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داری که بر اساس استثمار               نظام سرمايه   
ها برای کسب سود و ثروت به        ميليونی انسان 

نفع اقليتی کوچک بنيان گرفته است مشاغل            
های کارگری را       بسياری و به ويژه حرفه          

ميليون ها  .  بار نموده است  بيش از پيش مشقت 
کارگر زن ومرد، در مشاغل بسيار سخت و           
دشواری به کار مشغولند که برای سالمتی              

در .  جسمی و روحی آنان زيان بار است                 

ارتباط با اين گونه مشاغل، کارگران                           
مطالبات مشخصی رامطرح می کنند و برای        

 .تحقق آن ها دست به مبارزه می زنند
سازمان تأمين اجتماعی جمهوری اسالمی در      

العمل اجرائی به    پايان شهريورماه يک دستور   
های بدوی و تجديد نظر استانی ابالغ             کميته

آن چه بيش از همه در اين به               .  نموده است  
خورد عدم    اصطالح دستورالعمل به چشم می     

 تنفسی در فضای جنگ
 

سرانجام، جلسه ای که در اساس، دولت                     
آمريکا در تدارک برگزاری آن بود تاساير              

رابه تهيه و تدوين       )  ۵+١(کشورهای گروه    
قطعنامه جديدی عليه ايران بکشاند، روز                 

) ٢٠٠٧ سپتامبر  ٢٨(  جمعه ششم مهر ماه          
درنيويورک و  در حاشيه مجمع عمومی                   

 .سازمان ملل برگزار گرديد
اين نشست که عالوه بر وزرای امور خارجه        
دولت های عضو دائم شورای امنيت                            

، )آمريکا، انگلستان، فرانسه، روسيه وچين       (
وزير خارجه آلمان و سوالنا مسئول سياست          
خارجی اتحاديه اروپا نيز در آن حضور                   
داشتند، نتوانست درمورد قطعنامه ومفاد آن           
به توافق برسد واز اتخاذ تصميم واحد در اين         

در بيانيه پايانی اين نشست           .  زمينه بازماند  
چنين اعالم شده است که شورای  امنيت تا                
ماه نوامبر، قطعنامه جديدی عليه ايران                     

کشور های   گروه            .  صادر  نخواهد   کرد         
تا ماه  نوامبر منتظر گزارش رئيس        )    ۵+١(

آژانس بين المللی اتمی در مورد فعاليت های         
هسته ای ايران و نظر مسئول سياست                         
خارجی اتحاديه اروپا خواهند ماند وچنانچه           
در اين مدت، اين دو مرجع به نتيجه مثبتی                
در حل مناقشه اتمی ايران نرسند، آنگاه                      
 .قطعنامه ای عليه ايران صاد ر خواهند کرد

بدين ترتيب، علی رغم آنکه دولت آمريکا از         
مدت ها پيش، تالش های همه جانبه ای را                
آغاز کرده وبرای تصويب قطعنامه ديگری           
عليه ايران تدارک ديده بود و به رغم انرژی           
وتوانی که برای جلب توافق وهمراه ساختن           
ساير اعضا دائمی شورای امنيت صرف                  
کرده بود، اما عجالتا توافقی در اين زمينه                 

مطابق مطالب انتشار يافته،           .  حاصل نشد   
الاقل تا تهيه گزارش جديد البرادعی دبير کل         
آژانس اتمی پيرامون فعاليت های هسته ای             
ايران که در ماه دسامبر انتشار خواهد يافت،          

سال گذشته ی تحصيلی برای جمهوری                     
جنبش دانشجويی به   .  اسالمی خوش ُيمن نبود   

رغم همه ی سرکوب ها، گام هايی در عمق             
به پيش برداشت و جنبش معلمان که از اسفند          

 اوجی دوباره يافته و در فروردين و                     ٨۵
ارديبهشت با اعتصابات و تجمعات معلمان            
ادامه پيدا کرد، ضمن آن که رژيم را با                        
چالش های جدی روبرو ساخت، تجارب                  
گرانقدری برای جنبش معلمان به ارمغان                

 .آورد
اعتراضات معلمان در سال تحصيلی گذشته          
منجر به بازداشت صدها معلم و زندان و                   

 کالف سردرگم 
 بحران پاکستان

 آور و مشاغل سخت و زيان
 های سازمان تأمين اجتماعی جمهوری اسالمی  کميته

 سال نو تحصيلی
 چشم انداز و راه کارهای 

 جنبش های دانشجويی و معلمان

 خالصه ای از اطالعيه ها
  و بيانيه های سازمان

  

لبنان به  عنوان يکی از کانون های بحران                
خاور ميانه، با درگيری های سياسی ونظامی       

درگيری های نظامی    .  جديدی رو به روست     
اردوگاه نهرالبارد که سرانجام باغلبه                          
نيروهای نظامی دولتی بر گروه اسالم گرای         
فتح االسالم پايان گرفت، بمب گذاری ها و               
قتل های سياسی پی در پی، کشمکش سياسی          
برسر انتخابات رئيس جمهور جديد، نمونه             
های کوچکی از بحران سياسی بزرگی                      

، ١٩٧۵هستند که از آغاز جنگ داخلی در              
 .اين کشور را رها نکرده است

نظام سياسی لبنان، 
 سرمنشاء 

 بحران سياسی اين کشور

  ، ابزار رژيم جهت پيشبرد سرکوب "براندازی نرم"  
 و سانسور بيشتر در جامعه

 
جاسوسی، اقدام عليه امنيت کشور و براندازی نرم، جزء سلسله اتهاماتی هستند که جمهوری                        

رژيم با وارد کردن اين     .  اسالمی در سال های اخير بيشترين بهره برداری را از آنها برده است              
خود، سعی  "  اصالح طلب "گونه اتهام ها، و اقدام به پرونده سازی عليه مخالفين و حتا منتقدين                  

چنانکه با  .  کرده و می کند تا فضای ارعاب و وحشت را در جامعه گسترش و نهادينه سازد                          
افزايش فشار آمريکا بر جمهوری اسالمی و گسترش دامنه بحران، جمهوری اسالمی نيز با                          

 اسالمی و اليحه خانواده-معضل خانواده طبقاتی

 ٧درصفحه 
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 تنفسی در فضای جنگ
مشخص از حمله نظامی به مراکز سپاه                      
درنوار مرزی عراق و سپس بمباران                         

 . تاسيسات اتمی صحبت می کنند
عالوه بر انگلستان، دولت فرانسه نيز در                 
اعمال فشارهای بيشتر و شديد تر بر                             
جمهوری اسالمی واتخاذ شيوه های حادتر،           

دولت فرانسه و         .  با آمريکا همراه است            
سارکوزی نماينده آن،  که کم کم دارد جای               
خالی تونی بلر را پر می کند، به دنباله روی            
از آمريکا، مستقال تحريم های يک جانبه ای           

سارکوزی .  را به مرحله اجرا گذاشته است          
در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان               
ملل بر ضرورت صدور قطعنامه جديد عليه         
ايران واعمال تحريم های شديد تر تاکيد نمود         

مذاکره "وراه حل مناقشه اتمی را ترکيبی از          
گفتنی است که              !  خواند"  و قاطعيت      

وزير امور خارجه فرانسه          "  برنارگوشنر"
تحريم های تا کنونی را ناکارآمد خوانده و                

جهان برای     "درهمين رابطه گفته است                  
ممانعت از دستيابی ايران به سالح اتمی، بايد       

 "!آماده جنگ باشد
دولت آلمان گرچه عجالتا ميانه بازی پيشه               
نموده وبه تحريم های يک جانبه نپيوسته                   
است و بر آن است که تحريم های بيشتر بايد            
در چارچوب سازمان ملل باشد و از توسل به    
اقدام نظامی عليه ايران اجتناب گردد،                        
اماروشن است که مانعی دراين راه  نخواهد           

 .بود
اما روسيه و چين، پيش از برگزاری اجالس          

ضمن مخالفت    )  ۵+١(کشورهای گروه             
آشکار باگسترش  تحريم ها و صدور                           
قطعنامه جديد، نسبت به سخنان وزير خارجه       
فرانسه واخبار فزاينده در باره امکان اجرای        
عمليات نظامی عليه ايران، ابراز نگرانی               

درنشستی که با شرکت وزيران       .  کرده بودند 
امور خارجه کشورهای گروه هشت به                      
ابتکار کاندوليزا رايس، تحت عنوان ضيافت        
شام، اما برای رايزنی وجلب توافق اعضای          
شورای امنيت درمورد مفاد قطعنامه جديد،            
روز قبل از برگزاری اجالس کشورهای                 

برگزار گرديد، الوروف        )  ۵+١(گروه         
وزير خارجه روسيه بررسی قطعنامه جديد           

وی ضمن انتقاد از           .  را بی موقع خواند          
اقدامات آمريکا مبنی بر تحريم های يک                   
جانبه خارج از سازمان ملل، تحريم ها ی                 
جديد را مشروط به خاتمه بازرسی های                    

مشاجرات تند لفظی        .  آژانس اتمی ساخت       
ميان الوروف وکاندوليزا رايس، نشانی از             
اين داشت که اعضای دائمی شورای امنيت            

 .قادر به اتخاذ تصميم واحدی نخواهند بود
جمهوری اسالمی گرچه خوشحالی خويش را      
از عدم تصويب قطعنامه جديد و کسب مهلتی        
ديگر برای اتالف وقت پنهان نمی کند، اما               
روشن است که اين شادی بيدوام ، تنها                         
درحکم اليه نازکی است که بر روی ترسی             

فقط  سپاه قدس يعنی شاخه برون مرزی سپاه          
پاسداران که پيش از اين نيز توسط آمريکا به         
عنوان يک نيروی تروريست و مداخله گردر       
امور عراق شناخته شده بود، بلکه کل سپاه              
پاسداران در ليست نيروهای تروريستی قرار      

 .گرفت
مطابق اين مصوبه، هر موسسه ای که با                   
سپاه پاسداران ارتباط داشته باشد، بايد مورد          

در بخشی از اين مصوبه،      .تحريم قرار بگيرد  
از دولت خواسته شده است بانک های                         
خارجی را به خارج ساختن دارائی های خود        

شرکت های خارجی که    .  از ايران تشويق کند   
در ايران به خصوص درصنايع نفت وگاز              
سرمايه گذاری کنند، از يارانه دولت آمريکا          
محروم می شوند وهمکاری با کشورهائی که        
از برنامه اتمی ايران حمايت کنند، ممنوع                

 . می شود
شايان ذکر است که پيش از اين نيز عناصر             
وابسته به رژيم جمهوری اسالمی و سپاه                  
پاسداران آن در عراق توسط ارتش آمريکا             
بازداشت شده اند و يکی از فرماندهان ارتش         
آمريکا در عراق، از ورود دهها تن از                        
اعضای سپاه قدس به خاک عراق وآموزش            
جنگجويان شيعه که عليه سربازان آمريکائی        

ديک "ژنرال   .  می جنگند، سخن گفته بود           
حدود يک ماه پيش خاطر نشان ساخت         "  لينچ

که نيروهای تحت فرمان وی، اين تحرکات            
را زير نظر دارند، محل حضور آن ها را                 
می دانند و ممکن است آن ها را موردهدف              

 .قرار دهند
با توجه به اين سابقه، معنای سياسی و عملی           
اين مصوبه روشن تر از آن است که نيازی             

" وين رايت .  "به توضيح وتفسير داشته باشد      
معاون سابق اداره اطالعات بخش خاور                  
ميانه وزارت امور خارجه آمريکا پيرامون           
اين مصوبه ودر مورد وادار کردن جمهوری       
اسالمی به تسليم، به صراحت چنين می                     

 مايلی   ٢٠  –  ١٠اگر به اهدافی در          "  گويد
درون مرزها ويا به زير ساختار ها حمله                  
شود، ايران مجبور است در سياست های                 

نام برده پيرامون       "    خود تجديد نظر کند         
انگيزه و طرح ديگری که دولت آمريکا از              
اين مصوبه می تواند داشته باشد چنين می                

بمباران احتمالی مواضع سپاه در                "گويد    
مرزهای عراق برای اين خواهد بود که                     
ايران را وارد يک سيکل تالفی جويانه کند و         
بعد نهايتا به يک حمله وسيع تر عليه                             

 ."تاسيسات اتمی ايران تعميم داده شود
اگر محافل ومقامات آمريکائی در رابطه                  

بامناقشه اتمی باجمهوری اسالمی در گذشته،        
به اين اکتفا می کردند که به طور کلی                           

همه گزينه ها و از جمله گزينه                   "بگويند    
اما اکنون مرتبا   "  نظامی روی ميز قرار دارد    

اطالعات و خبرهائی در ارتباط با برنامه                
های آمريکا برای حمله به ايران پخش می               

اين محافل ومقامات اکنون به طور             .    شود

اين مسئله به تعويق افتاد و قطعنامه ای عليه            
 .ايران صاد ر نخواهد شد

اگرچه صدور قطعنامه جديد وسياست تشديد         
فشار وتهديد و افزايش دامنه تحريم ها، می              
توانست بر دامنه بحران و تشنج اوضاع                    
بيافزايد، اما عدم صدور چنين قطعنامه ای به        
هيچوجه به معنای کاهش از دامنه بحران و             

اوال همين عدم توافق در                  .  تشنج نيست    
شورای امنيت واختالف وشکاف ميان اين              
کشورها بر سر نحوه برخورد به فعاليت های        
هسته ای جمهوری اسالمی که خود برخاسته        
از اختالفات عميق تری برسر مسائل و منافع        
اقتصادی است، به خودی خود انعکاسی از             

ثانيا عدم صدور قطعنامه    .  تشديد بحران است  
جديد مبتنی بر تحريم های بيشتر، به معنای             
عدم اعمال تحريم های بيشتر واقدامات                      
ديگری که بحران را به مرحله انفجار                         

 . نزديک تر می سازد نيست
آنچه که روشن است ، دولت آمريکا در                      
منازعه اتمی با جمهوری اسالمی عقب                     

عقب نشينی در اين زمينه،         .  نخواهد نشست  
خفت بار تر از شکست آمريکا در عراق                   
است و بديهی است که دولت آمريکا نه تنها              
نمی خواهد چنين خفتی را بپذيرد، بلکه به                
هر نحوی که شده می خواهد جمهوری                       
اسالمی را به تمکين وادارد تا زخم شکست             
در عراق را شايد با پيروزی بر جمهوری                

 !اسال می التيام بخشد
دولت آمريکا البته ترجيحا می خواهد از                   
طريق نهادهای بين المللی وجلب توافق                     
اعضای شورای امنيت به اين هدف خود                   

اما مطلقااينگونه نيست     .  جامه عمل بپوشاند    
که درهمه موارد، اتخاذ سياست و پيشبرد آن          

رابه تصميم و موافقت اين نهادها مشروط                 
در شورای امنيت قطعنامه ای تصويب          .  کند

بشود يا نشود، آمريکا از هم اکنون تحريم                 
های گسترده ای را به طور مستقل و خارج              

يا "  شورا"از چارجوب ها وتصميمات اين           
به مرحله اجرا گذاشته است ويا در صدد                   
اجرای آن است و بر فشارهای سياسی و                    
اقتصادی و حتا تهديدات آشکار و نهان                       

 .نظامی خود نيز افزوده است
، درست زمانی که    )چهارم مهر (   سپتامبر ٢۶

احمدی نژاد درنيويورک خود را برای                       
حرافی های بی مقدار در شصت ودومين                 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل آماده می           
نمود، مجلس نمايندگان آمريکا طرحی را که         
از چند ماه پيش از آن در دستور کار خود                  
گذاشته بود، به تصويب رساند و سپاه                          
پاسداران را در ليست جريان های                                 

مطابق اين طرح که بعدا      .  تروريستی گذاشت 
به تصويب مجلس سنای آمريکا هم رسيد، نه         
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که اوايل      "  حمايت از خانواده           "اليحه      
مردادماه توسط احمدی نژاد برای تصويب             
در اختيار مجلس گذارده شد، پيش از طرح             
در مجلس به موضوع يک بحث علنی تبديل           

 .شد
طبق توافقات انجام شده قرار بود بحث اين               
اليحه به جلسات علنی مجلس کشانده نشود و          
بی سر و صدا در کميسيون قضايی مجلس               

اما صدای مخالفت    .  بررسی و تصويب شود     
های مجلس و توسط                از درون کميسيون       

سپس، .گرا بلند شد    نمايندگان زن جناح اصول    
 اليحه    ٢٣نمايندگان زن ديگری به اصل                

اعتراض کردند، و به اين گونه بحث در                     
در اينجا    *).  ٢٣عمدتا بر سر ماده         (  گرفت

 در اليحه   ٢٣قوه قضاييه اعالم کرد که ماده         
پيشنهادی نبوده و بعدا توسط کابينه به آن                   

با ورود مدافعان حقوق         .  افزوده شده است     
زنان به اين بحث، يکی از اعضای کميسيون         
قضايی مجلس خواست از بحث علنی در اين         
رابطه خودداری شود و کسانی که نظر و                 
پيشنهادی دارند، آن را به کميسيون قضايی             
مجلس بفرستند تا اگر معقول باشد، درنظر              

 .گرفته شود
دوخرداديها نيز که پس از رانده شدن از                   

های سياسی، تمام هنرشان به انتقاد                    پست
ازعملکرد دولت احمدی نژاد خالصه                       

شود، پای به اين ميدان گذاشتند و با                        می
برگزاری سمينارها و انجام مصاحبه، به نقد         

 اليحه، مربوط به تسهيل چند                     ٢٣ماده     
تعدادی از   .  همسری برای مردان پرداختند       

فعاالن حقوق زنان از جمله وکال نيز به                     
اليحه پيشنهادی دولت اعتراض کردند و                 

امضای بيش از دوهزار تن از          ای به      بيانيه
مدافعان حقوق برابر در اعتراض به اليحه            
جديد خانواده منتشر شد که خطاب به                          
نمايندگان مجلس از آنان خواستند اين اليحه           

 .را از دستور خارج کنند
اليحه پيشنهادی دولت، در اساس بازگشتی به       

دوران پيش از تصويب قانون حمايت خانواده     
مصوبه سال     ( و ملحقات آن            ١٣۴٧سال     
اين اليحه، در صورت               .  است)  ١٣۵٣

ها را نيز        تصويب شرايط انفجاری خانواده       
با اختيارات نامحدودی    .  تر خواهد کرد     وخيم

دهد   که اين اليحه دردرون خانواده به مرد می       
شود، بر    و توسط نهادهای قانونی حمايت می       

ای که حکومت            مانده    بستر فرهنگ عقب       
اسالمی در صدد تحکيم آن در جامعه است،            
پيشاپيش روشن است که عالوه بر تاثيرات             

باری که تصويب آن بر زندگی زنان                فاجعه
انديش حاکم    بينان تاريک     خواهد داشت، کوته   

را نيز با مشکالت بيشتری مواجه خواهد                  
 .نمود

قوه قضائيه که تدوين کننده اليحه است، در             

توضيح ضرورت  آن به مشکالت و                             
کمبودهای قانونی در زمينه مسائل مربوط به        

چرا که در دوران     .  خانواده اشاره کرده است    
حاکميت جمهوری اسالمی، قانون مدون و             
يکدستی در زمينه مسائل خانواده وجود                     

در مواردی هنوز مفاد قانون حمايت          .  ندارد
 و ملحقات آن مربوط به سال         ١٣۴٧خانواده  
هر دو مربوط به دوران سلطنت             (،   ١٣۵٣

شود، و در              اجرا می    )  محمد رضا شاه        
مواردی که آن قانون مخالف با مبانی شرع             

ها و حتا فتواها       نامه  شود، آئين   اسالم تلقی می   
جايگزين مواد قانونی شده است و اين مساله           
به هرج و مرج در برخورد به مسائل                           

 .خانواده در دستگاه قضايی دامن زده است
های گذشته کمتر اليحه يا تصميمی           طی سال 

بوده است که طيف چنين وسيعی از مخالفان           
اما، اين واقعيت که عليرغم           .  را بسيج کند     

آميز کنونی، که فعاالن        فضای بسته و خفقان     
های اجتماعی تحت پيگرد و آزار                      جنبش

ها نيز در        مداوم قرار دارند و حتی خودی           
امان نيستند، بحث بر سر اين اليحه باال                      
گرفت و طيف متنوعی، از طرفداران                        

ها،      احمدی نژاد گرفته تا دو خردادی                        
های اسالمی و سکوالرها با آن به              فمينيست

مخالفت برخاستند، تنها از ماهيت ارتجاعی           
گيرد، بلکه ناشی از       اين اليحه سرچشمه نمی    

اين واقعيت است  که مساله خانواده و نحوه              
برخورد با آن، در مقياس کوچکتری کليت              
وضعيت اجتماعی و فرهنگی جامعه را                    

طی يک سده گذشته و قبل از     . دهد بازتاب می 
حاکميت جمهوری اسالمی، هر رفرم و                    
اصالحی که در قوانين خانواده صورت                    
گرفته، بر اساس حفظ مبانی اسالمی و                        

. حاکميت پدرساالری در خانواده بوده است          
داری، رياست مرد و                   درجامعه سرمايه    

ای خانواده است و          فرودستی زن اصل پايه      
قوانين مذهبی، فرادستی مرد و فرودستی زن       

در دوران پيش از انقالب       .  کنند  را تشديد می   
نيز، رژيم شاه عليرغم اين که مدعی بود                   

ای مدرن است، حاضر        خواهان ايجاد جامعه   
همانگونه که   .  نبود به قوانين عرفی تن دهد         

داری در ايران، با نظام    رشد مناسبات سرمايه 
سلطنت و تسلط خاندان پهلوی بر اقتصاد رقم        
خورد، در عرصه حقوقی و اجتماعی نيز                

ماندگی و ادغام دين در دولت           مهر اين عقب   
. را، هرچند به شکلی پوشيده، بر خود داشت         

بنابراين، حتا در دوران حکومت شاه اين                  
خواست و شهامت در طبقه حاکم وجود                      
نداشت که ردپای مذهب از قوانين عرفی                  
جامعه و بويژه قانون مربوط به خانواده پاک          

بلکه تحت فشار شرايط عينی نظام                .  شود
داری که تحصيالت زنان، ورود آنان         سرمايه

به بازار کار و عرصه فعاليت اجتماعی را              

کرد، لنگ لنگان و مذبذبانه،                    ايجاب می   
موادی در رابطه با قانون خانواده تصويب              

به اين معنا، در آن زمان نيز قانون             .  شد  می
مدون و جامعی در رابطه با خانواده وجود              

 . نداشت
حکومت اسالمی که حتا همان تغييرات رقيق        

بند دوران شاه در قانون خانواده را که              و نيم 
داری انجام    در راستای اقتضای رشد سرمايه      

توانست تحمل کند، از ابتدای به        شده بود، نمی  
قدرت رسيدن، تالش کرد حقوق خانواده را            

. تماما بر پايه احکام شرعی استوار نمايد                 
داری    مشکل اما آنجا بود که نظام سرمايه                

منطق خود را داراست و تغييرات روبنايی             
به اين  .  تنها تاثير ثانوی بر آن خواهند داشت        

های اول پس     ترتيب، عليرغم اين که در سال      
از قيام بخش وسيعی اززنان شاغل اخراج               
شدند و موانع متعددی بر سر راه تحصيل،               
اشتغال، و حضور اجتماعی زنان ايجاد شد،          

ها خود را بر مقاصد و اهداف                  اما واقعيت  
نظام سرمايه   .  سران حکومت تحميل کردند       

داری بدون کشاندن زنان به بازار کار و                     
بهره بردن از کار ارزان زنان، چيزی کم                 

ای دوباره      بنابراين، زنان در محدوده      .  دارد
های بزرگ    جذب کار در موسسات و کارگاه       

اما کارگسترده زنان در صنعت خانگی      .  شدند
امری که به مقياس       .  به يک پديده تبديل شد        

ماند، اما        وسيع از چشم آمار پنهان می                   
تاثيرات خود را بر وضعيت زنان، و در                    
توازن قوای درون خانواده به زيان مرد باقی         

اسالمی و     -داری   خانواده سرمايه  .  گذارد   می
قوانين اسالمی خانواده، اصل را بر اين                     

آور خانواده و ارباب        گذارند که مرد نان       می
کند که    است، اما شرايط اقتصادی ايجاب می       

. زن نيز به کاری اشتغال داشته باشد                            
بنابراين، کسب درآمد اقتصادی، هرچند که            
اين درآمد در مقايسه با درآمد مرد ناچيز                    
باشد، بر توازن قوا در درون خانواده تاثير              

از سوی ديگر، تسلط قوانين                .  گذارد    می
مانده مربوط به دوران بربريت بر                      عقب
ای که طبق آمار هفتاد درصد آن                         جامعه

شهرنشين است، به اعتراض و مقاومت دامن        
در تمام دوران پس از انقالب                              .  زد

  مشروطيت، جنبش زنان ايران عليه بی                    
حقوقی و تبعيض، همانند امروز گسترده                  

توجه به درصد دانشجويان دختر      .  نبوده است 
التحصيالن     ها و ترکيب فارغ              در دانشگاه   

ها به تنهايی کافی است تا روشن شود          دانشگاه
ای   توان با هيچ قانون و اليحه           که ديگر نمی   

شرايط زنان ايران را به دوران صد سال                  
شاهد بارز ديگر اين      .  پيش از اين تنزل داد       

مدعا اين واقعيت است که با رشد آگاهی                     
جنسيتی و پی بردن به ماهيت ارتجاعی                     
قوانين حاکم، بسيارند زنان و مردانی که                   
حاضر نيستند به قوانين ارتجاعی حاکم تن               
دردهند و از طريق توافق با يکديگر قوانين             

 اسالمی و اليحه خانواده-معضل خانواده طبقاتی

٨در صفحه   



 ۵١٠ شماره ٨۶نيمه  اول مهر  ۴

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

 کالف سردرگم بحران پاکستان
اتحاديه خبرنگاران، که رهبر آن         .  فراگرفت

از سوی نيروهای امنيتی تهديد به مرگ شده          
بود، فرمان سانسور اخبار از سوی دولت را          
زير پا گذاشت و از توده های مردم خواست            

در همين حال،        .  که به خيابان ها بيايند               
" فدراسيون کارگران نيشکر پاکستان                     "

خواستار لغو استخدام موقت و قراردادی و             
. خواستار استخدام رسمی همه کارگران شد          

کارگران ناراضی از سياست خصوصی                 
سازی دولت ژنرال ها، به صفوف                                

جريانات مرتجع  .  معترضين خيابانی پيوستند   
اسالمی نيز با شعارهای قرون وسطائی خود        

 . به صفوف مخالفين دولت پيوستند
در اين ميان حساسيت رژيم پاکستان بيش از           
همه متوجه عکس العمل جريانات مرتجع                

اين جريانات و متحدان آنان در        .  اسالمی بود 
افغانستان از حمايت های ضمنی دولت                      

به اين اعتبار،     .  مشرف برخوردار بوده اند      
هرآنچه در توان داشت انجام         دولت مشرف     

با  داد تا بتواند به طريقی از رو در رويی                    
 اما با کشتار مسجد     . اجتناب کند   گرايان اسالم

در اوايل ماه ژوئيه، مبارزه عليه                 "  لعل"
. جريانات اسالمی وارد مرحله جديدی شد              

اين جريانات مبارزه عليه رژيم پاکستان را             
تشديد نموده وعمليات انتحاری را به درون             
مرزهای پاکستان و بويژه عليه نيروهای                  

با گسترش اعتراضات        .  نظامی  کشاندند       
خيابانی، رهبران فراری اپوزيسيون هم                   

بوی قدرت به   .  جرات ابراز وجود پيدا کردند    
مشام رهبران تبعيد نشين اپوزيسيون، محمد          
نواز شريف و بی نظيربوتو، هم رسيد، و اين         
ها هم يکی پس از ديگری به ياد                                        

افتاده و  "  برکناری نظاميان "و  "  دموکراسی"
اعالم نمودند که برای شرکت در انتخابات،            

با گسترش دامنه     .  به پاکستان بازمی گردند       
اعتراضات، روشن بود که ديگرسالح                       
سرکوب برای برقراری نظم و آرامش به                 
تنهائی کارسازنبوده و دولت مشرف و                       
اربابان آمريکائی آن بايد به فکرراه چاره                 

 . ديگری باشند
جريانات مرتجع اسالمی  افغانستان از                       
پشتيبانی جريانات اسالم گرا دراستان های             

در .  همسايه درپاکستان برخوردارند                  
افغانستان  حمالت نظامی نيروهای وابسته به       
طالبان عليه ائتالف امپرياليستها تحت                        
فرماندهی ناتو، بيش از پيش شدت گرفته                  

نمودن فرامين ديکتاتور با        "  قانونی.  "است
مخالفت قضات دادگاه عالی پاکستان روبرو          
شده و با گسترش اعتراضات ضد دولتی                   
درماههای اخير، به نظر نمی رسد که پرويز         
مشرف بتواند يک بار ديگر، همچون سال               

، نقش قانونی مجلس در انتخاب                      ٢٠٠٢
رياست جمهوری را زير پا گذاشته و  با رای     

مردود می شناخت، زير پا گذاشت و خود را          
او  وعده داد که     .  به هر دو مقام منصوب کرد   

، انتخابات پارلمان را برگزار     ٢٠٠٢در سال   
را به کشور      "  دموکراسی"نموده و مجددا         

پس از واقعه يازده سپتامبر، که             .  برگرداند
امپرياليسم آمريکا، لشگر کشی به افغانستان          
و سرنگونی دولت طالبان را در دستور کار           
گذاشت، اوهم، ضمن حمايت  از سياست                   

دولت جورج بوش،     "  جنگ عليه تروريسم    "
از فرصت بهره جسته و اين بار خود را                     
برای تمام عمر، فرمانده نيروهای مسلح                   

به اين ترتيب، پاکستان، نقشی          .  اعالم نمود  
استراتژيک در طرح های آمريکا در منطقه          

به دنبال آن        .  خاورميانه به عهده گرفت           
ميليونها دالر کمک مالی و تسليحاتی به جيب        

برگ برنده ديگر   .  نظاميان حاکم سرازير شد    
در دست ديکتاتورپاکستان، دستيابی اين                   

اين واقعيت،   .  کشور به بمب هسته ای بود            
حساسيت امپرياليستها نسبت به سرنوشت               
پاکستان و اهميت همکاری با دولت نظامی             

وعده .  حاکم بر اين کشور را دو چندان نمود          
 هم   ٢٠٠٢در سال     "  برقراری دموکراسی  "

پرويز مشرف اين بار            .  به جائی نرسيد       
را بهانه کرده و از            "  جنگ با تروريسم     "

دادگاه عالی پاکستان خواست که به جای                   
انتخاب رئيس جمهور توسط مجلس، اين کار        
از طريق يک همه پرسی عمومی انجام                     

دادگاه عالی، برغم اعتراضات                   .  گيرد
اپوزيسيون، به اين درخواست ديکتاتور رای        

اين همه پرسی انجام گرفت و وی         .  مثبت داد 
مجددا ضمن حفظ فرماندهی کل نيروهای                
مسلح پاکستان، برای پنج سال مقام رياست              

 . جمهوری را هم قبضه نمود
، در حالی که رژيم           ٢٠٠٧در اوايل سال         

پاکستان سرگرم تدارک برگزاری انتخابات           
فرمايشی رئيس جمهوری بود، به يکباره                 
موج اعتراضات ضد دولتی اقشار مختلف              
مردم، تمام پاکستان را به لرزه درآورد و                  

عزل .  خواب را از چشم ديکتاتور ربود                 
رئيس دادگاه عالی پاکستان در اوايل ماه                    
مارس، که نامزدی ديکتاتور برای مقام                     
رياست جمهوری، ضمن حفظ مقام فرمانده            
کل ارتش، و خصوصی سازی صنايع دولتی        
ذوب آهن را غير قانونی اعالم نموده بود، با           

تجمعات اعتراضی  .  مخالفت مردم مواجه شد    
در خيابان ها با سرکوب وحشيانه ماموران             
ارتش و پليس روبرو شده و دست کم چهل                

اين جنايت، آتش خشم    .  کشته بر جای گذاشت   
هشت سال سرکوب را شعله ورساخت و                  
اعتراضات ضد دولتی چند شهر را                               

پاکستان بار ديگر با يک بحران سياسی رو             
چندين دهه است که بحران های          .  به روست 

سياسی و تضاد های عميق اجتماعی در اين            
کشور به چنان درجه ای از حدت رسيده که             
هيچ دولتی نتوانسته است ثبات و آرامش                   
نسبتا طوالنی مدتی در اين کشور برقرار                 

از همان زمان اعالم موجوديت                    .  نمايد
، ارتش و فرماندهان     ١٩۴٧پاکستان در سال     

آن يکی از مهمترين عوامل برقراری ثبات             
نسبی، پس از هر دوره  تالطم و نا آرامی                  

آنها در طول اين      .  سياسی و اجتماعی بودند     
سالها سه  بار به بهانه برقراری نظم و امنيت      
و دفاع از تماميت ارضی پاکستان دولت های        
غير نظامی را با کودتا ساقط نموده و با                       
برقراری حکومت نظامی زمام قدرت را به           

اکنون نيز تنها هشت سال پس         .  دست گرفتند 
از آخرين کودتا، بارديگر زمين زير پای                  

. ديکتاتور نظامی پاکستان به لرزه افتاده است      
مجلس ١٩٩٩او، که پس از کودتای سال                  

نمايندگان پاکستان را تا اطالع ثانوی تعطيل          
اعالم کرد، رهبران اپوزيسيون را دستگير و        
بعد تر روانه تبعيد در خارج از مرزهای                   
پاکستان نمود، همه و هر گونه مقاومت توده           
ای را در هم شکست، گمان می کرد که می              
تواند با بگير و ببند و سرکوب حکومت خود           
را جاودانه سازد، اما اکنون در چنبره                         
بزرگترين بحران دوران حيات خود گرفتار          

 . آمده است
 ژنرال پرويز       ١٩٩٩دوازدهم اکتبر سال          

مشرف، فرمانده نيروهای ارتش پاکستان در        
کشمير، با يک کودتا، دولت محمد نواز                     

نواز شريف، رهبر    .  شريف را برکنار نمود     
، ابتدا راهی زندان شد و        "مسلم ليگ "حزب  

بعد هم، طی توافقی با حکومت نظاميان                     
برای حداقل ده سال راهی تبعيد در عربستان         

پيش از او رقيب ديگر نظاميان،      .  سعودی شد 
بی نظير بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان                
هم، به جرم ارتشاء و رشوه خواری، از کار           

به اين   .  برکنار شده و راهی تبعيد شده بود             
ترتيب، زمام قدرت، در شرايطی که                            
جريانات اپوزيسيون در سرخوردگی و                    
انفعال به سر می بردند، به چنگ فرماندهان           

 . ارتش افتاد
پس از تثبيت و تمرکز تمام قدرت در دست               
خود، پرويز مشرف زمينه چينی استمرار               
حاکميت خود در آينده دور را در دستور کار          

 با دستاويز حساسيت    ٢٠٠١در سال   .  گذاشت
اوضاع، با رای دادگاه عالی پاکستان، قانون          
اساسی را، که انتخاب يک نفر هم به                             
فرماندهی ارتش و هم رياست جمهوری را             

٩در صفحه   
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١ازصفحه   

 ٩درصفحه 

معلمان در    .  محاکمه جمعی از آن ها شد               
جريان اعتراضات شان مورد تهاجم                            
نيروهای انتظامی و امنيتی قرار گرفته و در          

. اين راه هزينه های بسياری پرداخت کردند          
بسياری از معلمان احکام اخراج، تبعيد و                 

برخی آنان نيز    .  بازنشستگی اجباری گرفتند   
به دليل شرکت در اعتراضات، احکام تنبيهی        

 .مانند کسری حقوق دريافت کردند
رژيم در عين سرکوب خشن اعتراضات                  
معلمان، سعی داشته و دارد با انجام                               
اصالحاتی محدود در مزايا و حقوق معلمان           
که البته با خواست های معلمان فاصله بسيار          
دارد، به نوعی زمينه های حرکات                                

اما .  اعتراضی معلمان را کم رنگ کند                   
واقعيت اين است که جنبش اعتراضی معلمان     
نه با سرکوب و نه با اصالحات محدود اين              
چنينی از بين نخواهد رفت و زمينه های                    
جنبش دوباره اوج گرفته ی معلمان بسيار                

 .عميق تر از آن است
اگر نگاهی به خواست های معلمان بياندازيم،       
می توان دو موضوع اصلی را در خواست             
های شان ديد که رژيم  نه قادر  و نه حاضر               

اين دو موضوع . به پاسخگويی به آن ها است
اصلی، وضعيت معيشتی معلمان و تشکل                
مستقل هستند، تشکلی که بتواند از خواست             

 .ها و منافع آن ها دفاع کند
رژيم قادر به حل معضل معيشتی معلمان                 

چرا؟ جواب به اين سوال بسيار ساده          .  نيست
به همان دليل که قادر به حل مشکل                .  است

دستمزد و معيشتی کارگران، بيکاران و                   
به همان   .  ساير اقشار تهيدست جامعه نيست        

دليل ساده که هر سال با رشد سرسام آور                   
تورم و گرانی مسکن و کاالهای مورد نياز             
مردم، فقرای جامعه فقيرتر می شوند و توده           
های وسيع ديگری نيز به صف فقرا اضافه             

 .می شوند
باال رفتن دستمزدها و وضعيت اسف بار                  

. معيشتی، تنها مختص معلمان نيست                          
کارگران نيز از اين وضعيت رنج برده و                  
خواستار بهبود شرايط زند گی و باال رفتن               

اما رژيمی که         .  دستمزدهای شان هستند        
" سود"پاسدار مناسبات سرمايه داری ست و        

در آن حرف اول و آخر را می زند، نيروی              
را "  طال"کار ارزان قيمت برای آن ارزش           

 !دارد
برای مثال، در شش ماهه ی اول سال، ما                  
شاهد چهار موج گرانی بوده ايم که نه تنها                
اضافه دستمزد ناچيز کارگران و افزايش                 
حقوق معلمان را بلعيده، بلکه منجر به کاهش         
قدرت خريد آن ها نسبت به سال گذشته                       

در جوامع سرمايه داری مبارزه          .  نيزگرديد

برای باال رفتن دستمزد، مبارزه ای طوالنی          
اما اين     .    با کشاکش های بسيار است                 

در ايران آن        )  دستمزد واقعی   (دستمزدها    
چنان به قهقرا رفته که بين دستمزدها و خط             

 . فقر دره ای عميق به وجود آمده است
جالب اين است که در سال های اخير و به                  
رغم باال رفتن کم سابقه ی قيمت نفت و در                
نتيجه درآمد دولت از اين بخش، برای توده              
های ايران ، حاصلی جز فقر بيشتر نداشته               

 .است
اما رژيم حاضر به پذيرش تشکل مستقل                   

چرا؟ چواب به اين سوال       .  معلمان نيز نيست   
نيز بسيار ساده است و تجربه ی عملی سال             

نگاهی به   .  های اخير آن را اثبات می کند              
. سنديکای کارگران شرکت واحد بياندازيد             

تشکلی که تنها پانزده هزار نفر را شامل می           
 رژيم با اين تشکل چه برخوردی کرد؟ . شد

اما مبارزات معلمان در سال گذشته تحصيلی        
. درس های مهمی برای معلمان داشت                       

معلمان در جريان اين مبارزات فهميدند که             
رژيم نه تنها اهل مذاکره با آن ها نيست،                     
بلکه به هر گونه اعتراض مسالمت آميزشان         

معلمان در عمل   .  نيز قهرآميز جواب می دهد     
. فهميدند که به رژيم هيچ اعتمادی نبايد کرد           

آن ها فهميدند که مماشات با رژيم معنايی جز       
شکست  جنبش ندارد و تنها با اتحاد گسترده            
تر و تشديد مبارزات خود می توانند در                      
برابر رژيم مسلح به تفنگ و زندان به مقابله           
برخيزند و اين يعنی گسترش منطقی                            

راديکاليسمی که جنبش معلمان        .  راديکاليسم
را به اتحاد گسترده تر با ساير اقشار و                         
طبقات هم چون کارگران، زنان و دانشجويان       
فرا می خواند و خواست های آنان را به                      

مرزهايی که در      .  مرزهايی فراتر می برد       
واقع خواست های مشترک همه گی آن ها                 
می باشد، خواست هايی چون افزايش                          

 .دستمزد و آزادی های سياسی
در ارتباط با دانش آموزان اين نکته را بايد               
گفت که اگر چه در شرايط کنونی ما با                         

به فعل   (چيزی به نام جنبش دانش آموزی               
روبرو نيستيم، اما بی شک حمايت          )  درآمده

از معلمان و خواست های آنان که محور آن             
افزايش دستمزدها و آزادی های سياسی                    
است، به ويژه در ارتباط با دانش آموزان در           
مقطع دبيرستان، از اهميت خاصی                               
برخوردار است و می توان از آن به عنوان             

دانش آموزان  .  يکی از وظايف شان نام برد         
با حمايت از خواست های معلمان به واقع به           

. نوعی از وضعيت خود نيز شکايت می کنند        
وضعيتی که خانواده های شان با آن درگير              
هستند و بی شک خواست اغلب پدران و                   

مادران شان، در محيط کار،  نيز همين                       
موضوع ديگری نيز که دانش آموزان        .  است

بايد به آن توجه کنند، بازماندن هر سال تعداد         
هر .  بيشتری از کودکان از تحصيل است              

ساله هزينه های تحصيلی و فقر منجر به                   
بازماندن هر چه بيشتر کودکان از تحصيل              

که لوازم و ابزار    (تحصيل رايگان   .  می گردد 
و ممنوعيت  )  تحصيل نيز جزيی از آن است       

کار کودکان دو خواست جنبش دانش آموزی         
 . می تواند باشد

اما جنبش دانشجويی هم در سال گذشته                       
سالی که   .  هزينه های بسياری پرداخت کرد        

نشان داد چپ انقالبی بار ديگر و با قدرت به           
دانشگاه ها بازگشته و خواب بورژوازی را           

مراسم شانزده آذر سال       .  آشفته ساخته است    
 .گذشته نمود بارزاين بازگشت قدرتمندانه بود

در اين سال بسياری از دانشجويان بازداشت          
و در زندان های مخوف رژيم متحمل                          

بسياری از     .  شکنجه های بسياری گشتند           
دانشجويان هنوز در زندان بسر می برند و              
برخی از آن ها در بی دادگاه های رژيم به                 

 .زندان محکوم شدند
هم چنين بسياری از دانشجويان احکام تعليق          
و يا اخراج دريافت کرده و از ادامه تحصيل           
گروهی ديگر از  دانشجويان در مراحل                    

 .باالتر تحصيلی ممانعت به عمل آمد
اما رژيم به رغم همه ی اين اقدامات که به                

جمهوری "  انقالب فرهنگی دوم           "واقع      
اسالمی در دانشگاه ها بوده و هنوز هم ادامه          
دارد، نتوانست اين جنبش را به سکوت                      
واداشته وحتا درزبان نيز مجبور به اعتراف         

 .به شکست در دانشگاه ها شد
اعتراضات دانشجويی در اين سال اگر چه              
شايد به گسترد گی سال های گذشته نبود و                
اين امری طبيعی در شرايط کنونی هست،               
اما نکته مهم درس هايی ست که جنبش                       
دانشجويی از سال گذشته گرفت و پيشرفتی            

 .که در عمق داشت
روند سياسی سال های اخير، به همراه                        
سرکوب عريان دانشجويان با روش هايی هم        
چون شکنجه که اخبار چگونگی اين وحشی           
گری ها در همه جا پخش گرديده است،                      
ماهيت رژيم در کليت آن را به وضوح در                
برابر ديده گان عموم قرار داد و راه را بر                 

سال گذشته    .  هر گونه توهم پراکنی بست            
سالی بود که صف بندی های سياسی بدون               

زدودن اين ابهامات   .  هيچ ابهامی شکل گرفت   
 شکل  ٧۶که به ويژه پس از دوم خرداد سال           

گرفته و در اشکال گوناگون ادامه پيدا کرده            
بود، نقطه قوت مهمی برای جنبش دانشجويی       

امروز پرچمداران جنبش دانشجويی به     .  است
خوبی به ماهيت رژيم، روش مبارزه با آن و          

از همين روست که جنبش     .  راه حل ها آگاهند   
دانشجويی، امروز تاکيد ويژه ای به اتحاد با           
طبقه کارگر و ساير اقشار ستم کش جامعه               

 .دارد

 چشم انداز و راه کارهای  سال نو تحصيلی
 جنبش های دانشجويی و معلمان
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 زنده باد

 استقالل

  طبقاتی کارگران

 ١از صفحه 

اين مشاغل و کارها که مختصرًا نام برده                  
آورند و     شدند در ماهيت خود سخت و زيان          

اين گونه نيست که کارفرمايان بتوانند يا                    
ها را     آن"  آور   صفت سخت و زيان    "بخواهند  

آن طور که سازمان تأمين جمهوری اسالمی         
 !کنند" حذف"ابالغ کرده است 

کارگران و زحمتکشانی که دارای چنين                   
آوری هستند بايد          مشاغل سخت و زيان         

 ساعت در    ٣٠ ساعت در روز و          ۶حداکثر  
های    کاری در تمام رشته       شب.  هفته کار کنند  

اقتصادی که ضروری نيستند بايد ممنوع                 
کاری    گردد و کارگرانی که مجبورند شب           

.  ساعت کار کنند            ۴کنند نبايد بيش از                 
کارهايی که برای سالمتی کارگران زن                    

تمام .  آور است بايد مطلقًا ممنوع گردند          زيان
کارگران و زحمتکشانی که به مشاغل سخت         

پردازند بايد اين حق را داشته          آور می    و زيان 
باشند که زودتر از بقيه بازنشسته گردند تا               

تری به زندگی ادامه         بتوانند دوران طوالنی   
دوره بازنشستگی بايد برای اين                    .  دهند

 سال با   ۵۵ سال به جای  ۴۵کارگران حداکثر  
 . سال باشد٢۵ی کار به جای     سال سابقه٢٠

کارفرمايان بايد چه از نظر حقوقی و چه از             
آوری    نظر مالی مسئول سختی و زيان                

مشاغل شناخته شوند و تشکالت کارگری                
تصميم "هايی باشند که       مستقل بايد تنها ارگان   

را جهت تشخيص مشاغل سخت و            "  قطعی
 .آور بگيرند   زيان

ميان آن چه سازمان تأمين اجتماعی                              
جمهوری اسالمی در پايان شهريور برای               

آور ابالغ      تشخيص مشاغل سخت و زيان          
کرده و آن چه در اين زمينه کارگران بايد                  

 . داشته باشند تفاوت از زمين تا آسمان است

در اين ماده آمده     .  آور ماده سه آن باشد         زيان
حذف صفت  "است که کارفرمايان مؤظف به       

آور بودن مشاغل کارگاه ظرف        سخت و زيان  
گويی کار و شغلی که با      .  هستند"  مهلت مقرر 

آور است تنها      توجه به ماهيتش سخت و زيان      
 !شود   با تالش کارفرمايان آسان و گوارا می

از سازمان تأمين اجتماعی جمهوری اسالمی       
ی اخيرش که چيزی به جز يک                و ابالغيه  

پايه و اساس و خالی از هر             دستورالعمل بی 
گونه منفعتی برای کارگران است که بگذريم         

ترين مشاغل     رسيم که عمده      به اين نکته می     
آور کدامند و کارگران چه              سخت و زيان     

 مطالباتی در اين زمينه دارند؟
هر شغل و کاری که در طی شب انجام شود             
يا کارگران و زحمتکشانی که مجبورند                     

مثًال گاهی  (ساعات کار مختلف داشته باشند         
از جمله مشاغل   )  صبح و گاهی شب کار کنند     

کليه مشاغلی که در        .  آورند   سخت و زيان    
ها و به       ها و کارگاه      های توليد کارخانه      خط

شوند و دارای        صورت تکراری انجام می       
محدوديت زمانی برای انجام هستند از ديگر          

مشاغلی که   .  آورند   مشاغل سخت و زيان          
همراه با حمل بارهای سنگين هستند نيز جزو      

کارگرانی که در   .  آورند   مشاغل سخت و زيان   
محل کار در معرض مواد سمی و شيميايی              

. آور دارند     ای سخت و زيان         هستند حرفه  
کارگران ساختمانی و معدنچيان و کارگران           

سازند يا ترميم و حفظ         ها را می     ها که آن     راه
کنند از جمله کارگرانی هستند که مشاغل            می

همچنين کارگرانی  .  آور دارند    سخت و زيان   
که مجبورند در محل کار خود زندگی کنند و           
عالوه بر فشار کار از زندگی خصوصی                  

اند که شغلی        محروم هستند از جمله کسانی       
 .آور دارند   سخت و زيان

توجه به رأی و نظر خود کارگران برای                   
گيری جهت تشخيص مشاغل سخت و         تصميم
 . آور است  زيان

های   معلوم نيست افرادی که عضو کميته              
بدوی و تجديد نظر استانی خواهند بود                        

شوند و چه کسانی آنان          چگونه برگزيده می   
با اين حال سازمان تأمين     .  کنند  را انتخاب می  

بينی کرده است که در                    اجتماعی پيش    
، "صورت وجود ابهام در انتخاب افراد                 "

خواهد "  مالک عمل  "تشخيص اين سازمان       
به عبارت ديگر اگر در اين يا آن                        .  بود

ای هم پيدا بشود که خالف                 استان، کميته  
تشخيص سازمان تأمين اجتماعی عمل کند و         

دار، با     ی سرمايه    ای عليه منافع طبقه        ذره
آور   ای به عنوان سخت و زيان       تشخيص حرفه 

عمل کند، آن گاه طبق معمول از باال اقدام                 
شود و سازمان تأمين اجتماعی رأی همين          می

ها هيچ    اين.  کند  ها را وتو و سانسور می       کميته
عجيب نيست، سازمان تأمين اجتماعی                      

تواند خود تفاوتی با کل   جمهوری اسالمی نمی
داران   بار حافظ منافع سرمايه      حکومت نکبت 

 .داشته باشد
ی اخير     ی دوم ماده دو ابالغيه          در تبصره  

سازمان تأمين اجتماعی و برای اين که کار             
در "کاری عيب نکند، آمده است که          از محکم 

صورت وجود هر گونه ابهام يا اختالف با               
لزوم استفسار در موضوع تشخيص و تطبيق        

های استانی    آور، کميته   مشاغل سخت و زيان    
مؤظف به کسب تکليف از شورای عالی                   

اين تبصره در      ."  حفاظت فنی خواهند بود        
های مذکور را از هر گونه                    واقع کميته   

امکانی برای تشخيص مشاغل سخت و                      
در تبصره    .  آور محروم کرده است           زيان

چهار همان ماده ميخ ديگری بر تابوت                       
ها کوبيده شده و آن هم اين که ديوان                  کميته

های   عدالت اداری مجاز به نقض آرای کميته       
 .ست   استانی
ای که سازمان تأمين اجتماعی ابالغ          نامه   آيين

های ديگرش هم آثار           کرده است در بخش       
های تشخيص      کفايتی کميته     فراوانی از بی    

آور دارد و از جمله آن          مشاغل سخت و زيان   
برای "  تصميم قطعی   "جايی که سخن از             

آور رفته      تشخيص مشاغل سخت و زيان           
ی مذکور     نامه   بر اساس ماده دو آيين       .  است

" گزارش کارشناسان "تصميم قطعی منوط به     
کذائی را  "  کارشناسان"يقينًا اين    .  خواهد بود 

هم خود سازمان تأمين اجتماعی منصوب                
های تشخيص مشاغل        کند و نه کميته          می

ها    اقتداری آن    آور که اکنون بی      سخت و زيان  
 .بايد بر همگان ثابت شده باشد

ی سازمان تأمين       نامه   ترين آيين    شايد جالب 
اجتماعی برای تشخيص مشاغل سخت و                 

 های سازمان  تأمين اجتماعی جمهوری اسالمی آور و  کميته مشاغل سخت و زيان
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دستگيری و اعتراف گيری عناصری که                 
آمريکايی  داشته و در                -تابعيت ايرانی       

پژوهشی وابسته به نهاد       -موسسات فرهنگی   
های آمريکايی فعاليت می کنند، در صدد                  
مقابله با پاره ای از سياست های آمريکا بر              

اين دستگيری ها که در ظاهر امر       .  آمده است 
عوامل "،    "جاسوسی"با اتهاماتی از قبيل             
انقالب "و بانيان           "  شبکه های برانداز          

، صورت گرفته است، اما نوع                 "  مخملی
برخورد و پيشبرد سياست رژيم در ارتباط با         
افراد دستگير شده، همه گويای واقعيت                      
ديگری ست که در پشت اتهاماتی از اين                    

 . دست خود را نمايان می سازد
از جمله آخرين سناريوی رژيم از نوع                       

، دستگيری هاله اسفندياری،     "براندازی نرم "
کيان تاجبخش، علی شاکری و نيز توقيف                 
گذرنامه نازی عظيما و ممنوع الخروج                     

تاملی بر    .  کردن او از ايران بوده است                 
چگونگی دستگيری اين افراد، نحوه روند               
ايام بازداشت، چگونگی آزادی و خروج                  
مجدد آنها از ايران، می تواند اهداف پنهان و          
پشت پرده سياست جمهوری اسالمی از                    

 . اينگونه سناريوها را بهتر آشکار سازد
هاله اسفندياری، پژوهشگر و مدير برنامه              
مطالعاتی خاورميانه مرکز تحقيقات بين                   

آمريکا، کيان      "  وودرو ويلسون     "المللی      
و "  جامعه باز   "تاجبخش، مشاور موسسه          

ابتکار "علی شاکری از بنيان گزاران نهاد              
انجمن "و سخنگوی    "  شهروندان برای صلح   

، که به فاصله        "مدافع دموکراسی در ايران       
سه روز از هجدهم تا بيست و يکم ارديبهشت         

 دستگير شدند، و نيز توقيف گذرنامه          ٨۶ماه  
نازی عظيما، گزارشگر راديو صدای                       
آمريکا در جمهوری چک، که هر چهار نفر           

آمريکايی   –از تابعيت دوگانه ايرانی                     
برخوردار هستند، زمانی صورت گرفت که         
آمريکا پيش از آن اقدام به دستگيری پنج نفر           

امنيتی جمهوری       –از نيروهای نظامی             
اقدام به      .  اسالمی در عراق کرده بود                   

بازداشت اين افراد، که با هدف گسترش                    
 –در موسسات فرهنگی            "  جامعه مدنی   "

پژوهشی وابسته به نهاد های آمريکايی کار            
می کنند، می توانست نوعی واکنش اوليه                 
جمهوری اسالمی در مقابله با دستگيری                  

. نيروهای امنيتی اش در عراق به حساب آيد         
به عبارت ديگر نوعی گروکشی از طرف               
جمهوری اسالمی بود تا در صورت مذاکره          
و چانه زنی با آمريکا جهت استرداد                              
نيروهای دستگير شده اش در عراق، چيزی          

وارد .  برای معامله در دست داشته باشد                 

، "جاسوسی"کردن اتهامات شديدی چون               
و ايجاد شبکه         "  اقدام عليه امنيت ملی            "
عليه دستگير شدگان، همه       "  براندازی نرم  "

در راستای اين هدف نخستين جمهوری                     
و طبيعتا حبس    .  اسالمی سازماندهی شده بود    

انفرادی، بازجويی های طوالنی مدت و تحت       
فشار قرار دادن آنها، جهت اعتراف به                       

، می توانست برای به دست        "براندازی نرم "
آوردن سندی باشد جهت ارائه دخالت شبکه            
های جاسوسی آمريکا در ايران، در مقابل               
اسناد آمريکا مبنی بر اخالل گری جمهوری           

 . اسالمی در عراق
مگر نه اينکه اين افراد طی سال های                           
متمادی بدون دغدغه به ايران سفر می                        

مگر نه اينکه آنان با جناح هايی از              .  کردند
رژيم همکاری داشته اند و به دعوت آنها در           
سمينا رهای  پژوهشی  غير دولتی و بعضا              

 .  دولتی جمهوری اسالمی شرکت می کردند
کيان تاجبخش، در ايران با بانک جهانی                     
همکاری می کرد و نيز به عنوان مشاور،                
در پاره ای از وزارت خانه های دولت                       

عالوه بر   .  جمهوری اسالمی حضور داشت      
اين تمام فعاليت های پژوهشی، علمی و                     
اجتماعی عناصر فوق، در تمام اين سال ها             
با مجوز مسئوالن جمهوری اسالمی در                    

بنابر اين داليل     .  ايران  صورت می گرفت        
دستگيری اين افراد را مستثناء از آنچه که                
دستگاه های  اطالعاتی رژيم  ادعا کرده اند،          
بايد در ماجراهای پشت پرده حوادثی از اين           

 .  دست جستجو کرد
دستگيری هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و           
علی شاکری درست دو هفته قبل از شروع              
مذاکرات رسمی ميان ديپلمات های ايرانی و         

. آمريکايی در عراق صورت گرفت                           
 سال قطع ارتباط به      ٢٨مذاکراتی که پس از      

، بر   ٨۶طور رسمی در تاريخ هفتم خرداد             
سر مسائل امنيتی عراق ميان نمايندگان ايران    

انتخاب .  و آمريکا در بغداد به وقوع پيوست         
زمان دستگيری افراد فوق، با وجود اينکه               
آنها از ماه ها قبل در ايران بودند، تا حدودی            
می تواند بخشی از اهداف سياسی جمهوری           
 . اسالمی در مذاکره با آمريکا را آشکار سازد

اگر چه جمهوری اسالمی عمال در جهت                  
رسيدن به اين هدف اوليه و کوتاه مدت خود             

اگر چه نيروهای آمريکايی مستقر     .  ناکام ماند 
در عراق، اعضای دستگير کرده سپاه                        
پاسداران را همچنان در اسارت خود دارند،           
اما از آنجا که ادامه بازداشت افراد فوق بجز          
تنگتر کردن حلقه فشارهای بين المللی بر                 
حکومت ايران عايد ديگری برای رژيم                    

نداشت، مسئوالن جمهوری اسالمی، بر آن            
شدند تا به رغم اعتراف گيری و  اتهامات                 
سنگينی که به هاله اسفندياری، کيان تاجبخش       
و علی شاکری وارد ساخته بودند، بی سرو             
صدا، آنها را با قرار وثيقه آزاد و حتا امکان            

. خروجشان از ايران را نيز فراهم سازند                 
البته مبلغ بيش از يک ميليون دالر وثيقه                    
جهت آزادی موقت اين افراد را نبايد                             

مبلغی که به احتمال زياد در          .  فراموش کرد 
صورت عدم بازگشت اين افراد برای                         
 .محاکمه، عايد جمهوری اسالمی  خواهد شد

هر چند شبکه فاکس نيوز اعالم کرد که                     
آزادی اين افراد در قبال  صدور مجوز                       
سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا بوده        
است، اما در اين ميان ارسال نامه ای از                     
طرف لی هاميلتون رئيس موسسه وودرو                
ويلسون آمريکا به خامنه ای و جوابيه مساعد         
دفتر او، دستمايه ای شد برای آزادی اين                    
افراد و برون رفت رژيم از بحرانی که خود           

بگذريم از اينکه افراد فوق        .  ايجاد کرده بود   
نيز پس از آزادی تا حد ممکن سعی کرده اند           

برخورد خوب   "با تکرار جمالتی از قبيل              
با آنها، تصوير قابل قبولی از               "  بازجويان

زندان جمهوری اسالمی و شرايطی را که               
 . در آن به سر برده اند، ارائه دهند

به نظر می رسد تا اين مرحله از روند                          
دستگيری و آزادی اين افراد، نه فقط سودی            
برای رژيم نداشت، بلکه به ضرر آن نيز                  

اما از آنجا که جمهوری اسالمی و          .  تمام شد 
نيروهای اطالعاتی آن، در خلق اين گونه                 
سناريو ها اهداف چند گانه ای را دنبال می               
کنند، لذا هر چه ناکامی اين سناريو در                         
عرصه خارجی بيشتر آشکار گرديد،                          
رويکرد رژيم به پيشبرد اهداف داخلی اين              

به .  خيمه شب بازی،  شتاب بيشتری گرفت           
همان اندازه که رژيم در مقابل فشارهای بين          

، "جاسوس"المللی برای آزادی اين افراد                 
انقالب "و ايجاد       "  براندازی نرم   "عامالن    
در ايران کرنش نشان داد، در                   "  مخملی

عوض با دستگيری گسترده فعالين جنبش                
های اجتماعی در داخل کشور و اعمال فشار         
بيشتر بر اقشار مختلف جامعه ، سعی کرد               

. اقتدار خود را به رخ توده ها ی مردم بکشد           
به عبارت ديگر جمهوری اسالمی با ناکامی          
از دستگيری و گروکشی  اين افراد، جهت               
معامله با آمريکا برای بازپس گيری اعضای        
ارشد دستگير شده سپاه پاسداران در عراق،           
اهداف ثانوی و پيامدهای پشت پرده اين                     
سناريو را با شدت هرچه بيشتر در درون                 

 . جامعه دنبال کرد
همان گونه که بارها شاهد بوده ايم، ايجاد                 

فضای رعب و وحشت، گسترش سرکوب،            
محدوديت باز هم بيشتر مطبوعات،                              
دستگيری و محاکمه گسترده فعاالن جنبش             

  ١از صفحه 

  ، ابزار رژيم جهت پيشبرد سرکوب "براندازی نرم"       
 و سانسور بيشتر در جامعه

٩در صفحه   



 ٣از صفحه 
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  .  زنند ارتجاعی موجود را دور می
توان به نقد کسانی                  از همين زاويه می            

برخاست که گرچه با اليحه خانواده  مخالفند،        
اما چشمی برای ديدن واقعيات جامعه امروز         

انتقادات .  ايران و نيازهای آن به تحول ندارند      
رود که مواد اين      آنان از اين مساله فراتر نمی     

اليحه را با قانون حمايت از خانواده مصوب          
) ١٣۵٣مصوبه سال    ( و ملحقات آن    ۴٧سال  

مقايسه کنند و فرياد بزنند که اين يا آن ماده                
اليحه دولت نسبت به قوانين زمان شاه                        

آنان از نظر طبقاتی با               .  گرد است       عقب
داری، که مينياتور           خانواده جامعه سرمايه      

جامعه طبقاتی موجود است و به ناگزير تمام          
کند، مشکلی    تناقضات اين جامعه را حمل می      

اند که قدری از       ندارند و حتا فاقد اين شهامت      
حيطه قوانين خانواده آغشته به باورهای                   
اسالمی فراتر روند و خواهان برابری کامل          
زن و مرد و جاری شدن قوانين عرفی در                 

انتقاد آنان، انتقاد در       .  عرصه خانواده باشند    
چهارچوب اسالم است هرچند که روايت                 
ديگری از اسالم را به روايت جناح مسلط                

در حالی که ،     .  دهند  هيات حاکمه ترجيح می    
لغو هر گونه تبعيض برپايه جنسيت و                          

های    برابری کامل زن و مرد در عرصه                 
اجتماعی و سياسی تنها راهی است که                        

اين .  تواند موقعيت زنان را بهبود بخشد             می
لغو تمام   :  امر در رابطه با خانواده مستلزم          

مقررات ارتجاعی مربوط به چندهمسری               
برای مردان، ممنوعيت صيغه، برابری کامل    
زن و مرد در امر ازدواج و طالق و                              
سرپرستی فرزندان، لغو قوانين و مقررات             

آميز در رابطه با ارث، لغو حجاب                 تبعيض
اجباری، ممنوعيت قانونی فشار، تحقير،                 
آزار جسمی و روانی زنان در خانواده و                   
اعمال مجازات شديد برای مردانی که زنان           
را از نظر روانی و فيزيکی مورد اذيت و                 

دهند، آزادی کامل زن در                 ازار قرار می      
انتخاب شريک زندگی خود، مصونيت کامل         
زندگی خصوصی زن، و به رسميت شناختن        

 . بدون قيد و شرط حق سقط جنين است
 

 : اليحه حمايت از خانواده٢٣ماده (*)  
اختيار همسر دائم بعدي، منوط به           -٢٣ماده  

اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد          
 . و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد          

در صورت تعدد ازدواج چنانچه               -تبصره
مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه              
نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به                    

 . پرداخت مهريه زن اول است

 معضل خانواده 
 اسالمی -طبقاتی 

  و اليحه خانواده

 به لب هايم مزن قفل خموشی
 که در دل قصه ئی ناگفته دارم 

 ز پايم باز کن بند گران را 
 کزين سودا دلی آشفته دارم

 
 بيا ای مرد، ای موجود خود خواه

 بيا بگشای درهای قفس را
 اگر عمری به زندانم کشيدی

 رها کن ديگرم اين يک نفس را
 

 منم آن مرغ، آن مرغی که ديريست
 به سر انديشه ی پرواز دارم 
 سرودم ناله شد در سينه تنگ
 به حسرت ها سرآمد روزگارم

 
 به لب هايم مزن قفل خموشی
 که من بايد بگويم راز خود را

 به گوش مردم عالم رسانم
  طنين آتشين آواز خود را

 
 بيا بگشای در  تا پر گشايم
 به سوی آسمان روشن شعر
 اگر بگذاری ام  پرواز کردن

 گلی خواهم شدن در گلشن شعر
 

 لبم با بوسه ی شيرينش از تو
 تنم با بوی عطر آگينش از تو 

 نگاهم با شررهای نهانش 
 دلم با ناله ی خونينش از تو

 
 ولی ای مرد، ای موجود خود خواه

 مگو ننگ است اين شعرتوننگ است
 بر آن شوريده حاالن هيچ دانی

 فضای اين قفس تنگ است، تنگ است
 

 مگر شعر تو سرتا پا گنه بود
 از اين ننگ وگنه پيمانه ای ده

 بهشت و حور و آب کوثر از تو
 مرا درقعر دوزخ خانه ای ده 

 
 کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی
 مرا مستی و سکر زندگانيست
 چه غم گر دربهشتی ره ندارم

 که در قلبم بهشتی جاودانی ست
 

 شبانگاهان که مه می رقصد آرام 
 ميان آسمان گنگ وخاموش

 تو درخوابی و مست هوس ها 
 تن مهتاب می گيرم در آغوش

 
 نسيم از من هزاران بوسه بگرفت
 هزاران بوسه بخشيدم به خورشيد
 در آن زندان که زندانبان توبودی
 شبی بنيادم از يک بوسه لرزيد

 
 به دور افکن حديث نام، ای مرد

 که ننگم لذتی مستانه داده
 مرا می بخشد آن پروردگاری 
 که شاعر را، دلی ديوانه داده

 
 بيا بگشای در، تا پر گشايم
 به سوی آسمان روشن شعر
 اگر بگذاری ام  پرواز کردن

 گلی خواهم شدن در گلشن شعر
 
 

 
)فروغ فرخزاد(  

 عصيان 



 ۵از صفحه 

 ۵١٠ شماره ٨۶نيمه  اول مهر  ٩

 زنده باد
 سوسياليسم

جنبش دانشجويی اما بايد به اين نکته توجه               
کند که اکنون جنبش در يک مرحله ی گذار             

مرحله ی گذار از مبارزات جنينی،             .  است
پراکنده و با خواست های اغلب صنفی                        
محدود، به مرحله مبارزات بلوغ يافته، متحد        

 .و با خواستهای مشخص سياسی
در اين مرحله جنبش دانشجويی وظيفه دارد،        
ابزارهای مناسب اش را برای اين گذار از              

شرکت در مبارزات     .  هم اکنون فراهم آورد      
گوناگون دانشجويی از مسايل صنفی هم                   
چون خوابگاه، شهريه و ساير هزينه های                 
تحصيلی، غذا و غيره تا آزادی های سياسی            
در سطح دانشگاه و پيوند آن با آزادی های                
سياسی در جامعه، ضمن آن که پويايی جنبش        
دانشجويی را حفظ می نمايد، ضرورت های         
پيشبرد مبارزه و عمق دادن به آن را نيز                    
برای شرکت کننده گان در آن مبارزات                      

 .هويدا می سازد
يکی از اين موارد حمايت از مبارزات دانش          
جويان يک دانشگاه توسط دانشجويان                         

تالش و يافتن ساز    .  دانشگاه های  ديگر است     
و کارهايی که بتواند دانشجويان را در                        
سطحی وسيع متحد سازد و آن ها را در                      
مبارزات شان در يک دانشگاه مورد حمايت          
قرار دهد، يکی از حلقه های مهم درسال                   
جديد تحصيلی بايد باشد واين امر متحق نمی          
شود مگربا شرکت عملی در مبارزات،                     
مبارزاتی که ضرورت ها را در زير آفتابی            
درخشان در جلوی چشم شرکت کننده گان               

 .قرار می دهد
دانشجويان در عين حال بايد به دنبال                            
تشکالت خاص خود اعم از مخفی، نيمه                    

دانشجويان هرگز نبايد    .  مخفی و علنی باشند     
اين اصل را فراموش کنند که به دشمن                        

 .نبايد اعتماد کرد) رژيم جمهوری اسالمی(
اين که در سال جديد تحصيلی جنبش هايی                
هم چون جنبش معلمان و دانشجويان چه                    
مسيری را طی خواهند کرد و نماد بيرونی              
اين جنبش ها چه خواهد بود، بسته گی به                   
موارد بسياری دارد که از هم اکنون نمی                   

اما دو نکته بر    .  توان آن ها را پيش بينی کرد       
همه ی ما روشن است اول اين که جنبش                    
کنونی که بر بستريک  بحران سياسی و                     
اقتصادی شکل گرفته و با توجه به چشم                     
اندازهای بحران و مجموعه ی شرايط                        
سياسی، سرکوب شدنی نيست و دوم آن که              
معلمان و دانشجويان با تکيه بر تجارب سال           
های قبل و به ويژه سال گذشته، آگاه تر،                     
هوشيارتر و قدرتمند تر به مبارزات خود                 

 .ادامه خواهند داد
 
  
 
 

 چشم انداز  سال نو تحصيلی
 و راه کارهای 

 جنبش های دانشجويی و معلمان

های اجتماعی، پيامد هميشگی اينگونه                       
سناريوهای از پيش طراحی شده، در داخل             

بی دليل نبود که همزمان و      .  کشور بوده است  
يک هفته جلوتر از دستگيری اين افراد،                    
غائله جعل لوگوی نشريات دانشجويی                        

طرح و  .  دانشگاه اميرکبير نيز طراحی گرديد    
رژيم، "  براندازی نرم "پيشبرد توامان ادعای    

توسط عوامل مرتبط با شبکه های خارجی و          
دستگيری تعدادی از دانشجويان دانشگاه امير  
کبير بر مبنای سناريوی درج مقاالت                          

در نشريات دانشجويی، نشان داد که      "  موهن"
جمهوری اسالمی با توطئه گری و دسيسه               
های به مراتب  پيچيده تر از گذشته، پا به                   
ميدان مبارزه با جنبش های اجتماعی گذاشته         

 .  است
جمهوری اسالمی بر اساس ماهيت طبقاتی             
اش همانند تمام سيستم های سرمايه داری،              
تحت پوشش دستگيری و پرونده سازی                     

 -ليبرال”امنيتی برای افرادی از نيروهای              
، ابتدا به ساکن    "اصالح طلب "و  “  رفرميست

سعی کرده و می کند به اين نيروها بفهماند تا           
پا را از حريم تعيين شده شان بيرون                              

و آنگاه از پس اين گونه پرونده                 .  نگذارند
سازی ها، تهاجم گسترده خود را عليه تشکل          
های مستقل، عناصر فعال و راديکال جنبش          

 .  های اجتماعی سازمان می دهد
بر خورد دوگانه و مماشات گرانه رژيم با                
قدرت های خارجی و جريان های مدافع                    

و نظم سرمايه داری               "  انقالب مخملی    "
موجود در ايران از يک طرف و  در کنار                
آن رويکرد رژيم به سرکوب شديد توده های          
مردم و جنبش های اجتماعی، از جمله                        
دستگيری های گسترده فعالين کارگری،                  
معلمان، زنان، دانشجويان و علی الخصوص       
عناصر راديکال اين جنبش ها که کليت رژيم        
حاکم بر ايران را هدف گرفته اند و خواهان             
يک انفالب و دگرگونی بنيادی در ايران                   
هستند، همواره استراتژی پنهان جمهوری              
اسالمی از ايجاد اين گونه سناريو های از                 

 .پيش طراحی شده بوده است

دادگاه عالی هر دو مقام فرماندهی ارتش و              
ديگر .  رياست جمهوری را به چنگ آورد            

توده "  حساسيت اوضاع "نمی توان به بهانه        
های مردم را به تمکين واداشت و قانون                     

سرنوشت رياست  .  اساسی را زير پا گذاشت      
جمهوری ديکتاتور اين بار در دست                            

هر چند در روزهای     .  نمايندگان مجلس است   
اخير، دادگاه عالی پاکستان به درخواست                 
مشرف، مبنی بر شرکت در انتخابات با حفظ         
فرماندهی ارتش، رای مثبت داد، اما اين هم            
نمی تواند در شرايط فعلی کمک بزرگی                   

همين واقعيت است که      .  برای ديکتاتور باشد   
مشرف را وادار نمود به اپوزيسيون اطمينان        
دهد که در صورت پيروزی از فرماندهی                

 . ارتش کنار خواهد رفت
از سوی ديگر وجود يک حکومت قدرتمند              
طرفدار و مجری سياست های امپرياليسم                
آمريکا درمنطقه، به ويژه در رابطه با                        
تحوالت افغانستان، برای دولت جورج بوش         

“ ثبات”از اين منظر         .  اهميتی حياتی دارد     
پاکستان، به مثابه تضمينی برای تحقق طرح         
های آمريکا در منطقه خاورميانه، به هر                  

در اين    .  قيمتی که باشد، ضروری است              
راستا، ايجاد ائتالفی که بتواند ادامه حاکميت         
پرويز مشرف را تضمين نمايد، در دستور              

. کار دولت آمريکا قرار گرفته است                             
حساسيت اوضاع بيش ازاين است که بتوان            
شانسی هم به حزب اسالمی محمد نواز                      

رژيم پاکستان نمی تواند يک             .  شريف داد   
. اپوزيسيون قانونی و اسالمی را تحمل کند            

اين اقدام بدون شک، رشد و تقويت جريانات          
امری که  .  اسالمی را به همراه خواهد داشت       

در شرايط فعلی نمی تواند مورد حمايت                     
با تواجه به مجموع               .  امپرياليستها باشد    

اوضاع، امپرياليستها خواهان ايجاد ائتالفی           
بی نظير بوتو و    .  ها هستند "  مذهبی  -ملی"از  

آمادگی خود را برای     "  حزب مردم پاکستان  "
ايفای نقش در دولت آتی پاکستان اعالم                       

اين ائتالف، بايد ضمن حمايت از              .  نمودند
" ملی"اسالم مورد تائيد واشنگتن، احساسات       

را هم درخدمت تحقق اهداف استراتژيک                
آمريکا و حمايت از دولت پرويز مشرف                  

 –بی نظير بوتو              "ائتالف     .  بسيج نمايد    
موثر ترين راه برای بسيج نيروهای      "  مشرف

پيشبرد .  ميانه عليه جريانات اسالم گرا است        
سياست های امپرياليسم آمريکا در گرو                      
پيروزی پرويز مشرف در انتخابات روز                

بايد به هر قيميتی که شده            .  شش اکتبراست  
 . ديکتاتور را برنده اين انتخابات کرد

 ۴از صفحه 

  ، ابزار رژيم "براندازی نرم" کالف سردرگم بحران پاکستان
 جهت پيشبرد سرکوب 

 و سانسور بيشتر در جامعه

 ٧از صفحه 



 خالصه ای از اطالعيه ها 
 و بيانيه های سازمان

 ۵١٠ شماره ٨۶نيمه  اول مهر  ١٠

با )  اقليت(روز پنجم مهرماه، سازمان فداييان      
ننگ بر   "انتشار اطالعيه ای تحت عنوان              

نيروی انتظامی، زنده باد کارگران کارخانه          
کاغذسازی کارون، ضمن حمايت از خواست      
ها و مبارزات کارگران کاغذسازی کارون،         
حمله ی نيروی انتظامی به کارگران و                       

 .ضرب و شتم آن ها را محکوم کرد
 :در بخشی از اين اطالعيه آمده است

اين اولين بار نيست که نيروی انتظامی به                
تجمع کارگران حمله می کند و اين اولين بار           
نبود که کارگران ستم کش کاغذ سازی طعم            
کتک و چوب و چماق نيروی انتظامی را می   

 .چشيدند
کارگران کارخانه کاغذسازی کارون، در               
تجمعات گذشته ی خود نيز چه در خوزستان          
و چه دربرابر دفتر احمدی نژاد، تجربه ی               
برخورد های وحشيانه ی نيروی انتظامی را         

 .داشته اند
همان طور که ساير کارگران اين تجربه را             

 .از برخوردهای نيروی انتظامی دارند
در حالی که احمدی نژاد رييس جمهوری                 
اسالمی در مصاحبه ی خود ادعا می کند                  
ايران از نظر آزادی های سياسی بی نظير               
است، کارگران برای دريافت حقوق معوقه            
ی خود کتک می خورند و روانه  بيمارستان          

 .  و يا زندان می شوند
اين همان آزادی های سياسی بی نظير در                 

 ... ايران است
بر اين باور است که      )  اقليت(سازمان فداييان   

نيروی انتظامی چيزی نيست جز يک نيروی        
نيرويی .  مسلح در خدمت نظام سرمايه داری      

که با سرکوب کارگران، معلمان، دانشجويان       
و زنان ننگ ابدی را بر پيشانی خود                             

 ".نيروی انتظامی دشمن کارگران است.دارد
 

در تاريخ نهم مهرماه نيز سازمان با انتشار              
از خواست ها و       "اطالعيه ای تحت عنوان         

مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه حمايت             
ضمن حمايت از مبارزات کارگران،          "  کنيم

خواستار حمايت از کارگران در برابر تالش        
 .رژيم برای سرکوب کارگران شد

 :در بخشی از اين اطالعيه آمده است
دولت جمهوری اسالمی ضمن گسيل افراد          "

مسلح به منطقه که بنابر گفته ی کارگران، از         
مزدوران مسلح خارجی هستند، و تهديد                    
کارگران به سرکوب، برخی از کارگران را          
به دليل فعاليت در اين رابطه تهديد به                           

 .دستگيری کرده است

از جمله خواست های کارگران پرداخت                   
حقوق معوقه، پرداخت مزايای معوقه ی دو           
سال اخير کارگران، جلوگيری از فروش                 
زمين های کشاروزی که مديران کارخانه               
همراه با محافل قدرت در بيرون از کارخانه          
دنبال تصاحب آن هستند، فراهم آوردن                      
شرايط برای ادامه ی کار کارخانه و عدم                  
فروش کارخانه خوراک دام که از جمله                    
واحدهای سودده اين مجموعه است، می                   

 :در ادامه اين اطالعيه آمده است". باشند
خواستار حمايت از   )  اقليت(سازمان فداييان   "

اين مبارزات و خواست ها به هر شکل و                   
بايد در اين شرايط سخت         .  نحو ممکن است    

 کمک های مالی 

که رژيم با نيروهای مسلح اش قصد سرکوب        
کارگران را دارد از کارگران نيشکر هفت              

 .تپه حمايت کرده و آن ها را تنها نگذاشت
معتقد است که          )  اقليت(سازمان فداييان          

کارگران برای رسيدن به خواست های شان،        
راهی جز تداوم مبارزات شان نداشته و ايجاد        
تشکالت کارگری يک ابزار ضروری برای        

کارگران تنها با اتحاد و       .  تداوم مبارزه است   
مبارزه خود می توانند سرنوشت خود را                   
تغيير دهند و به قول آموزگار بزرگ                            

کارگران در  "کارگران جهان کارل مارکس        
اين مبارزه چيزی جز زنجيرهای پای شان             

 "برای از دست دادن ندارند
 

 کانادا
 

   دالر١۵٠              قايقران            
    دالر۵٠            مهران بندر     
    دالر۵٠            دريا             
    دالر۵٠            الکومه        
  دالر١٠٠            ستاره          

    دالر۵٠            صدای فدائی   
    دالر١٠            نرگس          

    دالر١٠            نفيسه ناصری  
    دالر١٠            انقالب              

  دالر١٠٠              ١دمکراسی شورائی 
   دالر٣٢زنده باد سوسياليسم                        

    دالر۵٠رفيق روزبه                              
   دالر١۵زنده باد سوسياليسم                        
   دالر١۴زنده باد سوسياليسم                        

  ٢۴ و ٢٣گرامی باد 
 ، قيام صيادان١٣۵٨مهر 

  دالر                        ١٠٠٠      به خون خفته بندر انزلی 
 

 هلند
 

  يورو١٠٠رفيق محسن                                
 رفيق شهيد علی اکبر

    يورو٨٠ صفائی فراهانی                          
   يورو١۵٠منصور اسکندری                        

 صدای انقالب کارگران 
    يورو٢٠           و زحمتکشان   

 
 سوئيس

 
  فرانک ١٠٠شورا                                         
   فرانک ١٠٠اشرف                                       

     فرانک ۵٠          فدائی کبير حميد اشرف 
 

  ايران
 

  تومان ٢٠٠٠            احمد شاملو 
  تومان ٣٠٠٠                       رفيق حميد مومنی 
  تومان ۵٠٠٠                       رفيق  بيژن جزنی

 

  آلمان
 

    يورو١٠             بهار  
    يورو١٠                        رفيق رشيد حسنی  

      يورو۵                        کامی    
     يورو٢٠          رفيق کبير سيامک اسديان

     يورو١٠رفيق کبير مسعود احمدزاده            
      يورو١٠                        ه    -سيما

      يورو۵            ع   -حميرا 
      يورو۵            ن    -زيبا 

    يورو١۵            رضا محمدی 
      يورو۵٠          آ    –مريم 

      يورو١٠         محمد رضا قصاب آزاد 
 

 انگليس 
 

     يورو۵٠           بهرنگ     
 

 فرانسه 
  

   يورو١٠٠          رفيق صمد بهرنگی 
     يورو٧٣صندوق کمک مالی به راديو            

 يورو١٩٠٠            جشن اومانيته 
    يورو۵٠             مسافر

 
 ترکيه 

 
     يورو١٠          رفيق کرامت دانشيان   

     يورو١٠           کرامت دانشيان  
 

 دانمارک 
 

Lyngby             کرون ١٠٠   
   کرون ٢٠٠          هزار و سيصد و هفتاد 

   کرون ٢٠٠          هزار و سيصد و هفتاد   
   کرون ٢٠٠           راديو  –آزاد 
   کرون ٢٠٠            راديو -آزاد 

  کرون ١٠٠                    راديو   
  کرون ١٠٠            کمک مالی 
  کرون ١٠٠               سی دی    

 رژيم جمهوری اسالمی را بايدبا يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ١٢از صفحه 
 ۵١٠ شماره ٨۶نيمه  اول مهر  ١١

سهم سياسی گروه      .  های مذهبی ايجاد کرد       
های مسلمان را افزايش داد، اما با تقويت                   
فرقه گرائی مذهبی ونقش آنها در قدرت                     
سياسی، زمينه را برای کشمکش ها                              

بلوک .  ودرگيری های آتی هموار تر ساخت        
بندی های سياسی که اکنون درلبنان در برابر        

 مارس يا   ١۴يکديگر قرار گرفته اند، ائتالف      
بلوک حريری، بلوک عون وبلوک                               
اسالمگرای شيعه که ظاهرا دربرگيرنده دهها      
حزب وگروه سياسی اند، درحقيقت، نه بلوک       
های سياسی وحزبی واقعی، بلکه متکی به              

 فرقه مذهبی به رسميت شناخته شده در             ١٧
لبنان و سران بانفوذ و قدرت مند محلی اند                
که پيشاپيش، سهم هر يک در قدرت سياسی            

قدرت اين گروه ها وفرقه         .  تعيين می گردد    
های مذهبی که خود را در پوشش احزاب و             
بلوک های سياسی سازمان می دهند، وابسته         
به حمات مالی، سياسی ونظامی قدرت های            

از اين رو   .  منطقه ای يا جهانی از آن هاست        
وجود يک ساختار سياسی مبتنی بر فرقه                  
های مذهبی، سرمنشاء پايان ناپذير بحران              
سياسی ست که لبنان همواره با آن رو به رو            

براين مبنا هر تغيير توازن قوائی       .  بوده است 
می تواند به کشمکش ها ودرگيری  گسترده             
ای بيانجامد و درعين حال تالش برای تغيير          
اين توازن قوا نيز سرمنشاء ديگری برای                

اما عالوه بر اين، از آنجائی      .  درگيری هاست 
که قدرت سياسی ونظامی اين فرقه ها رابطه         
تنگاتنگی با وابستگی آنها به يک يا چند                      
قدرت منطقه ای و جهانی دارد، سياست اين           
قدرت ها در لبنان تعيين کننده خط مشی آنها            

وقتی که آمريکا     .    در هر مقطع معين است       
چند سال پيش تصميم گرفت که فشار به                      
سوريه را افزايش داده و تناسب قوا را در                 
داخل لبنان به زيان گروه های اسالم گرای              
طرفدار سوريه و جمهوری اسالمی و به نفع          
گروه های مسيحی تغيير دهد، دور جديدی از      
کشمکش های فرقه ای و درگيری های                       

قتل رفيق    .  درونی در لبنان آغاز گرديد               
 صورت گرفت،    ٢٠٠۵حريری که دراوائل      

از يک سو نتيجه کشمکش های قدرت های              
خارجی در لبنان واز سوی ديگر دستاويزی          
برای تشديد اين درگيری ها وکشمکش ها                 

چرا که آمريکا و فرانسه، از اين قتل                .  بود
سياسی به عنوان وسيله ای برای پيشبرد                   
سياست خود در لبنان بهره گرفتند و گروه                
های مختلف را که بعضا در گذشته، جانبدار          
دخالت سوريه در لبنان بودند، در يک بلوک          
ضد سوری متشکل ساختند که نتيجه آن                     

 مارس در انتخابات            ١۴پيروزی ائتالف        
مجلس و خروج نيروهای نظامی سوريه از            

اما سوريه وجمهوری اسالمی نيز      .  لبنان بود 
با تکيه بر گروه های اسالم گرای امل                          
وحزب اهللا و بعضا نيز گروه های مسيحی                

 نظام سياسی لبنان، سرمنشاء بحران سياسی اين کشور
که بسته به اوضاع از اين جبهه به آن جبهه               
می روند، نه تنها قدرت مداخله خود را در               
لبنان از دست ندادند، بلکه دقيقا به لحاظ                     
همان سيستم فرقه ای مذهبی، قدرت خود                  
راحفظ نموده و حتا در پی حمله نظامی سال            

بمب .  گذشته اسرائيل به لبنان، تقويت نمودند       
گذاری ها وقتل های سياسی ادامه يافت                      
وآخرين آن نيز در اواخر ماه گذشته، قتل                  
يکی از نمايندگان فاالنژيست های لبنان                     

بن بست   .   مارس بود    ١۴وابسته به ائتالف       
کنونی بر سر انتخاب رئيس جمهور لبنان نيز       
گرچه نزاعی ميان فرقه های مذهبی                            
اسالمگرا و مسيحی و برخاسته از نزاع بر             
سر سهم بری از قدرت سياسی در ميان فرقه          
های مذهبی ست، اما در حقيقت از نقش                     

گرچه .  ونفوذ سوريه در لبنان ناشی می گردد      
روشن است که رئيس جمهور بايد از ميان               
مسيحيان انتخاب شود، اما به جای لحود،                  
رئيس جمهور کنونی، بايد کسی عهده دار                
اين مقام گردد که مورد تائيد سوريه نيز                      

سوريه اين سياست خود را به ويژه از          .  باشد
طريق دوگروه اسالم گرای امل و حزب اهللا            
که اکنون با جنبش ميهنی آزاد لبنان به                         

می رهبری ميشل عون متحد شده اند، پيش              
همان گونه که رخ داد، کافی ست تا                  .  برد

گروه های اسالمگرا، اجالسی را که بايد با             
 نماينده رسميت پيدا     ١٢٨دو سوم از مجموع      

کند از رسميت بياندازند ومسئله انتخاب                    
رئيس جمهور منتفی گردد، تا رضايت آنها             

رضايت آنها نيز منوط به                   .  جلب شود    
 .رضايت و موافقت سوريه خواهد بود

در اساس، اين سيستم سياسی لبنان ونقش                  
ونفوذ فرقه های مذهبی دراين سيستم است              
که زمينه مداخله قدرت های متعدد ريز و                  
درشت را در لبنان، از کشورهای عربی                   
گرفته تا اسرائيل و جمهوری اسالمی و به               
طريق اولی قدرت های جهانی فراهم ساخته          

همين نظام سياسی مبتنی بر فرقه                  .  است
گرائی مذهبی وقدرت سرکردگان ثروتمند و         
با نفوذ محلی ست که جلو صف بندی های                
طبقاتی را به عنوان عامل مهمی که می                     
تواند، لبنان را از بحران های مداوم نجات               

تقسيم بندی مردم به         .  دهد، سد کرده است        
مسيحی ومسلمان و دهها تقسيم بندی فرعی             
در درون اين تقسيم بندی اصلی، همواره                  
سرمنشاء کشمکش های ونزاع ها و البته در           

. لحظاتی ساخت وپاخت های آنها خواهد بود         
تحت چنين شرايطی، بحران های سياسی                 
لبنان، گاه با درگيری نظامی، گاه با ترور                 
وقتل های سياسی، گاه با بن بست های                         

هيچ .  سياسی قانونی، ادامه خواهد يافت                
قدرت داخلی، منطقه ای و بين المللی نيز در           
وضعيت کنونی، قادر نخواهد بود، اين                       

 .بحران را يک سره به نفع خود حل کند

ترسی که واقعيست و     .  بزرگ نهاده می شود    
جمهوری اسالمی علی     .  پنهان کردنی نيست    

رغم اين تنفس موقت، ناچار به عقب نشينی            
نشانه های اين عقب نشينی را از هم              .  است

روز شنبه هفتم   .  اکنون می توان مشاهده کرد     
مهرماه، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده      
سپاه پاسداران، طی مراسمی، از تغيير                      
وتحول وظائف و ماموريت سپاه پاسداران              

بنا به  تشخيص رهبر،        "وی گفت    .  خبر داد 
استراتژی سپاه پاسداران با گذشته فرق کرده         
است ماموريت اصلی سپاه در حال حاضر،           
مقابله با تهديدهای داخلی است و پس از آن،            
در صورت تهديد نظامی خارجی، سپاه به               

سرلشکر "!   ارتش خواهد شتافت               کمک
جعفری دراين مراسم همچنين مطرح کرد،            

"! آقا فرموده اند سپاه بايد بسيج شود                          "
بنابراين فرماندهی بسيج نيز به سپاه محول             

و در يک چشم بهم زدن اين هر دو نهاد            !  شد
 !ارتجاعی درهم ادغام شدند

روشن است که باتعميق وگسترش بحران                 
ورشدروزافزون نارضايتی واحتمال                         
برآمدهای توده ای ، جمهوری اسالمی ازهم          
اکنون داردخودرابرای سرکوب مبارزات              
مردم وبرای مقابله بابحران های سياسی آينده       

 .آماده ميکند
دليل ديگراين تحوالت فوری، آنهم در فضای       
وحشت وهراس از اقدامات نظامی آمريکا از       
طريق انگشت نهادن بر ماهيت تروريستی             
سپاه پاسداران وتحرکات آن درعراق ، خنثا           

با اينهمه واضح      .  سازی اين تاکتيک است        
است که ارتجاع اسالمی، با اين ترفندها،                  
نمی تواند ترفندهای ارتجاع امپرياليستی را           
خنثا کند واز دامنه بحرانی که در درون آن              
 .جنگی ارتجاعی  درکمين نشسته است بکاهد

رويدادهای دوماه گذشته، نشان دهنده تشديد           
فزاينده بحران و نزديک تر شدن آن به                        

اگر جمهوری اسالمی     .  مرحله انفجار است    
پروسه غنی سازی را متوقف نسازد که                     
تاکنون متوقف نساخته و بر ادامه آن اصرار          
ورزيده است، ارتجاع امپرياليستی پاره ای            
از تهديدات نظامی خويش راعملی خواهد               

تنفسی که جمهوری اسالمی به دست          .    کرد
آورده است، تنفسی در فضای جنگ بيشتر              
نيست  وشبح جنگ همچنان برفراز سر آن              

کسی نمی داند چند قدم به           .  در پرواز است    
فاجعه مانده است، اما هرکس اين را می بيند           

. که فاجعه يک قدم نزديک تر شده است                     
ارتجاع اسالمی وارتجاع امپرياليستی دست         
به دست هم داده اند تا فاجعه ای هولناک را               

 . بر مردم ايران ومنطقه تحميل کنند
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١١در صفحه    
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١٢ 

به رغم اين که در پی توافق طائف، جنگ                 
 پايان گرفت، اما زمينه             ١٩٩٠داخلی در       

 سال جنگ داخلی           ١۵های عينی که به              
انجاميد، نه تنها از ميان نرفت، بلکه از                       

آنچه که اکنون در       .  برخی جهات تشديد شد      
لبنان با آن رو به رو هستيم، نشان دهنده                      

 .همين واقعيت است
لبنان به لحاظ شيوه توليد وساختار طبقاتی،             
نظامی سرمايه داری ست که در پی رهائی             
از چنگ استعمار فرانسه پس از جنگ                       

 -جهانی دوم، يک دوران شکوفائی اقتصادی       
اجتماعی را به مدت سی سال پشت                                

درظاهر امر نيز يک سيستم                  .  سرگذارد
اما .  سياسی پارلمانی براين کشور حاکم بود         

در پشت اين ظاهر سياسی دمکراتيک،                     
نظامی عميقا غير دمکراتيک قرار داشت که         
مبتنی بر تقسيم قدرت ميان فرقه های مذهبی          
و رسومات عشيرتی بازمانده از دوران                    

پيشينه اين فرقه        .  فئوداليسم واستعمار بود      
گرائی حتا به قرن نوزدهم و رقابت فرانسه و       
انگليس در لبنان برمی گردد که فرانسه از               
مسيحيان مارونی وانگليس از دروزی ها                

فرانسه در دوران قيمومت      .  حمايت می کرد   
خود بر لبنان پس از جنگ جهانی اول، پايه             
تقسيم قدرت را بر وابستگی به اديان مختلف          

چيزی که پس از پايان دوران                .  قرار داد   
قيمومت نيز به يک روال نوشته ونانوشته                

رئيس جمهوری مسيحی،           .  تبديل گرديد     
نخست وزير سنی و رئيس پارلمان شيعه،                
روال سيستم به اصطالح پارلمانی لبنان                    

 .گرديد
اما رشد مناسبات سرمايه داری، در سه دهه           
پس از استقالل، جامعه لبنان را شديدا دو                   

در يک سو ثروت و رفاه در           .  قطبی ساخت 
دست بورژوازی لبنان که عموما احزاب                 

وگروه های مسيحی آن را نمايندگی می                     
کردند و در سوی ديگر فقری که عموما در             
ميان توده های غير مسيحی به ويژه                              

در اين مرحله است       .  مسلمانان وجود داشت    
که احزاب چپ سوسياليست وکمونيست در            
لبنان قدرت فزاينده ای به دست می آورند                 
ويکی از پايگاه های مهم توده ای آنها، توده             
های کارگر و زحمتکش فقير، از جمله در               

درگيری های اسرائيل        .  جنوب لبنان بود       
وفلسطين و تقويت گرايشات چپ در جنبش            
مردم فلسطين نيز به تقويت گرايشات چپ در       

از همين جاست که تالش        .  لبنان کمک نمود   
ارتجاع لبنان، منطقه و قدرت های                                 
امپرياليست برای علم کردن جريان اسالم               
گرائی جنوب لبنان تحت رهبری موسی                    
صدر و جنبش موسوم به امل اسالمی ، برای         
مقابله با نفوذ کمونيست ها و حتا جنبش                       

بنابراين .  آزادی بخش فلسطين آغاز می گردد     
اجتماعی و       -زمينه های عينی اقتصادی            

سياسی جنگ داخلی در لبنان فراهم بود وبا             
افزايش درگيری های منطقه ای، سرباز                   

 .کرد
جنگ داخلی در لبنان زمينه را برای مداخله           
گسترده تر کشورهای منطقه وقدرت های               

هر گروه ودسته ای    .  بين المللی فراهم ساخت   
در لبنان، رسما وابسته به يک قدرت منطقه            

پول وسالح تعيين     .  ای يا بين المللی گرديد         
کننده قدرت سياسی و نظامی گروه های                    

جنگ داخلی به رغم         .  رقيب و درگير شد        
 -ويرانی گسترده، هيچ مسئله اقتصادی                     

بالعکس آنها  .  اجتماعی وسياسی را حل نکرد     
را تشديد وفرقه گرائی مذهبی را تقويت                     

قرارداد طائف که ظاهرا به آرامش              .  نمود
نسبی انجاميد، تغييراتی در سهم بری فرقه              

 نظام سياسی لبنان، سرمنشاء بحران سياسی اين کشور

 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و        راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه           
 شب به وقت ايران، روی      ٩ / ۵ تا   ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت        جمعه

 کيلو هرتز، پخش     ١٢١٢٠ متر، فرکانس     ٢۵طول موج کوتاه رديف      
 . شود می 

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت راديو            برنامه
، نيز پخش           org.radioshora.www://httpدمکراسی شورائی،    

 .شود می


