين دو ظاھر می
حول و حوش نرخ تورم رسمی اع;م شده، تعيين 

اما اکنون که وضعيت معيشتی !  کرده است می
اندازه به وخامت گراييده  به نحوی  کارگران بی

ھای درگير در شورای عالی کار  که ھمه طرف
کنند، معيار قرار دادن نرخ  نيز به آن اعتراف می

دانند، اما عين  می"  ناکار آمد"تورم اع;م شده را 
ھمين نمايش را در مورد سبد معيشت کارگری به 

 .اند مرحله اجرا گذاشته
ھا نماينده کارفرمايان در شورای  اصغر آھنی

عالی کار، ضمن طرح اين ادعا که تعداد متوسط 
اعضای خانوارھای کارگری سه نفر ھستند، 

 نفره ۴ معيشت ماھانه يک خانوار  ھزينه
.  ھزار تومان ذکر نموده است۶٣٠کارگری را 

پيشنھاد کارفرمايان اين است که حداقل دستمزد 
نمايندگان شوراھای .   بر اين پايه تعيين شود٩۵

ھای حکومتی در   اس;می کار و ديگر تشکل
شورای عالی کار، ضمن بحث و جدل بر سر 
  تعداد متوسط اعضای خانوار کارگری، ھزينه

 ميليون تومان ٢سبد معيشت کارگری را حدود 
حال نوبت دولت است که .  اند ذکر نموده

باصط;ح پا در ميانی کند و بر اين به ظاھر 
اخت;فات برسِر سبدمعيشت خانوارکارگری و 

 .جدال لفظی نطقه پايان بگذارد
از مجموعه اظھارنظرھای مقامات دولتی و 

ھا در شورای عالی  کارفرمايان و نمايندگان آن
 ١۵آيد که حداقل دستمزد، حدود  کار، چنين برمی

جا که به نرخ تورم  البته تا آن.  درصد اضافه شود
شود، اين نرخ در بھمن ماه،  رسمی مربوط می

اما دولت به .   درصد اع;م شده است١٢حدود 
عنوان يک کارفرمای بزرگ ، ھمچنين ديگر 

داران، به ناچيزبودن  کارفرمايان و سرمايه
وحقارت آميز بودن اين مقدار اشراف دارند و اين 

دانند که با افزايش اين رقم، باز ھم ميزان  را می
تر  ھا، بسيار عقب حداقل دستمزد نسبت به ھزينه

توان انگيزه  است و در واقع بدين شکل، نه می
کارگران به خاطر مبارزه برای افزايش دستمزد 

توان  ھا گرفت و نه می را تضعيف نمود و از آن
! ھا ی کارگری کاست از دامنه نارضايتی

بنابراين، اين احتمال ھست که وزيرکار به 
فريبی، به چند درصد  منظور خودشيرينی و مردم

بيشتر از اين رقم نيز رضايت دھد و چيزی بين 
 ھزار تومان بر حداقل دستمزدھا ١١٠ الی ٧٠

فرض کنيم ميانگين اين دو رقم يعنی .  اضافه شود
.  ھزار تومان بر حداقل دستمزد اضافه شود٩٠

 ھزار ٨٠٢شود   می٩۵حداقل دستمزد سال 
تومان که باز ھم زير خط فقر و حدود يک چھارم 
خط فقر است و اين، ادامه ھمان روندی است که 

 سالی که از تصويب قانون کار ٢۵در طول تمام 
شکاف ميان .  گذرد، ادامه داشته است می

اين رشته در ھمين ماه، اع;م يک سال حبس 
 ۴عثمان اسماعيلی فعال کارگری سقز، بازداشت 

سنگ طزره در اسفند ماه،  کارگر معدن زغال
احضار ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکای 

رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس
 سال ۵حومه، احضار و محاکمه و اب;غ حکم 

حبس تعزيری برای داود رضوی و يک سال 
برای رضا شھابی در ھمين اوايل اسفند ماه، تنھا 

ھايی از تعرضات دستگاه قھر و سرکوب  نمونه
دار عليه طبقه کارگر، در آستانه  طبقه سرمايه

 .تعيين حداقل دستمزدھای کارگری است
امنيتی و دستگاه   –که بازوی اط;عاتی  درحالی

سرکوب مستقيم طبقه حاکم، با زور و سر نيزه 
کوشد طبقه کارگر، کارگران پيشرو، فعاiن و  می

ھای کارگری را مرعوب و از صحنه  تشکل
مبارزه خارج و زنجيرھای بردگی را بر دست و 

تر سازد، شورای عالی کار  پای کارگران محکم
رژيم نيز در تدارک آن است که حداقل دستمزد 

 را بازھم چند برابر زير خط فقر تعيين ٩۵سال 
تری را بر  کند و ف;کت و گرسنگی افزون

نمايندگان .  ھای کارگری تحميل نمايد خانواده
ساز رژيم در  ھای دست دولت، کارفرما و تشکل

شورای عالی کار، مقدمات آن را فراھم 
دولت که تمام ھنرش اين بوده است تا .  اند ساخته

در مقطع تعيين حداقل دستمزد، نرخ تورم را با 
تردستی و روی کاغذ به حداقل ممکن برساند، 
امسال نيز به ھمين شيوه عمل نموده و مصمم 

 درصد بر حداقل دستمزد ١٢است چيزی حدود 
 قانون کار ۴١بيافزايد و ادعا کند بر طبق ماده 

اما اين شيوه رياکارانه شورای .  عمل کرده است
داران بر اکثريت کارگران ايران  عالی سرمايه

که نرخ تورم  نظر از اين صرف.  برم; گشته است
واقعی مبنای تعيين حداقل دستمزد نيست و 

گاه نبوده است و ميزان افزايش آن نيزھيچ  ھيچ
ھا نداشته  تناسبی با نرخ تورم و افزايش ھزينه

ھايی که از تصويب  است، در تمام طول اين سال
گاه نيازھای زندگی يک  گذرد، ھيچ قانون کار می

خانوار کارگری در تعيين ميزان حداقل دستمزد 
ای نبوده  لحاظ نشده و حداقل دستمزد به اندازه

از .  ھای زندگی آن را تامين کند است که ھزينه
ھا سال  روست که فاصله دستمزدھا و ھزينه ھمين

دستمزد واقعی و قدرت .  به سال زيادتر شده است
. خريد طبقه کارگر پيوسته تنزل يافته است

شکاف بسيار عميق موجود ميان دستمزدھای 
ھای زندگی که امروز ھمگان  کارگری و ھزينه
کنند، حاصل ھمين شيوه تعيين  به آن اعتراف می

حداقل دستمزد است که ديگر قابل دوام نيست و 
 .بايد تغيير کند

که ھمه کارگران  بازی تعيين حداقل دستمزد چنان
ھا بدين روال بوده است که نماينده  دانند، سال می

کارفرما در شورای عالی کار، درصد معينی را 
کرده  برای افزايش حداقل دستمزد مطرح می

گاه عوامل رژيم در شوراھای اس;می  آن.  است
ساز وابسته به رژيم  ھای دست کار و ديگر تشکل

١٢از صفحه   

 ست حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 



 ١١ ٧١٢ شماره  ٩۴نيمه اول  اسفند     ١١
١٠از صفحه   

 ست حداقل دستمزد وکارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی

ھای کارگری حول يکی از  اتحاد عمل تشکل
ھای مبرم طبقه کارگر اگرچه به خودی   خواست

خود بسيار مھم است، اما اين ھنوز به معنای 
تحقق اين خواست زمانی .  تحقق آن مطالبه نيست

 کارگران وارد اين عرصه  ميسر است که توده
جا که افزايش حداقل دستمزد  از آن.  مبارزه شوند

به باiی خط فقر، خواست عموم کارگران است، 
ست که زمينه مبارزه برای تحقق آن در  بديھی

اما اين مبارزه ، .  ميان کارگران نيز وجود دارد
. يعنی مبارزه در نطقه  توليد رابايد سازمان داد

اين وظيفه کارگران آگاه و پيشرو در صنايع و 
ھاست که بر پايه شناختی که از يکديگر  خانه کار

ھای   دارند، کميته و سوابق مبارزاتی کارخانه
ای را بدين منظور ايجاد کنند و مبارزه برای  ويژه

افزايش حداقل دستمزد به باiی خط فقر را 
 .سازمان دھند

اندازی و استمرار جنبش اعتصابی  بدون راه
داران را به  توان سرمايه افزايش دستمزد، نمی

جنبش اعتراضی برای .  نشينی واداشت عقب
افزايش دستمزد، تنھا با سازماندھی اعتراض و 

تواند قرين  مبارزه در نطقه توليد است که می
تواند  موفقيت گردد و طبقه کارگر نه فقط می

دار عليه معيشت  ت;ش و تعرض طبقه سرمايه
تواند سطح  خود را مھار کند، بلکه ھمچنين می

 .زندگی خود را نيز ارتقا دھد
ھای فعاiن کارگری  ھای کارگری و تشکل تشکل

ھا،  در عين استمراز و گسترش اتحاد عمل
 .رسان چنين روندی باشند توانند ياری می

 
 ھا پانويس

 
ھای کارگری در رابطه با  بيانيه تشکل  –  ١

 بھمن ٢١ که روز چھارشنبه ٩۵دستمزد سال 
ھای زير   انتشار يافت که به امضای تشکل٩۴

 :رسيده بود
انجمن کارگران +  اتحاديه آزاد کارگران ايران 

سنديکای کارگران +  برق و فلزکار کرمانشاه 
سنديکای نقاشان استان البرز +  نيشکر ھفت تپه 

گيری  کميته پی+  کانون مدافعان حقوق کارگر +  
کميته ھماھنگی برای + ھای کارگری  ايجاد تشکل

 ھای کارگری کمک به ايجاد تشکل
سنديکای کارگران شرکت واحد   –  ٢

 اسفند ۵رانی تھران و حومه، در تاريخ  اتوبوس
 بيانيه اين سنديکا را در رابطه با حداقل ٩۴

 . انتشار داد٩۵دستمزد سال 
: بيانيه درباره مزد حداقل با امضای  –  ٣

جمعی از +  ھای پارس جنوبی  کارگران پروژه
ھای منطقه ماھشھر و بندر  کارگران پتروشيمی

جمعی از +  فعاiن کارگری جنوب +  امام 
فعاiن کارگری +  کرج   –کارگران محور تھران 

 ٩۴ بھمن ١٣شوش و انديمشک، که در تاريخ 
 .انتشار يافت

ست که طبقه کارگر در مقياس   تقسيم ارزش نوينی
ھای  در روزھا و ھفته.   آفريده است سراسری

دار و دولت آن به   که طبقه سرمايه٩۴پايانی سال 
ھای جاسوسی و  شان در تشکل ياری پادوان

ھای تکراری در شورای  ساز رژيم، به بازی دست
اند، ھدف ديگری جز اين  عالی کار متوسل شده

ندارند که ارزش جديدآفريده شدِه يک ساله نيروی 
جا ببلعند، اضافه ارزش  کار را تا حد امکان يک

بيشتری را به جيب بزنند، سھم باز ھم ناچيزتری 
را به طبقه کارگر اختصاص دھند، تا معيشت 

تری را بر طبقه استثمار  تر و ف;کت افزون نازل
 .شده تحميل کنند

شان ھر تصميم  داران و شورای عالی کار سرمايه
و ترفندی را که در مورد دستمزدھای کارگری 
در سر داشته باشند، اما حرف کارگران اين است 

ای باشد که با آن  که حداقل دستمزد بايد به اندازه
 نفره ۵ھای زندگی يک خانوار  بتوان ھزينه

کارگری را در حد متوسط آن تامين نمود و در 
/  ۵(ھمه حال بايد باiی خط فقر   ميليون ٣ 

اين خواست عموم کارگران است .  باشد)  تومان
ھای کارگری و در   که دراتحاد عمل تشکل

ھای  ای که از سوی تشکل گانه ھای سه بيانيه
ھای فعاiن کارگری انتشار  کارگری و تشکل

در بيانيه مشترک .  يافته نيز انعکاس يافته است
تپه و شش تشکل  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

، ھمچنين بيانيه سنديکای کارگران )  ١(ديگر 
 و )٢(رانی تھران و حومه  شرکت واحد اتوبوس

بيانيه مشترکی که با امضای فعاiن کارگری 
در رابطه با حداقل )  ٣(جنوب و چھار تشکل ديگر 

 انتشار يافته است، ھمه جا برخواست ٩۵دستمزد 
 ۵افزايش حداقل دستمزد به باiی خط فقر و رقم 

ع;وه بر .   ميليون تومان تاکيد شده است٣ /
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و سنديکای 
کارگران شرکت واحد، يازده تشکل ديگر در اين 

ھا، خواست و رقم واحدی را که خواست  بيانيه
طبقه کارگر ايران است، در برابر دولت و طبقه 

اتحاد .  اند دار قرار داده و آن را طلب کرده سرمايه
ھای کارگری امسال، نسبت به اتحاد  عمل تشکل

عملی که سال گذشته با صدور بيانيه مشترک 
شش تشکل در ھمين رابطه شکل گرفت، گامی به 

ھای  اتحاد عمل تشکل.  شود پيش محسوب می
ھای فعاiن کارگری، تا ھمين  کارگری و تشکل

جا توانسته است افزايش حداقل دستمزد به باiی 
ھای مھم  خط فقر را، به عنوان يکی از خواست

اتحاد بر سر .   کند عموم کارگران ايران سراسری
يک خواست و رقم مشخص و مبارزه در راه آن، 
نه فقط از اين جھت که يک مطالبه کارگری در 
مقياس سراسری را در برابر طبقه حاکم 

گذارد، بسيار مھم است، بلکه بويژه از اين  می
ھای ديرين رژيم سياسی  بابت که يکی از سياست

کشد و مبارزه طبقه کارگر  حاکم را به چالش می
کند،  را به يک مبارزه سياسی تمام عيار تبديل می

 .ست حاثز اھميت جدی

کشورھايی که طبقه کارگر با مبارزات خود 
تری  توانسته است قانون کار و معيارھای مترقی

دار تحميل کند و حتا از طريق  را بر طبقه سرمايه
ھای رسمی خود تا حدودی در تعيين  تشکل

دستمزدھا نيز دخيل است و از معيشت و دستمزد 
بھتری ھم برخوردار است، از اين قاعده مستثنا 

 .نيست
ست که با  تاکيد بر اين نکته از آن رو ضروری

اين گرايش انحرافی که افق مبارزاتی طبقه 
کارگر را صرفا به مبارزه در چارچوب قوانين 
حاکم و نظم موجود، بمنظور تحقق مطالبات 
روزمره و کسب امتيازاتی در چارچوب نظام 

سازد، مرزبندی شده  داری محدود می سرمايه
البته اين موضوع بايستی روشن باشد که از .  باشد

طور نتيجه گرفت که چند و  اين بحث نبايد اين
چون قوانين و مقررات جاری در عرصه روابط 

ای کار يا کم و کيف امتيازات حقوقی  و حقوق پايه
کند و  و معيشتی، فرقی به حال طبقه کارگر نمی

داری حاکم است، مابقی ھرچه  چون نظام سرمايه
ست و بدتر از آن چنين  السويه ھست برايش علی

پنداشت که ھر قدر وضعيت حقوقی و معيشتی 
تر باشد، به سود مبارزات  کارگران بدتر و وخيم

اين نيز گرايش انحرافی !  طبقه کارگر است
ديگری است که به بھانه مبارزه برای براندازی 

داری و محو طبقات و استثمار،  نظام سرمايه
مبارزه برای بھبود شرايط معيشتی و روزمره و 
مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد را نفی 

 .کشد کند و خود را از اين مبارزه کنار می می
ست که درھرجامعه   اين يک امر کام;ً بديھی

طبقاتی که قدرت سياسی دردست بورژوازی 
باشد، قوانين، مبانی و معيار ھای حقوقی آن 
جامعه نيز برپايه منافع طبقاتی ھمين طبقه که 
درضمن ازلحاظ اقتصادی برجامعه مسلط است، 
تنظيم می شود و ازمنافع آن حراست و پاسداری 

رژيم .  ازآن جمله است قانون کار.  کند  می
جمھوری اس;می و قانون کار آن نيز مشمول 

طبقه کارگر ايران اساساً برای .  ھمين قاعده است
کسب قدرت سياسی، براندازی نظم موجود و 

اما روشن .  کند  استقرارسوسيالسيم مبارزه می
است مادامکه ھنوز قدرت سياسی را به چنگ 
نياورده و نظم موجود برنيافتاده است، برای 
بھبود شرايط معيشتی و حقوقی خود درچارچوب 

کند و يکی را به آن   ھمين نظم نيز مبارزه می
 .ديگری موکول نمی کند

. ازموضوع دورافتاديم باز گرديم به اصل مطلب
دار بر سر دستمزد و  دعوای کارگر و سرمايه

دار برای تصاحب ارزش اضافِی  ت;ش سرمايه
که گفتيم، در تمام جوامع  ھرچه بيشتر چنان

ماندگی  داری مستقل از درجه رشد يا عقب سرمايه
ست که جز  آن، يکی از مختصات نظام کارمزدی

در جمھوری .  با نابودی آن متوقف نخواھد شد
اس;می و موضوع تعيين حداقل دستمزد نيز 
ھمين ماجرا صادق است و کنه مساله بر سر 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧١٢ شماره  ٩۴نيمه اول  اسفند     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

١٠درصفحه   

 حداقل دستمزد وکارزاری که 
 ست تجسم اتحاد طبقاتی

 رو به اتمام و کمتر از سه ٩۴که سال  رغم آن به
ھفته به پايان آن مانده است، اما ميزان حداقل 

(٩۵دستمزد سال  ) ٩۴ اسفند ٩تا اين لحظه  
دار  طبقه سرمايه.  چنان ناروشن و نامعلوم است ھم

و دولت اين طبقه، ھم پای انبوھی از پادوان ريز 
اند تا خواست طبقه  و درشت سرمايه، کوشيده

کارگر برای بھبود معيشت و افزايش حداقل 
دستمزد به باiی خط فقر را، در زير آوار 
عظيمی از ھياھو و جنجال انتخاباتی ارتجاع 

 .حاکم مدفون سازند
که مبارزات کارگران برای افزايش  درحالی

ھای آخر سال اوج بيشتری  دستمزد، در ماه
ھای کارگری نيز کارزار  گيرد و تشکل می

مشترکی را برای افزايش حداقل دستمزد به باiی 
وقفه  اند، تعرضات بی خط فقر سازمان داده

دستگاه قھر و سرکوب رژيم برای مقابله با طبقه 
کارگر و خاموش ساختن صدای آن که در لحظه 
حاضر، بخشا در اين کارزار طبقاتی تبلور يافته 

ع;وه بر .  ، بيش از پيش تشديد گشته است
ھا  ھا و محاکمات روتين و اخراج ده بازداشت

کارگر مبارز در طول سال جاری و اقدامات 

ای چون تشديد فشار و آزار عليه  گرانه سرکوب
زاده، محمد جراحی و ديگر  بھنام ابراھيم

گرد و فشار عليه  کارگران زندانی، تداوم پی
تپه از جمله علی  فعاiن سنديکای کارگران ھفت

 سال حبس تعزيری برای ٩نجاتی، صدور حکم 
محمود صالحی، طی دو سه ماه اخير نيز، چه 
برای مقابله با اعتصابات کارگری و اعت;ی 
جنبش طبقاتی کارگران به طور عام، چه به 
منظور ارعاب و زھرچشم گرفتن از فعاiن 
سنديکايی و ديگر فعاiن کارگری و مقابله با 
جنبش افزايش دستمزد به طور خاص، بر شدت 

. گرانه خود افزوده است اقدامات سرکوب
 کارگر ١٠ کارگر سيمان درود و ١٢بازداشت 

 کارگر مبارز ٢٨عسلويه در دی ماه، دستگيری 
 ٢٠ بھمن که پس از ۶آباد در  معدن مس خاتون

 ۵٠روز حبس در زندان شھر بابک با وثيقه 
 کارگر معدن ٩ميليون تومانی آزاد شدند، محاکمه 

آھن بافق در دادگاه کيفری يزد در بھمن  سنگ
ماه، تبعيد فعاiن کارگری برق فشارقوی و 
سازماندھندگان اعتراضات سراسری کارگران 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوQريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامnه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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