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  ٣درصفحه 

 تا حق خود نگيريم، "
 "از پا نمی نشينيم

 
 جمعی از ١٣٩٧ اسفند ۵روز يکشنبه 

بازنشستگان کشوری، لشکری و تامين اجتماعی 
در اعتراض به وضعيت وخامت بار معيشتی و 
نيز عدم پاسخگويی دولت به مطالبات بر حق 
شان در مقابل مجلس ارتجاع يک تجمع و 

فراخوان اين .  تظاھرات اعتراضی برگزار کردند
تجمع اعتراضی از پيش توسط پنج تشکل مربوط 
به بازنشستگان داده شده بود که تشکل ھای 
. کارگری و فرھنگی نيز از آن حمايت کردند

ادامه تجمعات انجام اين تظاھرات اعتراضی در 
. متعدد بازنشستگان در ماه ھای گذشته بود

تجمعات و اعتراضاتی که به رغم  گستردگی، 
تداوم و استمرار آن ھمچنان از طرف مسئوTن 

نه فقط بی پاسخ .  حکومتی بی پاسخ مانده است
مانده که حتی گوشی برای شنيدن و يا چشمی 
برای ديدن وضعيت وخامت بار زندگی آنان در 

بازنشستگان در .  درون طبقه حاکم پيدا نشده است
مقابل مجلس ارتجاع ھمانند دفعات پيشين با 

ظلم و ستم کافيه، "سردادن شعارھايی ھمچون 
فرياد، فرياد، از اين ھمه "، "سفره ما خاليه

، "تورم، گرانی، جواب بده روحانی"، "بيداد
معلم زندانی آزاد بايد گردد، کارگر زندانی آزاد "

کند، مجلس حمايت  دولت خيانت می"، "بايد گردد
" مجلس، دولت، بس است فريب ملت"، "کند می
، "يک اخت_س کم بشه، مشکل ما حل ميشه"
تا حق "و "  ھا دTريه حقوق ما رياليه، ھزينه"

پر شور تر از "  خود نگيريم، از پا نمی نشينيم
 .ھميشه خواستار تحقق مطالبات خود شدند

بازنشستگان ايران از جمله Tيه ھای اجتماعی 
ھستند که پس از عمری کار و زحمت به جای 
اينکه دوران بازنشستگی خود را با عزت و 
سربلندی و در آرامش و رفاه بگذرانند، سال ھا 
است در شرايط بسيار وخامت باری که جمھوری 
اس_می برای آنان ايجاد کرده است، زندگی می 

تحميل اين شرايط سخت و نابسامان به آنان .  کنند
و نيز نديدن و نشنيدن فريادھای دادخواھی شان 
طی دھه ھای متمادی، اکنون آنان را به انجام 
اعتراضات خيابانی و برپايی تجمعات اعتراضی 
در مقابل مجلس، وزارت کار، سازمان برنامه و 
. بودجه و ديگر نھادھای دولتی کشانده است

اعتراضاتی که طی يکی دو سال گذشته کم کم 
شکل گرفتند، گسترش يافتند و اکنون ابعاد 

گستردگی اين اعتراضات در .  وسيعتری يافته اند
شھرھای مختلف ايران خصوصا طی چند ماه 
گذشته عم_ چشم انداز نوينی را پيش پای ھمه 
بازنشستگان کشوری، لشکری و تامين اجتماعی 

روز جھانی زن )   اسفند١٧(   مارس٨به استقبال 
المللی زنان عليه  شتابيم که نماد مبارزه بين می

تبعيض، نابرابری و ستم جنسيتی در سراسر 
درود و افتخار به زنان سوسياليست .  جھان است

ای   ، پرچم مبارزه١٩١٠جھان که در سال 
جھانی را برای برابری و رھايی زن به اھتزاز 

پاس مبارزات   مارس را به٨درآوردند و 
قھرمانانه زنان کارگر و سوسياليست  آمريکائی 
برای برابری دستمزد و حق رأی، روز جھانی 

درود و افتخار به زنان مبارز .  زن اع_م نمودند

 انق/ب تنھا راه برای پايان فاجعه اقتصادی
 

ھای ناچيز اکثريت بسيار بزرگ  در حالی به آخرين ماه سال رسيديم که بيکاری، دستمزدھا و حقوق
سالی که قدرت خريد کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه در اثر .  ور ساخته است جامعه را در فقر غوطه

سالی بدتر از .  ويژه بھای کاTھای ضروری به نصف کاھش يافت آور نرخ تورم و به رشد سرسام
ھاست که ديگر نه ماھانه که روزانه شاھد  ھا مدت کنند و توده تورم و گرانی بيداد می.  ھای گذشته سال

سابقه  تورمی که در طول چھل سال حاکميت جمھوری اس_می بی.  شان ھستند ھای تر شدن سفره کوچک
  چنان به ھم ريخته که حتا ھواداران جمھوری اس_می را از ترس شورش وضعيت اقتصادی آن.  است

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١٢شماره    ٩٧ اسفند ۶ –سال  چھلم 

 نابود باد نابرابری، ستم و تبعيض عليه زنان

 از خواست سنديکاھای کارگری برای
  افزايش حداقل دستمزد حمايت کنيم

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 تنھا راه مبارزه با دروغ و فساد سيستماتيک،
  سرنگونی رژيم است

 
 سال از کشتار و سرکوب، فقر و ۴٠ی رژيم جمھوری اس_می، طوماری است به درازای  کارنامه

ھای مردم در ھر ساعت و روز و ھفته  روزی توده ھای اجتماعی و در يک ک_م سيه گرسنگی، ناھنجاری
ای که مردم با پوست و گوشت خود آن را تجربه و   کارنامه.  و ماه و سالی که از عمرش گذشته است

ھا و  اما گاھی اين دروغ.  ای لبريز از دروغ و انکار و وعده و وعيدھای توخالی کارنامه.  اند زندگی کرده
ھا  شرمی گويندگان آن ھا فاصله دارند که باز شنونده را از وقاحت و بی ھا با واقعيت ادعاھا چنان فرسنگ

 .کند متحير می
ستاد احيای امر به معروف و "ھای اخير آخوند جنتی در نشست اعضای اصلی  يکی از اين موارد گفته

ھا،  ھدف از برگزاری اين نشست، طبق اخبار رسانه.  در اول اسفند ماه سال جاری است"  نھی از منکر
اين ستاد بود و به جز اعضای اين ستاد، سران کشوری و لشگری "  تبيين مواضع و رويکردھای جديد"
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١از صفحه   

 "تا حق خود نگيريم، از پا نمی نشينيم"

۴درصفحه   

مرحله جديدی از گسترش تجمعات .  گشوده است
و اعتراضات خيابانی که می توان از آن به 
. عنوان جنبش اعتراضی بازنشستگان ياد کرد

برای روشن شدن ابعاد تجمعات اعتراضی 
بازنشستگان، پی بردن به وضعيت اسفبار 
معيشتی آنان و نيز طرح شعارھا، خواست ھا و 
مطالباتی که آنان دارند، قبل از ھرچيز Tزم است 
ابتدا به ابعاد اين تجمعات و سپس به  اھداف، 
. مطالبات و شعارھای آنان اشاره ای داشته باشيم

ترديدی نيست که تجمعات اعتراضی بازنشستگان 
در چند ماه گذشته به رغم پراکندگی و بعضا 
گسستی که بر آن حاکم بوده است، دست کم از 
نظر تعداد دفعات، گستردگی شعارھا و تداوم اين 
اعتراضات در شھرھای مختلف ايران کام_ 

 .نمونه ھا بسيارند. چشمگير بوده است
تجمع گروه بزرگی از بازنشستگان فرھنگی بر 

در "  گروه اتحاد بازنشستگان"اساس فراخوان 
،  تجمع سراسری  )٩٧ تير ٣١(مقابل مجلس 

صدھا تن از بازنشستگان سرتاسر ايران در 
تھران در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و 

، تجمع گروھی از )٩٧ آذر ۶(رفاه اجتماعی 
بازنشستگان تھران و ديگر شھرھای ايران در 

 آذر ٢٧سه شنبه (مقابل مجلس شورای اس_می 
، تجمع بازنشستگان استان خراسان در مقابل )٩٧

 آذر ٢٧سه شنبه (اداره تامين برنامه و بودجه 
، تجمع اعتراضی بازنشستگان گي_ن در )٩٧

مقابل استانداری و بازنشستگان کرمانشاه در 
 آذر ٢٨(مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

، تجمع اعتراضی بازنشستگان به صورت )٩٧
ھمزمان در شھرھای مختلف ايران در مقابل 
مراکز دولتی از جمله در شھرھای تھران، 
.. تبريز، رشت، اصفھان، يزد، کرج، مشھد و

، تجمع تعدادی از )٩٧ ديماه ٢يکشبنه (
بازنشستگان کشوری، لشکری و تامين اجتماعی 

در "  شورای بازنشستگان ايران"به فراخوان 
 ١٢چھارشنبه (مقابل مجلس شورای اس_می 

،  تجمع اعتراضی بازنشستگان در )٩٧ديماه 
تھران در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه 

مستند، شکنجه ديگر اثر "اجتماعی با شعار 
(ندارد و باTخره تجمع و )  ٩٧ بھمن ٢" 

تظاھرات اعتراضی بازنشستگان در روز يکشنبه 
 در مقابل مجلس شورای اس_می که ٩٧ اسفند ۵

تجمعات .  پر شکوه تر از ھميشه برگزار گرديد
اعتراضی ماه ھای گذشته بازنشستگان به رغم 
پراکندگی آن در شھرھای مختلف کشور، ھمواره 
با خواست ھا و مطالبات مشابھی ھمراه بوده 

سازی حقوق  سان يک"خواست ھايی ھمانند .  استد
بازنشستگان با شاغلين، تامين بيمه تکميلی 
کارآمد، افزايش حقوق بازنشستگان و شاغ_ن 
متناسب با جايگاه و شان و منزلت آن ھا، اجرای 

از جمله "  طرح رتبه بندی و آموزش رايگان
اصلی ترين مطالبات بازنشستگان در ھمه 

 . تجمعات اعتراضی آنان بوده است
مطالبات يکسانی که در اغلب موارد با طرح 
شعارھای ديگری که در راھپيمائی وتجمع 

 اسفند خود در مقابل مجلس ارتجاع ۵اعتراضی 
شعارھايی ھمانند .  تکرار کردند، ھمراه بوده است

، دولت "تا حق خود نگيريم، از پا نمی نشينيم"
اس_مو "، "خيانت می کند، مجلس حمايت می کند

دولت به اين بی "، "پله کردن، مردمو ذله کردند
، پيگيرانه به دنبال "غيرتی، ھرگز نديده ملتی

رفع تبعيض و تامين نيازھای معيشتی متناسب با 
استانداردھای اوليه زندگی و دريافت مستمری 

تجمعاتی که شعارھای .  باTتر از خط فقر بوده اند
آن در موارد مشخصی به مقتضای فضای 
مبارزاتی و سياسی جامعه به روز شده و با طرح 

معلم زندانی آزاد "شعارھای سياسی معينی ھمانند 
به "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "بايد گردد

دفاع از  زندانيان سياسی  برخاسته اند و يا در 
بازه زمانی سرکوب ھمزمان اعتصابات کارگران 
نيشکر ھفت تپه و فوTد اھواز و دستگيری تعداد 
زيادی از دانشجويان با بيان شعارھايی ھمچون 

بر "  از اھواز تا تھران، زحمتکشان در زندان"
ضرورت دفاع از کارگران و دانشجويان 

مھمتر اينکه در .  دستگيرشده تاکيد داشته اند
معلم، کارگر، "موارد معينی ھم با سردادن شعار 

آزادی "و طرح خواست "  دانشجو اتحاد اتحاد
بر ضرورت اتحاد ھمه جنبش "  تشکل و اجتماع

خصوصا در .  ھای اجتماعی پای فشرده اند
تجمعات اعتراضی دوم بھمن ماه که با بيان شعار 

، "مستند، شکنجه، ديگر اثر ندارد"ابتکاری 
ع_وه بر محکوميت اعمال شکنجه و اعتراف 
گيری از دستگيرشدگان، به روشن ترين وجه 
ممکن تنفر و انزجار خود را از پخش مستند 

وزارت اط_عات عليه "  طرح سوخته"امنيتی 
اسماعيل بخشی و سپيده قُليان با صدای بلند فرياد 

بيان ھمه اين شعارھا در واقع يادآور اين .  زدند
نکته است که آنان کام_ بر ضرورت پيوند 
اعتراضات بازنشستگان با ديگر جنبش ھای 
اجتماعی و به طور اخص پيوند تجمعات 
اعتراضی خود با جنبش طبقه کارگر به خوبی 

 . واقف ھستند
اينھا ھمه از نکات مثبت و در خور تحسين جنبش 

جنبشی که تاکنون .  اعتراضی بازنشستگان است
قدم ھای شايسته ای در مسير مبارزاتی خود 

با اين ھمه و به رغم اينکه آنان به .  برداشته است
درستی در ھر تجمع اعتراضی خود بر ضرورت 
اتحاِد معلمان، کارگران و دانشجويان تاکيد می 
ورزند، به رغم اينکه در شعارھايشان، خود را 
بخشی از جنبش عمومی و ھمگانی جامعه تعريف 
می کنند، به رغم اينکه بر اين امر واقف اند که 
مبارزات پراکنده و جدا ازھم، کارآرايی Tزم را 
برای تحقق مطالبات ندارد، اما ھنوز خود در 

ھنوز فاقد يک .  تشتت و پراکندگی بسر می برند
ھنوز از فقدان يک .  تشکل واحد سرتاسری ھستند

. اتحاد ھمه جانبه درونی در رنج و خسرانند
خسرانی که Tزم است در مسير رفع آن با جديت 

 .تمام گام برداشته شود
جنبش اعتراضی بازنشستگان، به صورت مجزا 
از ھم، در ھر يک از بخش ھای کشوری، 
لشکری و تامين اجتماعی تا حدودی از تشکل 

وجود ھمين .  ھای مربوط به خود برخوردار است
چند تشکل جدا از ھم، ھرچند در سال ھای پيش 
از اين، برای آنان بسيار مفيد به فايده بود، اما 
. اکنون جامعه به شرايط ديگری ورود کرده است

شعارھای طرح شده در تجمعات اعتراضی ماه 
ھای اخير بازنشستگان، خود دليل روشنی بر 

مرحله .  ورود جامعه به اين مرحله نوين است
نوينی که ما از آن به عنوان دوران انق_بی ياد 

دورانی که رژيم ارتجاعی و سرکوبگر .  می کنيم
جمھوری اس_می در ھمه عرصه ھا با شکست 

اين رژيم با اقتصادی .  مواجه شده است
فروپاشيده، تورمی افسار گسيخته، فسادی 
دامنگير در Tيه Tيه ھای ارگان ھای حکومتی، 
ناکارآمدی خود را در تمام عرصه ھا سياسی، 

فقر و .  اقتصادی و اجتماعی نشان داده است
ف_کت بر زندگی تمامی توده ھای زحمتکش 

گرانی بيداد می کند و .  ايران چنگ انداخته است
بحران ھای درونی طبقه حاکم ھر روز ژرفتر و 
تشتت و پراکندگی در ميان ارگان ھای آن عميق 
تر و وحشت و سراسيمگی بر مسئوTن حکومتی 

با توجه به چنين .  بيش از پيش سايه افکنده است
وضعيتی است که طبقه کارگر و توده ھای 
زحمتکش ايران برای سرنگونی رژيم ستمگر 
حاکم خيز برداشته و به مبارزات علنی در خيابان 

 .و کارخانه روی آورده اند
حال که جمھوری اس_می در ضعيف ترين 
موقعيت سياسی و اقتصادی خود بسر می برد و 
نيروھای امنيتی آن از سر استيصال تنھا به شيوه 
ھای سرکوب و گسترش آن در ھمه عرصه ھای 
سياسی و اجتماعی متوسل شده اند، ترديدی نيست 



 ٣ ٨١٢ شماره  ٩٧  اسفند  ۶      ٣

۴درصفحه   

١از صفحه  سياسی مشترک با مردان،  مسير درستی را در  
اند که پی آمد آن تحقق  گرفته مبارزه در پيش

 اما چگونه؟. مطالبات ويژه  زنان نيز خواھد بود
رغم تمام مبارزات و  واقعيت اين است که به 

مقاومت زنان درگذشته و حتی واداشتن رژيم به 
نشينی بر سر برخی مطالبات ، اما  عقب

ترين مطالبات زنان برجای خود باقی  اساسی
مادام که   .ھم پوشيده نيست دليل آن.  است

عنوان يک دولت دينی  جمھوری اس_م به
موجوديت داشته باشد، اين مطالبات تحقق نخواھد 

ھای ايدئولوژيک رژيم  چراکه  يکی از پايه.  يافت
جمھوری اس_می نفی برابری زن و مرد است و 
تخطی از آن را تخطی به دستورات خدا و پيامبر 

تواند حتی  اين دولت ھرگز نمی.  داند خود می
. برابری حقوقی زن و مرد را به رسميت بشناسد

حسب باورھای خرافاتی  دولت دينی به
وسطايی خود با برابری زن و مرد دشمنی  قرون
توانند  بنابراين زنان زمانی می.  ناپذير دارد آشتی

به نابرابری، تبعيض و ستمگری جنسی پايان 
عنوان يک دولت  دھند که جمھوری اس_می به

اما برافتادن اين .  ستيز برافتاده باشد دينی زن
دولت نياز به مبارزه  قدرتمند و متحد کارگران ، 

حضور فعال زنان در .  زحمتکشان و زنان دارد
فقط ضرورتی برای سرنگونی  اين مبارزه نه

جمھوری اس_می، بلکه شرط  ضروری تحقق 
اکنون  اين واقعيت از ھم.  ھاست مطالبات خود آن

عنوان معلم در  زنانی که به.  در حال تحقق است
اند،  پيشاپيش اعتراضات عليه رژيم قرارگرفته

فقط برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی 
فقط برای سرنگونی .  کنند عمومی مبارزه نمی

ھای مردم  رژيم و تحقق مطالبات عموم توده
کنند ، بلکه برای تحقق مطالبات  ايران مبارزه نمی

کنند که  عنوان زن نيز مبارزه می ويژه خود به
شرط تحقق آن سرنگونی جمھوری اس_می  پيش
بنابراين اتحاد زنان کارگر و زحمتکش با .  است

جنبش طبقاتی کارگران يکی از نيازھای مبرم 
اما زنان نبايد از .  تحقق مطالبات زنان است

که مبارزات حول مطالبات صنفی و يا سياسی  اين
گرفته است از طرح مطالبات ويژه  عمومی شکل

خود در ھمين لحظه از رشد و اعت_ی مبارزات، 
اکنون زمان آن فرارسيده است که . خودداری کنند

ترين مطالبات صنفی و سياسی  در ھرکجا که مھم
شوند، مطالبه برابری حقوق اجتماعی  مطرح می

و سياسی زن و مرد و برافتادن تمام قوانين و 
بند مجزا به  آميز به عنوان يک  مقررات تبعيض

ھای کارگری در  تشکل.  مطالبات افزوده شود
ھايی که مطالبات کارگری را مطرح  بيانيه
ای را در  ھا پيش بند جداگانه کنند، از مدت می

مورد خواست برابری زن و مرد به مطالبات 
معلمان، پرستاران، بازنشستگان .  اند خود افزوده

ھای  و دانشجويان نيز بايد در پ_تفرم ھا و بيانيه
جا  ترين خواست زنان را در ھمه خود اين اصلی

ھا و  آئی ع_وه بر اين در گردھم.  مطرح کنند
ھايی که مکرر رخ  تظاھرات و راھپيمايی

شود که  ھای متعددی حمل می دھد، شعارنوشته می
بايد .   شده است ھا نوشته ترين مطالبات بر آن مھم

در موارد متعدد مانع از اجرای برخی اقدامات 
ای موارد رژيم را  ارتجاعی گرديد و حتی در پاره

ھا ت_ش  رژيم سال.  نشينی واداشت به عقب
کرد،حجاب اجباری را مطابق الگوی پوشش 

اللھی  به عموم زنان تحميل  مانده حزب زنان عقب
اما گرچه در ظاھر ھنوز مقررات ارتجاعی .  کند

حجاب اجباری پابرجاست، آنچه اکنون تحت 
عنوان حجاب وجود دارد آن چيزی نيست که 

ع_وه براين،  با .  رژيم خواستار تحميل آن بود
تمام سرکوب و فشار رژيم، زنان از ھر فرصتی 
برای برداشتن کامل حجاب اجباری استفاده 

در پی اقدام شجاعانه دختران خيابان .  اند کرده
انق_ب به برداشتن حجاب در مراکز عمومی، گام 
ديگری در مبارزه زنان عليه حجاب اجباری 

 .برداشته شد
با فرارسيدن دورانی نوين در زندگی سياسی و  

مبارزاتی مردم از اواخر سال گذشته، زنان 
عنوان نيرويی فعال به عرصه مبارزه سياسی  به

سال گذشته در اول ماه .  اند عليه رژيم روی آورده
مه تعدادی از زنان و دختران مبارز با برداشتن 
حجاب و سخنرانی در مترو، توده زنان را به 
تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات خود 

حضور فعال زنان در مبارزات .  فراخواندند
کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، 

. شود وضوح ديده می جا به دانشجويان در ھمه
ويژه در مبارزات يک سال اخير، در تجمعات  به

ھای معلمان و بازنشستگان، در  و راھپيمايی
فقط زنان در پيشاپيش مبارزات  موارد متعدد نه

کنندگان  حضور داشتند، بلکه گاه اکثريت شرکت
در اعتصابات بزرگ .  دادند را زنان تشکيل می

تپه و فوTد اھواز نيز  کارگری از نمونه ھفت
شاھد بوديم  که زنان کارگر فعاTنه در مبارزه 
حضور يافتند و کارگران را به تشديد مبارزه 

ھای کارگری نيز به  زنان خانواده.  دعوت کردند
ھمراه مردان کارگر در اعتراضات حضوری 

سخنگويان و رھبران .  چشمگير داشتند
گرچه اين .  اعتراضات معلمان اغلب زنان ھستند

مبارزات عموماً بر سر مطالبات صنفی و سياسی 
عمومی صورت گرفت، اما اين مبارزه مسير 

توانند  درستی است که از طريق آن زنان می
زنی که .  مطالبات ويژه خود را نيز محقق سازند

ای علنی و رودررو عليه نظم ارتجاعی  به مبارزه
خيزد ، به مبارزه برای رھايی خود  حاکم برمی

 زنان  درگذشته، چندين سال.  برخاسته است
ھای مرتجع اس_می، ليبرال و  وابسته به گروه
فقط ت_ش نمودند مبارزه زنان را  رفرميست، نه

ھای  روی از جناح منحرف کنند وزنان را به دنباله
ھيئت حاکمه بکشانند، بلکه کوشيدند مبارزه زنان 
. را از مبارزات طبقاتی و عمومی جدا سازند

ھا لطمات جدی به مبارزه زنان وارد آوردند،  آن
ويژه دختران جوان  گرچه شکست خوردند ، اما به

اکنون اما .  و فعال را سرخورده و منفعل کردند
زنان با حضور فعال در مبارزات صنفی و 

و تحت ستم ايران که در دشوارترين شرايط به 
مقاومت و مبارزه قھرمانانه خود عليه رژيم 

ستيز جمھوری اس_می ادامه داده  ارتجاعی و زن
 .دھند و می

بخش زنان آگاه، مبارز و   مارس ھمواره الھام٨
تحت ستم ايران در مبارزه عليه طبقه حاکم 

ترين تبعيض،  رحمانه ستمگر بوده است که بی
. نابرابری و ستم را عليه زنان اعمال کرده است

دولت دينی جمھوری اس_می که مظھر تمام 
وسطايی است، اين ستمگری و  خرافات قرون

. تبعيض عليه زنان را به نھايت خود رساند
برابری حقوق اجتماعی و سياسی زن را آشکارا 

تبعيض و ستمی که رژيم .  نفی و انکار کرد
جمھوری اس_می برزنان اعمال کرده است، 

. راستی در تاريخ اخير ايران سابقه نداشته است به
در دوران رژيم سلطنتی نيز البته نابرابری و 
تبعيض عليه زنان وجود داشت، قوانين موجود بر 

گذاشت و  اين نابرابری زن و مرد صحه می
مطابق مقررات ارتجاعی اس_می زن نصف مرد 

شده بود، جمھوری اس_می اما با وضع  تعريف
قوانين جديد، اين تبعيض و نابرابری را به اوج 

خواست و آرزوی واقعی جمھوری .  رساند
اس_می اين بود که جايگاه  زن را به سطح زنان 

. وسطا تنزل دھد داری و قرون دوران برده
برداری زن  جمھوری اس_می به تبعيت و فرمان
تمام قدرت .  از مرد شکلی رسمی و قانونی داد

خود را برای تقويت مردساTری، فرمانروائی 
مرد در خانواده و تبعيت زن از مرد، خشونت 
عليه زنان  و الگوی خانواده متحجر و 

جمھوری .  وسطايی اس_می به کار گرفت قرون
اس_می زندگی شخصی و خصوصی زنان را 

اين .  تحت کنترل دستگاه پليسی خود قرارداد
. کنترل را به نحوه لباس پوشيدن زنان بسط داد

پليس و ديگر .  حجاب اجباری را مرسوم ساخت
واحدھای سرکوبگر، اين سگان زنجيری 

ھا به جان زنان  حکومت دينی را در خيابان
توھين و تحقير و کتک زدن زنان در .  انداخت
ھا را به يکی از اقدامات رسوای خود  خيابان

ھای  جمھوری اس_می محدوديت.  تبديل کرد
شماری بر سر راه اشتغال زنان و ممنوعيت  بی

ھا به مقامات سطوح باTی سياسی  دسترسی آن
جمھوری اس_می حق تحصيل در برخی .  قرارداد
ھای دانشگاھی را از زنان سلب نمود و  رشته

جمھوری .  اقدام به جداسازی زن و مرد کرد
ھا نمونه رسوای ديگر از اين  اس_می به ده

 . تبعيض و ستمگری عليه زنان متوسل شد
گری پاسداران حکومت هللا،  با تمام اين وحشی 

اما زنان ايران ھرگز تسليم نشدند و دست از 
از ھمان فردای به .  مقاومت و مبارزه برنداشتند

قدرت رسيدن جمھوری اس_می در ايران، 
ستيز  مبارزات زنان عليه رژيم ارتجاعی و زن

ای که تا به امروز در اشکال  مبارزه.  آغاز گرديد
اين مقاومت و مبارزه .  مختلف ادامه يافته است

 نابود باد نابرابری، ستم و تبعيض عليه زنان

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد



 ۴ ٨١٢ شماره  ٩٧  اسفند  ۶      ۴

٣از صفحه   ٢از صفحه    

که اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی ھمه گروه ھای 
اجتماعی از جمله بازنشستگان در امر دستيابی به 
يک تشکل سرتاسری و يا دست کم اتحاد عمل 
تشکل ھای موجود گروه ھای مختلف 
بازنشستگان در امر فراخوان دادن به تجمعات 
اعتراضی مشترک، امری بسيار عاجل و 

چرا که در وضعيت وخامت .  ضروری است
باری که اکنون جمھوری اس_می بدان گرفتار 
است، تشتت و پراکندگی جنبش ھای اعتراضی 
درون جامعه برای طبقه حاکم و سرکوبگران آن 

در وضعيت موجود، .  در حکم يک نعمت است
ھرچه جنبش ھای اجتماعی پراکنده تر باشند، 
ھرچه اعتراضات بازنشستگان و ديگر 
اعتراضات مردمی از ھم گسيخته و منفردتر 
باشند، اين امکان برای سرکوب گران جمھوری 
اس_می فراھم می شود تا با صرف ھزينه ھای 
کمتر اعتراضات توده ای را سرکوب و اقتدار 

در عوض ھرچه .  خود را به رخ مردم بکشند
جنبش ھای اجتماعی از جمله جنبش اعتراضی 
بازنشستگان متشکل تر، متحدتر و با صفوف بھم 
پيوسته تر پيگير مطالبات خود باشند، عم_ 
امکان سرکوب آنان کمتر و زمينه ھای پس 
. راندن جمھوری اس_می بيشتر فراھم می شود

" اتحاد سراسری بازنشستگان"اع_م موجوديت 
که موجوديت خود را با صدور اط_عيه ای در 

 به منظور پايان دادن به تشتت و ٩٧ مھر ماه ٢۴
پراکندگی در ميان بازنشستگان و ايجاد يک صف 
واحد در ميان آنان اع_م کرد، دقيقا برخاسته از 
پاسخگويی بر اين نياز انق_بی درون جامعه 

 .  است
نکته آخر اينکه ھمه اين مبارزات، اعم از 
مبارزات بازنشستگان، معلمان، زنان، 
دانشجويان، مالباختگان، کاميون داران، مليت 
ھای مختلف و به طور اخص مبارزات پرشور 
طبقه کارگر ايران برای پس راندن نيروھای 
سرکوب و در نھايت سرنگونی ارتجاع اس_می 

بازنشستگان در اجتماع .  حاکم بر ايران است
 اسفند ماه  خود در مقابل مجلس ۵روز يکشنبه 

تا حق خود نگيريم، از پا نمی "ارتجاع با فرياد 
به ھمگان نشان دادند که حق گرفتنی "  نشينيم
طبقه سرمايه دار حاکم و رژيم سياسی .  است

 دھه ثابت کرده اند ۴پاسدار نظم موجود اما، طی 
که کمترين توجھی به مطالبات و خواست ھای بر 

جمھوری اس_می .  حق توده ھا مردم ايران ندارند
در تمامی اين سال ھا بجز سرکوب و کشتار، 
بجز تحميل فقر و ف_کت، بجز وحشی گری و 
اعمال زندان و بند ھيچ دستآورد ديگری برای 

لذا، طبقه .  توده ھای مردم ايران نداشته است
کارگر و عموم توده ھای مردم ايران برای دست 
يابی به حقوق پايمال شده شان راھی جز تشديد 

مبارزه ای پيگير، بی امان و ھمه .  مبارزه ندارند
جانبه برای سرنگونی جمھوری اس_می و 
استقرار حکومت شورايی کارگران و 

حکومتی برخاسته از اراده مردم که .  زحمتکشان
طبقاتی کارگران و عموم   –پاسدار منافع تاريخی 

 .  توده ھای مردم ايران باشد
 
 
 

در اين اعتراضات ھمواره يکی از شعار 
ھا، برابری حقوق اجتماعی و سياسی زن و  نوشته

 .مرد و برافتادن ھرگونه تبعيض عليه زنان باشد
در شرايط کنونی که رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس_می به نھايت پوسيدگی رسيده  و در آستانه 
سرنگونی قرارگرفته است، زنان بايد ھمدوش 
مردان،  مبارزه خود را برای سرنگونی 

 . جمھوری اس_می تشديد کنند
 مارس امسال فرصتی ديگر است که زنان با ٨

تمام امکانات خود مراسم  اين روز را ھرچه 
تر برگزار نمايند و آن را به نقطه عطفی   باشکوه

تر به رژيم  در مبارزه زنان برای تعرض گسترده
ستيز جمھوری اس_می تبديل  ارتجاعی و زن

 . کنند
سازمان فدائيان اقليت که برای سرنگونی فوری 
جمھوری اس_می و استقرار يک حکومت 

ھمواره عليه .  کنند شورايی در ايران مبارزه می
ھرگونه ستم ، تبعيض و نابرابری زنان مبارزه 
کرده و رھايی زن را يکی از اھداف بزرگ خود 

داند، در برنامه خود خواستار تحقق  فوری  می
 .مطالبات زنان به شرح زير شده است

ھرگونه ستم و تبعيض برپايِه جنسيت بايد 
فوريت ملغی گردد و زنان از حقوق کامل  به

اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار 
 .گردند

برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر 
 .با مردان در ازای کار مساوی

زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام 
شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 
فرھنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و 

 .مناصب در ھمه سطوح دسترسی داشته باشند

 تا حق خود نگيريم، "
 "از پا نمی نشينيم

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد 
جانبه، تکفل و  زوجات، صيغه، حق ط_ق يک

سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات 
آميز در مورد ارث، مقررات حجاب  تبعيض

اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و 
مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات 
سرکوبگرانه و وحشيانه نظير ش_ق، سنگسار و 

 .فوريت ملغی گردند غيره و غيره بايد به
برابری حقوق زن و مرد در امر ط_ق، ارث و 

 تکفل اوTد
ھرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و 
خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد 

ھا اعمال  و مجازات شديدی در مورد نقض آن
 .گردد

لغو حجاب اجباری و ممنوعيت ھرگونه فشار و 
زنان بايد از حق .  اجبار در مورد نوع پوشش زن

 .آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند
. آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود

روابط خصوصی زن بايد از ھرگونه تعرض 
 .مصون باشد

 جنين، بايد بدون قيد و شرط به رسميت  حق سقط
 .شناخته شود

مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد 
از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از 

 .امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان
ھايی که برای  ممنوعيت کار زنان در رشته

 .آور باشد ھا زيان س_متی آن
برخورداری زنان از امکانات و تسھي_تی نظير 

ھا در محل کار و  ھا و مھدکودک شيرخوارگاه
توانند از اين  پدر و مادر  يکسان می.  زندگی

 . تسھي_ت برخوردار باشند

 نابود باد نابرابری، 
 ستم و تبعيض عليه زنان
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 انق/ب تنھا راه برای پايان فاجعه اقتصادی

خطر .  ھای گرسنه به وحشت انداخته است توده
دار  بروز فاجعه اقتصادی و ناتوانی دولت سرمايه

تر شدن روزانه وضعيت  ھمراه وخيم حاکم، به
ھا، باعث شده تا حتا  اقتصادی و معيشت توده

مقامات حکومتی نيز که ھمگی مسئول اين 
وضعيت ھستند، با فرافکنی و فراموشی 

ی اپوزيسيون را به خود  مسئوليت خود، قيافه
ای و روحانی تا جنتی و  از خامنه.  بگيرند

شان ھمه به   درجه دو و سه ھای Tريجانی و نوچه
گردند و انگشت اشاره را به  دنبال مقصر می

مملکت امام "به ھر حال .  اند سوی يکديگر گرفته
زمان است و امام زمان ھم که در غيبت است و 

 ".ھا باشد تواند جوابگوی اين مصيبت نمی
بھای کاTھا در طی يک سال دو تا سه برابر 

کاھش قدرت خريد مردم باعث تعطيلی .  اند شده
بسياری از واحدھای کوچک شده و کارگران اين 
. واحدھا را به صفوف بيکاران پرتاب کرده است

ھا  جاری فروش قنادی برای نمونه در طول سال
 درصد نسبت به ۶٠ تا ۴٠در سراسر کشور بين 

چنين يک سوم  ھم.  سال گذشته کاھش يافته است
فروشندگان .  اند ھای تھران تعطيل شده رستوران

. کنند لوازم خانگی به ندرت خريداری پيدا می
ھای  ھا و کارگاه صدھا ھزار کارگر کارخانه

اما اين تمام .  اند سازی از کار بيکار شده قطعه
حدی  ماجرا نيست، آشفتگی در ميان حاکمان به

ترين امور نيز  رسيده که رژيم از اداره ساده
بازمانده، کار به جايی رسيده که برخی از 

ھای آزاد پز به دليل  ھا به ويژه نانوايی نانوايی
ھم در کشوری که نان  اند، آن نبود آرد تعطيل شده

ھا را  ھای محقر توده ترين ماده غذايی سفره مھم
 . دھد تشکيل می
 ٢٠که بھای دTر بعد از جھش تا مرز  به رغم آن

ھزار تومان به يازده ھزار تومان کاھش يافت، 
ھا بھای کاTھا روند صعودی  اما در تمام اين ماه

خود را ادامه دادند و با باT رفتن دوباره بھای 
دTر در روزھای اخير، افزايش بھای ساير 

 . کاTھا نيز شتاب گرفت
مرغ، مرغ و يا گوشت  برای تھيه يک شانه تخم

 .ايستند  می ھا در صف منجمد، مردم ساعت
تر  ھا نيز حکايت از وخيم تمام آمارھا و نشانه

ھای آينده، افزايش  شدن شرايط اقتصادی در ماه
 . بيکاری، گرانی و رکود اقتصادی است

اين که برای تصويب کليات بودجه مجلس 
کنند و در  اس_می جلسه غيرعلنی برگزار می

ھا، کليات بودجه  ھا و جدل آخر در ميان تمام بحث
شود، ھمگی  به دTيل امنيتی تصويب می

ھای شرايط بحرانی و حتا فوق بحرانی  نشانه
نمايندگان مجلس اس_می .  جمھوری اس_می است

اش را  ای که بخش اعظم منابع تصويب بودجه
کنند و در واقع متعلق به تمام  کارگران تامين می

کارگران و زحمتکشان است، با غيرعلنی کردن 
 !!کنند ھا پنھان می جلسه از چشم آن

، بيان ٩٨دليل آن البته روشن است، بودجه سال 
. روشن ورشکستگی جمھوری اس_می است

ای که بخش مھمی از آن با درآمدھای  بودجه
خيالی و موھوم تامين شده و به قول صادقی 
نماينده مجلس اس_می و به نقل از مرکز 

 ھزار ميليارد تومان ١٠٠ھای آن، بودجه  پژوھش
کسری و به گفته وحيد شقاقی از اقتصاددانان 

 ھزار ميليارد ١۵٠ھوادار جمھوری اس_می 
تومان کسری بودجه دارد و با اين وضعيت حتا 

ھای کارمندان در سال آينده در  پرداخت حقوق
ھای  پرده ابھام است، چه رسد به پرداخت بدھی

انباشته دولت که ھم اکنون به بيش از دو برابر 
 .کل مبلغ بودجه رسيده است

ست که در اين شرايط با موج  طبيعی
تری از تورم، بيکاری و رکود روبرو  وحشتناک

ای و روحانی در  اگرچه خامنه.  خواھيم بود
ھا را واژگونه جلوه  شان واقعيت ھای صحبت

گويد  دھند و حتا روحانی با وقاحت تمام می می
و (است "  علت قاچاق ارزانی کاT در ايران"

ترين چيز در اين کشور جان  گويد که ارزان نمی
، اما در پس )آدمی و نيروی کار کارگران است

ست که تمام مقامات  ھا وحشتی تمام اين صحبت
ھا فرا  جمھوری اس_می را از فوران خشم توده

 .ھا را به ھراس انداخته است گرفته و آن
جمھوری .  برای نمونه قيمت بنزين و نان است

داند که در صورت افزايش قيمت  اس_می می
بنزين و نان امکان بروز اعتراضات گسترده و 

طور که  ھمان.  ھا وجود دارد انفجاری توده
افزايش بھای بنزين و نان پيش از اين نيز منجر 

وقتی به صراحت در .  ای شد به اعتراضات توده
بھای بنزين را "شود که  مجلس اس_می عنوان می

گر  ، بيان"توان افزايش داد به دTيل امنيتی نمی
ھاست،  ترس و وحشت جمھوری اس_می از توده

ھم در شرايط کنونی که جامعه در يک بحران  آن
تواند به  انق_بی قرار دارد و يک جرقه می

اعتصابات و اعتراضات سراسری تبديل شود، 
طور که در تجربه تاريخی اين موارد بسيار  ھمان

 .ديده شده است
ترين واقعيت کنونی اين است که جمھوری  مھم

اس_می برای بقا به دست و پا زدن افتاده است و 
. راھی برای گريز از مرگی حتمی ندارد

جمھوری اس_می نه فقط برای بحران اقتصادی 
کنونی راه حلی ندارد و اقتصاد به سوی  فلج  
کلی در حرکت است، بلکه با بحران سياسی شديد 

جمھوری اس_می .  داخلی نيز روبروست
 .اندازی برای بقاء ندارد چشم

ھای  ھای درون مجلس اس_می، درگيری  درگيری
انداز تيره و تار  ای ھمه بازتاب اين چشم رسانه
يک نمونه از بازتاب شرايط بحرانی .  ھستند

توان در  ھا را می جمھوری اس_می در رسانه
با حضور سه تن از "  مشق نو"ميزگرد سايت 

طلبان حجاريان، تاجزاده و  اصط_ح اص_ح به
تبار ديد که متن کامل آن ع_وه بر سايت  علوی

ھا از جمله در  در برخی از روزنامه"  مشق نو"
 . بھمن نيز انتشار يافت٢٩روزنامه شرق 

يا حداقل برگزارکنندگان   –ھدف از اين ميزگرد 
که چگونه  در واقع چيزی نيست جز اين  -آن 
ی انتخابات سال آينده  توان بار ديگر به بھانه می

علوی .  کرد"  طلبی اص_ح"مردم را دچار توھم 
گردانی مردم از  تبار با اشاره به روی

: گويد ھای رای در شرايط کنونی می صندوق
بار ديگر مردم از صندوق رأی نااميد  اگر يک"

شوند، انتخابات طريقيت و موضوعيت خود را 
من .  و اين ترس ھمگی ماستدھد  از دست می

بخش ھستم؛  نگران اتفاق افتادن آزمون فيصله
يعنی جاييکه مردم به اين نتيجه برسند، از طريق 

توان تغييری ايجاد  آميز نمی فرايندھای مسالمت
 ).تاکيدات در اين مقاله ھمه جا از ماست" (کرد

سعيد حجاريان از دانشجويان مسلمان پيرو خط 
گذاران وزارت اط_عات  امام و يکی از پايه

مغز متفکر "جمھوری اس_می که امروز نقش 
کند، نيز در اين رابطه  را بازی می"  طلبان اص_ح

"گويد می  مشکل مشروع و نامشروع بودن : 
سال آينده ھمين من گمان دارم، .  انتخابات نيست

روزھا فشارھای اقتصادی و معيشتی بر مردم 
تنھا   سياسی نه  ھا فارغ از بحث شود و آن زياد می

به صندوق رأی بلکه از تمام سيستم اداره کشور 
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گويا قرار است .  رژيم نيز حضور داشتند
، "مواضع و رويکردھای جديد"طبق اين 

يک حرکت عظيم و مؤثر در حوزه امر به "
 . انجام شود" معروف و نھی از منکر

جنتی که در دو دھه گذشته مسئوليت اين 
ستاد را بر عھده داشته است، در اين نشست 

ھايی داد که به سرتيتر اخبار تبديل "رھنمود"
ھا، برخورد به  يکی از آن.  گشت

. بود"  گويی برخی مسئوTن به مردم دروغ"
گويان  اين آخوند متحجر که خود از دروغ

بزرگ رژيم است، در ھمين جمله دروغ 
آورد و آن  بزرگ ديگری را بر زبان می

" برخی مسئوTن"به "  دروغگويی"انتساب 
در حالی که از امور روزمره .  است

مسئوTن رژيم، از باT تا پايين، اشاعه دروغ 
ھايی که تحت عنوان آمار  از دروغ.  است

ھا و  نمايی کنند گرفته تا وارونه منتشر می
ھای پوچی که چپ و راست به مردمی  وعده
دھند که اکنون تحت شديدترين تنگناھای  می

اقتصادی و سياسی و اجتماعی روزگار 
در اثبات کذب اين گزاره .  کنند سپری می

کافی است عملکرد و سخنان دو تن از سران 
 .اصلی رژيم را مرور کوتاھی بکنيم

يکی از مسئوTن، رھبر جمھوری اس_می، 
او که در تمام طول حاکميت .  ای است خامنه

جمھوری اس_می از سران اصلی رژيم بوده 
نمايی وضعيت  گاه از وارونه است، ھيچ

از موارد اخير، .  کشور بازنمانده است
سخنان وی در مورد نشست ورشو بود که 

" قابل حل"مدعی شد ھمه مشک_ت کشور 
ادعايی که بارھا و بارھا بر زبان .  است

آورده است، بی آن که توضيح دھد اگر اين 
ھستند، چرا با گذشت "  قابل حل"مشک_ت 

اند، بلکه به  نشده"  حل"چھار دھه نه تنھا 
جای کاھش، روز به روز افزايش ھم 

کوشد خود  البته که در سخنانش می.  اند يافته
ھای  را که يکی از مسببان اصلی بحران

. تقصير جلوه دھد جانبه کنونی است، بی ھمه
. ترفندی که نزد مردم خريداری ندارد

مؤسسه گالوپ اخيرا اع_م کرده است طبق 
ای از  ، خامنه٢٠١٨يک نظرسنجی در سال 

ترين رھبر نسبت به  توجه نظر مردم بی
وضعيت معيشت مردم کشورش است و در 

 را به نام خود ٢٠٩ کشور، رتبه ٢٠٩ميان 
 .ثبت کرده است

مسئولين "  برخی"روحانی يکی ديگر از 
است که مردم در تظاھرات خود عليه او 

"دھند شعار می روحانی دروغگو، کليد : 
ھای  در حالی که يکی از وعده".  تدبيرت کو

انتخاباتی روحانی در دور اول، رفاه مردم 
 سال از ۶بود، امروز پس از گذشت تقريبا 

اش، نه تنھا رفاه  دوران رياست جمھوری

مردم تأمين نشده بلکه وضعيت معيشتی آنان 
گرچه در .  تر گشته است روز به روز وخيم

ھای اخير، روحانی و ساير مسئوTن، اين  ماه
دھند، اما  نسبت می"  ھا تحريم"امر را به 
ای سراسری مردم در دی ماه  خيزش توده

ھا، اصوT  سال گذشته، يعنی پيش از تحريم
در اعتراض به گرانی و وضعيت بد معيشتی 

اعتباری  اعتراضاتی که بی.  شکل گرفته بود
و کذب اين ادعاھا را به روشنی به اثبات 

ھای متأخرتر روحانی  از دروغ.  رسانند می
 بھمن به ٢٢پيمايی  ادعای وی در مراسم راه

وی .  مناسبت چھلمين سالگرد انق_ب است
امروز در جامعه : "در اين مراسم مدعی شد
ساTری به معنای  يک دمکراسی و مردم
برای محک اين ."  واقعی کلمه وجود دارد

ھا و  ادعا کافی است نگاھی به آمار بازداشت
ھای  ھا و زندان ھا و احکام دادگاه دستگيری

ھايی که امروزه گذشته  زندان.  کشور بيندازيم
از شمار بسيار کارگران و دانشجويان و 
معلمان و جوانان معترض، حتا منتقدين 

 . اند خيرخواه رژيم را نيز در خود جای داده
ديگر اين آخوند مرتجع، "  رھنمود"اما 

محول کردن وظيفه مبارزه با فساد بر عھده 
کارمندان : "وی گفته.  کارمندان ادارات است

در ادارات بايد اين را ياد بگيرند که چنانچه 
المال را  ای رئيس دارد بيت  در اداره

کند وظيفه کارمندان است که  وميل می حيف
، وی "رھنمود"با اين ."  به وی تذکر بدھند

خواھد چنين وانمود کند گويا صرفاً در  می
ھستند که "  رؤسايی"، "ادارات"برخی 
ست که  و اين دروغ بزرگ ديگری.  فاسدند

دبير شورای نگھبان قانون اساسی و رئيس 
کوشد در ميان مردم  مجلس خبرگان رژيم می

 .جا بياندازد
در ساليان اخير، پرونده بسياری از فسادھای 

خواری سران  خواری و رانت مالی و رشوه
. رژيم بر اثر اخت_فات جناحی افشا شده است

عاقبت بسياری از اين افشاگران با آن که 
ھای قدرت يا تحت حمايت  وابسته به جناح

آنان بودند، به تشکيل پرونده قضايی و زندان 
و حبس ختم شده است؛ برخی نيز بر اثر 

ھای خود را پس گرفتند يا  تھديد و فشار گفته
يکی از موارد اخير، .  اع_م برائت کردند

ھای محمدجواد ظريف، وزير امور  صحبت
خارجه رژيم درباره وجود پولشويی گسترده 

ھای  در ايران و ارتباط مفسدان با ارگان
در پی اين سخنان، .  قدرتمند در کشور بود

لشگری از نمايندگان مجلس، امامان جمعه و 
ای به تکاپو  نھادھای زيرمجموعه خامنه

از جمله، رئيس قوه قضاييه اين .  افتادند
" فرو کردن خنجر به قلب نظام"سخنان را 

خواند و دادستان تھران به وی مھلتی ده 

روزه داد تا مستندات خود را به قوه قضاييه 
وی به عنوان يک مقام باTی .  ارائه کند

دولتی و حمايت روحانی و کابينه، ناچار شد 
را منکر شود "  پولشويی گسترده در ايران"

. تقليل دھد"  قاچاق مواد مخدر"و آن را به 
اگر سرنوشت وزير امور خارجه کشور پس 
از اذعان به فساد آشکار بر ھمگان چنين 

ای را  توان سرنوشت کارمند بيچاره است، می
اش خطور کند تا به  تصور کرد که به مخيله

، "المال حيف و ميل بيت"اش در مورد  رئيس
 .دھد" تذکر"

کوشد  اما حقيقت ديگری را که جنتی می
فساد گسترده و "کتمان کند، وجود 

در نظام جمھوری اس_می "  سيستماتيک
ھمان حقيقتی که چند ماه پيش نيز .  است
: خواند و مدعی شد"  نادرست"ای  خامنه

امروز، فسادھايی وجود دارد که اگرچه "
فسادھای بدی نيز ھستند ولی فساد به 

 ."صورت موردی است نه سيستمی
اگر سران و مسئوTن نظام از باTترين رأس 

ھای آن در فساد،  ترين پايه اين ھرم تا پايين
خواری و بسياری از  خواری، رانت رشوه

انواع ديگر فساد مالی دست دارند، چگونه 
خواند و نه "  موردی"توان اين فساد را  می

سيستمی؟ سران و مسئوTنی متعلق به ھمه 
ھای حکومتی و مسئول در تمامی  جناح
ھای دولتی گرفته تا  خانه ھا از وزارت ارگان

مجلس و قوه قضاييه و نھادھای نظامی مانند 
ای و افراد  سپاه و پليس و حتا خود خامنه

اين بيماری چنان ارکان رژيم .  منصوب وی
را دربرگرفته که در کارزار انتخاباتی سال 

، ھر چھار نامزد مورد تأييد شورای ٩۶
نگھبان، يعنی اسحاق جھانگيری، حسن 
روحانی، محمدباقر قاليباف و ابراھيم رئيسی 
به درستی يکديگر را به صراحت به فساد 

در شرايطی که تمامی .  متھم کردند
ھای سياسی و نظامی و اقتصادی رژيم  ارگان

آلوده به فسادند و ھر از گاھی پرونده يکی 
گردد،  ھا به سرتيتر اخبار بدل می از آن

ندانست؟ "  سيستمی"توان فساد را  چگونه می
ھای فساد  در ساليان اخير کم نبودند پرونده

ھا، تأمين اجتماعی،  در شھرداری
ھا،  خانه ھای بازنشستگی، وزارت صندوق

بانک مرکزی و کليه نھادھای نظامی و 
. اقتصادی رژيم که از پرده برون افتادند

ساختار اين رژيم چنان فاسد و فسادپرور 
است که حتا در بسياری از ادارات، 
کارمندان عادی نيز تنھا پس از دريافت 
رشوه حاضرند به وظيفه اداری خود عمل 

ھر .  تفاوت تنھا در ميزان رشوه است.  کنند
چه پست و مقام در سلسله مراتب اداری 

يابد تا  باTتر باشد، مبلغ رشوه افزايش می
جايی که در رأس اين ھرم فاسد، مبالغ به 

. شود ھا و ميلياردھا دTر بالغ می ميليون
ميلياردھا دTر چپاولی که حتا پس از 

به ظاھر "  ھای پيگيری"ھا و  افشاگری

 تنھا راه مبارزه با دروغ و فساد سيستماتيک،
  سرنگونی رژيم است
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چنان در راھروھا  ھا ھم ھا و سال قضايی، ماه
. مانند و کشوھای قوه قضاييه سرگردان می

گاھی نيز بر اثر اعتراضات و فشار افکار 
ھای جناحی و  عمومی، برحسب انتخاب

شرايط سياسی، چند مھره کوچک محاکمه 
ھا، پنھان بمانند يا با  شوند تا دانه درشت می

تر شدن عرصه، با ميلياردھا دTر  تنگ
غارت شده به خارج از کشور بگريزند و در 
آسايش و رفاه به زندگی ننگين خود ادامه 

خواری، اخت_س  خواری، رانت رشوه.  دھند
تنھا يکی از نمودھای فساد اقتصادی در 

 ميلياردھا  شويی، قاچاق اگر پول.  ايران است
ترين شکل قاچاق  دTر کاT و جنايتکارانه

يعنی قاچاق مواد مخدر تحت نظارت و با 
سپاه، از "  برادران قاچاقچی"ھمکاری 

فساد در ايران ھستند، "  غيررسمی"اشکال 
نمودھا و اشکال قانونی و رسمی متنوع نيز 
در ايران کم نيستند، از جمله مؤسسات 
اعتباری که تحت نظر نھادھای دولتی و به 

ھای گذشته  پشتوانه ارتباطات سياسی در سال
اندازھای جمعی از مردم را  پديد آمدند و پس

به جيب ريختند و اکنون گروھی با نام 
را به جمع معترضان به رژيم "  باخته مال"

فساد اقتصادی تنھا يک جنبه از .  اند افزوده
فساد سياسی و .  فساد رايج در ايران است

زدوبندھا در دايره قدرت و قدرتمداران جھت 
ھا و مقامات اداری و سياسی  دستيابی به پست

ھا در جھت اعمال  و سوءاستفاده از اين پست
نفوذ سياسی و برخورداری از مزايای مالی 

ھای ديگر فساد رايج در ايران  ک_ن از جنبه
 .است

روحانی، پس از حمله جناح مقابل به وزير 
اش به خاطر اشاره به پولشويی  امور خارجه

"گسترده در ايران، اع_م کرد شما به من : 
نشان دھيد يک کشور در دنيا ھست که در 

فساد، مواد ...  گيرد آن پولشويی انجام نمی
اين تنھا ."  مخدر و جنس تقلبی در آن نيست

در معدود کشورھايی .  بخشی از حقيقت است

از جھان ابعاد فساد اقتصادی و سياسی به 
ايران .  گی آن در ايران است ابعاد و گسترده

بندی سازمان شفافيت  ھاست که در رده سال
ھای آخر جدول قرار  المللی در رده بين
بندی نيز با وجود تمام  اين رده.  گيرد می

اشکاTت يا انتقاداتی که ممکن است بر آن 
دھد  وارد باشد، با مقايسه کشورھا، نشان می

گستردگی فساد در ھر کشور با ميزان 
آزادی .  ھای سياسی رابطه مستقيم دارد آزادی

احزاب سياسی، آزادی مطبوعات، وجود 
گرانه و نھادھای  قوانين پيشگيرانه و مجازات

نظارتی مستقل از جمله عواملی ھستند که 
توانند در مھار فساد نقش مؤثری ايفا  می
يعنی درست ھمان عوامل .  کنند

ای که در ايران وجود ندارند، اما  محدودکننده
عوامل تشديدکننده مانند استبداد آن ھم از نوع 
مذھبی، انحصاری بودن قدرت، دسترسی 
انحصاری به ثروت، زدوبندھای سياسی و 

نتيجه آن .  شود اقتصادی به وفور يافت می
است که در جمھوری اس_می از رھبر 
گرفته تا سران قوه مجريه و مجلس و قوه 

ھای حکومتی و   قضاييه و تمامی ارگان
دولتی با دست باز و فراغ بال کامل و بی 
ھراس از لزوم پاسخگويی، به چپاول و 

اند که ثمره دسترنج  غارت ثروتی مشغول
ھا کارگر و زحمتکش است بی آن که  ميليون

بخش کثيری از آنان حتا سھم بخور و نميری 
تشت رسوايی رژيم .  شان شود از آن نصيب

در زمينه فساد سيستماتيک و فراگير موجود 
در رژيم جمھوری اس_می چنان از بام 
فروافتاده که انکارھای مکرر سران رژيم 

ھای  توده.  يابند ھيچ خريداری نزد مردم نمی
کارگر و زحمتکش، امروزه پس از چھل 

اند فساد  سال، بيش از ھر زمان ديگر دريافته
سيستماتيک جمھوری اس_می مھارناپذير و 

ناپذير است و راه مبارزه با آن نه  درمان
به دزد قدرتمدار، بلکه سرنگونی "  تذکر"

 .رژيم جمھوری اس_می است

گرا و  يعنی نه اصول.  کنند قطع اميد می
شناسند و نه به مجلس و  طلب می اص_ح

از اين جھت انتخابات .  دھند دولت اھميت می
ما بايد توجه کنيم، .  شود از معنا تھی می

دولت به لحاظ درآمدی با مشک_ت جدی 
خاطر فشارھا  روبرو است و ممکن است به

وا برود؛ شايد اص_ً روحانی دوام 
او در جای ديگری در اين ".  …نياورد

"کند ميزگرد تاکيد می گويم  من ھمچنان می: 
ھا سال  مشکل مردم قانون نخواھد بود آن

و سپس در پاسخ ".  آينده مسأله معيشت دارند
"پرسد به تاجزاده که از او می در چنين  : 

شرايطی شورای نگھبان به اصط_ح 
تأييد )  برای انتخابات مجلس(گران را  فتنه
درستی  و حجاريان به"  کند يا خير؟ می
قطعاً مديريت اوضاع را به " :گويد می

". سپارند گران نمی طلبان اصيل و فتنه اص_ح
کند  او در واقع با اين جمله آخر اعتراف می

پذير نيست و تنھا  جمھوری اس_می اص_ح
راه جمھوری اس_می برای بقا و مقابله با 

گيری از  ھا، بھره خشم در حال فوران توده
تفنگ و زندان و دستگاه قھريه عليه 

ھا نيز انق_ب و  ھاست و تنھا راه توده توده
 .سرنگونی جمھوری اس_می

ھای اول   جمھوری اس_می بر خ_ف سال
برقراری حکومت اس_می امروز با 

ھايی روبروست که به شدت از حاکميت  توده
ھايی که ديگر ھيچ  کنونی متنفر ھستند، توده

ھا  تواند در آن شعار و جنجال و ھياھويی نمی
ھای جمھوری  توھمی در ماھيت تمامی جناح

و "  طلب اص_ح"تا "  اصولگرا"اس_می از 
جمھوری .  کش ايجاد کند تا نظاميان آدم

اس_می امروز با طبقه کارگری روبروست 
ھا و خيابان شعار شوراھا و  که در کارخانه

حکومت شورايی را سر داده و با وضعيت 
سياسی طبقه کارگر در چھل سال پيش 

با معلمان، دانشجويان .  غيرقابل مقايسه است
صدا با کارگران   روبروست که ھم و زنانی

ھای  شعار شوراھا را سرداده و به آگاھی
ھای جاری  بسياری از ريشه مصيبت

کارگران و زحمتکشانی که راه .  اند رسيده
. اند رھايی را در پيوند با يکديگر يافته

کارگران و زحمتکشانی که بدون ھيچ 
شان از فقر،  ترديدی تنھا راه رھايی

ھای  سرکوب، تحقير و تمامی نابسامانی
. اقتصادی، اجتماعی و سياسی انق_ب است

 .انق_بی با پرچم حکومت شورايی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنھا راه مبارزه با دروغ و فساد سيستماتيک،
  سرنگونی رژيم است

انق/ب تنھا راه برای پايان 
 فاجعه اقتصادی
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اند تا  ھا دست به يکی کرده ھمه اين.  کوتاه نيايند
بار ديگر يک نمايش مضحک و تکراری را 

و در پايان آن با افزايش .  روی صحنه بََرند
درصد ناچيزی به حداقل دستمرد، طبقه کارگر را 

چنان چند برابر زير خط فقر نگاه دارند و فقر  ھم
تری را بر کارگران تحميل  و ف_کت دھشتناک

" شورای عالی کار"اين شيوه کار ھميشگی .  کنند
تجربه . "  و کميته دستمزد وابسته به آن بوده است

کارگران از زمان تشکيل به اصط_ح شورای 
عالی کار تاکنون نشان داده است که اين شورا و 
کميته مزد وابسته به آن وظيفه خود را تامين 

داری حامی  رضايت کارفرمايان و دولت سرمايه
دانند و در نتيجه تصميم و اراده دولت و  ھا می آن

اين ).  ١("شود کارفرماھا به کارگران تحميل می
 در ٩٨نگاه راديکال امضاکنندگان بيانيه دستمزد 

و مکانيزم تعيين "  شورای عالی کار"مورد 
حداقل دستمزد، يکی از نکات مھم بيانيه مشترک 

 . است٩٨دستمزد 
، ضمن اشاره به ٩٨بيانيه مشترک تعيين دستمزد 

گرانی فلج کننده و پايين بودن سطح دستمزدھا که 
حتا برای تامين يک زندگی حداقلی ھم کفايت 

" شورای عالی کار"کند و با افشاء کارنامه  نمی
به عنوان مرجع تعيين حداقل دستمزد و ذکر اين 
واقعيت تلخ که مزد اکثريت قريب به اتفاق 

تر است، بر  کارگران، به مراتب از خط فقر پايين
تعيين حداقل دستمزد طبقه "  مرجع"سينه 
زند و بر اين نکته  دار حاکم دست رد می سرمايه

دار تعيين  کند که يگانه مرجع ص_حيت تاکيد می
ھا  مزد، خود کارگران و نمايندگان منتخب آن

بيانيه با اشاره به فقر گسترده در ميان .  ھستند
کارگران، خواھان افزايش حداقل دستمزد به 

شود و اين يکی ديگر از نکات  باTی خط فقر می
.  است٩٨مھم و محوری بيانيه مشترک دستمزد 

افزايش حداقل دستمزد به باTی خط فقر يکی از 
ھای اصلی کارگران است که دست کم در  خواست

يک دھه اخير، ھر سال توسط بخش پيشرو طبقه 
طرح اين خواست راه .  کارگر مطرح شده است

ھا را دربازی با  داران و دولت آن مانور سرمايه
تا حدودی "  شورای عالی کار"ارقام وبازی ھای 

که نرخ تورم واقعی چند  مستقل از اين.  بندد می
درصد افزايش يافته يا نرخ رسمی تورمی که 

شود  توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اع_م می
چقدر باشد، افزايش حداقل دستمزد به باTی خط 

تواند حداقل نيازھای زندگی يک خانوار  فقر، می
. کارگری را در شرايط حاضر تامين کند

ست که ھر قدر اين مزد باTتر و بيشتر از  بديھی
خط فقر باشد، سطح معيشت و رفاه نسبی 

البته در چارچوب نظام (کارگران ھم 
تر خواھد بود  بھتر و مناسب)  داری حاکم سرمايه

تاکنون چنين مرسوم بوده است که .  و برعکس
کارفرمايان و دولت حامی و کارگزاران حامی 

، پيوسته با استناد "  شورای عالی کار"ھا در  آن
تر  به ارقام غيرواقعی نرخ تورم که ھمواره پايين

شود، ميزان حداقل  از رقم واقعی اع_م می
گاه ادعا شده  آن.  اند دستمزد را تعيين کرده

دستمزدھا به ميزان نرخ تورم، گاه ادعا شده 

. بيشتر از نرخ تورم افزايش داده شده است
خواست افزايش حداقل دستمزد به باTی خط فقر، 
موضوع تعيين حداقل دستمزد را از اين چرخه 
معيوب خارج و ت_ش و تقلب و تاکتيک 

کند  فريبانه طبقه حاکم و عمال آن را خنثا می عوام
و اين نکته مھم و محوری ديگر بياينه مشترک 

 . است٩٨دستمزد 
در حال حاضر در حالی که قيمت تمام کاTھا در 

ھا گرفته تا  طول يک سال اخير از خوراکی
پوشاک و لوازم خانگی و مسکن و خدمات و 
غيره دو تا سه برابر افزايش يافته و اکنون در 
آستانه نوروز بار ديگر بطور جھشی در حال 
افزايش است، دولت درصدد آن است که حداقل 

 درصد افزايش دھد که در ٢٠دستمزد را حدود 
اين صورت حداقل دستمزد از يک ميليون و 

 ٣۴٠ ھزار تومان به حدود يک ميليون و ١١١
اين در واقع ادامه .  ھزار تومان خواھد رسيد

ھمان روندی است که حداقل دستمزد را در حد 
يک پنجم الی يک چھارم خط فقر نگاه داشته و 

 ٢٠ است که با افزايش  بديھی.  دارد نگاه می
درصدی دستمزدھای اسمی نه فقط ھيچ مشکلی 

شود بلکه فقر و گرسنگی در  از کارگران حل نمی
ھا بيش از پيش تشديد و روند تباھی  ميان آن

زندگی خانوارھای کارگری بيشتر از گذشته 
 ٢٠بحث افزايش .  شود تشديد و تسريع می

شود  درصدی حداقل دستمزد در حالی مطرح می
که حتا طبق آمارھای رسمی بانک مرکزی ھزينه 

 نفره در سال ٣/  ٢٨ماھانه يک خانوار شھری 
، سه ميليون و پانصد ھزار تومان و برای ٩۶

 ميليون و دويست و ھفتاد ۴ نفره، ۴يک خانوار 
حال اگر نرخ تورم در .  ھزار تومان بوده است

 را با اغماض بسيار و بر طبق برآورد ٩٧سال 
 ٩٨ درصد و در سال ٣٠الملل پول  صندوق بين

که البته در   – درصد در نظر بگيريم ٣۴حدود 
ھر دو مورد نرخ تورم بسيار بيشتر از اين ارقام 

 نفره در سال ۴ھزينه ماھانه يک خانوار   –است 
 ميليون و پانصد ھزار تومان در سال ۵ حدود ٩٧
 .شود  ميليون تومان می٧، بيش از ٩٨

، با تاکيد بر ھمين آمار ٩٨بيانيه مشترک مزد 
 ميليون تومان به عنوان حداقل ٧رسمی خواھان 

دستمزدھای کارگری شده است، که ھم يک 
ست و ھم با شرايط معيشتی و  خواست منطقی

بيان صريح و .  ھای زندگی خوانايی دارد ھزينه
روشن مبلغ حداقل دستمزد، يکی ديگر از نکات 

"است"  بيانيه مشترک"مھم و محوری  بيانيه . 
نه فقط به روشنی خواست طبقه کارگر "  مشترک

حال دکان  کند، بلکه در عين را فرموله و بيان می
دو نبش تمام کارگزاران سرمايه بويژه 

شورای "ھايی که به مذاکرات در " اقتصاددان"
و معجزات آن چشم دوخته و با نام "  عالی کار

دار و  کارگر، مستقيم و غيرمستقيم از سرمايه
کنند، تخته  دستمزدھای زير خط فقر دفاع می

ھا با اين بھانه که  برخی از اين اقتصاددان.  کند می
ھا و  افزايش حداقل دستمزد، موجب افزايش قيمت

شود، آب به آسياب طبقه حاکم  نرخ تورم می
. پاشند ريزند و در چشم کارگران خاک می می

، با اين قماش افراد که ٩٨بيانيه مشترک دستمزد 
ھا و نظرات کارفرمايان و مقامات  در واقع ايده

داران  ھای مدافع منافع سرمايه دولتی يا اقتصاددان
برخی .  کند کنند تعيين تکليف می را تکرار می

کنند خط فقر  ھا سعی می ديگر از اين اقتصاددان
تر از رقم واقعی جلوه دھند و بيشرمانه  را کم

متھم "  خودنمايی"ارقام و "  جعل"کارگران را به 
ھا بر اين تصورند که  اين تيپ اقتصاددان.کنند می

کنند درست  ھا محاسبه می چه را که آن فقط آن
است و کارگران چون درس اقتصاد دانشگاھی 

گويند خط فقر بر پايه داده  اند، وقتی که می نخوانده
 ميليون تومان است، اظھارنظر ٧ھای موجود، 

اين ".  از خط دانش اقتصادی خارج است"ھا  آن
ھا که خياTت خود را به  قماش اقتصاددان

اند که  دھند بر اين تصور پوچ کارگران نسبت می
گويا کارگران پيشرو و از جمله کارگران متشکل 
در دو سنديکای کارگران شرکت واحد و شرکت 

شان  که ديگران برای تپه، بخاطر آن نيشکر ھفت
و خودشان وانمود کنند که "  دست بزنند"
 ميليون ٧اند، رقم "  تر انق_بی"و "  دلسوزتر"

 ۴تومان را به عنوان ھزينه ماھانه يک خانوار 
ھا خواستی  کنند که به زعم آن نفره مطرح می

 !است" خودنمايانه"و " غيرعلمی"
حقيقتا تنزل دادن خواست مبرم افزايش حداقل 
دستمزد که يک مساله حياتی برای کارگران 

و "  خودنمايی"است، به موضوعاتی در حد 
و اين اباطيل، آيا جز مخالفت "  دست زدن"

آشکار با خواست کارگران و دفاع آشکارتر از 
داران است؟ آيا ھمين يک موضوع،  منافع سرمايه

ربط  ذھن محدودنگر آلوده به تفرعن روشنفکر بی
به طبقه کارگر که مسائل و معض_ت کارگری 

بيند،  را از باT و از عينک دود گرفته خود می
"کند ثابت نمی و "  علم"ھای با "اقتصاددان. 

داران  ی از اين قبيل مانند ھمه سرمايه"دانش"
درست زمانی که بحث افزايش دستمزد به ميان 

کنند  آيد، با ھزار و يک بھانه با آن مخالفت می می
کل "و در بزنگاه تعيين حداقل دستمزد، به ياد 

داران را  افتند و حرف سرمايه می"  توان اقتصادی
ی ما با اين  ھمه.  کنند با لھجه خود تکرار می

که )  ھا و دولت آن(داران  رايج سرمايه"  استدTل"
اوضاع اقتصادی خراب است و افزايش دستمزد 

شان خارج است و انواع ديگری از  از توان
Tزم نيست که .  ھای مشابه اين آشنا ھستيم بھانه

حتما اقتصاد دانشگاھی خوانده باشی تا بفھمی که 
ھای مھم تمام  يکی از خصوصيات و مشخصه

داران اين است که تا جايی که بتوانند از  سرمايه
حتا سعی .  کنند افزايش دستمزدھا خودداری می

ھا ھمواره  آن.  کنند دستمزدھا را کاھش دھند می
کنند بخش ھر چه بيشتر از ارزش  سعی می

ای را که کارگر آفريده بربايند و سھم  اضافه
بدين .  ناچيزتری را به کارگر اختصاص دھند

منظور از ھرگونه خدعه و نيرنگ و قانون و 
ژاندارم و دادگاه و زندان و ھرگونه ابزاری که 

" علم"چنين از  ھا گذاشته و ھم دولت در اختيار آن
ھای بورژوا نيز استفاده  اقتصاددان"  دانش"و 
، پاسخ کوبنده و ٩٨بيانيه مشترک مزد .  کنند می

ھا که فھم و  صريحی است به اين گونه اقتصاددان
دانش و تجربه عملی در زندگی روزمره 

اند و اين نکته مھم و  کارگران را دست کم گرفته
 . است٩٨محوری ديگر بيانيه مشترک دستمزد 

 از خواست سنديکاھای کارگری برای
  افزايش حداقل دستمزد حمايت کنيم
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از خواست سنديکاھای 
کارگری برای افزايش حداقل 

 دستمزد حمايت کنيم

٨از صفحه   

و اما نکته بسيار مھم ديگری که بيانيه مشترک 
روی آن مکث کرده است، تاکيد بر ضرورت 
. مبارزه ھمه جانبه برای تحقق اين خواست است

امضا کنندگان بيانيه، افزايش حداقل دستمزد به 
باTی خط فقر را در گرو اتحاد و ھمبستگی و 

بدون .  دانند مبارزه خستگی ناپذير کارگران می
يک مبارزه جدی و ھمه جانبه، کارگران از 

شوند و درست  دستمزدھای زير خط فقر رھا نمی
در ھيمن رابطه است که در بيانيه مشترک چنين 

افزايش حداقل دستمزد کارگران "تاکيد شده است 
به باTتر از خطر فقر و به مزدی در خور يک 
زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با ھمت و 

ناپذير خود کارگران و سنديکاھا  مبارزه خستگی
 .)٢(" شود ھای مستقل کارگری ميسر می و تشکل

 و خواست ٩٨پشتيبانی از بيانيه مشترک دستمزد 
 ميليون ٧افزايش دستمزد به باTی خط فقر و رقم 

تومان، نه فقط از اين بابت که نياز حياتی و مبرم 
و خواست طبقه کارگر ايران را بيان کرده 
ضروری است و حول آن بايد مبارزه ھمه 

ای را عليه طبقه حاکم سازمان داد، بلکه  جانبه
ھای واقعی و مستقل  چنين بخاطر تقويت تشکل ھم

کارگری و منفرد کردن کارگزاران و سخنگويان 
آشکار و نھان بورژوازی مخالف اين خواست 

از )  اقليت(سازمان فدائيان .  نيز ضروری است
 با امضاء سنديکای ٩٨بيانيه مشترک دستمزد 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
حومه، سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت 

تپه، کميته ھماھنگی برای کمک به  نيشکر ھفت
ھای کارگری و گروه اتحاد  ايجاد تشکل

بازنشستگان و خواست افزايش حداقل دستمزد به 
ما از ھمه "کند  باTی خط فقر حمايت می

ھای  کارگران و فعاTن کارگری و ھمه سازمان
خواھيم تا از حداقل  مدافع حقوق کارگران می

 ميليون تومان در ماه برای ٧دستمزد به ميزان 
 پشتيبانی کنند و با روشنگری و کار ١٣٩٨سال 

توضيحی برای مردم حقانيت اين خواست را به 
طرح اين خواست و مبارزه برای .  پيش برند

ھای مختلف از نظر اقتصادی  پيشبرد آن به روش
و معيشتی و مقابله با فقر سياه تحميل شده 
برکارگران حائز اھميت بسيار است برای 
کارگران در مقابل شرايط خوارکننده موجود، 

يابی به حقوق خود به  ت_شی مصممانه برای دست
لحاظ اجتماعی و انسانی نيز دارای ضرورت و 

 .)٣("اھميت درجه اول است
طبقه کارگر ايران مادام که ھنوز قدرت سياسی 
را به چنگ درنياورده است، برای بھبود شرايط 
زندگی و معيشت خود و برای افزايش دستمزد، 

ای  که مبارزات متحدانه راه ديگری ندارد جز آن
. ھا سازمان دھد داران و دولت آن را عليه سرمايه

تجربه حاکميت ارتجاع اس_می و رژيم 
داری جمھوری اس_می نشان داده  است  سرمايه
 سال گذشته، فاصله ميان دستمزد ھا و ۴٠که در 

شکاف ميان .ھزينه ھا پيوسته زياد ترشده است
حداقل دستمزدھای کارگری درحال 

بيانيه مشترک "حاضروخواست کارگران که در

بيان و برآن تأکيدشده بسيار عميق و " ٩٨دستمزد 
برای پرکردن اين شکاف عميق، .وحشتناک است

برای برون رفت از فقر و گرسنگی، برای 
ھا و مصائب فزاينده و  رھايی از شر تمام بدبختی

برای رسيدن به رفاه و آسايش و آزادی، جز 
تشديد مبارزه و براندازی نظمی که بنيادش بر 
ظلم وستم و استثمار استوار است، ھيچ راه 

 .ديگری وجود ندارد
 

 :زير نويس
بيانيه مشترک سنديکاھا و   –  ٣ و ٢ و ١

ھای مستقل کارگری و بازنشستگان، در  تشکل
اول اسنفد   -  ١٣٩٨مورد تعيين دستمزد سال 

١٣٩٧. 
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 !رفقا، دوستان، ھمراھان گرامی
 

 بر روی شبکه ١٣٩٧ماه   بھمن١٢ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه برابر با  برنامه
 . پخش خواھد شدkomalaTV/shoraTVتلويزيونی 

 
 :باشد  بدين قرار میkomalaTV/shoraTVای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره

 

 ست ماھواره ياه

satellite yahsat 

 ١١٩۵٧: فرکانس

frequency 11957 

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت 

symbol rate 27480 

 پوFريزاسيون  عمودی

Polarization vertical 

 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی در روزھای ھفته بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

 ٢١: ٣٠ و  روز شنبه از ساعت ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠روزھای دوشنبه، چھارشنبه و جمعه از ساعت 
  ٢٢: ٣٠تا 

شنبه و شنبه و در ساعات ذيل  شنبه، پنج ھای دموکراسی شورايی در روزھای سه بازپخش برنامه
 :خواھد بود

  بامداد۵: ٣٠ بامداد تا ٣: ٣٠
  صبح١١: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١٧: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠

 :ھای دموکراسی شورايی از اين قرار است روز يکشنبه نيز باز پخش برنامه
  بامداد۴: ٣٠ الی ٣: ٣٠
  صبح١٠: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١۶: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠

ھای تلويزيون دموکراسی شورايی بر روی تلويزيون ديدگاه تا  Dزم به توضيح است که پخش برنامه
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:خوانندگان گرامی نشريه کار  
در تاريخ ) ٨١٣( شماره بعدی نشريه کار   

  منتشر می شود٩٧ اسفند  ٢٠ 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس/می 

٨درصفحه   

بيانيه مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران 

تپه، کميته  شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در مورد 
، روز اول اسفند ٩٨تعيين حداقل دستمزد سال 

اين بيانيه که خواست عمومی .   انتشار يافت٩٧
کارگران در مورد حداقل دستمزد را بازتاب 

دھد و برخاسته از شرايط اقتصادی وخامت  می
دار حاکم بر طبقه  ست که طبقه سرمايه باری

کارگر ايران تحميل نموده، حاوی نکات جالب 
توجه و محورھای بسيار مھمی است که قبل از 
ھر چيز جايگاه رشد يافته جنبش کارگری را 

دھد و جا دارد مورد واکاوی و حمايت  بازتاب می
 .ھمه جانبه قرار گيرد

مطابق روال معمول چند سال گذشته با فرا 
رسيدن اسفندماه، بحث تعيين حداقل دستمزد و 

ھای  چند و چون اضافه شدن آن، به رسانه

١٠ 
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�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
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  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط_ع  ع_قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ®ن "  ديدگ®اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط_ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط_ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

ای از  مجموعه.  حکومتی راه يافته است
ھای  کارگزاران حکومتی، نمايش تکراری سال

گذشته در مورد تعيين حداقل دستمزد را آغاز 
خانه کارگر و شوراھای اس_می کار، به .  اند کرده

و کميته "  شورای عالی کار"روال ھميشه روی 
دستمزد و کم و کيف جلسات آن متمرکز شده و 

که  گرايی و اين جانبه در اطراف به اصط_ح سه
در شورای عالی کار چه خواھند کرد، يک ريز 

ھای ق_بی و  بحث.  کنند زنند و تبليغ می حرف می
زنی به اصط_ح نمايندگان  فرمال و داستان چانه
داران در حال تکرار شدن  کارگران با سرمايه

" کارشناسان حوزه کار"و "  ھا اقتصاددان. "است
حکومتی نيز در دايره بسته مکانيزم مرسوم 
تاکنونی تعيين حداقل دستمزد که فاصله وحشتناک 

ھا را رقم زده است،  دستمزدھای واقعی و ھزينه
چرخند و در بھترين حالت به اين باصط_ح  می

کنند در مقابل طرف مقابل  نمايندگان توصيه می

 از خواست سنديکاھای کارگری برای 
 افزايش حداقل دستمزد حمايت کنيم


