
 علیه بیاکری  

  انقالب خاموش زنان در ایران

 فصل تعیین حداقل دستمزدها در ایران

 لبات بر حق و شعارهای عوضی!مطا

دوران دور نگاگداگتا گنگن انگدن اا کگداار وگدر و  گ  گ گت کگ   

سرانجدم رس ته است. کد احگنگبگده سگشگر ا گنگراد انگدن در 

درصت کعالوه کداار غ ر رسمی اسدسد انگدنگ   51    ت معددل 

ودر در ایران ک  م زان سی درصت، کدفت و دیگاگدمگ گبگر  گ گ گ  

ودرگر در ایران دچدر  ح الت عم گ   گته اسگت. کگ ریواا  

ایران کرا   ن رو  ودر کب در ارااننر و  حص گ  وگرده انگدن 

دنتان   ز ورده است. جمش ر  اسالمی کد فگرمگ ل رکگراکگر  

جابی، ن ر  امد رعتا ت جاب نی، کگهگ ر کگد اایگمگدن نگ   و 

م ج جتیت  اا فم ا بر و  ار اسالمی کد ت و اگر اا جگهکگ  

الام کرا  یک پرچمتار کش  د اقنصدد  انتگی وگدرگگران ان 

در چشدرچ ه خ د حک مت کرخ ردار کد ت، ک  اسن  گدل ایگن 

پگگتیگگته رفگگنگگ  اسگگت. در واقگگ  وگگدرگگگران ان در ایگگران کگگتل 

  فم ا بنی   رااد  اسالمی ودر را وکدل گردن خ د می یدکات

در دنیای ما هر روز و در اول مه گلوله های نفرت سینه 
های هزاران انسان را میشکافد، میلیونها انسان بر شوور 
بختی و فقر نفرین میفرستند، هر روز با طنین ناقوسهای 
مذهبی و بانگهای الهی پوووا  تسولویون و نوادانوی سویونوه 
آسمان را میشکافد، و هر روز میولویوونوهوا انسوان در پوی 
سرپناه و نان شب و در دفاع از حرموت و شورافوت خوود 

  پنجه حسرت بر دیوار میکشند

 اول مه، توقف  گردون بردگی و محنت!
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 5931درباره اعترضات کارگری بهمن 



بر دوش طبقه  

کارگر ایران 

یک ماشین 

عظیم تولیدی 

بدون وقفه در 

گوشه گوشه آن 

جامعه ثروت و 

مکنت آفریده 

است. این همان 

استخوانی است 

که در گلوی 

حکومت و 

طبقه بورژوا 

در ایران گیر 

  کرده است
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 معرفی

 ایران سرام ن رویدیی     ت و ثروت

 اندن و اقنصدد ن ین ایران

 اندن   تن کخش غ ر رسمی اقنصدد ایران

  کدف در وف وشنی کا دداد  اسالمی سرمدی   

 اا ن ! -اندن در ان اله صاعنی 

 چنراد  اجنمدعی دروغ ن

 اسالمی ن ین در ایران –فم ا زم اقنصدد  

 جا ش رادیی ان در ایران

رادیی اندن ودرگر ن  یک پتیته صافی کهک  اسدسد 

 س دسی است

 رادیی اندن ودرگر جز  ع  ن  که ف کد حجده 

 ممکن ن بت

 مردان       ودرگر و  واله ک قی احم دن  جاس کر ر

 س بنر مزد  ودرگران در ایران کدیت  غ  ر وات

 م دراات ودرگر  در محالت

 اندن ودرگر،  نده و روح ن ین در ک م  ک کدر 

 

 

 معرفی و  زاد  اصهی کحث

دوران دور نگاهداشتن زنان از بازار کار و تولید به 

سرانجام رسیده است. با احتساب سهم اشتراک زنان در 

درصد بعالوه بازار غیر رسمی اساسا  51تولید معادل 

زنانه کار در ایران به میزان سی درصد، بافت و 

دینامیسم طبقه کارگر در ایران دچار تحوالت عمیق شده 

است. بورژوازی ایران برای  نیروی کار بسیار ارزانتر 

و تحصیل کرده زنان دندان تیز کرده است. جمهوری 

اسالمی با فرمول "برابری جنسی، نه"  اما "عدالت 

جنسیتی، بله" با زایمان نوع و موج جدیدی از فمینیسم 

که هم اسالمی باشد و هم از جذبه الزم برای یک 

پرچمدار بهبود اقتصادی زندگی کارگران زن در 

چهارچوب خود حکومت برخوردار باشد، به استقبال این 

پدیده رفته است. در واقع کارگران زن در ایران بدل 

خود می کار را وبال گردن فمینیستی شوراهای اسالمی 

یابند.  علیرضا محجوب این جریان اشرف گرامی 

زادگان است. با پرچم "زنان باید امیدشان را از مردان 

سیاست قطع کنند" خانم فرشته علی مراد دبیر "ائتالف 

اسالمی زنان" )با سایت رسمی شبکه ایران زنان( از 

سخنگویان آن است. خامنه ای خود بر مصدر این جریان 

 نشسته است.  

مساله اصلی اینجاست که پدیده کار و اشتغال زنان نه با 

ابتکار و یا تسهیالت جمهوری اسالمی  بلکه در مصافی 

سخت با قوانین اسالمی و بر متن سود جویی وحشیانه 

بورژوازی به پیش رفته است. کارگران زن در ایران 

مار خورده بازار کار و افعی شده رویارویی با فرهنگ 

ضد زن اسالمی و مردساالر میتوانند سر منشا خون تازه 

 در رگهای جنبش کارگری ایران باشند. 

بررسی تحوالت درونی طبقه کارگر، بررسی پدیده 

اقتصادی تازه پا و سیاستهای طبقه   –فمینیسم اسالمی 

 کارگر موضوع این نوشته است.  

 ایران سرام ن رویدیی     ت و ثروت

"اقتصاد بحران زده ایران" نقطه عزیمت بخش اساسی و 

تقریبا تمامی اپوزسیون سیاسی جمهوری اسالمی است. 

در ترسیم بن بست و شور بختی این جریانات همین قدر 

کافی است که خود این حکومت و کل طبقه بورژوا در 

ایران بسیار روشن تر، جامع تر و واقعی تر بر عمق 

بحران تاکید دارند. هر چقدر که سرمایه در سطح جهانی 

در در بحران بی سابقه حیات چرکین خود دست و پا 

بزند، هر چقدر هم به زعم اپوزسیون ضد رژیمی 

ناسیونالسیت ایرانی "یک مشت آخوند دزد نفهم" اقتصاد 

ایران را به فنا برده باشند، هیچ تغییری در واقعیت ساده 

سرسام بی انتهای تولید و آنهم بر مبنای مدرن ترین 

روشها و سیاستهای سود و استثمار کاپیتالیستی جهان 

امروز  در ایران  نمیدهد. طبقه کارگر ایران در زیر 

سایه بختک یک حکومت ارتجاعی اسالمی و در دل 

سازمان یافته ترین شبکه سرکوب ضد کارگری مبتنی بر 

یک شالوده اسالمی  راه به جلو باز کرده است. بر دوش 

طبقه کارگر ایران یک ماشین عظیم تولیدی بدون وقفه 

آفریده است.  مکنت در گوشه گوشه آن جامعه ثروت و

این همان استخوانی است که در گلوی حکومت و طبقه 

بورژوا در ایران گیر کرده است. دینامیسم  تحوالت 

اجتماعی و طبقاتی جاری ایران در طبقه کارگری 

میجوشد که نه فقط زندگی بهتر علی العموم بلکه 

خواستهای رفاهی معین از جمله کار و  بیمه بیکاری، 

خود بیمه های اجتماعی، حق تشکل را ممکن و حق 

، هنوز حق خود میداند.  این یک پیش فرض مهم میداند

 در تعقیب موضوع مد نظر نوشته حاضر است.   

 انقالب خاموش زنان در ایران



تمام 

شهروندان، 

چه زن و چه 

مرد، باالی 

شانزده سال 

با اعالم 

آمادگی به 

کار فورا و 

بالفاصله باید 

مشمول بیمه 

بیکاری قرار 

 میگیرند.
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 اندن و اقنصدد ن ین ایران

ساختار جدید تولید سرمایه داری در ایران به تبعیت از 

یک ترند جهانی از چند مشخصه مهم برخوردار بوده 

 است:

اول، بیکاری وسیع در میان کارگران صنایع درجه یک 

و درجه دو، که به نوبه خود به دلیل تمرکز تولیدات 

صنعتی در چین و دیگر کشورهای مشابه عمال هر گونه 

چشم انداز برای بازگشایی این گونه صنایع را با چشم 

 انداز سیاهی همراه ساخته است.

دوم، صف بیکاران، فشار رقابت بین المللی و الگوهای 

جدید سازمان تولیدی مبنی بر تقسیم شرکتهای بزرگ 

میان مقاطعه کاران کوچکتر عمال کارگران شاغل در 

صنایع فعال موجود را از 

تشکل و روحیه مبارزه 

 خلع ید ساخته است.  

سوم، دولت به تمام معنا و 

در قامت یک دستگاه 

گسترده و مخوف فریب و 

سرکوب،  به تمام معنا در 

نقش قره نوکر طبقه بورژوا 

ظاهر شده است. بدون یک سر سوزن اغراق جمهوری 

اسالمی را میتوان جمع جبری یک مشت نهاد متشکل از 

شعبان بی مخهای ملبس به وزیر و وکیل  و قاضی و 

گزمه تشبیه کرد که نه فقط برای انجام وظیفه بلکه در 

خود شیرینی همواره روزگار را در آماده باش به خود 

پیچیده اند  تا با یک اشاره  پوست کارگر را از مفاهیم 

 انتظار و ادعا و حق و حتی گدایی و التماس بکنند. 

تاریخ سی ساله اخیر را باید اوج ابتکار و درایت 

بورژوازی در رجعت به قرون وسطی و به زمانهای 

دور دست در مصاف انسان با طبیعت با دستان خالی 

نامید. این قضاوت تاریخی برای چهل سال از حاکمیت 

بورژوازی برای نفرت زدگی یک ملت در طول قرنها 

طوالنی کفایت خواهد کرد که زیر سایه فقر و بی حقوقی 

و در فقدان کوچکترین تالشی جهت ثبت کوچکترین رد 

پا از قربانیان خود، تا عشق مبارک شان کشید از تبار 

کارگر را در میان دستگاهها لت و پار کردند، معادن و 

ساختمان سازی را به گورستان کارگران تبدیل ساختند، 

دستمزدها را پرداخت نکردند، از حق بیمه و بازنشستگی 

آنها دکان دزدی باز کردند. این غیر ممکن بود جز با 

همراهی دستگاه تبلیغی و رسانه هایی که فقدان وجدان 

 میداد. نقطه مشترک زندگی انگل وارشان را شکل 

تاکید بر زمینه های فوق از آن جهت الزم است که بتوان 

بر متن شرایط ذکر شده شمرده و توام با آرامش به 

عرصه زنان طبقه کارگر پرداخت. شواهد رسمی در 

ایران، تا آنجا که قوانین و اسناد و رسانه ها مربوط باشد 

همگی حاکی از آنست که زنان از عرصه تولید به گوشه 

خانه رانده شده و به اموری که کال خانه داری نامیده 

میشود محدود گشته اند. مطابق آمار رسمی و بنا به 

 08، 08مندرجات مجله اقتصاد زنان بترتیب در سالهای 

درصد ثابت مانده است. در طی این  51به میزان  00و 

سالها رشته های دانشگاهی متعددی و از جمله رشته های 

معماری و معدن بر روی زنان بسته شد. عالرغم وعده 

های خاتمی و احمدی نژاد و سپس روحانی بجز چند مقام 

از جمله شهردار زاهدان و معاون در کابینه ها تغییری 

در شرایط کاری زنان 

ایجاد نشد. اما این همه 

حقیقت بازار کار ایران 

را بدست نمیدهد. قبل از 

اینکه در پی رد پای کار 

زنان به سراغ  بازار کار 

غیر رسمی برویم هنوز 

 نیمه رسمیباید در بازار 

 مکث کرد. 

با موج بیکارسازیها بخش بزرگی از تولیدات به خانه 

کارگران منتقل گردید. چه در چهارچوب طرحهای 

دولتی کارآفرینی و چه بدنبال ابتکارات فردی )در واقع 

شرایط تازه کارفرمایان برای بهره برداری از کار 

ارزان(  موجی از تولیدات بصورت کار کنتراتی و در 

چهارچوب کار خانگی و اساسا متکی بر نیروی کار 

زنان) عالوه بر وظایف قبلی خانه داری ( شکوفا گردید. 

کار در طول یکی دو سال کارگاههای بافندگی  دود شده 

به هوا رفتند. انتقال تولیدات از ساختمان پالسکو فقط 

یک نمونه است. بسته بندی و مونتاژ قطعات الکترونیک 

نمونه دیگر آن باید ذکر گردد. تهیه مواد خوراکی، سبزی 

خشک و امثال آن که کم کم به یکی از صادرات مهم 

ایران تبدیل گردید اساسا از تولیدات خانگی زنان 

سرچشمه گرفته است. در این رشته فرشبافی ها مهمترین 

 بخش نیروی کار زنان را بخود اختصاص داده است. 

هیچ کس هیچ اطالعی از تعداد حتی نسبی قالی بافان در 

سرشماری قالیبافان  08تا  01دست ندارد. در سالهای 

 ادامه انقالب خاموش......

ودر کمعاد   راوت فرد در سدانتگی و ککدر گ ر   

خالق ت  ح  ار فرد است و دو ت م ظف ک   دم ن 

ودر کرا   شرونتان آمدده ککگدر اسگت و در غگ گر 

این ص رت کدیت کد پرداخت ک مگ  کگ گکگدر  جگ گران 

 ضدیع  نمدیت



تاریخ سی 

ساله اخیر را 

باید اوج 

ابتکار و 

درایت 

بورژوازی 

در رجعت به 

قرون وسطی 

و به زمانهای 

دور دست در 

مصاف انسان 

با طبیعت با 

دستان خالی 

   نامید
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در چهارچوب طرح بیمه درمانی خود را به ثبت مرد 

خانواده محدود ساخت. دولت رسما سهم  پرداختی بیمه 

شدگان را باال کشید و از بیمه اثری بر جا نماند. حدس 

زده میشود قریب یک میلیون زن  بعد از نفت، 

بزرگترین صنعت صادراتی ایران را سر پا نگه داشته 

اند. شرایط کار جهنمی جسم و روح زنان قالی باف را 

تا چهارسالگی مورد حمله قرار میدهد.  3از همان سنین 

فرش تولید شده مرد خانواده را بعنوان طرف حساب 

خود برسمیت میشناسد. در ادامه بحران و افزایش 

بیکاری ها قالی بافی را از یک حرفه مختص به مناطق 

 روستایی اینبار به یک حرفه شهری نیز تبدیل ساخت. 

 اندن   تن کخش غ ر رسمی اقنصدد ایران

وزیر کار در اظهارات  خود به بخش غیر رسمی اقتصاد 

در ایران رسمیت بخشید. وزیر کار سهم این بخش 

اقتصاد را سی درصد کل بازار کار در ایران اعالم کرد. 

هزار نفر  188میلیون و  11شمار شاغالن کشور را "

 51اعالم کرد و گفت: 

میلیون نفر در مشاغل 

رسمی مشغول به کارند 

 188میلیون و  1و 

هزار نفر مشاغل 

غیررسمی دارند. 

) سخنرانی در همایش "  

گذار از اشتغال غیر رسمی به 

(.  بنا 5301رسمی، خبر گزاری ایرنا، بیستم اردیبهشت 

به عرف عادی صرف اقرار مقامات به پدیده غیر قانونی 

نشانه ضعف صاحب منصبان در دفاع از قانون و اجرای 

آن، باید یک رسوایی و سرشکستگی  تلقی شود. اینجا 

ایران و جوالنگاه جمهوری اسالمی است و آب از سر 

وزیر کار آن گذشته است. مگر نه اینست که خود وزیر 

کار موتور محرک قراردادهای موقت و دستمزدهای 

زیر خط فقر و سرکوب کارگران معترض است؟ مگر نه 

ارد باصطالح در قانون ممنوع مواینست که تمام این 

پیش بینی شده است؟ مساله مهم اینست که وزیر کار 

اعالم میدارد که بخش غیر رسمی اقتصاد به نفع اقتصاد 

ایران است. او بخوبی واقف است که بخش غیر رسمی 

اقتصاد جهنمی است که هیچ ضوابطی بر آن حاکم 

نیست، به این معنا که از سیاهی بازار کار تحت فرمان 

ایشان با قراردادهای سفید و ساختار شاگرد و استادی و 

همچنین دستمزدهای عقب افتاده هنوز باید پیه رنگ 

 باالتری را به تن مالید.

از زنانه این بخش از بازار کار زنانه است و غیر 

نمیتوانست باشد. این بخش از بازار کار غیر رسمی 

است، دقیقا به این خاطر که به کار زنانه متکی است و 

غیر رسمی است که بتواند به کار زنان متکی شود.  

بازار غیر رسمی اساسا زنانه کار ابدا محدود به ایران 

نیست. نیجریه، چین، لهستان، افریقای جنوبی در این 

بازار از دو دهه پیشتر با سازمانهای کارگری در دفاع 

از حقوق زنان شناخته شده هستند. سازمان جهانی کار 

اسناد مفصلی در این زمینه در سابقه کار خود گرد آورده 

است. مخرج مشترک همه این بازار کار و از جمله در 

ایران در این نهفته است که کارفرما با تکیه به وجود 

خانواده، مسئولیت زن در حفاظت از کودکان، سرپرستی 

مرد خانواده و تلنباری از کثافت تبعیض جنسی و 

فرهنگ مردساالرانه فرجه ای را سراغ دارد که از 

آخرین رمق جان و روح او سود و استثمار سازمان دهد. 

در ایران بازار کار زنانه بمراتب سودآورتر است چرا 

که نفس وجود کارگر زن، زن کارکن، غیر رسمی است. 

این زن مایملک شخص 

دیگری است، حق کار 

کردن ندارد، حق طرف 

شدن با کارفرما را ندارد  تا 

چه برسد مدعی دستمزد و 

حق گردد. عالوه بر زمینه 

های ذکر شده هنوز باید چند 

فاکتور دیگر در بازار کار 

غیر رسمی که مستقیما کارگر زن را در موقعیت آسیب 

 :پذیر قرار میدهد را بر شمرد

تعرض جنسی: اینگونه مشاغل عمدتا در محیطهای بسته 

و در خدمت کارفرمای معین صورت میگیرد. فرهنگ 

مرد ساالر و ترس از مقوله آبرو که بهر صورت و 

همواره  زن را بدهکار و مجرم بحساب میاورد، عمال 

 زن کارگر را به بازیچه دست کارفرما تبدیل میسازد.

کار کنتراتی: این مشاغل نه به استاندارد معین بلکه به 

رضایت کامال دلبخواه و دقیقا هردنبیل کارفرما گره 

 خورده است.

فقر: تمام "خاصیت" کار غیر رسمی در بی پناهی مطلق 

کارگر مربوطه است. اظهارات طالیی وزیر کار از 

آنجایی مهم است که دولت با تمام هیبت خود جار میزند 

سی درصد جمعیت کارکن جامعه را بدون هیچگونه 

حفاظی به بردگی میسپارد. نه حداقل دستمزد، نه شرایط 

 ادامه انقالب خاموش......

ک م  ک کدر  در م دک   درال دنشد    گ گ  کگ ریوا 
ست م  اگتد چگرا وگ  اگ گب وگس کگخگد گر نگتار  و 
گرساای مج  ر ک   ن دادن ک  اسنثمدر و  گرایگ  
ودرفرمد ن بت. کد وج د ک م  ک کدر  ا ب انگی اا 
سر اج در اقنصدد  اس ر ا ب اادواجگی نگمگ گمگدنگت، 

  در م دک  ار اجحدفی دنتان رو  جار نم اهارد



آمار رسمی 

حکایت از دو 

میلیون زن 

سرپرست 

خانواده دارد. 

اینها زنانی 

هستند که  

مراجع دولتی 

و رسمی 

نتواسته اند 

هیچ فرد 

مذکری را 

بعنوان قیّم 

برای آنها 

  بتراشند
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کار تعریف شده، نه بیمه، نه سابقه ثبت شده کار ... 

بخصوص برای یک زن با مسئولیت نان آوری خانواده 

 جز به  معنای تسلیم مطلق نمیتواند باشد. 

درصد شراکت اقتصادی رسمی زنان،  51با احتساب 

بعالوه یک میلیون نفر قالی باف و سی درصد بازار کار 

غیر رسمی عمدتا از زنان کارگر جامعه ایران را با یک 

طبقه کارگر متشکل از حداقل چهل درصد زنان کارگر 

این پدیده، این روند و این زنان شالوده های بدست میدهد. 

 طبقاتی را از هم اکنون دگرگون ساخته اند. 

 

  کدف در وف وشنی کا دداد  اسالمی سرمدی   

مطابق نسخه اسالمی حکومت سرمایه در ایران، بنا بر 

نسخه تبعیض و بی حقوقی زن بعنوان ستون اصلی جهل 

کل طبقه کارگر قرار بود زن خانه نشین شود، مرد 

خانواده نان آور باشد، قرار بود زن زیر چادر تسلیم و 

عفت مرهمی در مقابل 

خفت و تسلیم و دریوزگی 

مرد کارکن در بارگاه 

سرمایه باشد؛ اما در 

عرض ده پانزده سال کف 

این کشتی شکاف 

برداشت. بحران اقتصادی 

و به عبارت دقیق تر 

مقتضیات کارکرد و سود آوری سرمایه نسخه اسالمی را 

 نپسندید.

بیکاری نفس طبقه کارگر در ایران را ربوده است. از 

همه آنچه زمانی انقالب اسالمی شناخته میشد از همه آن 

توهمات و باورهای ساده لوحانه به نعمات مادی و 

معنوی جز ناباوری و حتی کینه به  یک حکومت که نه 

میخواهد و نه میتواند توده زحمتکش را از فقر نجات 

دهد؛ باقی نمانده است. بیکاری  در دنیای واقعی مردانی 

که میبایست نان آور خانه باشند را به دشمن حکومتی 

تبدیل ساخته است که آنها را در مقابل وظیفه و تعهد خود 

ناتوان، و آنها را در چشم اطرافیان خوار میسازد. 

سالهاست که تصویر مرد نان آور یک افسانه است. 

امروز نسل دوم جمعیتی از طبقه کارگر پا به سن اشتغال 

میگذارد  که اساسا پدر خود را جز با بیکاری بخاطر 

نمی آورد.  زن با یک نقش فعال اقتصادی تا چه رسد به 

زن در نقش تامین اقتصادی در جمهوری اسالمی 

نمیتوانست به کمتر از یک زمین لرزه رضایت دهد، 

ابعاد این زمین لرزه خشت روی خشت در اخالقیات و 

مناسبات درون خانوادگی تا نقش زن در ساختار 

 اجتماعی را نگذاشته است. 

آمار رسمی حکایت از دو میلیون زن سرپرست خانواده 

دارد. اینها زنانی هستند که  مراجع دولتی و رسمی 

نتواسته اند هیچ فرد مذکری را بعنوان قیّم برای آنها 

بتراشند. این زنها شهروندانی قائم به ذات طرف حساب 

دولت، مجاری قانونی و کارفرما هستند. در جامعه ای که 

قانونا شهادت زن از ارزش ساقط است  و تازه در 

صورت اثبات جرم، دیه او نصف مرد است؛ در جامعه 

ای که زن حق کار ندارد، تماس در خارج از خانه بنا به 

تعریف جرم،  و مرد خانواده در تعیین و اجرای مجازات 

از قانون جنگل دست بازتری برخوردار است، تنها 

در آزگار  گوشه ای از جهنمی است که قریب چهل سا ل

 آن جامعه سازمان داده شده است. 

در ساختار تولیدی اجتماعی در ایران، تا آنجا که به زنان 

مربوط میشود هنوز باید جمعیت بزرگ زنان خانه دار 

را اضافه کرد. این زنان 

که بالغ بر سه تا چهار 

میلیون  نفر تخمین زده 

میشوند، در عین 

برخورداری از "اقبال" 

وجود یک شوهر اما برای 

تکمیل درآمد نان آور مرد 

خانواده به صورت نیم یا 

تمام وقت، تماما و یا بخشا در خانه با بازار کار در گیر 

هستند. بخش بزرگی از زنان تحصیل کرده اسیر این 

 بازار کار بوده و میباشند. 

 اا ن ! -اندن در ان اله صاعنی 

تاریخ تکوین کاپیتالیسم و غلبه تولید مبتنی بر سرمایه در 

تمامی کشورها با دو پدیده، یکی رهایی دهقانان از 

مناسبات فئودالی و همچنین دیگری رهایی زنان از کنج 

خانه مترادف است. "رهایی" چه در مورد دهقانان و چه 

در مورد زنان در بنیادی ترین هدف  خود برداشتن 

موانع قانونی برای پیوستن توده های عظیم به طبقه 

کارگر روز مزدی را تعقیب میکرد.  در مورد ایران 

پاسخ گوی  5380اصالحات موسوم به انقالب سفید سال 

همین پیش شرط های رشد سرمایه بود. "انقالب ارضی 

ایران" یا به عبارت دقیقتر  "رفرم ارضی" هر چه بود 

از باال و با اجرای قوانینی در راستای خلع ید فئودالها، 

 ادامه انقالب خاموش......

ک م  ک کدر   دو ت کر آنبت و  اگمگ  آحگدد جگدمگعگ  

م ظفات در     ت و چرخ سدانتگی و     گت  گریگک 

  نت. ا ب وس کاد ک  م قع ت اجنمدعی و ید ثروت 

کدد آورده نم ن انت اا وظگ گفگ  مشگدروگت در وگدر و 

     ت سر کدا کزنت. 



رشد سرمایه 

هرگز کفاف 

گسترش نیروی 

کار زنان در 

مراکز تولیدی 

را نداد، بحران 

دهه پنجاه این 

روند را سد 

کرد و 

بیکارسازیهای 

دهه شصت 

بسرعت از 

ابعاد اشتغال 

  زنان کاست
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تجدید تقسیم زمینها و مهمتر از همه برسمیت شناخته 

شدن حق شهروندی کامل فرد دهقان و خانواده او برای 

انتخاب آزادانه محل سکونت به سرانجام رسید، و برای 

 میلیونها نفر سر منشاء یک زندگی نوین گردید. 

نا گفته پیداست "رهایی زنان"  در  این پروسه به این 

سادگی ممکن نبود. قوانین اسالم زده جامعه فئودالی تا 

خرخره  اساسا با نفی و ضدیت با موجودیت اجتماعی و 

ضدیت با هر گونه حق فردی برای زنان همراه بود. بر 

خالف ادعای تاریخ نگاران پهلوی "رهایی" زنان از 

چنگال قوانین و مناسبات اسالمی حتی در همان 

چهارچوب "رفرم ارضی" نه در دستور قرار داشت و 

نه به اجرا درآمد. صد البته همانقدر که نیازهای سرمایه 

حکم میکرد، نظارت قانونی بر  آموزش و پرورش 

عمومی زنان، آزادی پوشش،  انتخاب شغل و 

برخورداری از امنیت 

اجتماعی برابر سدی 

در مقابل تعرض 

اسالمی به زنان را 

فراهم آورد. همانقدر 

کافی بود که نیروی 

اجتماعی زنان بعنوان 

بخشی از طبقه کارگر مهر 

خود را بکوبد. در همین رابطه باید چند مساله محوری 

را مورد تاکید قرار داد که در روندهای بعدی تاثیرات 

 بسزایی از خود بجا گذاشت:

یکم: رفع حجاب پهلوی اول و انقالب سفید پهلوی دوم  تا 

آنجا که به زنان مربوط باشد بسیار الکن، محدود و 

سازشکارانه بود. بخش مهمی از قوانین اسالمی از جمله 

حق مرد در چهار زن و قوانین ارتجاعی ارث بقوت 

خود باقی ماند. آموزش اجباری مذهبی و در اکثر مناطق 

مدارس جداگانه برای دختران و پسران، رواج 

مناسبتهای مذهبی از کانالهای رسمی و دولتی راه 

پیشروی زنان را با دشواریهای تعیین کننده روبرو 

میساخت. همه آن تعرض اجتماعی به اسالم در عرصه 

زنان را نه به حساب اسالم نوع پهلوی بلکه  باید به 

حساب بقایای جنبش اساسا چپ و مدرنیستی حوالی 

، پیشه فرقه آدمیتمشروطیت، از حزب کمونیست اول، 

 وری تا صادق هدایت نوشت.

دوم: طبقه بورژوا در ایران هرگز با رهایی زن 

همگامی نشان نداده است. طیف بزرگ روشنفکران تا 

مغز استخوان اسالم زده  با یک فرهنگ مرد ساالرانه 

همواره مانع جدی در مقابل رهایی اجتماعی زنان ایجاد 

نموده اند. جالل آل احمد و صاذق چوبک مشاهیر این 

جریان، و تنگسیر و داش آکل سنبل های قهرمانان 

آنهاست. قهرمانانی  که از سر ولنگاری زنان پا به شهر 

نمیگذارند و یا آنجا که سر و کله شان پیدا شود تنها 

چیزی که نظرشان را جلب میکند ناموس و چادری 

نجات بخش بدور آن است. بهترین زنان در فرهنگ اینها 

زنی است در آشپزخانه و یا در حال شستن لباس، و صد 

 00البته که فرزندان خود را به صبر دعوت میکند. در 

درصد از تراوشات فکری این الیت ادبی )که اتفاقا خود 

به تعهد روشنفکرانه شان درر قبال جامعه معاصر 

خویش به آن مینازند( پدیده ای با هویت کارگر یافت 

نمیشود، طبعا  از استثمار خبری نیست، اثری از حداقل 

کوشش برای  تشخیص آالم زنان ناشی از موقعیت 

اقتصادی آنها پیدا نیست و بطریق اولی   –اجتماعی 

رابطه ای میان بهره کشی 

از زنان و هر گونه افقی 

برای هر گونه رهایی برای 

آنها متصور نیست. به این 

ترتیب بنا به  قاموس صد 

سال ادبیات فارسی دامن 

سرمایه در ایران از هر 

 گونه بهره کشی و ستم نسبت به زنان پاک است!

سوم: رشد سرمایه هرگز کفاف گسترش نیروی کار 

زنان در مراکز تولیدی را نداد، بحران دهه پنجاه این 

روند را سد کرد و بیکارسازیهای دهه شصت بسرعت 

از ابعاد اشتغال زنان کاست. تا این مقطع صنعتی شدن و 

غلبه سرمایه در ایران تا آنجا که  به زنان طبقه کارگر 

مربوط باشد آنها را اساسا بصورت انبوه  زنان خانه دار 

متمرکز در محالت فقیر کارگری و حاشیه شهرها 

مشخص ساخته است. ملزومات و پیش شرطهای یک 

سرمایه داری متکی به نیروی کار ارزان و بنوبه خود 

فقدان تسهیالت عمومی که فشار کمر شکن نگهداری از 

کودکان و خانه داری را کاهش دهد، از طرفی و  باز 

گذاشتن قانونی دست نیروهای مذهبی و مساجد در این 

محالت از طرف دیگر؛ هیچ وقت امکان و فراغت الزم 

برای شکل گیری فعالیتهای روشنگرایانه و حق طلبانه 

 در میان زنان طبقه کارگر را بدست نداده است. 

بدون در نظر گرفتن موارد فوق غیر ممکن است بتوان 

 ادامه انقالب خاموش......

در جدمع  م نای کر س د سگرمگدیگ   گاگشگد وگدر  مگفگ گت  گهگ گی 

م ش د و  کر س د ودرفرمد ک دفگزایگت. کگ گمگ  کگ گکگدر  نگ گ گ  

م دک  این  عریف، ناشتار  و دودن، نا  دار  سد ماتان را 

ک  ر او ی  ک  عا ان ودر  ه ی ورده و انری  صرف  ته اا 

  رف  اندن را پدس م تارد. 



رفع حجاب 

پهلوی اول و 

انقالب سفید 

پهلوی دوم  تا 

آنجا که به 

زنان مربوط 

باشد بسیار 

الکن، محدود و 

سازشکارانه 

  بود
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درک درستی از جامعه ایران در ماورای قریب پنج تا 

هفت میلیون پرولتاریای زن بدست آورد. این یک تغییر 

دمگرافیگ نیست. کافی است ترکیب و ساختار تولیدی 

جامعه از فابریکها به مراکز کاری کوچکتر را در نظر 

گرفت، ترکیب بسیار وسیعتر از زنان جویای کار با 

تحصیالت باال را مدنظر قرار داد، کافی است موج زنان 

در شکستن تابوها و کینه های اسالمی و مردساالرانه را 

تشخیص داد تا )حتی اگر نه انقالب، دست کم( گردن 

 گذاشت که ورق برگشته است.

 چنراد  اجنمدعی دروغ ن

موقعیت فرودست زنان در ایران از چنان ابعاد و عمقی 

برخوردار است که حتی اسالمی ترین و دست راستی 

ترین لیبرالهای اقتصادی 

را وادار به "ارائه راه حل 

" برای قربانیان بانیان این 

وضعیت ساخته است. در 

این راستا دو محور اصلی  

قابل ذکر است: اول، بنیاد 

امام و دوم بررسی قانون 

پرداخت دستمزد و بیمه به 

زنان خانه دار. هر دو این اقدامات نه فقط در واقعیت 

امر پوچ و دروغین و نفرت انگیز هستند بلکه خود 

سرمنشاء پمپاژ کثیف ترین تبلیغات ضد زن در جامعه 

 عمل نموده اند. 

 اول، کا دد امدم:

بنیاد امام حدود چهار میلیو نفر، اساسا زنان و کودکان را 

زیر نظر و در حقیقت تحت کنترل خود دارد. بر خالف 

تصور رایج بودجه این موسسه نه از محل خمس و ذکات 

و امور خیریه بلکه از بودجه رسمی و به عبارت دیگر 

از جیب کارگر و زحمتکش جامعه تامین میگردد. بنیاد 

امام یک موسسه مخوف و بسته با کنترل شدید در کنار 

نهاد بسیج از مهمترین ارگانهای حفظ حکومت محسوب 

تامین تدارکات جنگی بزرگترین آپارت میشود.  این بنیاد 

بود. از زنان و تلفات این بخش جامعه کمتر سخنی در 

میان است.  در زمان جنگ  زنان بدون سر پرست  به 

معنای چنگ انداختن بنیاد امام به تتمه باقیمانده خانواده 

کسانی بود که نان آور دیگری نداشتند. این جنگ بر 

دوش زنان جامعه ایران سازمان داده شد. میلیونها زن 

در درون و پشت جبهه ها با فرسودگی صد چندان 

نیازهای جسمی و روحی و روانی و جنسی مردان 

جامعه را تا پای گور همراهی کردند. پس از جنگ نیز 

این زنان کماکان مایملک این بنیاد باقی ماندند. این بار  

و در ابعاد بسیار گسترده تر،  بنیاد امام مامن آخر نه 

برای خانواده  سربازان جنگ بلکه برای قربانیان 

بیکاری، اعتیاد و سلسله بی پایان مصائب اجتماعی 

تبدیل گردید. سه دهه از کارکرد بنیاد را میتوان در دو 

کلمه "زنان بیوه" خالصه کرد. یک مستمری بسیار 

ناچیز، کنترل و  سوء استفاده از زنان تحت پوشش، 

تبلیغات و عملکرد این بنیاد حفره عمیق جانکاه تحقیر در 

فرهنگ، در آداب، در ارزش و احترام  نسبت به زن و 

به این اعتبار نسبت به نفس انسانیت  را بجا گذاشته 

است. این حفره پر شدنی نیست. از یک دهه پیش بنیاد 

امام در یک دگردیسی اقتصادی به یک بنگاه انتفاعی و 

خودکفا تغییر یافته است. به روال جدید دریافت مستمری 

از این بنگاه مشروط به 

شرکت در یک فعالیت 

تولیدی از جمله فرش و 

گلیم است. نیروی کار 

تا میلیون  5ارزان معادل 

نفر و در شرایط عدم 

نظارت هر گونه و حتی 

قانون کار کذایی چشم 

 انداز سود دهی این بنگاه اغوا کننده است.   

 دوم، ق ان ن حمدینی در مجهس:

در ایران اگر رد پایی از هر گونه قانون مطابق با 

معیارهای انسانی بتوان سراغ گرفت را با شروطی از 

جمله "در صورتیکه با مصالح امنیتی متغایر نباشد" بی 

اعتبار اعالم شده است. به همین روال همه قوانین کار تا 

یک تاریخ نامعلوم که بودجه کافی برای آن فراهم باشد 

باطل اعالم شده است. به این معنا ارجاع به قوانین کار 

 و امید  به اجرای  آن قوانین  پشیزی ارزش  ندارد.   

 اسالمی ن ین در ایران –فم ا زم اقنصدد  

ایران همانقدر بستر تحقیر و بی حقوقی و ستم نسبت به 

زنان است، به همان اندازه بستر طیف گسترده از ایده ها 

و اشکال مبارزاتی علیه ارتجاع مذهبی، قوانین رسمی و 

فرهنگ منتج از آن میباشد. این خطوط مبارزاتی در 

مواردی  فکر شده و ماندگار و در مواردی تا حدودی 

خودبخودی و با اهداف و قدرت بسیج محدودتر ظاهر 

شده اند. بهر صورت قابل فهم است که همگی این موارد 

کم یا بیش به عنوان رگه های مختلفی از فمینیسم 
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اندن ودرگر ام اره جد  پد  ثگدکگت  گر در مگحگهگ ، 
ام ا  ام بنای کد سدیر اندن محه  در مگ گدن آنگشگد 
ک شنر است. یک مشخص  ام ت کگخگش انگدن دور  
آنشد اا وشمکش اد  پر اا   ار،  حمعدت مبگمگ م 
اا سدی    م   رااد  اسالمی، فضد  مشح ن اا 

  گتایی و عریض  و صه ات است.   



طبقه کارگر 

باید تحوالت 

اقتصادی و 

مشخصا در 

زمینه اشتغال 

زنان را با دقت 

و عالقه بسیار 

تعقیب کند. این 

یک واقعیت 

مادی است که 

بر بسیاری 

جهات مبارزه 

طبقه کارگر 

تاثیرات مهم 

  بجا میگذارد
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شناسانده میشوند. هنوز و بمراتب قابل فهم تر است که 

در مقابل دشمنی خونین حکومت ایران علیه حقوق زن،  

بخش هایی از این جریانات فمینیستی به روشهای 

مسالمت آمیزتر و اهداف محدودتر در مبارزه   رو 

بیاورند. هر چه که باشد فمینیسم اسالمی را باید وصله 

ناجور به پدیده رهایی زن دید. امروز از کیا و بیای 

جریانات فمینیسم اسالمی چیز زیادی باقی نمانده است، 

کسی خبری از شیرین عبادی و قائزه هاشمی نمیپرسد. 

دفاع از حقوق زن را پر سر صداترین جریانات اینها که 

تشکیل میدادند، در واقع رگه هایی از اصالح طلبی 

درونی جمهوری اسالمی بودند که با اصالحات جزیی 

در زمینه حقوق زن بتوانند جمهوری اسالمی را از زیر 

ضرب بدر ببرند. خاصیت مشترک اینها در نرمی و 

تواضع و محبت در حق حکومت و اسالم و در عوض 

پرخاشگری نسبت به جریانات چپ و رادیکال و 

سرنگونی طلب بوده است. این فمینیسم  برای جمهوری 

 اسالمی وقت خرید. 

با توجه به تحوالت 

اقتصادی جامعه و 

بخصوص زنان، ما 

اکنون با موج جدیدی از 

فمینیسم یا مدافعین حقوق 

زنان روبرو هستیم. چهره ها و 

سخنگویان این موج تاکید خود را بر حقوق اجتماعی و 

اقتصادی زنان گذاشته ، مخالفتی با جمهوری اسالمی 

بروز نمیدهند و روش اصلی کار آنها قانع کردن   

بخشهای صاحب نفوذ از مقامات مذهبی و قضایی است. 

این جریان با برافراشتن سهم زنان در منشور حقوق 

 شهروندی دولت  در سه محور خود را مشخص میکند.

 اول: حقوق اقتصادی زنان ایرانی

این حقوق بر ترجمه تازه و یا بازخوانی قانون اساسی 

جمهوری اسالمی استوار است. "در اصل بیستم قانون 

اساسی همه افراد ملت از زن و مرد را یکسان زیر چتر 

حمایت قانون قرار داده تا از همه حقوق انسانی، سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موازین اسالمی 

برخوردار باشند. از مجموع این اصول میتوان دریافت 

که برای زنان در زمینه کار و اشتغال حقوق خاصی در 

جهت تامین رفاه فردی و خانوادگی آنها پذیرفته شده 

است. همچنان که در دیباچه قانون اساسی اشاره شده 

است زنان و مردان در میدان فعال زندگی مستلزم 

حمایت های الزم اجتماعی در تمام امور از جمله امر 

کار و اشتغال. )"حقوق اقتصادی زنان ایرانی"، زهرا 

نژاد بهرام، شماره اول مجله اقتصاد زنان، آبان سال 
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به زعم پیش کسوتان این خط فکری قوانین جمهوری 

اسالمی با دقت بسیار حقوق زنان در محیطهای کار را 

در نظر گرفته است، اما جا دارد دید چرا در اجرای آنها 

 کوتاهی میشود.

 نسل دوم حقوق بشرمقاوله نامه  دوم: انطباق با 

تقسیم بندی اعالمیه حقوق بشر به سه دسته متفاوت و 

برجسته کردن نسل دوم این سند از بخشهای مهم هویت 

 اقتصادی ایران است. –فمینیستهای اسالمی 

به نقل از یکی از اساتید دانشگاه های ایران چگونگی 

 تقسیم بندی اعالمیه حقوق بشر بدینگونه است: 

برپایه دگرگونیهاي تاریخي در زمینة حقوق بشر، 

یا  «دسته»تاكنون سه 

از حقوق به  «نسل»سه 

رسمیت شناخته شده 

است. نسل یكم حقوق 

 of Generationبشر

First Rights 

Human  حقوق «كه

را مورد توجه قرار مي دهد، برپایه  »مدني و سیاسي

اصل آزادي انسان و بهره مندي وي از حقوق اساسي 

حقوق اقتصادي، اجتماعي و «استوار شده است. سپس 

بعنوان نسل دوم بیشتر بر اثر فشار كشورهاي  »فرهنگي

نسل .سربرآورد 5018-5098سوسیالیستي در سالهاي 

 of Generation Third Rights سوم حقوق بشر

Human  سربرآورد. منشور آفریقایي حقوق بشر، نسل

سوم را زیر عنوان حق توسعه، حق برخورداري از 

 صلح و حق نسبت به محیط زیست، معرفي كرده است.

حقوق نسل یكم دربرگیرندة حقوق و آزادیهاي مدني و 

سیاسي و بیشتر از جنس حقوق سلبي است كه نباید در 

برابر اجراي آنها از سوي صاحبان حق، مانعي پدید آید. 

حقوقي چون آزادي مذهب و عقیده، آزادي بیان، حق 

رأي، آزادي از بردگي، ممنوع بودن شكنجه و رفتارهاي 

غیرانساني، ممنوع بودن بازداشت خودسرانه، آزادي 

رفت وآمد و گزینش محل اقامت و... از حقوق مدني و 

سیاسي وابسته به نسل یكم حقوق بشر است. امروزه، 
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ایران امدن تر کبنر  ح  ر و کی ح  قی و سنر نب ت ک  انگدن 
است، ک  امدن انتااه کبنر   ف گبنرده اا ایته اد و ا گکگدل 
م دراا ی عه   ار جد  مها ی، ق ان ن رسمی و فرااگ مانگ  
اا آن م  د ت. این خ    م دراا ی در م ارد   فگکگر  گته و 
مدنتگدر و در م ارد   د حتود  خگ دکگخگ د  و کگد ااگتاف و 

  قترت کب   محتود ر ظدار  ته انت



سیستم مزدی 

جاری در 

ایران بر مبنای 

محاسبه 

خانواده 

کارگری 

بعنوان سلول 

طبقه کارگر و 

پایه تعیین 

دستمزد 

کارگر؛ یک 

سم بغایت ضد 

 کارگری است

 ۱صفحه        —————–———–—————————————        ٢5علیه بیکاری 

بیشتر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با عنوان 

حق هاي نسل دوم شناخته شده است. حقوق اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي، بیشتر از جنس حق هاي ایجابي یا 

مثبت است كه تحقق آنها در گرو زمینه سازي و فراهم 

آمدن یك رشته امكانات است و بواقع باید كارهاي مثبتي 

براي تحقق یافتن آنها انجام پذیرد. حق بهره مندي از 

آموزش و پرورش، حق بهره مندي از مسكن مناسب، 

حق برخورداري از امكانات و مراقبتهاي بهداشتي، حق 

 ...كار، حق بهره مندي از حداقل امكانات معیشتي و

نمونه هایي از حقوق نسل دوم است. ) مقاله "حقوق 

فرهنگي: نسل دوم حقوق بشر"، محمد حسن اصغرنیا، 

بهار  383اقتصادی، شماره  -بولتن اطالعات سیاسی
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هدف آشکاراز  تاکید تعلق 

حقوق زنان به نسل دوم 

از آنجاست که محتوای 

سیاسی مبارزه زنان را 

حذف کرده و کل جنبش 

زنان به بازار کار و آن 

نیز به تعهدات دولت تنزل 

 داده شود.

، اجازه کار و سفر زن بدون اجازه 5559سوم: قانون 

 شوهر

مطابق این قانون "شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا 

صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود باشد 

منع کند." این قانون عمال با اشتغال گسترده زنان و 

بخصوص در بازار غیر رسمی پوچ شده بود. اما  بدون 

نیاز به مصوبه خاص مجلس بطور دوفاکتو نیز  رسمیت 

یافته است. به این ترتیب که از دسته بندی قوانین امری 

خارج شده و به قرارداد زوجین در هنگام ازدواج ارجاع 

داده شده است. بطور مشخص هیچ کارفرمایی هنگام 

استخدام یک زن قانونا موظف به چک کردن رضایت 

همسر زن کارگر نیست، بعالوه کارفرما نمیتواند بدلیل 

 عدم رضایت شوهر کارگر زن را اخراج کند.  

 جا ش رادیی ان در ایران 

اینرا باید به حساب طنز تاریخ گذاشت، در ایران 

اسالمی، درست در گره گاه زنان، جایی که تکیه گاه 

حمله فرهنگی و سیاسی  و استثمار زنان عمل کرده است 

در بر روی پاشنه دیگری شروع به چرخیدن کرده است. 

جای شگفتی ندارد. زنان، مبارزات و کشش و کوشش 

زنان، جامعه را در مقابل پایه ای ترین مفاهیم طبقاتی و 

پاسخهای سوسیالیستی دو قطبی کرده است. بخش بزرگی 

از زنان جامعه که به دلیل زادگاه طبقاتی متفاوت و یمن 

امکان تحصیالت عالی دانشگاهی آینده بهتری را نسبت 

به طبقه کارگر برای خود متصور بودند، اکنون 

مصافهای پایه ای طبقه کارگر را سنگر دفاع از 

موجودیت، کرامت اجتماعی و حیات اقتصادی جلوی رو 

دارند. رهایی زن از زنجیرهای "اجازه نامه مرد 

سرپرست خانواده"، گرهی بوده است که بند ناف دهها 

جریان نیم بند و دمکرات و لیبرال و اصالح طلب و 

اسالم مدرنیته را بهم گره زده است؛ قرار بود این 

عرصه سیاسی نباشد، طبقاتی نباشد؛ کجا تشریف دارند 

فمینیستهای پست مدرنیست وطنی زمانیکه خواست 

محوری زنان در ایران 

درست  از طبقه کارگر 

نیرو میگیرد و راه به 

 جلو باز میکند؟ 

طبقه کارگر باید تحوالت 

اقتصادی و مشخصا در 

زمینه اشتغال زنان را با 

دقت و عالقه بسیار تعقیب کند. این یک واقعیت مادی 

است که بر بسیاری جهات مبارزه طبقه کارگر تاثیرات 

مهم بجا میگذارد. یک برخورد فعال با این پدیده میتواند 

طبقه کارگر را از بسیاری سر در گمی ها و در جا 

زدنهای جاری نجات دهد. آنچه مهم است واقعیتها و 

تحوالت را باید دید، صورت مساله را از بورژوازی 

نپذیرفت و سیاستهای مستقل را بصورت تعرضی به 

 محک ازمایش گذاشت.  

رادیی اندن ودرگر ن  یک پتیته صافی کهک  اسدسد 

 س دسی است

اشتغال زنان و ورود آنها به بازار کار بخودی خود پدیده 

مثبت و هیجان انگیزی نیست. بطور کالسیک 

بورژوازی همواره از کارمزدی یک نعمت الهی ساخته 

است، بزعم بورژوای ما کارگر باید شکر گذار و مجیز 

گوی استثمار خود باشد، مگر نه اینستکه بدون امکان 

اشتغال و کار صحبتی از دستمزد باقی نمیماند؟ همیشه 

بخشی از جریانات سیاسی بوده اند که با تاکید بر مبارزه 

صنفی ظاهرا پرچم منافع "واقعی"، "زمینی" و "فوری"  

کارگران را بدوش کشیده اند. کسی نمیتواند منکر اهمیت 
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رف  حجده پشه   اول و ان اله سف ت پگشگهگ   دوم   گد 

آنجد و  ک  اندن مرک   کد ت کبگ گدر ا گکگن، مگحگتود و 

سدا کدران  ک د. کخش مشمگی اا قگ انگ گن اسگالمگی اا 

جمه  ح  مرد در چشدر ان و قگ انگ گن ار گجگدعگی ار  

  ک  ت خ د کدقی مدنت



موقعیت 

فرودست زنان 

در ایران از 

چنان ابعاد و 

عمقی 

برخوردار است 

که حتی اسالمی 

ترین و دست 

راستی ترین 

لیبرالهای 

اقتصادی را 

وادار به "ارائه 

راه حل " برای 

قربانیان بانیان 

این وضعیت 

   ساخته است
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و واقعی بودن و فوری بوده و زمینی بودن مبارزه 

اقتصادی کارگران در وانفسای حکومت کار مزدی 

باشد؛ کمونیستها شکی به خود راه نداده اند تا مبارزات 

صنفی را پیش شرط یک مبارزه طبقاتی ارتقاء دهند؛ اما 

همزمان صد و پنجاه سال تجربه مبارزه طبقاتی پس از 

مانیفست کمونیست، تجربه پس از تجربه تازیانه ای بر 

پیکر طبقه کارگر بوده است که مبارزه صنفی بدون 

قطب نمای سقوط بورژوازی نسخه شکست مسلم مبارزه 

بر سر شندرغاز دستمزد نیز هست. مبارزه صنفی یک 

پرچم برای تحقیر آگاهی، قابلیت و شعور اجتماعی 

کارگر است. هیچ مبارزه صنفی بدون مقابله با 

بورژوازی در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، 

 اخالقی و هنری نمیتواند به پیروزی نزدیک شود. 

رادیی اندن ودرگر جز  ع  ن  که ف کد حجده ممکن 

 ن بت

در عرصه مبارزه حقوق و رفع ستم از زنان، مساله  

حجاب تند پیچ دیگری است 

که همواره قد علم میکند. در 

مباحث مربوط به مبارزه 

رهایی زن عمدتا اظهار 

میشود: حجاب مساله زنان 

طبقه کارگر نیست. ظاهرا و 

بنا به این استدالل نان و فشار روزمره زندگی و فقر 

جایی برای اندیشیدن درباره حجاب را  باقی نمیگذارد. 

این دیدگاه یکی از مبانی فرودستی طبقه کارگر در ایران 

است، این دیدگاه  در میان کارگران و از زبان کارگران، 

طوق لعنت طبقات دارا به گردن طبقه کارگر است. این 

بارومتر گویایی است که  نقش محوری در تعیین خصلت 

مبارزات و نتایج اجتناب ناپذیر این مبارزات و قضاوت 

در مورد آنها را پیدا کرده است. در اسفندماه سال گذشته 

در تظاهرات خیابانی کارگران کارخانه هپکو، کارگران 

و کارکنان زن و خانواده های کارگران،  جداگانه در ته 

صف آقایان و با حجاب کامل اسالمی در خیابانهای شهر 

اراک ظاهر شدند. این صحنه نمایش اعتراضی کارگران 

را به یک صحنه ارتجاعی و شرم آور طبقاتی تبدیل 

ساخت.  در مورد حجاب جداگانه و مفصل باید نوشت. تا 

جاییکه کارگر مرد در هیبت حجاب همه آن اهرمهای 

فرهنگی و اخالقی را تشخیص ندهد، اساسا هیچگونه 

 وحدت و پیشروی در مبارزه این طبقه ممکن نیست. 

 مردان       ودرگر و  واله ک قی احم دن  جاس کر ر

هیچ چیز مسخره تر از این نیست که از زنان خواسته 

شود بمیدان بیایند و قابلیت های خود را اثبات کنند و 

عمال جای شایسته خود را در دل جامعه باز کنند. صرف 

چنین نسخه ای نفرت انگیز است. این یک نصیحت 

نیست، در بهترین حالت این یک تالش ننگین است که 

چهار دهه  دشمنی، چهار دهه جهاد، چهار دهه جنگ 

برای تحمیل فرودستی زن در آن جامعه را ماست مالی 

کند. زمین بازی فمینیستهای اسالمی زمین بازی فعالین 

آگاه طبقاتی کارگران نمیتواند باشد. نسخه این فمینیستها 

راضی نگه داشتن آیت هللا ها و اسالم همیشه عزیز انها 

است، نگرانی اصلی این فمینیستها در این است که چرا 

بورژوازی ایران نمیتواند هم از توبره و هم از اخور، 

هم از قوانین تحقیر زن و هم از بهره کشی از نیروی 

کار زنان نشخوار کند. به میان کشیدن کشفیات نبوغ آمیز 

در تفسیر اعالمیه حقوق بشر برای عمق زن ستیزی 

جمهوری اسالمی زیادی خنک است. کیفرخواست زنان 

آن جامعه بر وجدان طبقه کارگر ایران سنگینی میکند و 

بخش عظیم این 

کیفرخواست مربوط به  

زنان خانواده بزرگ 

طبقه کارگر است  که 

دادخواست آن بی برو 

برگرد دست اعضای 

مرد این طبقه را 

میبوسد. طبقه کارگر در ایران آبستن یک انقالب فکری 

است، یک انقالب فکری که صغیر و کبیر این طبقه 

شیارهای فکری و مبارزاتی خود را از مدفوع تفکرات 

مذهبی و مرد ساالرانه الیروبی نماید. اینجا دیگر کاری 

از دست کارگران زن ساخته نیست. مردان این طبقه باید 

خود کاله بوقی احمقانه جنس برتر را از سر بر گیرند! 

 سواری به بورژوازی دیگر بس است.  

 س بنر مزد  ودرگران در ایران کدیت  غ  ر وات

سیستم مزدی جاری در ایران بر مبنای محاسبه خانواده 

کارگری بعنوان سلول طبقه کارگر و پایه تعیین دستمزد 

کارگر؛ یک سم بغایت ضد کارگری است. این سیستم 

زن کارگر را حلقه متصل به کارگر مرد قلمداد میکند و 

بعنوان عائله مندی ضریب معینی را بر دستمزد کارگر 

میافزاید. زن کارگر در این سیستم آدم و شهروند مستقل 

برسمیت شناخته نمیشود، کار زن در خانه بعنوان بخشی 

از کار اجتماعی مفید و مولد از هر گونه اعتباری ساقط 

 ادامه انقالب خاموش......

کر دوش      ودرگر ایران یک مد  ن عظ ر  گ  گ گت  

 مکگاگت کتون وقف  در گ    گ    آن جدمع  ثروت و

آفریته است. این امدن اسنخ انی است وگ  در گگهگ   

  حک مت و      ک ریوا در ایران گ ر ورده است



هیچ چیز 

مسخره تر از 

این نیست که 

از زنان 

خواسته شود 

بمیدان بیایند و 

قابلیت های 

خود را اثبات 

کنند و عمال 

جای شایسته 

خود را در دل 

جامعه باز 

کنند. صرف 

چنین نسخه ای 

نفرت انگیز 

  است. 
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میگردد، و آنجا که زن راسا به کار کشیده میشود با 

هزار بهانه دستمزد او مورد سرقت قرار میگیرد. اگر 

سیستم مزدی موجود و تعیین دستمزد پایه بر اساس نیاز 

یک خانواده کارگری زمانی میتوانست مترادف با 

دستمزد بهتر برای کارگران باشد، و اگر روزی خانواده 

کارگری نرم غالب زندگی کارگران بود، االن شرایط 

دگرگون و یا بسرعت در حال دگرگونی است. سوسیال 

دمکراسی غربی در جواب زندگی مدرن انسانی سیستم 

مزد فردی به کارگر، چه زن و چه مرد را برقرار کرده 

است. این دستمزد باید کفاف خوراک، مسکن و سایر 

نیازمندیهای فرد مزدبگیر را را بدهد. تامین زندگی 

 کودکان مستقیما با دولت است. 

 م دراات ودرگر  در محالت

در پیوند نزدیک با اشتغال زنان  مبارزه بر سر 

رفاهیات و تسهیالت زندگی روزمره در محالت به 

صدر خواستها و مطالبات عمومی رانده میشود. 

رختشویخانه عمومی در محالت، مهد کودکها و 

آشپزخانه های عمومی و مجانی از جمله اقداماتی است 

که چندین  ساعت ذیقیمت از فراغت، آسودگی و 

فرسایش کمتر از جسم و روح کارگران را بهمراه 

میاورد. این عرصه ای است که مردان کارگر باید 

بخصوص نقش فعالی در آن ایفا نمایند، عرصه ای است 

که دیوارهای بلند فرهنگ مردساالرانه میتواند ترک 

 بردارد.

 اندن ودرگر،  نده و روح ن ین در ک م  ک کدر 

اما مهمترین مطالبه مربوط به زنان در ایران، چه شاغل 

و چه بیکار، آینده مبارزه طبقاتی کارگران به عرصه 

 بیمه بیکاری گره خورده است. 

الف، مطالبه بیمه بیکاری: تمام شهروندان، چه زن و چه 

مرد، باالی شانزده سال با اعالم آمادگی به کار فورا و 

 بالفاصله باید مشمول بیمه بیکاری قرار بگیرند.

ب، بیمه بیکاری و حق کار: کار بمعنای شراکت فرد در 

سازندگی و بکار گیری خالقیت  حق هر فرد است و 

دولت موظف به تامین کار برای شهروندان آماده بکار 

است و در غیر این صورت باید با پرداخت بیمه بیکاری   

جبران ضایعه نماید. باید دهان دولتی که بیکاران را سر 

بار جامعه میداند گل گرفت. این  دولت است که راسا 

 مولد بیکاری است.

پ، بیمه بیکاری و استثمار: بیمه بیکاری در مقابل 

شارالتانهای طبقاتی بورژوا سد میبندند چرا که هیچ کس 

بخاطر نداری و گرسنگی مجبور به تن دادن به استثمار 

و شرایط کارفرما نیست. با وجود بیمه بیکاری هیچ زنی 

از سر اجبار اقتصادی اسیر هیچ ازدواجی نمیماند، در 

 مقابل هر اجحافی دندان روی جگر نمیگذارد.

بیمه بیکاری و کار بعنوان وظیفه: بیمه بیکاری تاکید بر 

آنست که همه آحاد جامعه موظفند در تولید و چرخ 

سازندگی و تولید شریک شوند. هیچ کس بنا به موقعیت 

اجتماعی و یا ثروت باد آورده نمیتواند از وظیفه 

 مشارکت در کار و تولید سر باز بزند. 

بیمه بیکاری و تعریف کار مفید: در جامعه مبتنی بر 

سود سرمایه تنها کاری مفید تلقی میشود که بر سود 

کارفرما بیافزاید. بیمه بیکاری نقطه مقابل این تعریف، 

نگهداری کودکان، نگه داری سالمندان را بطور اولی  

به عنوان کار تلقی کرده و انرژی صرف شده از طرف  

 زنان را پاس میدارد. 

بیمه بیکاری و کارگران مرد: کارگران مرد ناچارند هر 

 چه زودتر به حمایت فعال از کارگران زن  برخیزند. 

بیمه بیکاری با قدرتی نوین:  زنان کارگر همواره جای 

پای ثابت تر در محله، زمینه همبستگی با سایر زنان 

محله در میان آنها بیشتر است. یک مشخصه امید بخش 

زنان دوری آنها از کشمکش های پر از توهم، تحمعات 

مسموم از سایه شوم شوراهای اسالمی، فضای مشحون 

 از گدایی و عریضه و صلوات است.   

 کمونیست ماهانه این مطلب در نشریه 

  قبال منتشر شده است ٢86شماره 

 ادامه انقالب خاموش......



در دنیای ما 

هر روز و در 

اول مه گلوله 

های نفرت 

سینه های 

هزاران انسان 

را میشکافد، 

میلیونها انسان 

بر شور بختی 

و فقر نفرین 

میفرستند، هر 

روز با طنین 

ناقوسهای 

مذهبی و 

بانگهای الهی 

پژواک تسلیم و 

نادانی سینه 

آسمان را 

  میشکافد، 
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در دن د  مد، ار روا م ه  نشد انبدن راه م صت  مشنرد را در پ ش 

م ا رنت،  د در دقدی ی کعت کد صتا  یک س ت آ اد کد ن رو  مغز و 

کداوان خ یش روح آفریااتگی را در   ده عظ ر آان کتمات. این ختایدن 

آکی پ ش کد کدرور  ام ن سرد و سنرون و کد ص    ف الد سر و سفت 

انتگی را کد سدانتگی امراه م بدانت. امد ار روا  اگ غروه کد اوراقی 

اا دالر، پزو و لایر در    ج ب اد، کعا ان  اشد سشر  ندچ ز آنشد اا 

اق دن س سدانتگی خ د، حکدینی اا کردگی مزد ، راه کداگشت را در 

 پ ش م ا رنت.

در دن د  مد ار روا و در اول م  گه    اد  نفرت س ا  اد  ازاران 

انبدن را م شکدفت، م ه  نشد انبدن کر   ر کخنی و ف ر نفرین 

م فرسنات، ار روا کد  ا ن ندق سشد  مها ی و کدناشد  ا شی پژواد  به ر و نددانی س ا  آسمدن را 

م شکدفت، و ار روا م ه  نشد انبدن در پی سرپاده و ندن  ب و در دفد  اا حرمت و  رافت خ د پاج  

حبرت کر دی ار م کشات. آنشد، امای، سحرخ زان آکی پ ش،  ب انته داران سرافکاته اا  ن فرو ی، 

صف  رما ن اا دست خد ی ک کدر ، و کشت ادگدن ف ر امای اعضد  یک خدن اده، اا یک   در و 

  ریک یک سرن  ت مشنرد م  د ات.

 اول مده م ، روا جشدنی ودرگر   قفی کر گردش این گردون کردگی و محات است.

در این روا کی  مدر اا ام ن انبدنشد دست در دست و دودن خردسدل خ یش قتم در راه دیار  

م اهارنت، چشر ک  ص حی م اشدیات و  در م دک  ناده واجکدو فرانتانشدن مفدا ر کراکر  و کرادر  و 

 ن !... فریدد واتد.  –سعددت را امزم  

در این روا کرا  اعضد  خردسدل این خدن اده کزرگ در پاده عکس عم اد  م قر و مشرکدن کد چشره 

اد  غرق در ان  ه ریش، کدا و کدا، اا ع ت  گفن  م ش د و   دریخی اا   ادم  اد  د مدرش اد  عظ ر 

 م ه  نی را پشت سر دارد و امزمدن  کد ازار ر ن  کد انتگی امروا و فردا   آنشد در ار  ا ته است.

در این روا یدد اا قشرمدندنی م ش د و  اار  به ر ندپهیر  و ساگ رو  ساگ چ تن کبدن  جدعت و اا 

 جدن گه نای نزد آنشد سر ک  آسمدن م بدیت.

در این روا پتر و مددر ام ش  کردکدر  ک  دیی را ک  وادر م اهارنت و امصتا کد یک سرود جشدنی 

 مشنرد، اا ان اله و ایر و رو وردن ام  دن د نتا سر م تاات ...

... این سرود اا اجنمدعدت و چک و چات نفره در ایر ام ای پاشدن اا سر ن زه اد  د مدرش خ دکدنشد  

 پدریس اا عزم و ن رویی م تس کرا  دن د  منفدوت حکدیت م کات.

 کرا  ادا  سشر  ک  روا جشدنی ودرگر خ د را آمدده سدایر!

 اول مه، توقف گردون بردگی و محنت!

 !کاررگان جهان متحد شوید



اعتراض برای 

پیروزی در 

بطن شلوغی 

در وسط 

خیابان احتیاج 

به درایت و 

خونسردی 

دارد. جمع 

اعتراض کننده 

باید در هر 

لحظه در فکر 

قدم بعدی باشد، 

اتفاقا از هیجان 

و اتفاقات غیر 

قابل پیش بینی 

باید پرهیز 

کرد. خواست 

روشن تنها راه 

جلب حمایت 
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باید یک درد بی درمانی دامنگیر دولت و سیاست 

رسمی و سیاستمداران ایران شده باشد که هر سال با 

تشریفات تعیین دستمزد ساالنه حداقل سه ماه را 

صرف میکنند تا علیه نیازها و توقعات طبقه کارگر 

داد سخن سر بدهند. در یک فستیوال برنامه ریزی 

شده یکی پس از دیگری از ارگانها و مقامات جلوی 

صحنه میایند و به ریش کارگر میخندند. باورش سخت 

است که در حول دو جمله "تامین حداقل معاش 

خانواده چهار نفره" و "افزایش دستمزد به تناسب 

تورم"  چگونه  خوش طبعی  در وجود محترم 

مسئوالن حکومتی شکفته میشود. روبروی دوربین 

تلوزیونی پا روی پا انداخته و در حالیکه غش و ریسه 

میروند  از  روش محاسبه نرخ تورم اسباب انبساط 

خاطر میسازند. روز چهاردهم اذر ماه فصل تعیین 

رسما اغاز  6931حداقل دستمزد کارگران برای سال 

شد: هر چند سبد نیازهای پایه ای یک خانواده چهار 

میلیون تومان است، و رقم تورم توسط بانک  9نفره 

مرکزی برای اولین بار به زیر ده درصد رسیده 

حوالی ده  6931است، افزایش دستمزدها برای سال 

 درصد خواهد بود!

تورم  ده درصدی، بانک مرکزی و دستمزدهای 

پیشنهادی متناسب با  نیازهای یک خانواده چهارنفره 

البته که جای خنده دارد، از آن خنده دارتر اینستکه 

"نماینده انجمنهای صنفی کارگران" بعنوان نماینده 

کارگران ایران در مجلس خوش رقصی مینماید.  اما 

شوخی در کار نیست. سال پس از سال در پس این 

فستیوال،  دستمزد دهها میلیون کارگر و خانواده 

کارگری رقم خورده است. جلوی صحنه از وزرا و 

نمایندگان مجلس، از مقامات مذهبی و کارفرمایان، 

همگی با چشم باز و اگاهی بر نتایج عملی مصوبات 

خود در این نمایش شرکت دارند. اینها خوب میدانند و 

حساب آنرا کرده اند که کسری پروتئین و ویتامین چه 

عواقبی خواهد داشت، چند هزار کودک از پشت میز 

مدرسه به گدایی در خیابانها پرتاب میشوند، چند هزار 

خانواده کارگری برای تامین معاش به تن فروشی پناه 

میبرند. از خونسردی حضرات در حیرت می مانید 

در حالیکه همزمان با تصویب این دستمزدهای فکسنی 

مسکن و سرپناه، دارو، بیمه های اجتماعی، مدرسه 

کودک، هزینه ایاب و ذهاب گرانتر شده و از دسترس 

همان مزدبگیران دورتر و دورتر میشود. چنین 

حکومتی نمیتواند  جز حکومت اوباشان چیز دیگری 

باشد. اما همین اوباشان بعنوان  مجاهدین و عالمین و 

پرفسورهای نجات میهن از بحران اقتصادی تاریخی 

از منظر منجی در مقابل قربانیان خود ظاهر 

 میگردند.

امروز حکومت  سرمایه در ایران دچار بحران عمیق 

است. بیرون رفتن از این بحران قبل از هر چیز در 

گرو عقب راندن طبقه کارگر در همه سنگرهای 

اقتصادی و اجتماعی است. این کاری است که 

جمهوری اسالمی شب و روز به آن مشغول است. 

سالهاست به طرز مسخره ای تصویر یک "دولت 

غرق در بحران" و تصویر یک "دولت ملی نجات از 

بحران" به خورد مردم زحمتکش در ایران داده 

میشود. گویا مشکل اینست که کار به کاردان سپرده 

نمیشود، گویا سیاستهای اقتصادی درست اتخاذ نشده 

است.  سوال اساسی در این میان اینست که بحران کدام 

 طبقه و حل بحران به نفع کدام طبقه؟

جمهوری اسالمی تنها دولتی نیست  معضالت 

نویسد. اقتصادی و سیاسی خود را به پای مردم می

آید. از خودمان بپرسیم یک شبه قهرمان از آب در می

چگونه دولت مبتکر قراردادهای سفید، مبتکر خارج 

شدن کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار، مبتکر 

قوانین کار مجانی و کارآموزی چرا باید دایه مهربان 

تر از  مادر برای طبقه کارگر از آب در بیایند؟ االن به 

نسبت ده سال قبل آحاد طبقه کارگر بیشتر کار میکنند، 

کمتر کسی با یک شغل میتواند گذران کند )تازه اگر 

شغلی در میان باشد(. کار هست، کار را خود ما، اما 

بمراتب سخت تر  ما به مراتب سختگیرانه تر انجام 

میدهیم و از ترس اخراج به دستمزد کمتر رضایت 

میدهیم. اما هنوز باید به این لیست صدها هزار نفر 

فارغ التحصیل دانشگاهها را اضافه کرد. محروم 

کردن زنان از کار مستلزم اخراج میلیونها نفر از 

مراکز تولیدی است. در آن مملکت کار هست اما آنرا 

به دوش کودکان ما انداخته اند. کار هست، اما آنرا بر 

بصورت کار خاتگی بر دوش زنان کارگر و به قیمت 

 دستمزدهای بسیار ارزانتر به انجام میرسانند. 

واقعیت این است که این حکومت پاسخ بحران را دارد. 

 فصل تعیین حداقل دستمزدها در ایران



ایران همانقدر 

بستر تحقیر و بی 

حقوقی و ستم 

نسبت به زنان 

است، به همان 

اندازه بستر طیف 

گسترده از ایده ها 

و اشکال 

مبارزاتی علیه 

ارتجاع مذهبی، 

قوانین رسمی و 

فرهنگ منتج از 

   آن میباشد
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بهترین و شایسته ترین متخصصان بحران را هم دارد. 

در متن همین بحران گلیم خود را از آب بیرون می

کشد. هر عضو طبقه کارگر باید بداند اهن و تلپ این 

جماعت زیاذی است و دامنه نفوذ آن از زبان فارسی و 

چاپ زورکی آن از بودجه دولتی فراتر نمیرود. ادعای 

تاثیر سیاستهای اقتصادی این جماعت بر تورم و 

تحرک سرمایه جهانی پوچ و بیربط است. تمام هنر 

این حکومت در اینست که طبقه کارگر هر چه ارزانتر 

و مطیع تری را آماده کرده و تا وقوع  دوره رونق 

بعدی روی نیمکت به انتظار نوبت خود بنشیند. هر چه 

این انتظار طوالنی تر از آب درمیاید حضرات 

حکومتی نسبت به سرمایه جهانی مودب تر، با نزاکت 

و مبادی آداب ظاهر میگردند و در مقابل طبقه کارگر 

به همان درجه زبانشان درازتر است. در نیویورک با 

زبان انگلیسی از بی حقوقی طبقه کارگر در مراکز 

ویژه اقتصادی  آب در دهان سرمایه میاندازند، 

همزمان در تهران از کاردانی خود به زبان فارسی 

 بساط تملق متقابل بر پا میدارند. 

تشریفات تعیین ساالنه دستمزدها فستیوال پیروزی 

اینهاست. این مراسم رذیالنه است. جنایتکارانه است.  

مملو از تبهکاری است و هر سال که میگذرد، مراسم 

شان جدی تر میشود.  اما این تشریفات واقعی،  

ضروری و اجتناب ناپذیر است.  واقعی است چرا که 

یکسال دیگر را پشت سر گذراندند، از خشم مردم جان 

سالم بدر بردند، زندانهایشان پا برجاست، دانشگاهها و 

دستگاه تلوزیون رسمی شان از خشم دانشجویان و 

مردم در آتش نسوخته است، مردم درب وزارت کار 

را به گل نگرفته اند. این تشریفات ضروری است چرا 

که باید همه ابواب جمعی در مقابل قربانیان خود  

متحدانه ظاهر بشوند و با خونسردی دستاوردهای خود 

را به رخ بکشند. بورژوازی هرگز جز با زور مبارزه 

متحدانه کارگران حاضر به واگذاری بخش ناچیزی از 

سود حاصله از کار خود کارگران نبوده است. بحران، 

زمان انتقام جویی و بازپس گیری دستاوردهای طبقه 

کارگر است. مراسم تعیین دستمزدها محل بسیج 

اجتناب ناپذیر همه فرومایگی و پستی نهفته در منطق 

سود و سرمایه است. یکی پس از دیگری رو به جامعه 

در مقابل اربابان خود سوگند وفاداری ادا میکنند و به 

 هم دلداری میدهند.

 ادامه فصل تعیین .....

  
کسی هست بداند چرا هر چهارنفری که برای یک 

اعتراض گرد هم میایند اولین و بدیهی ترین شعار 

"مرگ بر ..." حاضر و آماده است؟ هر چقدر هم که دل 

مردم ماالمال از تحقیر و نفرت باشد، هر چقدر هم 

طرف حساب مردم یک دولت و دم و دستگاه کثیف و 

سرکوبگر باشد، این شعارها درست نیست، اتفاقی و از 

سر احساسات نیست، برای خود اعتراض هم کارساز 

نیست و چه بسا برای اعتراض بالفعل و روحیه 

 اعتراضی میتواند عواقب منفی بهمراه داشته باشد. 

زمانی که جمع اعتراضی به بیشترین وحدت و   –  5

روشن بینی احتیاج دارد، شعار "مرگ بر این یا آن مقام" 

تنها گیج سری و ابهام میطلبد. جمع اعتراض توده ای 

جای انتقام نیست. بگوییم چه میخواهیم! خواست خود را 

مستقیما دولت قرار دهیم. عزل و یا محاکمه و حتی چه 

بسا اعدام مقامات مربوطه شناخته شده ترین ترفند دولت 

برای خاموش کردن فضای اعتراضی است. این سیاست 

دولت در همه جای دنیا بوده و این چاله ای است که خود 

 اعتراضات جلوی پای خود حفر میکنند. 

گیریم وسط تظاهرات آقای استاندار بدلیلی جان از  -1

کف بدهد. این چه کمکی به ادامه اکسیون میکند بجز 

 اینکه بحق باید پای به فرار گذاشت؟

هر جمع اعتراضی به شدت نیاز به جلب حمایت  -3

عمومی دارد. پیوستن به جمعی که "مرگ بر ..." را 

فریاد میزند ساده نیست. اعتراض برای پیروزی در بطن 

شلوغی در وسط خیابان احتیاج به درایت و خونسردی 

دارد. جمع اعتراض کننده باید در هر لحظه در فکر قدم 

بعدی باشد، اتفاقا از هیجان و اتفاقات غیر قابل پیش بینی 

باید پرهیز کرد. خواست روشن تنها راه جلب حمایت 

 مردم است.

اعتراضات در خیابان بنا به تعریف سلبی است. به  -8

هیچ وجه نباید به دام بحث و مناقشه در باره چگونگی 

تحقق خواست اعتراض مردم افتاد. به مردم مربوط 

نیست توسط چه کسی خواست آنها برآورده میشود و 

 بودجه آن چگونه تامین میگردد. 

آیا یک عصیان توده ای میتواند فکر شده و برنامه ریزی 

 شده باشد؟

شورش و عصیان دال بر بنیادهای پاک حق طلبی 

 لبات بر حق و شعارهای عوضی!مطا



اشتغال زنان و 

ورود آنها به 

بازار کار بخودی 

خود پدیده مثبت و 

هیجان انگیزی 

نیست. بطور 

کالسیک 

بورژوازی 

همواره از 

کارمزدی یک 

نعمت الهی ساخته 

   است
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انسانها و سرشت و وجدانی که در میان همه نشدنی ها 

انتخاب درست را در مقابل انسانها قرار میدهند، از پدیده 

های عزیز تاریخ و جوامع بشری هستند. اعتراض توده 

ای مجالی برای فکر کردن قبلی ندارد. این اجالس برنامه 

ریزی شده پارلمان نیست. فرصت پیدا نمیکند و نیروهای 

جاسوسی و سرکوب به یک چنین جمعی اجازه نمیدهند 

نیرو جمع کند ، مشورت کند و رای بگیرد. همیشه یک 

رویداد "روزمره" جرقه شروع یک اعتراض توده ای 

میشود. اما اعتراض توده ای هر چقدر ناگهانی هم که 

باشد فاقد یک رهبری و یک ستون فقرات کمابیش 

سازمان یافته نیست. همیشه کس و کسانی هستند که راه 

را نشان میدهند. این رهبران گمنام و عمدتا از محافل 

پرشور و شناخته شده از پاکباختگی سرنوشت یک 

 اعتراض را در دست میگیرند.

یک عصیان توده ای مرکز تالقی راه حلها و رهبران  -8

 گوناگون است! 

در یک جامعه بشدت سیاسی و قطبی حتی در خودبخودی 

ترین و ناگهانی ترین اعتراضات توده ای سر و کله انواع 

راه حلها پیدا میشود. باید با سعه صدر با اختالف نظرها 

روبرو شد. کسانی که میگویند "بحث و اختالف نظر 

صف اعتراضی را ضعیف میکند" دوستان مردم نیستند. 

وحدت صف تظاهرات را روشنی شعارها روشن میکند. 

صف تظاهرات بهترین جای رد و بدل کردن آرا، شناختن 

 همدیگر و ایجاد همبستگی است. 

 آنچه یک صف اعتراضی نباید تحمل کند! -1

هیچ کس نباید تردید کند، که یک صف اعتراضی از 

طرف دلسوزان و طرفداران رژیم از درون مورد هدف 

قرار خواهد گرفت: کسانی که وسط حرکت اعتراضی 

فیلشان یاد صلوات و سینه زنی میکند، جدا ساختن زنان و 

کنترل حجاب انها را امر خود میدانند، علم سیاه از جیب 

درمیاورند، شعار وفاداری به حکومت اسالمی را هوا 

میکنند. هیچ کس نباید تردید بخرج دهد اعتراض خود را 

از این زوائد و موجودات باید پاک کند. هیچ کس نباید 

تردید کند که این زوائد یک سر سوزن صف اعتراضی 

را از گزند حمله نیروهای سرکوبگر حفظ نمیکند ولی 

همزمان گدایی و تفرقه و فریب و شکست را به خون 

اکسیون اعتراضی تزریق میسازد. اتفاقا شعار "مرگ 

بر ..." تحفه این جماعت است. دقیقا به این خاطر که 

 "مرگ" برایشان ساده ترین امر ممکن است.

عصیان ناگهانی جان بلب رسیده ها میتواند درایت الزم 

برای پیروزی برای عاشقان زندگی و برای انسانهای 

 باشد. زنده را در خود داشته 

 حقانیت کارگری در اعتراضات خیابانی بیهوده!

بهمن ماه حتی اگر فقط به خبرگزاری دولتی ایلنا بسنده 

کنیم در شهرهای متعدد خیابانها در اختیار حرکات 

اعتراضی کارگران قرار گرفت. بنا به اخبار منتشر 

شده و فیلم اجتماعات مربوطه، دو مورد، یکی تجمع 

اعتراضی کارگران روغی نباتی جهان در زنجان و 

راه پیمایی خانواده ها بهمراه کارگران، و دیگری تجمع 

اعتراضی کارگران هپکو به همراه خانواده های خود 

در میدان باغ ملی شهر اراک، با رنگ اعتراضی 

 قوی، بیشترین توجه را بخود اختصاص دادند.

آیا در مورد حقانیت اعتراضات میتوان سر سوزنی 

تردید به خود راه داد؟ گفته میشود روزی کارگر از 

طریق کار و دستمزد او تامین میشود. گفته میشود 

کارگر باید قدر کارفرما را بداند. صد البته که مزخرف 

میگویند. نان و روزی و سر پناه کارگر، نه در دست 

کارفرما، بلکه در دست بقال و نانوایی و کاسب نظر 

بلند محله است که نان مایحتاج روزمره را نسیه پشت 

نسیه، از این ماه تا آن ماه متقبل میشود. آبروی کارگر 

در دست صاحب خانه نظر بلندی است که با وجود 

اجاره های عقب افتاده جل و پالس کارگر سر از 

خیابان در نمی آورد. میگویند روزی دست خداست. 

صد البته مزخرف میبافند. زندگی گردن کلفت ها را 

بودجه عمومی تامینی میکند، سفره کارگر را هم یک 

خواهر یا برادر مهربان، پدر و مادر بازنشسته و از 

کار افتاده. بعد از آن نوبت کار کودک و گدایی، دست 

 فروشی محقر، دار قالی توی خانه میرسد.

گفته میشود چرخاندن کارخانه تدبیر میخواهد. میگویند 

انگیزه سود در وجود کارفرما است که کارخانه و تولید 

را روبراه میکند و کارگر هم به شغل و درآمد میرسد. 

مزخرف میگویند. نه بخاطر مبحث نبوغ آمیز مارکس 

در مورد استثمار و بهره کشی نهفته در تار و پود 

رابطه کار و سرمایه، و در شکل پنهان ارزش اضافی! 

بلکه بخاطر دزدی و سرگردنه بگیری آشکار و در 

روز روشن توسط کارفرما. میشود رفت و کتب 

 5931درباره اعترضات کارگری بهمن 

 ادامه مطالبات ......



 علیه بیاکری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

  مدس: آدرس ایم  

 bikari.com-info@a 

م دالت این  مدره   س  مص فی استپ ر ن  ن   ته 

 است. اسنفدده اا م د ب کد ذور ما   آااد است. 

رختشویخانه 

عمومی در 

محالت، مهد 

کودکها و 

آشپزخانه های 

عمومی و مجانی 

از جمله اقداماتی 

است که چندین  

ساعت ذیقیمت از 

فراغت، آسودگی 

و فرسایش کمتر 

از جسم و روح 

کارگران را 

   بهمراه میاورد
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تاریخی را ورق زد و دید چنگیز خان و مغولها چه بر 

سر نفوس ایران آوردند. البته هنوز نشانه ای از قانون 

کار و خط فقر و دستمزدهای ساالنه مربوط به 

ایلغارهای وحشی پیدا نشده است. اما قطعا مردم را 

اینقدر به مرگ نزدیک نکردند، آنقدر تمدنشان قد میداد 

که عارشان بیاید دستمزد انسان زحمتکش را بدزدند. 

هنوز کتیبه ای دال بر وجود مجلس شورای اسالمی و 

شورای نگهبان و قوه قضاییه در رابطه با مغولهای 

وحشی در دست نیست، اما قطعا روشن است با قانون 

کار موقت میلیونها نفر را به بردگی بیمزد نکشاندند، 

صد ها هزار نفر را به کارتن خوابی و گور خوابی 

نکشاندند! "مغولهای" بازار کار ایران نه غریبه اند، نه 

عرب و نه اشغالگر. در زیر یک آسمان، با یک زبان، 

با یک تاریخ دو طبقه با فاصله عظیم و آشتی ناپذیر در 

روش زندگی، مفاهیم خوشبختی، معانی خدا و بهشت، 

اخالق و شرف. از بورژوازی ایران بپرسید حاضر 

است با گاوهای شیرده خود در مزارع همان رفتاری 

که با کارگران اجیر شده همان مزارع روا میداند 

 بخرج بدهد؟

مبارزات کارگری همواره با ترس و توهم آنهم با 

پیچیدگی های شگفتی آور توام بوده است. کسی که با 

تهییج سراغ نان آور یک خانواده میرود، شجاعت 

فردی را به مقابله با ترس فرامیخواند، کسی که ترور 

و سرکوب طبقه بورژوا و دولتش را دست کم میگیرد، 

کسی که عقل کارگر را آنقدر دست کم میگیرد که در 

صدد است شورش را بجای تغییر به سمت زندگی بهتر 

به کارگر بفروشد ... را نباید جدی گرفت. اما هنوز جا 

دارد پرسید این چه توهم و چه امید کوری است که 

کارگر را قانع میسازد یکسال، دو سال و در مورد 

کارخانه سیمان سازی، سه سال تمام بدون دستمزد 

بکار خود ادامه دهند تا کارفرما فربه تر شود و در 

موقع "مناسب" کرکره دکان استثمار خود را پایین 

 بکشد؟ 

اعتراضات کارگری بهمن ماه سال جاری تیتر ساز 

شد. بسیاری از جریانات را به وجد آورد، بخشی از 

رسانه های دولتی و بورژوایی کک نگرانی به جانشان 

افتاد، تحرک تازه تری را به جریانات منتسب به 

کارگر بخشید؛ اما با همه اینها برای کسی که صرف 

کارگر در خیابان معیار کافی برای شناختن موقعیت 

طبقاتی و مبارزاتی کارگری وی نیست، کلنجار با چند 

سوال اجتناب ناپذیر است: چرا صف کارگران سینه 

میزنند؟ کارگران به سمت نبرد میروند، کارفرما و 

استاندار را به هماورد میطلبند پس چرا راه عقب 

نشینی خود را دو دستی تحویل دشمن میدهند؟ استعفای 

استاندار چه عاید کارگران میسازد؟ یک اختالس کمتر 

دیگر چه صیغه ای میتواند باشد؟ چرا زنان را جداگانه 

و آنهم ته صف بدنبال خود میکشند؟ توقع زیادی نیست 

و حتما کارگران قبل از حرکت اعتراضی خود در یک 

مجمع عمومی درباره حرکت خود بحث و تصمیم 

گیری کرده اند. بالطبع هدف راهپیمایی جلب سمپاتی 

مردم شهر بوده است، پس چرا صف تظاهرات با مردم 

قاطی نمیشود؟ باید کارگران با دیدن فیلم تظاهرات 

خویش متوجه شده باشند کسی که قلبش برای اعتراض 

کارگری بطپد از بیرقهای سیاه و فریادهای نوحه 

خوانی جز آزردگی توشه ای به همراه نبرده است. آیا 

غیر قابل اجتناب نیست که از نمایش زیادی اسالمیزه 

شده، آپارتاید منشانه زنان کارگر جریحه دار شد؟ حتما 

کارگران در مجمع عمومی خود به قدم بعدی اعتراض 

خود اندیشیده اند. این باید نمایش صالبت اعتراض و 

حق طلبی و قدرت بسیج کارگران باشد. پس چرا در 

 تابلوها در گفتگوی با مردم اینرا نگفتند؟

 ادامه دریاره......
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