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دور چھارم مذاکرات ھسته ای جمھوری اس�می 

 ٢۶ تا ٢٣  طی روزھای ۵+١با کشورھای 
ارديبھشت در وين، مقر سازمان ملل برگزار 

اين دور از مذاکرات که در ميان خوش .  گرديد
بينی ھای محتاطانه با ھدف آغاز نوشتن متن 
پيشنويس توافقات جامع شروع شد، پس از سه 
روز مذاکرات فشرده بدون ھيچ توافقی به پايان 

عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاکره .  رسيد
کننده ھسته ای جمھوری اس�می در مورد نتايج 

نتيجه :  حاصل از دور چھارم مذاکرات گفت
حاصل در مذاکرات اخير اين بود که آمادگی 

 ۵+١برای نگارش متن توافقنامه با کشورھای 
  ارديبھشت٢٨عراقچی که شامگاه .  وجود ندارد

در تلويزيون جمھوری اس�می سخن می گفت، 
در مورد ميزان اخت�فات طرفين در اين دور از 

توان تعداد آنھا را تعيين  نمی:  مذاکرات اع�م کرد
 گيری کنيم و  کرد، بايد درباره ھمه آنھا تصميم

توان گفت که درباره ھمه موضوعات اخت�ف  می
به ع�وه اينکه توافق حاصل .  وجود دارد

شود مگر اينکه درباره ھمه موضوعات به  نمی
با]خص آنکه ھمه موضوعات بر .  توافق برسيم

عراقچی، با بيان اينکه در .  يکديگر اثر دارند
مورد حق غنی سازی اورانيوم در ايران با 

 ھايی روبرو ھستيم، پيشنھاد کشورھای  محدوديت
بر کاھش قدرت تاسيسات آب سنگين    مبنی۵+١

اراک را نيز مضحک خواند و گفت، حفظ ماھيت 

رئيس سابق )  اسالو(که منصور اسانلو  وقتی 
ھيات مديره سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه، تنھا  واحداتوبوس شرکت
از برکناری از اين سمت   روز پس١٠ماه و  يک

ھای وابسته به اپوزسيون  در يکی از تلويزيون
ظاھر شد و از "  رھا"نام  امپرياليستی به  -بورژوا

مسئوليت ستاد "شاھی  طرف اميرحسين جھان
" موج سبز"در "  ھماھنگی فعا]ن کارگری

طلبان،  اص�ح"برعھده وی گذاشته شد تا در کنار 
روحانيون، اعضای سپاه پاسداران و ارتش 

ھا، جمھوری اس�می را  طلب و سلطنت"  ايران
احيای غرور و "و "  آزادی کشور"کنار بزند و 

را تامين سازد،او در واقع ازھمان "  حيثيت ملی
لحظه برای ھميشه با جنبش طبقاتی کارگران 
وداع گفت و استعداد و آمادگی خود را برای 

. انح�ل در کمپ ارتجاع امپرياليستی نشان داد
جنبش کارگری با چشمی بازوھوشيار، وی را 

 روز سکوت در ٢٠اسانلو پس از .  طرد کرد
برابر رگبار تندی از انتقاد فعا]ن کارگری و 
مدافعين منافع طبقه کارگر، با صدور يک 

. خواند"  سوءتفاھم"آن ماجرا  را يک "  تکذيبيه"
اين ادعای منصور اسانلو را البته ھيچ کارگر 

کرد وی که مسير سقوط  آگاه و منتقد جدی روی
در قعر چاه را برگزيده و آن را با شتاب طی 

کرد، باور نکرد، گرچه راه منطقی بازگشت  می
از   روز پس١٠سيزده ماه و .  وی، باز گذاشته شد

اين ادعا، ظھور تمام قد وی به عنوان يک مھره 
و ھمکار بورژوازی در برنامه تلويزيونی 

(٢/  ۵/  ٢٠١۴مورخ "  ھمصدائی"  ١٢برابر با  

. تر شدن وضعيت مردم منجر شده بود وخيم
. ھا به تورم دامن زده بود آزادسازی قيمت

ھای گسترده موجب کاھش  سازی خصوصی
دستمزدھا، رشد بيکاری، به ويژه بيکاری 

جمعی، رواج  ھای دسته سازی جوانان، اخراج
طبق آمار رسمی .  قراردادھای موقت شده بود

 درصد ٢۵ بيکاری ٢٠١١دولتی، در نوامبر 
در تونس نرخ .  مردم را به فقر سوق داده بود

 درصد و نرخ بيکاری ١۴بيکاری عمومی به 
 درصد رسيده بود و در حدود يک ٢٠جوانان به 

 بود که دستفروش جوانی به ٢٠١١در دسامبر 
نام محمد بوعزيزی در اعتراض به توقيف 
اجناس و آزار و تحقير مأموران شھرداری خود 

آتشی که آغازگر انق�بی در .  را به آتش کشيد
تونس شد و به ساير کشورھای عربی خاورميانه 

اعتصابات، تظاھرات .  و شمال آفريقا سرايت کرد
و اعتراضاتی که گرچه در برخی کشورھا 
سرکوب و در نطفه خفه شدند، اما در برخی 

 .ديگر به سرنگونی ديکتاتورھا انجاميدند
، رکود "بھار عرب"ھای پيش از  در سال

ھای نئوليبرالی به  اقتصادی توأم با اجرای سياست

 معضل بيکاری و خواست پرداخت حقوق بيکاری به تمامی بيکاران 
 
 

 "رقصيدن"تا دستگيری به جرم " آزادی يواشکی" از 

٧درصفحه   
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 ۶٧٠شماره    ٩٣نيمه  اول خرداد  –سال سی و ششم 

شکستن  شکستن بوروکراسی، درھم ھم بدون در
 ماشين دولتی، محال است

زنان و کار در ايران 
 )قسمت سوم(

 
 :صنعت و معدن

ھای مرکز آمار  در بخش صنعت و براساس داده
 ١٠٠۴٣٢٧ از مجموع تعداد ٨٩ايران در سال 

 نفر و ۵٠ھای صنعتی  نفر شاغل در کارگاه
 نفر زن بودند که از اين تعداد ٩٧١٧٨بيشتر، 
 ۴٠٣٩٨ کارگر زن در بخش توليد و ۵۶٧٨٠

چنين از  ھم.  نفر در بخش غير توليدی فعال بودند
ھای   کارگر شاغل در کارگاه١٢۴٨۶۴٩مجموع 

اند که از   نفر زن بوده١٢۵۵٢٧ده نفر به با]، 
 ۵١۴٩۵ نفر در بخش توليد و ٧۴٠٣٢اين تعداد 

با توجه به .  نفر در بخش غيرتوليدی بودند
 ١٠توان نتيجه گرفت که حدود  آمارھای با] می

درصد از کارگران شاغل در بخش صنعت زن 

 جنبش کارگری ايران ھوشياراست و
بردارنيست"لخ والسا "  

 فرجام انقLبات درکشورھای 
 عربی خاورميانه و شمال آفريقا

 ١٢  

 ١۴  



 ٢ ۶٧٠ شماره  ٩٣نيمه اول خرداد     ٢

١از صفحه   

 دور چھارم مذاکرات اتمی و گره گاه ھای خامنه ای 

 . آب سنگين اراک از خطوط قرمز ماست
آنچه مسلم است، موانع و مشک�ت موجود بر سر 
راه رسيدن به توافقات جامع، فقط ب~ر س~ر ک~اھ~ش 

ھ~م~ان .  قدرت راکتور آب س~ن~گ~ي~ن اراک ن~ي~س~ت
طور که عباس عراقچی اع�م ک~رد، اخ~ت~�ف در 

اما، در م~ي~ان ان~ب~وه اخ~ت~�ف~ات، . ھمه موارد است
کاھش قدرت راکتور آب سنگين اراک، ت~ع~ط~ي~ل~ی 
تاسيسات زي~ر زم~ي~ن~ی ف~وردو، م~ح~دودي~ت غ~ن~ی 
سازی اورانيوم در ايران و موضوع موشک ھای 
بالستيکی جمھوری اس�می از جمله موانع اصل~ی 
آغاز به کار نوشتن پيش نويس تفاھم ن~ام~ه ن~ھ~اي~ی 

ب~ر .  ميان طرفين مناقش~ه در نش~س~ت چ~ھ~ارم ب~ود
خ�ف اظ~ھ~ار ن~ظ~ر ع~ب~اس ع~راق~چ~ی ک~ه ط~رح 
م~~ذاک~~ره روی م~~وش~~ک ھ~~ای دورب~~رد را ج~~زو 
خ~ط~~وط ق~~رم~~ز ج~~م~~ھ~وری اس~�م~~ی اع~�م ک~~رد، 

ب~ه گ~زارش . آمريکا روی اين موضوع تاکيد دارد
خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفيد ي~ک روز 
پس از خاتمه دور چھ~ارم م~ذاک~رات اع~�م ک~رد، 
ھمه مسائلی که موجب نگرانی م~ا م~ی ب~اش~د، در 

جی .  روی ميز است١+۵مذاکرات ايران با گروه 
 اردي~ب~ھ~ش~ت ٢٧کارنی سخنگوی کاخ سفيد روز 

ب~ه )  ٩٢س~وم آذر ( توافق موقت ماه نوامبر :  گفت
ک~ن~د؛ از  قطعنامه ھای شورای ام~ن~ي~ت اش~اره م~ی

جمله، مسائل مربوط به موشک ھای بالستيکی که 
 . ای را دارند قابليت حمل ک�ھک ھسته

دور چ~~ھ~~ارم م~~ذاک~~رات نش~~ان داد ک~~ه ج~م~~ھ~~وری 
اس�می برای رسيدن به توافق~ات ج~ام~ع ب~ا گ~روه 

. با مشک�ت و موانع فزاينده ای مواجه اس~ت١+۵
بن بست مذاکرات دور چھارم و عدم تواف~ق روی 
نوشتن حتا يک سطر از پيش ن~وي~س ت~ف~اھ~م ن~ام~ه 
نھايی که ھدف اوليه اين دور از نشست بود، خ~ود 
دليل  آشکاری بر دشواری و پيچيدگی راه رسيدن 

م~وان~ع~ی ک~ه پ~س از س~ه .  به توافقات جامع اس~ت
. دور مذاکره در شروع دور چھارم سر باز کردند

پيشرفت نسبی مذاکرات در سه دوره گذشته و ب~ه 
طور اخص دست يابی ب~ه ت~واف~ق~ن~ام~ه م~وق~ت ک~ه 

 ٩٢تحت عنوان اقدامات مشترک در سوم آذرم~اه 
وزي~~رخ~~ارج~~ه ب~~ه امض~~اء م~~ح~~م~~د ج~~واد ظ~~ري~~ف 

ج~~م~~ھ~~وری اس~~�م~~ی و ک~~ات~~ري~~ن اش~~ت~~ون مس~~ئ~~ول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا و نماينده کشورھای 

رسيد، عمدتا روی ک~ل~ی ت~ري~ن م~وض~وع~ات ١+۵
به رغم عقب نشين~ی خ~ف~ت ب~ار . مورد مناقشه بود

جمھوری اس�می در پ~ذي~رش ت~واف~ق~ن~ام~ه م~وق~ت 
ژنو، امضاء اين قرارداد در اصل به م~ع~ن~ای ق~دم 
گذاشتن در راه دشواری بود که ھم اک~ن~ون نش~ان~ه 
ھای آن در آغاز نوشتن پي~ش ن~وي~س ت~ف~اھ~م ن~ام~ه 

 . نھايی نمود پيدا کرده است
پوشيده نيست ک~ه ج~م~ھ~وری اس~�م~ی ب~ا امض~اء 
توافق نامه موقت ژنو، عم� به طرح موضوع~ات 
مندرج در قطعنامه ھای ش~ورای ام~ن~ي~ت ن~ي~ز ت~ن 

نگرانی از وج~ود م~وش~ک ھ~ای ب~الس~ت~ي~ک~ی .  داد
جمھوری اس�می ب~ا ق~درت ح~م~ل ک~�ھ~ک ھ~ای 
اتمی، از جمله موارد من~درج در ق~ط~ع~ن~ام~ه ھ~ای 

ل~ذا، .  شورای امنيت عليه جمھوری اس�م~ی اس~ت
بر خ~�ف رون~د م~ذاک~رات دوره ھ~ای ق~ب~ل~ی ک~ه 
عمدتا  بر توافق روی موارد ک~ل~ی پ~رون~ده ھس~ت~ه 

ای ايران تاکيد داشت، در نشست چھارم ]زم ب~ود 
تا روی جزئی ترين موضوعات م~ورد اخ~ت~�ف، 
مذاکره و روی ت~ک ت~ک آن ھ~ا ت~واف~ق ص~ورت 

لذا، با شروع نشست چھارم، به رغم اي~ن~ک~ه . گيرد
 م~ورد ١٣خب~رگ~زاری ھ~ای خ~ارج~ی از وج~ود 

اخت�ف ن~ظ~ر در م~ذاک~رات خ~ب~ر دادن~د، ع~ب~اس 
ت~وان  ن~م~ی:  عراقچی در پايان مذاکرات تاکيد ک~رد

توان گفت ک~ه درب~اره  تعداد آنھا را تعيين کرد، می
 .  ھمه موضوعات اخت�ف وجود دارد

بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس�می در 
يک وضعيت کام� وخيم و نابسامان سياسی و 
اقتصادی مذاکرات ھسته ای و به دنبال آن 

ھيئت حاکمه .  قرارداد موقت ژنو را پذيرفت
ايران، با پذيرش توافق نامه ژنو، عم� به اولين 
عقب نشينی خفت بار خود در مقابل کشورھای 

اما، موانع حل نھايی بحران ھسته .   تن داد۵+١
ای جمھوری اس�می فراتر از آن است که تيم 

. مذاکره کنند ايران تا اين لحظه بدان تن داده است
 و به طور ۵+١روشن است که برای کشورھای 

اخص آمريکا، کشاندن جمھوری اس�می به پای 
ميز مذاکرات ھسته ای، نقطه آغاز و روزنه ای 

. برای تغيير سياست خارجی اين رژيم است
ورود به جزئی ترين موارد پرونده ھسته ای 
ايران از جمله موضوع موشک ھای دوربرد با 
قدرت حمل ک�ھک ھای اتمی يکی از گره گاه 

. ھای اصلی طرفين دعوا در روند مذاکرات است
به رغم اينکه جمھوری اس�می در سياست ک�ن 
خود اصل مذاکرات و حتا عقب نشينی در بحران 
ھسته ای را پذيرفته است، اما، موانع و مطالباتی 
که يکی پس از ديگری در روند مذاکرات ظاھر 
می شوند، الزاما خامنه ای و تيم مذاکره کننده ی 
ھسته ای ايران را به عقب نشينی و امتياز دادن 

ورود .  ھای بيشتری در قبال غرب ملزم می کند
در سراشيبی عقب نشينی و الزام امتياز دادن ھای 
بيشتر برای جلوگيری از شکست مذاکرات، يکی 
ديگر از معض�ت جمھوری اس�می و به طور 

موقعيتی که ھم .  اخص شخص خامنه ای است
اکنون جمھوری اس�می در آن قرار دارد، 

در چنين موقعيتی .  است"  ھمه يا ھيچ"وضعيت 
جمھوری اس�می يا بايد برای برون رفت از 
بحران اقتصادی موجود و گشايشی ھرچند اندک 
در خزانه خالی دولت با يک عقب نشينی کام� 
آشکار و امتياز دادن ھای بيشتر در مقابل 

 مذاکرات ھسته ای را ۵+١مطالبات کشورھای 
پيش ببرد و يا با ترک ميز مذاکره به شرايط پيش 
از مذاکرات ژنو و به تبع آن شرايط دشوارتر از 

تن .  قبل، ھمراه با تحريم ھای بيشتر باز گردد
دادن به عقب نشينی در مقابل مطالبات طرف 
مقابل، نه تنھا تيم مذاکره کننده دولت روحانی را 
با تشديد فشارھای سازمان يافته نيروھای رقيب و 
منتقد دولت مواجه می کند، بلکه خود خامنه ای 
را نيز در اقناع و جمع و جور کردن نيروھای 

 .  پيرامونی خود با مشک�ت جدی مواجه می کند
خامنه ای طی دوران و]يت خود؛ ھارترين 
نيروھای بسيجی، اط�عاتی، امنيتی و فرماندھان 

طی .  سپاه را پيرامون خود سازماندھی کرده است

اين سال ھا، بخشی از ھمين نيروھای به 
اصط�ح ذوب در و]يت، عم� در نھادھای 
سرکوبگر و بعضا در ارگان ھای امنيتی موازی 

نھادھا و نيروھايی .  با دولت سازماندھی شده اند
که با قرار گرفتن در يک موقعيت ويژه 
حکومتی، از رانت ھای بی حد و حصر سياسی 

مضافا .  و اقتصادی نيز برخوردار گشته اند
اينکه، خامنه ای استمرار و]يت خود را مديون 
قداره کشی ھمين نھادھا و نيروھای سازمان يافته 

اما، مشکل ولی ..  شده در پيرامون خود می داند
فقيه جمھوری اس�می در شرايط حساس کنونی 
اين است که، ھمين نيروھای به ظاھر ذوب در 
و]يت، نه تنھا مخالف روند کنونی مذاکرات 
ھسته ای ھستند، نه تنھا به تاکيدات مکرر خامنه 
ای مبنی بر ادامه مذاکرات و توصيه ھای او 
جھت حمايت از تيم مذاکره کننده ھسته ای وقعی 
نمی گذارند، بلکه تا آنجا که می توانند وقت و بی 
وقت با انجام ھمايش ھا و راھپيمايی در خيابان 

مشکل خامنه ای .  ھا، ساز خود را کوک می کنند
در اين است که برای تصميم گيری در مورد حل 
نھايی پرونده اتمی ايران که به معنای سرکشيدن 
کامل جام زھر اتمی است، چاره ای غير از اين 

 -ندارد که بر خ�ف اراده و منافع سياسی
اقتصادی ھمين ھارترين و ارتجاعی ترين 
نيروھای حکومتی دست پرورده خودش، تصميم 

اتخاذ چنين تصميمی، يکی ديگر از .  گيری کند
گره گاھھای خامنه ای در امر پيشبرد حل نھايی 

 . مذاکرات اتمی است
لذا، با توجه به مشک�ت موجود، خامنه ای تا 
اتخاذ تصميم نھايی مبنی بر عقب نشينی کامل در 

 و يا تصميم ۵+١مقابل مطالبات کشورھای 
گيری جھت ترک مذاکرات ھسته ای، ترجيح می 
دھد نسبت به نيروھای پيرامونی خودش که عمدتا 
مخالف و يا منتقد توافقنامه ژنو نيز ھستند، تا آنجا 
که ممکن است محتاط باشد و خود به صورت 

از .  مستقيم بر عملکرد تخريبی آنان نھيب نزند
اين نظر در مقطع کنونی، حرف ھای اصلی 
خامنه ای عمدتا از زبان مشاوران و پاره ای از 

سخنان .  نزديکان او در جامعه بازتاب داده شود
و]يتی مشاور خامنه ای در امور بين الملل، آنھم 
درست يک روز پيش از شروع مذاکرات دور 
چھارم، مبنی بر حمايت ھمه جانبه از تيم مذاکره 
کننده دولت روحانی ھمراه با نقد سياست ھسته 
ای سعيد جليلی مسئول تيم مذاکره کننده دولت 
احمدی نژاد و پس از آن ھشدار فيروز آبادی 
رئيس ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اس�می 
به منتقدين مذاکرات ھسته ای، نمونه ھايی از 
بيان مواضع خامنه ای در روند مذاکرات کنونی 

. ست، که توسط مشاوران او بازتاب داده می شود
فيروز آبادی پس از بن بست مذاکرات دور 
چھارم، در مراسم اعطای دانش نامه به دانش 
آموختگان دکترای عالی دفاع ملی ضمن دفاع 

ما "ھمه جانبه از دولت روحانی مبنی بر اينکه، 
بايد به اين رئيس جمھور افتخار کنيم و شکر 

، به منتقدين مذاکرات "گذار وجود ايشان باشيم
بعضی خبرھا :  اتمی نيز شديدا ھشدار داد و گفت

بی ارزش و تفرقه انگيز ھستند، بعضی ھا 
حتا رسانه ھايی .  شايعه، تھمت و بی مبنا ھستند

  ۶درصفحه 
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 بردارنيست"لخ والسا"جنبش کارگری ايران ھوشياراست و 

نه فقط بر استعداد و آمادگی )  ٩٣ارديبھشت 
دستی با اپوزيسيون  منصور اسانلو برای ھم

امپرياليستی و سقوط کامل در قعر چاه   -بورژوا
ارتجاع امپرياليستی صحه گذاشت، بلکه اين 

تر از گذشته از قوه به فعل  استعداد را جدی
 !درآورد

شو تلويزيونی را که با ھمکاری منصور اسانلو و 
فرامرز فروزنده مجری برنامه به اجرا درآمد، 

طور خ�صه اين بود که  ماجرا به. اند بسياری ديده
مجری برنامه مشغول گفتگو با منصور اسانلو در 
مورد مسائل کارگری و روز اول ماه مه بود که 
ناگھان مجری برای چند دقيقه برنامه را قطع 

سپس مجری و اسانلو روی صحنه ظاھر .  کند می
دھد که نادر  فروزنده به اسانلو مژده می.  شوند می

دورمانی صاحب شبکه تلويزيونی انديشه، درجا 
 ھزار د]ر کمک کرده است که تحت ١٠٠مبلغ 

يکی از رھبران "نظارت منصور اسانلو که 
، برای کارگرانی که به "جنبش کارگری است

ھای کارگری مصرف  اند و خانواده زندان افتاده
منصور اسانلو نيز از خوشحالی اشک شوق .  کند
" ھمبستگی ملی"ريزد و اين اقدام را نشانه  می
ديگرانی نيز از طريق تلفن برای .  خواند می

کنند تا در نھايت  کمک مالی اع�م آمادگی می
به کارگران ايران زير "  برای کمک"صندوقی 

فرد مورد اعتماد "نظر منصور اسانلو که 
و گردانندگان آن است، ايجاد "  تلويزيون انديشه

جالب اين است که فرامرز فروزنده، تا !  گردد
پايان برنامه چند بار اع�م کرد که اين موضوع 

آنکه ھنوز  ريزی نشده است و بی از قبل برنامه
اندرکاران تلويزيون انديشه،  کسی گفته باشد دست
اند، او  ای را تدارک ديده از قبل چنين برنامه

اصرار داشت که ھيچ نقشه قبلی برای اجرای اين 
 !شو، در کار نبوده است

چه که در اين برنامه گذشت اما نشان از  تمام آن
ريزی شده  يک ت�ش ھماھنگ و برنامه

ست برای  امپرياليستی  -اپوزيسيون بورژوا
خريدن فعا]ن کارگری، به ھدف نفوذ در جنبش 
کارگری و استفاده ابزاری از آن در راستای 

در طی اين برنامه !  تحقق اھداف طبقاتی خويش
ھا و موضوعات بسيار زيادی خواه  البته حرف

توسط فروزنده مجری برنامه و خواه منصور 
برنامه مطرح شد که پرداختن به "  مھمان"اسانلو 
برای .  ھا از حوصله اين مقاله خارج است تمام آن

ھای رسوا، تنھا  بردن به ماھيت اين ت�ش پی
 .ست اشاره به چند مورد کافی

فرامرز فروزنده، ھر جا می خواست جايگاه 
اسانلو را به عنوان يک عنصر مورد اعتماد 
بورژوازی روشن سازد، چون يک مجری 

ای عمل کرد، او اما ھنگام درآوردن ادای  حرفه
العاده ناشی بود و  داری از کارگران، فوق طرف
 عمل کرد که البته غيراز اين ھم  ناشيانه

مجری برنامه که به استناد .  توانست باشد نمی

بخوان سرمايه   -مالی  صدھزار د]ر کمک
درپی  صاحب تلويزيون انديشه، پی  -ريز شده پيش
گفت کارگران ايران بعد از اين تنھا نيستند و  می

داران و ثروتمندان ايرانی ھم  کرد سرمايه ادعا می
اند به زن و بچه کارگران  ھا ھستند و آماده با آن

بدھند، تاکيد زيادی "  زکات"زندانی کمک کنند و 
بر اين موضوع داشت که کارگران ايران 

که "!  حداقل زندگی"خواھند جز  چيز نمی ھيچ
نظر از کارگر  صرف!  گونه نيست البته اين

دوستی مشمئزکننده کارگزار سرمايه و نگاه 
تحقيرآميزوی به کارگران اما کارگران ايران فقط 

حداقل زندگی .  خواھند را نمی"  حداقل زندگی"
وبسياربيشترو بھتر از حداقل زندگی را 

طبقه کارگر که آفريننده ھمه کا]ھا و .  خواھند می
  ست که امثال فروزنده نيز از آن بھره ھايی نعمت

کنند، خواھان يک  برند و آن را مصرف می می
ست،خواھان آزادی وبرابری و  زندگی انسانی
ست، خواھان پايان ظلم و ستم   قدرت سياسی

افتادن نظام وارونه  واستثمار و بر
و البته ھر کس که بخواھد !  ست داری سرمايه

حداقل " به  فقطخواست طبقه کارگر ايران را
محدود کند، سابقه کارگری داشته باشد يا "  زندگی

بگير مستقيم  نداشته باشد مامور و حقوق
طورغير مستقيم اھداف آن  بورژوازی باشد يا به

را دنبال کند، صاف و ساده خواھان ادامه وضع 
موجوداست، خواھان استثمار و بردگی 

ست، ابزاردست طبقه سرمايه دار و دشمن   مزدی
 .طبقه کارگر است

از کارگر دوستی تصنعی مجری برنامه که 
بگذريم او اما نتوانست تمام نيات واقعی 

ريزان و بورژواھای سخاوتمند درپس اين  برنامه
ای از  ای، فقط شمه سخاوتمند را پنھان کند و شمه

مجری برنامه پس از اظھار !  آن را برم� ساخت
اين نکته که کارگرانی که در اول ماه مه 

خواستند که اين ھم  بازداشت شدند فقط سنديکا می
داری امری معمول و پذيرفته  در نظام سرمايه

شده است، در اھميت و نقش سنديکا به مضمون 
کند و  سنديکا دردھا را کاناليزه میچنين گفت؛ 

اگر چنين نھادھايی برای مھار راديکاليسم 
گاه کسی جلودار  جنبش کارگری ايجاد نشود، آن

. شورش کارگران، فقرا و گرسنگان نخواھد بود
داران ھشدار  مجری برنامه سپس به سرمايه

ھا  دھد موضوع را دريابند و تا دير نشده آستين می
را برای کنترل جنبش کارگری با] بزنند وگرنه 

چيز از کنترل بورژوازی خارج خواھد شد و  ھمه
فرامرز فروزنده !  ھوا خواھد رفت دودمانش به

خواھد، از صاحب  داران می درپی از سرمايه پی
جنبش "ھای خود  تلويزيون انديشه بياموزند با پول

پا کنند و کنترل جنبش کارگری را  به"  ھمبستگی
که اکنون  در دست خود گيرند خصوصا آن

منصور اسانلوی زندان رفته و شکنجه شده و 
مورد اعتماد سرمايه نيز آمادگی خود را برای 

. ايفای نقش اول در اين سناريو اع�م کرده است

داران را  کند سرمايه مجری برنامه سعی می
ھا  آن"  کمک مالی"متوجه اين واقعيت سازد که 

به کارگران، در اصل کمک به خودشان و برای 
 .حفط منافع خودشان است
ھرچقدر ھم "  صدايی ھم"سخنان مجری برنامه 

که افشاء کننده اصل ماجراست، اما بر او که 
 است َحَرجی  مجری برنامه و کارگزار سرمايه

بازيگر اصلی اين سناريو اما منصور .  نيست
 !اسانلوست که تا ته خط سرمايه رفت

ھای  ھای جريان اسانلو که غرق در بده بستان
الحال شده است، با اظھار  بورژوائی و معلوم

شعف و خوشحالی از صدھزار د]ر اھدائی 
خواند و "  ھمبستگی ملی"سرمايه، آن را نشانه 

چنين اظھار اميدواری کرد که اين 
در تفکر )  ست  منظور وی نگاه فراطبقاتی"(روند"
ايجاد شود تا وسيله عبور از "  ايرانيان"

چنين مژده داد  اسانلو ھم.  ديکتاتوری فراھم گردد
زمان شکستن ديکتاتوری "که با اين اقدام، 

منصور اسانلو که از اعتماد ".  نزديک شده است
سرمايه و تنی چند از کسانی که با تلفن به وی 

کردند، غرق در رؤياھای نوع لخ  ابراز ع�قه می
" تشکر"به خودش "  اعتماد ملی"والسائی، از 

" جنبش ھمبستگی"کرد و پنھان نساخت که در 
ھای صدھزار د]ری  وی که قرار است با پول

ھای  اھدائی سرمايه ايجاد شود، انواع جريان
طلب،  خواه، سلطنت بورژوايی، جمھوری

طلب و نيروھای سبز و غيرسبز درون يا  اص�ح
بيرون نظام حتا از نوع فائزه رفسنجانی نيز 
حضور خواھند داشت تا به اتفاق ھم برای نجات 

آباد و  ايرانی "  کشور از ديکتاتوری و ايجاد
، البته به کمک جنبش کارگری تحت ھدايت "آزاد

 .اسانلو، ت�ش کنند
العاده تحت  منصور اسانلو در ھمان حال که فوق

صاحب تلويزيون انديشه قرار "  انسانيت"تاثير 
  گرفته و مفتون د]رھای اھدائی وی شده بود، به

دارانی امثال فرھاد  ی سرمايه  ناگاه، نگاه غيربسته
انسانيت "گويد  کند و می دورمانی را کشف می

او "  تواند عمل کند فراتر از نگاه بسته طبقاتی می
" شرافت انسانی"مدعی شد که در اين ماجرا، 

! دار را به ھم پيوند داده است کارگر و سرمايه
جا که اين برنامه تلويزيونی  منصور اسانلو تا آن

پرده پيرامون  داد نه فقط صريح و بی اجازه می
آشتی طبقات به موعظه پرداخت، بلکه از 
کارگران نيز دعوت کرد به بورژوازی اعتماد 

اسانلو ياد پدرش افتاد که به وی گفته بود .  کنند
 "! ھر کسی از پولش گذشت به او اعتماد کن"

ای  تجربه البته که منصور اسانلو جوان خام و بی
ھا به چه منظوری به  نيست که نداند اين پول

بسيار بسيار بعيد است که او !  شود ايشان اھدا می
نداند سرمايه، ھم امروز در جمھوری اس�می و 
ھم در نبود جمھوری اس�می، خواھان شرايط 

دردسر است، خواھان کارگر مطيع با  امن و بی

١از صفحه   

١٠درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٣از صفحه   

زنان و کار در ايران 
 )قسمت سوم(

ھزار تومان است، اين ميزان دستمزد نيز در 
ست که مشارکت کارگر در توليد معدن  صورتی

 ٣٠٠در سطح مشخصی باشد وگرنه دستمزد پايه 
 .ھزار تومان است

 
 :ھای کوچک کارگاه

ھای کمتر از ده کارگر از  از زمانی که کارگاه
قانون کار توسط دولت خاتمی خارج شدند، 

ھا بسيار  وضعيت اشتغال زنان در اين کارگاه
تر شد و به سرنوشت کارگران زن در  وخيم

بحران .   نفر دچار شدند۵ھای کمتر از  کارگاه
اقتصادی و نرخ با]ی بيکاری در کنار گسترش 

زنی کارگران، بويژه  فقر، باعث شد تا قدرت چانه
کارگران زن در برابر کارفرمايان کاھش يابد و 

ھای کوچک زير ده نفر به  اين بويژه در کارگاه
ای که ھم  گونه يک امر ھمگانی تبديل گرديد، به

طور متوسط دستمزد کارگران زن در  اکنون به
ھا گاه حتا از نصف ميزان مقرر در  اين کارگاه

در گزارش .  قانون کار نيز کمتر است
خبرگزاری ايسنا و براساس برآوردھای سازمان 
تامين اجتماعی آمده است که کارگران زن در 
اغلب موارد با نيمی از دستمزد مردان به کار 

ھا ساعت قانونی  در اين کارگاه.  شوند گرفته می
کار نيز رعايت نشده و کارگران زن اغلب 

 ۴۴( ساعت در روز ٨مجبور به کار بيش از 
 .باشند می) ساعت در ھفته

زير ده (ھای کوچک  از تعداد زنانی که در کارگاه
کار ھستند آماری منتشر نشده  مشغول به)  نفر

است اما با توجه به تعداد زنان شاغل در ديگر 
ھای صنعتی و مجموعه کارگران زن در  رشته

 نفر آمار مرکز آمار ٧٨۵/  ١٩٠(بخش صنعت 
توان با اطمينان گفت که  ، می)٩٢ايران در سال 

ھا  بيشترين تعداد زنان کارگر در اين کارگاه
 .کار ھستند مشغول به

يکی از علل مھمی که باعث شده تا بيشترين زنان 
کار شوند،  ھا مشغول به کارگر در اين کارگاه

ھمانا بحران اقتصادی و نرخ با]ی بيکاری 
در چنين شرايطی کارفرمايان در .  باشد می

ھای زير ده نفر با توجه به عرضه با]ی  کارگاه
ھا از اجرای  که اين کارگاه نيروی کار و اين

اند، قدرت  برخی از مواد قانون کار معاف شده
زنی کارفرمايان بر سر دستمزد بويژه با  چانه

زنان که حتا نرخ رسمی بيکاری بيانگر دو برابر 
بودن نرخ بيکاری در ميان زنان است، افزايش 

اين نکته نيز نبايد فراموش شود که .  يافته است
بازرسان وزارت کار تقريبا ھيچ کنترلی بر اين 

تر دست  ھا نداشته و به بيان دقيق گونه کارگاه
کارفرمايان برای ھرگونه اجحافی در حق 

 .کارگران باز است
ھا  تضييع حقوق کارگران زن در اين کارگاه

ست که حتا کارگزاران رژيم در امور  حدی به
کارگری نيز بارھا مجبور به اعتراف به آن 

به دليل شرايط موجود، ترس زنان کارگر .  اند شده
از اخراج و نياز مالی شديد به کار، قدرت 

 اين بخش از زنان کارگر به شدت  مبارزاتی
کاھش يافته و با ھرگونه اعتراضی در معرض 

به ھمين دليل زنان کارگر .  گيرند اخراج قرار می
ھرگونه اجحافی از  ھا در عمل به در اين کارگاه

 .دھند سوی کارفرمايان تن می
خانه "در ھمين رابطه صادقی از اعضای 

استثمار کارگران زن افزايش : "گويد می"  کارگر

 . کنند وضعيت بھتری دارند کوچک کار می
شان با  اين کارگران جدا از مشک�ت مشترک

کارگران مرد مانند نوع قراردادھا، دستمزد 
ناچيز و ساعات کار زياد، مشک�ت خاص 
خودشان را ھم دارند که آن ھم به دليل در نظر 

از جمله بھداشت (نگرفتن مشک�ت خاص زنان 
و عدم )  در محيط کار، بارداری و مھد کودک

. ھزينه کردن کارفرما برای اين موارد است
ھا و  که اين کارگاه رغم آن کارفرمايان به

کارخانجات تحت پوشش قانون کار ھستند، اما با 
ای برای   ھزينه اين وجود حاضر به پرداخت ھيچ

کارگران زن در موارد با] نيستند و به ھمين 
دليل و با سوءاستفاده از بحران اقتصادی و صف 

ھم با حداقل دستمزد حتا  طو]نی متقاضيان کار آن
ھايی که مديران  در ميان مردان، در اولين موج

دست به تعديل   -ھای مختلف  و با بھانه  –کارخانه 
زنند، زنان کارگر در صف اول  نيروی کار می

در اين بخش مانند .  گيرند اخراج قرار می
ھای  کارگران مرد، زنانی که توسط شرکت

شوند از  کار گرفته می پيمانی در کارخانجات به
تری نسبت به کارگران زنی که  موقعيت ضعيف

 . دارای قرارداد رسمی ھستند، برخوردارند
طور که در با] آمد،  در ھر صورت ھمان

ترين مشک�ت کارگران زن در اين بخش  عمده
مانند کارگران مرد نداشتن تشکل، دستمزدھای 
ناچيز، عدم امنيت شغلی، عدم امنيت در محيط 

و ساعات زياد کار )  حوادث ناشی از کار(کار 
ھم اکنون حداقل دستمزد کارگران تنھا .  باشد می

يک پنجم و در نھايت يک چھارم خط فقر است و 
ست که به کارگران زن به دليل  اين در حالی

شود،  که سرپرست خانوار مرد محسوب می اين
گيرد و در  برخی از مزايای شغلی تعلق نمی

باشد  شان کمتر از کارگران مرد می نتيجه دريافتی
و اين جدا از اين است که کارگران زن عموما در 

مراتب  برابر کار برابر با مردان، از دستمزد به
 .کمتری نسبت به مردان برخوردار ھستند

خانه کارگر غرب "ی دبير اجرايی  به گفته 
داران قوانين   درصد سرمايه١٠، تنھا "تھران

اشتغال زنان را اجرا کرده و در اکثر موارد 
دستمزد کارگران زن از ھمکاران مردشان کمتر 

ھا به طور کامل پرداخت  بوده و حق بيمه آن
اتحاديه زنان "سيما اصغری رئيس .  شود نمی

که يک تشکل "  کارگر استان آذربايجان شرقی
غيرمستقل کارگری و وابسته به حاکميت است، 

"گويد در اين رابطه می در بازار کار، : 
ھای خصوصی، زنان از  خصوص شرکت به

اند و  مزايای قانون کار از جمله حق او]د محروم
 ".کنند فقط به دستمزد پايه بسنده می

 شاغل اين ٨١٢٩٣در بخش معدن نيز از مجموع 
 نفر زن بودند که از اين تعداد ١٣۵۶بخش، تعداد 

 نفر استخراج سنگ ٩١( نفر در بخش توليد ٢٠٧
و )   نفر استخراج سنگ، شن و ماسه٧۵مس و 

در اين بخش .  باشند بقيه در بخش غيرتوليدی می
ھای اخير مديريت توليد يکی از  نيز در سال

ی يک زن  معادن واقع در استان کرمان، برعھده
 .مھندس معدن گذاشته شده است

انگيز است  وضعيت کارگران معدن بسيار اسف
ھم از نظر ساعات کاری، ھم از نظر دستمزد و 

برای مثال در معدن .  ھم از ساير مزايا و حقوق
سنگ پودنه که در اسفندماه سال گذشته و در  ذغال

 نفر ديگر ۶ کارگر کشته و ٣طی انفجاری 
 ۶۵٠ تا ۶٠٠زخمی شدند، دستمزدشان حداکثر 

 درصد در ۵٩باشند که از اين ميان حدود  می
 درصد در بخش غيرتوليدی ۴١بخش توليدی و 

 .کار مشغول ھستند به
ھای  در مقايسه با تعداد شاغ�ن زن در کارگاه

 نفر به با]، تعداد زنان در حالی که ١٠صنعتی 
 نفر بود، شاھد ٧۶٧٠٠ برابر با ٨١در سال 

 ٩٠ ھزار نفر در سال ١٢۴افزايش اين تعداد به 
البته تعداد شاغلين در اين بخش از سال .  ھستيم

 ھزار نفر رسيده بود، با اندکی ١٢٧ که به ٨٨
اگرچه از کل شاغلين .  کاھش روبرو بوده است
 کاسته شده، اما اين ٨٨زن نيز نسبت به سال 

کاھش در تعداد شاغلين زن در بخش توليدی بوده 
و در زنان شاغل در بخش غيرتوليدی ما شاھد 

 .باشيم افزايش تعداد زنان می
زنان شاغل در اين بخش بويژه در توليد پوشاک، 
منسوجات، مواد غذايی و آشاميدنی، شيميايی و 
دارويی، توليد محصو]ت الکتريکی و مانند آن 

 ١٠ھای صنعتی  حضور دارند و حتا در کارگاه
ھا در توليد پوشاک بيشتر از  نفر به با] تعداد آن

 .مردان است
عنوان نمونه در شرکت کروز که  يا به
ترين قطعه ساز الکتريکی در ايران است،  بزرگ

 درصد کارگران در قسمت توليد زن ٨٠بيش از 
 . باشند می

چون  ھای صنعتی ھم اما در برخی از رشته
خودروسازی يا فلزات، حضور زنان بيشتر در 

باشد، اگر چه در تمام  رده مشاغل غيرتوليدی می
ھا زنان به صورت محدودی در بخش  اين رشته

چنين در برخی  زنان ھم.  توليد نيز حضور دارند
از واحدھای صنعتی در مشاغل فنی سخت و حتا 

کار  ھای شب کارخانجات مشغول به در شيفت
ھستند، اما با اين وجود نسبت به مردان از 

 .باشند دستمزد کمتری برخوردار می
چنين، از مجموع تعداد زنان شاغل در صنعت  ھم

 نفر و در ٧٧٢۴ نفر ١٠ھای با]ی  در کارگاه
عنوان   نفر به۶۴٢٠ نفر به با] ۵٠ھای  کارخانه

مھندس مشغول به کار ھستند که در مجموع 
 درصد زنان شاغل در صنعت را ۵/  ۵حدود 

 .شود شامل می
 نفر، صنايع ۴٨٠٠٠صنايع غذايی و آشاميدنی با 

 نفر، منسوجات ۴٠٠٠٠شيميايی و دارويی 
 نفر، محصو]ت کانی غير فلزی ٢٠٠٠٠
 نفر، ١١٠٠٠ نفر، تجھيزات الکتريکی ١٧٠٠٠

آ]ت   نفر، ماشين١۵۶٠٠وسايل نقليه موتوری 
ھزار نفر، محصو]ت ]ستيکی و پ�ستيکی  ١١

 ۵٠٠٠ نفر، وسايل و تجھيزات پزشکی ١١٠٠٠
 نفر، راديو و ۴٠٠٠نفر، وسايل خانگی 

 نفر و توليد کاغذ و محصو]ت ٣١٠٠تلويزيون 
 نفر بيشترين تعداد کارگران زن ۵٠٠٠کاغذی با 

 .اند در صنايع را به خود اختصاص داده
در مجموع زنان شاغل در صنايع نسبت به ديگر 
کارگران زن از موقعيت بھتری برخوردار بوده 

شان به واسطه حضور در  رغم مشک�ت و به
کاری بزرگتر از قدرت مبارزاتی و  ھای محيط
يابی بيشتری نيز برخوردارند و به ھمين  تشکل

دليل است که از نظر دستمزد نسبت به وضعيت 
  ٩درصفحه ھای  بسيار وخيم کارگران زن که در کارگاه



 ۵ ۶٧٠ شماره  ٩٣نيمه اول خرداد     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 شکستن ماشين دولتی، محال است شکستن بوروکراسی، درھم ھم بدون در

اما آيا اقدام کمون پاريس و پرولتاريا .  شکسته شد
در ھمين حد خ�صه شد؟ اص� کمون چه بود که 

الغاء ارتش دائمی و جانشين کردن آن "از قدرت 
 .برخوردار گرديد" با مردم مسلح

شکستن و انح�ل  ھم کمون نھادی بود که با در
بوروکراسی .  بوروکراسی، شکل گرفته بود

چيست؟ دستگاھی پيچيده و تو در تو از 
ھا و موسساتی که با يک ارتش بزرگ از  سازمان

کارمندان و مقامات غير انتخابی مبتنی برسلسله 
مراتب و تقسيم کار تخصصی، تبعيت از مافوق 

ھای ک�ن به جسب  انتصابی، حقوق و پاداش
جايگاه در اين سلسله مراتب، با امتيازاتی ويژه و 
موقعيتی ممتاز، سازمان يافته است که کارکردھا 

کند، کشور را  و وظايف مھم دولت را تنظيم می
ھای طبقه حاکم را پيش  مديريت می نمايد، سياست

برد، استثمار را در سطح کشوری سازمان  می
اين .  کند دھد و از نظم موجود پاسداری می می

ھا  دستگاه که جدا از مردم و در با]ی سر آن
قرار گرفته، ھرگونه ابتکار عمل را از توده 
مردم برای حاکم شدن بر سرنوشت خود، سلب 

کارگران پاريسی با انق�ب خود اين .  کند می
دستگاه را درھم شکستند و دستگاه جديدی به نام 

 .کمون برپا کردند
کمون از مشاوران شھری که با رای عمومی "

شدند،  مردم در نواحی گوناگون شھر برگزيده می
ای پاسخگو  اين افراد در ھر لحظه.  شد تشکيل می

اکثريت اين .  بودند و مقام شان پس گرفتنی بود
اعضا البته از کارگران يا از نمايندگان سرشناس 

بايست نه يک اندام  کمون می.  طبقه کارگر بودند
پارلمانی، بلکه يک ھيات اجرايی و عمل کننده، 

. يعنی اجرايی و قانونگذار در عين حال باشد
اش محروم  نيروی انتظامی از عناوين سياسی

گرديد و تبديل به ابزاری در دست کمون شد، 
توانست  ابزاری پاسخگو که در ھر لحظه می

در مورد تمامی .  اش را از دست بدھد مقام
ھای خدمات اداری نيز به  کارکنان ھمه شاخه

کار عمومی در خدمت .  ھمين سان عمل شد
بايست با مزدی  دستگاه اداری کاری بود که می
ھای  گيری رشوه.  معادل مزد کارگری انجام گيرد

مرسوم ومداخل معمول مقامات عالی دولتی، 
ھمراه با خود اين گونه مقامات از بين 

(رفتند ترجمه باقر   –جنگ داخلی در فرانسه " 
 ). پرھام

در مورد قضات نيز بر ھمين منوال، انتخابی، 
کمون ابزار معنوی .  گرفتنی شدند پاسخگو و پس

سرکوب را نيز بر انداخت و اقدامات ديگری را 
 . نيز به مرحله اجرا درآورد

اگر پرولتاريای پاريس بوروکراسی را در ھم 
نشکسته بود، اگر به جای آن، نھادی را قرار 
نداده بود که تمام مقامات و کارمندان آن از با] تا 
پايين انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل باشند و 
در ازای کار عمومی در خدمت وظائف اداری، 
مزدی معادل مزد کارگر پرداخت گردد، و اگر 

شد  به جدايی قانونگذاری و اجرا پايان داده نمی
بود نيروی مسلح جدا از  ،کمون ھرگز قادر نمی

 .مردم را ملغا و منحل سازد
معنا و مسخره است که کسی از  بنابر اين بسی بی

شکستن ماشين دولتی سخن بگويد، اما  ھم در

در اساس، اين انھدام ماشين دولتی بورژوائی، 
نيروھای مسلح شکستن و به دور ريختن  ھم در

ای جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و  حرفه
شکستن و انح�ل  ھم ، اما درمافوق مردم است

ھا، مسکوت  بوروکراسی در نگرش اين سازمان
شود که نيروھای مسلح  پذيرفته می.  ماند می

رنگارنگ جمھوری اس�می بايد درھم شکسته 
" تسليح عمومی مردم"شوند و منحل گردند، 

ھا گردد، اما ک�می در مورد  جايگزين آن
شکستن و انح�ل بوروکراسی گفته  ھم در

شکستن ماشين دولتی  ھم شود، اما نام آن را در نمی
شکستن ماشين  ھم در واقعيت، اين، در.  گذارند می

دولتی بورژوايی نيست، بلکه تقليل دادن مسئله به 
. ست ھای بورژوايی ميليشيای دوران انق�ب

تواند در ھم شکسته شود و طبقه  ماشين دولتی نمی
که  تواند حکومت کند، مگر آن کارگر نمی

از .  بوروکراسی نيز درھم شکسته و ملغا گردد
اين روست که مارکس، انگلس و لنين، در ھم 

را "  نظامی  –دستگاه بوروکراتيک "شکستن 
بردند  شکستن ماشين دولتی به کار می ھم معادل در

 ".دستگاه نظامی"شکستن  ھم و نه فقط در
وجود يک چنين ديدگاه انحرافی در جنبش که لغو 

شکستن  ھم و انح�ل بوروکراسی را از مقوله در
کند، نشان  ماشين دولتی بورژوايی حذف می

دھد که در جنبش کمونيستی ما، حتا بر سر  می
رسد، اتفاق نظر  مسائلی که چنين به نظر می

شکستن  ھم وجود دارد، از جمله ضرورت در
ماشين دولتی بورژوايی، چه اخت�فات جدی 
وجود دارد و چرا به رغم اين که در ظاھر، 

رسند، اين ھمه  مواضع شبيه يکديگر به نظر می
 .ماند نتيجه می ت�ش برای نزديکی و وحدت بی

ھای  بنابر اين ضروريست که با وجود بحث
مکرری که از سوی سازمان ما بر سر درک 
درست از حکومت کارگری و ضرورت 

نظامی،   –شکستن ماشين بوروکراتيک  ھم در
صورت گرفته، اين مسئله بار ديگر در اين 

ھای مارکس مورد بحث  نوشته با استناد به نوشته
 .قرار گيرد

ھا، اثر برجسته مارکس، جنگ  ھمه مارکسيست
اند، مارکس در اين  داخلی در فرانسه را خوانده

اثر که يک جمعبندی جامع از کمون پاريس 
آوردھای يک حکومت کارگری را به  است، دست

مارکس .  دھد اش توضيح می رغم عمر کوتاه
شکستن  ھم آورد کمون پاريس را در ترين دست مھم

دولت بورژوايی، انح�ل و الغای نيروھای مسلح 
جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم 

داند که به جای آن دستگاھی را بنا نھاد که  می
 .ديگر دولت به معنای اخص کلمه نبود

اما کمون پاريس، چگونه اين کار بزرگ را 
 عملی کرد؟ 
 :نويسد مارکس می

نخستين فرمان کمون در مورد الغاء ارتش "
". دائمی و جانشين کردن آن با مردم مسلح بود

طريق، يک پايه اصلی ماشين دولتی  کمون بدين
دستگاھی که جدا از .  را با اين اقدام ويران کرد

ھا قرار دارد و وظيفه و  مردم و بر فراز سر آن
اش سرکوب کارگران، در انقياد نگھداشتن  رسالت

ھای زحمتکش، حراست از منافع طبقه  توده
ست، در ھم  داری دار و حفظ نظم سرمايه سرمايه

شکستن  شکستن بوروکراسی، درھم ھم بدون در
 ماشين دولتی، محال است

تواند  ويژه حائز اھميت که می يکی از مسائل به
در شرايط پراکندگی جنبش کمونيستی، نقش 

ھا و غلبه بر  گيری وحدت مھمی در شکل
پراکندگی ايفا کند، توافق نظری و عملی بر 

ای راديکال برای سرنگونی جمھوری  سرمبارزه
اس�می و برقراری يک حکومت کارگری 

رسد که  نظر می در ظاھر چنين به.  درايران است
. بر سر اين مسئله نقطه نظر واحدی وجود دارد

توان يافت که  کمتر سازمان، گروه و فردی را می
خود را مارکسيست و کمونيست بداند، اما 
ضرورت مبارزه برای سرنگونی جمھوری 
اس�می وبرقراری حکومت کارگری را انکار 

ھای  پس اشکال کار در کجاست و چرا ت�ش.  کند
متعدد برای نزديکی و وحدت در جنبش 

رسد؟ يکی از د]ئل آن  کمونيستی به نتيجه نمی
اخت�ف نظرھای جدی است که در پشت اين 

در ظاھر، .   نظرھای ظاھری نھفته است اتفاق
اند، اما ھمين که  ھمه طرفدار حکومت کارگری

سئوال شود حکومت کارگری چيست؟  اخت�فات 
دھد و اين اخت�ف قبل از ھر  خود را نشان می

چيز خود را در برخورد به دولت بورژوايی 
تواند  آيا طبقه کارگر می.  دھد موجود نشان می

دست آورد و حکومت  قدرت سياسی را به
کارگری بر پا گردد، بدون اين که دولت 
بورژوايی را به کلی در ھم بشکند؟ تجربه ]اقل 
دو انق�ب کارگری کمون پاريس و انق�ب 
کارگری روسيه در عمل نشان داد که شرط 
نخستين استقرار ھر حکومت کارگری 

مارکس .  شکستن ماشين دولتی موجود است ھم در
حتا قبل از کمون پاريس، در يک جمعبندی از 

ويژه انق�ب فرانسه   اروپايی به١٨۴٨ھای  انق�ب
به اين نتيجه رسيد که ديگر مثل گذشته دستگاه 

نظامی، يعنی اساس دولت   –بوروکراتيک 
موجود، از يک دست به دست ديگر منتقل 

او .  نخواھد شد، بلکه در ھم شکسته خواھد شد
ھمچنين اص�ح مھمی را که در مقدمه مشترک با 

 در مانيفست حزب کمونيست ١٨٧٢انگلس در 
تواند  طبقه کارگر نمی"]زم ديد، اين بود که 

صاف و ساده ماشين دولتی حاضر و آماده را 
تصاحب کند و آن را برای تحقق اھداف خود 

تا چه حد در مورد اين مسئله توافق ".  کار گيرد به
 وجود دارد؟ 

رسد که به جز يک گرايش بسيار  نظر می چنين به
ای که بر اين باور است برخی نھادھای  حاشيه

اصط�ح دمکراتيک دولت بورژوايی را بايد  به
حفظ کرد و مدافع مجلس موسسان بورژوايی و 

دمکراسی "ای از نمونه  سروته ھای بی طرح
است که متکی به ھيچ تجربه کارگری "  مشارکتی

نيست، اکثريت بسيار بزرگ جرياناتی که خود را 
نامند، بر اين باورند  مارکسيست و کمونيست می

که برای استقرار حکومت کارگری، ماشين 
. دولتی بورژوايی بايد به کلی در ھم شکسته شود

ھا، در  با اين ھمه ھنوز در ميان برخی سازمان
شکستن ماشين دولتی به چه  ھم مورد اين که در

رغم اين که  به.  معناست، ابھاماتی وجود دارد
ھای مارکس،  ھای کارگری و نوشته تجربه انق�ب

اند که  انگلس و لنين با وضوح تمام توضيح داده
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 شکستن بوروکراسی،  ھم بدون در
 شکستن ماشين دولتی، محال است درھم

" انھدام"شکستن و  ھم اگر جز اين باشد يعنی در
ماشين دولتی بورژوايی در انح�ل نيروھای 

چه  مسلح و مسلح کردن مردم خ�صه شود و آن
که حائز اھميت جدی برای استقرار يک حکومت 
کارگری و استقرار سوسياليسم است، يعنی 

شکستن بوروکراسی به طاق نسيان سپرده  ھم در
شود، در آن صورت بعيد نيست که مالکيت 
دولتی بر بخشی از وسايل توليد ھم، مالکيت 
اجتماعی بر وسايل توليد قلمداد شود و يا بھتر 

 .بگوييم، جا زده شود
در ايران نيز اگر قرار است که طبقه کارگر 
جمھوری اس�می را سرنگون و بورژوازی را 
از قدرت به زير بکشد، اگر قرار است حکومت 
کارگری برقرار گردد و گذار به سوسياليسم و 
لغو مالکيت خصوصی انجام بگيرد، طبقه کارگر 

شکستن  ھم راه ديگری جز اين ندارد که با در
نظامی ماشين دولتی،   –دستگاه بوروکراتيک 

ھمان نوع دولتی را احيا و مستقر سازد که کمون 
از .  پاريس و انق�ب کارگری روسيه ايجاد نمودند

در )  اقليت(ھمين روست که سازمان فدائيان 
 :برنامه خود به صراحت اع�م کرده است

ترين شکل آن  دولت بورژوايی که دمکراتيک
جمھوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس 
موسسان قرار گرفته است، ابزار ستمگری و 

دار برای اسارت طبقه  سرکوب طبقه سرمايه
تواند وسيله رھايی پرولتاريا  کارگر است، لذا نمی

طبقه کارگر بايد اين دستگاه دولتی را در .  باشد
ھم شکند و به جای آن دولت شورايی و حکومت 

 .شورايی را مستقر سازد
در اينجا اعمال حاکميت مستقيم و ب�واسطه 

ھا جايگزين بوروکراسی، ارتش، پليس و  توده
کليه نيروھای مسلح حرفه ای مجزا از مردم، می 
گردد، سيستم انتصابی مقامات به کلی بر می افتد 
و کليه مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذيل، 

 .انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل می باشند
 :از اين رو در حکومت شورائی

ارتش، سپاه، نيروھای انتظامی، بسيج و کليه 
ای مجزا از مردم منحل  نيروھای مسلح حرفه

خواھند شد و تسليح عمومی توده ای تحت اتوريته 
 .شوراھا، جايگزين آنھا خواھد گرديد

تمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواھد شد و 
ھا از طريق  اعمال حاکميت مستقيم توده

شوراھايی که به مثابه نھادھای مقننه و مجريه 
 .کنند، برقرار خواھد شد ھر دو عمل می

سيستم انتصابی مقامات برخواھد افتاد و کليه 
مناصب و مقامات نه فقط انتخابی بلکه ھر لحظه 

انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل  که اکثريت 
تمام مقامات، بدون استثناء، .  عزل خواھند بود

حقوقی برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماھر 
 .دريافت خواھند کرد

گردد و قضات نيز  سيستم قضائی کنونی منحل می
 .انتخابی و قابل عزل می شوند

در دولت شورائی، دين از دولت و مدارس به 
 .گردد طور کامل جدا می

ترين ارگان دولت شورائی، کنگره سراسری  عالی
شوراھای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شھر 

 .و روستا است
 
 

ھای  شکستن و انح�ل ارگان ھم اش فقط در مسئله
 . نظامی دولت باشد و نه بوروکراسی

در انق�ب کارگری روسيه نيز شوراھا ھمان 
دولتی را احيا کردند که کمون پاريس آن را ايجاد 

چه که در دستور کار  در اينجا نيز آن.  نمود
پرولتاريای روسيه برای ايجاد يک دولت نوع 

شکستن دستگاه  ھم نوين قرار گرفت، در
اين که .  نظامی ماشين دولتی بود  –بوروکراتيک 

انق�ب سوسياليستی کارگران روسيه بعدھا 
شکست خورد، از اھميت اقدام سترگ کارگران 

شکستن ماشين  چون پاريس برای درھم روسيه ھم
دولتی، برای استقرار حکومت کارگری و گذار 

دھد که  بالعکس نشان می.  کاھد به سوسياليسم نمی
احياء بوروکراسی، يکی از عوامل موثر در 

 .شکست اين انق�ب بزرگ قرن بيستم بود
شکستن  ھم اما از زاويه ديگر نيز بايد بر مسئله در

بوروکراسی و مقابله با آن در يک انق�ب 
ست که با  کارگری تاکيد نمود و آن نوع دولتی

. گيرد شکستن دولت بورژوايی شکل می ھم در
يعنی اگر دولت ھم مثل ھر نھاد و ارگان طبقاتی 
ديگر بايد نابود شود و بنا به ضرورت ، دولتی 
در حال زوال و محود تدريجی باشد، سپرده شدن 
ابتکار عمل به خود توده مردم و حاکميت 
کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود، 
مستلزم حضور و دخالت گسترده توده مردم در 
اداره امور کشور و رتق و فتق تمام امور 

تر،  ھر چه اين دخالت فعال.  روزمره است
تر باشد، روند تدريجی  تر و ھمه جانبه گسترده

چه که  آن.  تر خواھد بود مرگ دولت سريع
تواند اين روند را کند و حتا ابتکار عمل را از  می

در .  ست ھای کارگر سلب نمايد، بوروکراسی توده
چنين حالتی، دولت به جای اين که زوال يابد و 
محو شود، خصائل يک دولت بورژوايی را 

کند و سوسياليسم را از مسير  مجددا کسب می
داری  سازد، تا جايی که سرمايه خود منحرف می

از اين رو نه فقط بايد .  گردد نيز مجددا احيا می
درک درستی از در ھم شکستن ماشين دولتی و 

ھا و نھادھای نظامی و  انح�ل و الغای ارگان
بوروکراتيک اين دستگاه داشت، بلکه خطرات 

شکستن  ھم ھمين بوروکراسی را حتا پس از در
. دستگاه نظامی و بوروکراتيک، مد نظر قرار داد

شود،  چه که به بحث کنونی ما مربوط می اما آن
شکستن ماشين  ھم تاکيد بر اين نکته است که در

نظامی دولتی نخستين شرط   -بوروکراتيک 
ست و بدون  استقرار ھر حکومت کارگری

شکستن دستگاه بوروکراتيک، ھيچ بحثی از  ھم در
توان  شکستن ماشين دولتی بورژوايی نمی ھم در

در آن صورت روشن است که صحبت از .  داشت
و انق�ب اجتماعی نيز "  آلترناتيو سوسياليستی"

حرفی پوچ از کار در خواھد آمد، چرا که تازه 
 –شکستن دستگاه بوروکراتيک  پس از درھم

نظامی، ماشين دولتی، اين اقدامات به قول لنين 
فقط وقتی دارای مفھوم و اھميت خود خواھد "

بود که با اجرا و يا تدارک موجبات سلب مالکيت 
کنندگان يعنی با گذار از مالکيت  از سلب مالکيت

داری بر وسايل توليد به  خصوصی سرمايه
(مالکيت اجتماعی توام باشد  –دولت و انق�ب " 

 ).لنين
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که به نوعی به نيروھای مسلح مرتبط ھستند، 
خطا می کنند و بر مشی و منويات رھبری 

. حرکت نمی کنند، بايد روش شان را اص�ح کنند
ھشدار ".  وا] ما با آنھا بر خورد می کنيم

شديدالحن فيروز آبادی به نيروھای منتقد دولت و 
نيز ھشدار او نسبت به رسانه ھای مرتبط با سپاه 
پاسداران از آن جھت قابل تامل است که او ع�وه 
بر اينکه در تمام دوران و]يت خامنه ای در 
جايگاه رئيس ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری 
اس�می يکی از عناصر مھم دست راستی خامنه 
ای بوده است، ھم اکنون عضو شورای امنيت 

شورايی که .  ملی جمھوری اس�می نيز ھست
سياست ھای ک�ن مذاکرات ھسته ای در آن 

 .بررسی و تصويب می شوند
موانع و مشک�تی که بدان اشاره شد، عمدتا گره 
گاه ھای خامنه ای در پيشبرد روند  مذاکرات 
برای دست يابی به توافق نھايی با گروه 

اما، در صورت شکست .   است۵+١کشورھای 
مذاکرات، خامنه ای و کل ھيئت حاکمه جمھوری 
اس�می با بحران و مشک�ت بزرگتری نسبت به 

ترديدی .  پيشروی مذاکرات مواجه خواھند بود
نيست که با شکست مذاکرات و پس از آن شروع 
تحريم ھای جديد، اقتصاد ورشکسته جمھوری 
اس�می با شتاب بيشتری در سراشيبی سقوط 

در آن صورت زندگی کارگران و . قرار می گيرد
توده ھای زحمتکش ايران از وضعيت ف�کت 
باری که ھم اکنون بدان گرفتار ھستند، به مراتب 

بيداد گرانی روز افزون، .  وخيم تر می شود
بيکاری شديد و تورم لجام گسيخته سفره تھی 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران را باز ھم 

فقر در ابعاد وسيعتری بر .  تھی تر خواھد ساخت
زندگی توده ھای مردم ايران دامن گستر می 

دولت روحانی با بحران ورشکستگی .  شود
مواجه شده و به دنبال آن، بحران ھای اجتماعی 

در چنين وضعيتی .  بيش از پيش سر باز می کنند
جامعه نيز چه بسا، آبستن حوادث غير مترقبه و 

لذا، شکست .  بعضا غير قابل پيش بينی خواھد شد
مذاکرات و نگرانی از وضعيتی که پس از آن بر 
جامعه و کليت جمھوری اس�می حاکم خواھد 
شد، نه تنھا کابوس دولت روحانی، بلکه يکی از 

با توجه .  گره گاه ھای وحشت خامنه ای نيز ھست
به مجموعه واقيعات موجود، محتم� سر کشيدن 
کامل جام زھر اتمی توسط خامنه ای و پذيرش 

 در مجموع ھزينه ۵+١عمده مطالبات کشورھای 
کمتری برای خامنه ای و کل ھيئت حاکمه ايران 

 . نسبت به شکست مذاکرات خواھد داشت

دور چھارم مذاکرات اتمی 
 و گره گاه ھای خامنه ای 



 ٧ ۶٧٠ شماره  ٩٣نيمه اول خرداد     ٧

١از صفحه   

فرجام انقLبات 
درکشورھای عربی 

 خاورميانه و شمال آفريقا

  ٨درصفحه 

ھا در  تعداد اين اتحاديه.  را اع�م کردند"  مصر
سه سال گذشته به حدی رسيده است که در اواخر 

، اين فدراسيون اع�م کرد که در ٢٠١٣سال 
البته بايد .   اتحاديه عضو آن ھستند٣٠٠حدود 

ھا گرچه در عمل  يادآوری کرد که اين اتحاديه
اند، اما ھنوز از نظر قانونی به  تشکيل شده

شوند، زيرا ھنوز ممنوعيت  رسميت شناخته نمی
قانونی تشکيل بيش از يک اتحاديه در ھر رشته، 

ست و بنابراين در دفاع از  به جای خود باقی
ھای زيادی روبرويند  حقوق کارگران با دشواری

چه رسد به ايفای نقش در حيات سياسی در اين 
دوران و در اين راه نه تنھا با دولت نظامی حاکم 

 .بلکه با مقاومت فدراسيون رسمی روبرويند
در دوران انق�ب، در مصر سه فدراسيون 

تر  ای بزرگ و چندين اتحاديه کوچک اتحاديه
بر تعداد کارگران عضو .  تأسيس يا قانونی شدند

برای مثال .  اتحاديه نيز افزوده شده است
که در سال "  کنفدراسيون عمومی کارگری"

 قانونی شد، ٢٠١١ تأسيس و در سال ٢٠٠۶
 ھزار نفر ١٠اع�م کرده است تعداد اعضايش از 

 ٢٠١٣ ھزار نفر در سال ۵٠ به ٢٠١١در سال 
 .رسيده است

ھای متعددی پس از  گرچه در تونس نيز اتحاديه
علی تشکيل شده است، اما اتحاديه  سرنگونی بن

سراسری تونس نقش ب�منازع خود را حفظ کرده 
 ٧٠٠ ھزار نفر به ٣۵٠است و تعداد اعضايش از

 .ھزار نفر افزايش يافته است
اما ھم در مصر و ھم در تونس با وجود سابقه 

ای، طبقه کارگر، به  ھای اتحاديه مديد فعاليت
ھای  د]يل مختلف از جمله سرکوب آزادی

ھا و احزاب سياسی خود  سياسی، فاقد سازمان
بينيم با وجود نقش  روست که می بود، از ھمين

فعال کارگران تونس در مبارزات و اعتراضات 
سه سال گذشته، اين اتحاديه از سازماندھی برای 

علی و ايفای نقش  اعتصابات و تظاھرات عليه بن
 .ھای سياسی فراتر نرفته است ميانجی در جدال

ھا و  در خ�يی که بر اثر عدم وجود سازمان
احزاب سياسی طبقه کارگر به وجود آمد، 

ھا مردم، نه تنھا  ھای توده مبارزات و فداکاری
داری حاکم بر اين کشورھا  ھای نظام سرمايه پايه

را متزلزل نکرد، بلکه در نبود يک آلترناتيو 
مترقی و با استمرار وضعيت وخيم اقتصادی، اين 
احزاب اس�می بودند که در مصر و تونس در 

 .انتخابات اوليه قدرت را به دست گرفتند
ترين کشورھای منطقه  تونس که يکی از پيشرفته
ھای سياسی محسوب  از نظر حقوق و آزادی

شد، ھمکاری نيروھای سکو]ر، فعالين جنبش  می
ھای کارگری موجب شد دولت  زنان و اتحاديه

گيری کند و در  گرای منتخب قبلی کناره اس�م
ھا و  قانون اساسی مصوب تونس، بسياری آزادی

حقوق شھروندی، به ويژه حقوق زنان به عنوان 
ضعف .  شھروندان برابر به رسميت شناخته شوند

اساسی اين قانون اساسی در اين است که جدايی 
دين از دولت به رسميت شناخته نشده و اس�م 
دين رسمی کشور اع�م شده است و دولت 

ھايی  ماده.  حمايت کند"  مقدسات"موظف است از 
که راه را برای تفسيرھای خطرناک بعدی و 

 .گذارد وضع قوانين اس�می باز می
 مصر از تونس نيز ٢٠١۴قانون اساسی مصوب 

در اين قانون اساسی ع�وه بر .  تر است مانده عقب
آن که مذھب دين رسمی کشور اع�م شده است، 

ھای مردم نيز که علت مصايب  بسياری از توده
کردند  دانستند، تصور می خود را سران حاکم می

بلکه به "  آزادی"با برکناری آنان، نه تنھا به 
مدافعان داخلی و .  يابند ھم دست می"  نان"

ھای  داری حاکم و رسانه خارجی نظام سرمايه
در اين .  تبليغی آنان نيز بر اين توھم دامن زدند

ميان طبقه حاکم از فرصت استفاده کرد و با به 
کارگيری تمام توان و امکانات خود، با جا به 

. جايی چند مھره، توفان انق�ب را از سر گذراند
، از  و اکنون که اعتماد به نفس خود را بازيافته

دھان سخنگويان سياسی خود، يعنی ھمان 
خواھند در شرايطی  ھای گذار از مردم می دولت

تر گشته است،  که وضعيت معيشتی مردم وخيم
ھا و  ھا به خانه از خيابان"  نجات کشور"برای 

تر  داشتی، سخت ھا بازگردند و بدون چشم کارخانه
 .از گذشته کار کنند

از آن جايی که پيشبرد و به ثمر رساندن انق�بات 
داری، بر دوش طبقه  در دوران گنديدگی سرمايه

کارگر ھر کشور قرار دارد، برای بررسی علل 
اين شکست، و با توجه به اھميت و تأثير 

، "بھار عرب"کشورھای مصر و تونس در 
 .کنيم جنبش کارگری اين دو کشور را مروری می

 يعنی ١٩۴۶در سال "  اتحاديه سراسری تونس"
در واقع .   سال پيش از استق�ل تأسيس شد١٠

طلبانه،  نقش مھم اين اتحاديه در مبارزات استق�ل
برای رژيم بورقيبه اعمال کنترل کامل بر اين 

تاريخ بعدی اين .  اتحاديه را دشوار ساخته بود
ھای زيادی را از  اتحاديه نيز فراز و نشيب

ھا گرفته تا  ھمکاری کامل سياسی با رژيم
خودمختاری نسبی را از سر گذراند، اما حتا در 

ھای دولتی نيز در  دوران ھماھنگی با سياست
مقاطعی از حقوق کارگران دفاع کرده و 

کرد و از پايگاه  امتيازاتی را به نفع آنان کسب می
 .کارگری نيرومندی برخوردار بود

توسط "  ھای کارگری مصر فدراسيون اتحاديه"
 به وجود آمد و ١٩۵٧جمال عبدالناصر در سال 

ھای   ابزار دست دولت٢٠١١از آن زمان تا سال 
از .  مصر برای کنترل سياسی طبقه کارگر بود

جايی که طبق قانون ايجاد بيش از يک اتحاديه  آن
در ھر رشته ممنوع بود در نتيجه اين فدراسيون 
با آن که تنھا اتحاديه قانونی و نماينده کارگران 

شد، در ميان کارگران نفوذ و پايگاھی  تلقی می
 –  ٢٠١١ھای  برای مثال، در فاصله سال.  نداشت
 کارگران به خشم آمده از سرعت ٢٠٠۴

آزادسازی اقتصادی  و سرکوب کارگران، بدون 
شماری  حمايت اين فدراسيون به اعتصابات بی

 .دست زدند
در "  ھای کارگری مصر فدراسيون اتحاديه"

، پيش از سرنگونی حسنی ٢٠١١فوريه سال 
مبارک، به رغم اعتصابات سراسری کارگران، 
کارگران را از شرکت در اعتراضات و 

اتحاديه "در حالی که .  کرد اعتصابات منع می
در حمايت از اعتراضات ضد "  سراسری تونس

. ھا نقش مھمی ايفا کرد بن علی و سازماندھی آن
علی  تفاوتی که پس از سرنگونی مبارک و بن

 .چنان استمرار يافت ھم
پس از سرنگونی مبارک، فعا]ن کارگری 

ھای کارگری  فرصت را برای ايجاد تشکل
مناسب يافتند و چندين اتحاديه کارگری در مصر، 

ھای مستقلی  ، اتحاديه٢٠١١تشکيل شد در ژانويه 
که در جريان مبارزه عليه مبارک تشکيل شده 

ھای مستقل  فدراسيون اتحاديه"بودند، ايجاد 

. کردند چھارم مردم زير خط فقر زندگی می
چون  ھای رفاھی ھم کاھش بودجه دولتی در بخش

بھداشت و س�مت و آموزش و پرورش بار 
. ديگری بود بر گرده کارگران و زحمتکشان

ھای  ھا از جمله فاسدترين دولت سران اين دولت
جھان بودند و بسياری از امتيازات اقتصادی را با 

ھا و  تکيه به قدرت سياسی از آن خود و خانواده
در عرصه سياسی نيز با .  شان کرده بودند بستگان

ی منتقدان و مخالفان،  زندان و شکنجه
ھای اجتماعی،  نگاران و فعا]ن جنبش روزنامه

 .سرکوب و اختناق را حاکم ساخته بودند
در چنين شرايطی بود که صدھا ھزار کارگر در 
سراسر منطقه به اعتصاب دست زدند، جوانان 

ھا ريختند، زنان  بيکار و نااميد به آينده به خيابان
سابقه در تظاھرات شرکت کردند،  در مقياسی بی

ھای به جان آمده، در  و در يک ک�م، توده
مقياسی ميليونی، به اميد بھبود وضعيت معاش و 
زندگی و کسب آزادی با اعتراضات و اعتصابات 

. خود خواھان برکناری سران دولتی شدند
نان و "ھايی که در قالب شعارھای  خواست

ھا  در خيابان"  ھای اجتماعی عدالت"و "  آزادی
 .طنين افکندند

طی اين سه سال، قانون اساسی جديد تونس در 
گيری گذاشته شد و به تصويب  ماه ژانويه به رأی

انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری در .  رسيد
در مصر قانون .  اواخر امسال برگزار خواھد شد

 کنار گذاشته شده و قانون ٢٠١٢اساسی سال 
/ ۶ با شرکت ٢٠١۴اساسی جديدی در ژانويه   

 درصد رأی ٩٨ درصد واجدين شرايط و ٣٨
نتيجه انتخابات رياست .  مثبت به تصويب رسيد

جمھوری ماه مه نيز در ماه ژوئن اع�م خواھد 
ای برای نوشتن قانون اساسی  در يمن، کميته.  شد

رود تا  در حال تشکيل است؛ در ليبی انتظار می
پايان ماه ژوئيه حاصل کار کميته قانون اساسی 

 . آماده شده و سپس به رفراندوم گذاشته شود
اکنون، بسياری از مردم انتظار دارند پس از اين 

ھا  با بھبود وضعيت  ھا و انتخابات رفراندوم
ی مبارزات و  اقتصادی و ثبات سياسی از ثمره

ھايشان دست  مند شده و به خواسته ھا بھره فداکاری
ھا و آمار  اما طبق آمار رسمی دولت.  يابند

المللی، طی اين سه سال، وضعيت  مؤسسات بين
تر شده است، در برخی از  اقتصادی وخيم

کشورھا نه تنھا ثبات سياسی کسب نشده، بلکه 
ھای  ھا و سوء قصدھا و درگيری گذاری بمب

در يمن .  داخلی بر وخامت اوضاع افزوده است
در سوريه ھنوز يک .  درگيری داخلی ادامه دارد

 . جنگ تمام عيار داخلی در جريان است
، نه تنھا بسياری از ناظران داخلی "بھار عرب"

و خارجی، و حتا بخشی از مردم، بلکه طبقه 
اما آنان و .  حاکم اين کشورھا را نيز غافلگير کرد

ھای مرتجع  ھای امپرياليستی غرب و دولت دولت
منطقه، پس از غلبه بر غافلگيری اوليه، پيش از 

سو با  ھای نظام متزلزل گردد، ھم آن که پايه
مردم، خواھان برکناری ديکتاتورھا و انتخابات 

 .آزاد شدند



 ٨ ۶٧٠ شماره  ٩٣نيمه اول خرداد     ٨
٧از صفحه   

فرجام انقLبات 
درکشورھای عربی 

 خاورميانه و شمال آفريقا

ارتش با مرسی و برکناری وی نيز اين بود که 
مرسی در نظر داشت، کنترل اين پروژه را از 

 .دست نظاميان خارج سازد
گفتنی است که ارتش مصر در مورد عايدات 

اش  خود به ھيچ مقامی پاسخگو نيست، بودجه
سری است، و درآمدش مشمول پرداخت ماليات 

 .شود نمی
و اين ھمان ارتشی است که در ميان شادی و 

ی بسياری از مصريان مرسی را برکنار و  ھلھله
 .زندانی کرد و خود قدرت را به دست گرفت

سرنوشت انق�بات و اعتراضات تمام کشورھای 
دھد در  منطقه، به ويژه مصر و تونس نشان می

ھا و احزاب سياسی طبقه  صورت نبود سازمان
کارگر، که با گسترش و تعميق آگاھی طبقاتی در 
ميان کارگران و اعمال ھژمونی طبقه کارگر بر 

ھا، انق�بات را به ثمر برسانند،  مبارزات توده
 .شکست آنان ناگزير خواھد بود

خورده در تاريخ  ھای اين انق�بات شکست نمونه
. کشورھای مختلف، از جمله ايران، بسيارند

انق�باتی که با عدم آمادگی ذھنی و عينی طبقه 
کارگر آغاز شدند، اما درست به ھمين دليل، طبقه 
حاکم فرصت يافت از عدم سازماندھی طبقه 
کارگر بھره گيرد، بر آشفتگی و غافلگيری اوليه 
فايق آيد و با تکيه بر امکانات مادی، تبليغی و 

ی خود، مردم را سرکوب کرده و  پليسی گسترده
 .راه بکشاند انق�ب را به کج

ھا در دستاوردھا و نتايج  روشن است که تفاوت
انق�بات اين دو کشور، حاصل تفاوت در 

اگر .  وضعيت جنبش کارگری اين دو کشور است
در تونس، نيروھای سکو]ر و فعا]ن جنبش 

ای توانستند دستاوردھايی در  کارگری در محدوده
رفت شوند،  عرصه سياسی کسب کنند يا مانع پس

در مصر از ھم اکنون روشن است که نه تنھا 
ھای خود نرسيدند بلکه از  ھا به خواست توده

شان  گردھايی نيز نصيب ھا، عقب بسياری جنبه
بيش از سه سال پس از آغاز .  شده است

اعتراضات و اعتصابات در کشورھای منطقه 
و کشاکش بين نيروھای "  بھار عرب"موسوم به 

انق�ب و ضد انق�ب،  اين انق�بات به فرجام 
ھای  خود رسيده و فصلی در تاريخ مبارزات توده

در پايان بايد .  مردم اين کشورھا بسته شده است
گفت، اين انق�بات گرچه باعث تغيير و تحو]تی 

ھای معض�ت  در سطح سياسی شدند، اما ريشه
اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه، يعنی نظام 

داری را به علت ضعف جنبش کارگری  سرمايه
روست که اين  از اين.  نخورده باقی گذاشتند دست

انق�بات به رغم ھر دستاورد ناچيز روبنايی که 
در لحظه کنونی داشته باشند، انق�باتی شکست 

 .اند خورده

 ھای  مالی  کمک
 

 کانادا
  د]ر۵٠   ]کومه
  د]ر١٠   نرگس

  د]ر٢٠  نفيسه ناصری
  د]ر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
  د]ر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 
  د]ر٣٠  زنده باد سوسياليسم 
  د]ر٣۵  زنده باد اول ماه مه 

 زنده باد مبارزات کارگران
  د]ر٣٠   در ايران 

 
 

 آلمان
  يورو١۵  رشيد حسنی

 
 سوئد
  يورو١۵٠   احمد

  کرون١۴٠٠  )١(بھبود -بھکيش
   کرون١۵٠٠  )٢(بھبود-بھکيش

 
 ھلند

 صدای کارگران و زحمتکشان
   يورو١۵   در ايران

 
 سوئيس

  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
  فرانک٣٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  امير پرويز پويان
  فرانک۵٠  حميد اشرف

  فرانک۶٠  سعيد سلطانپور
 

 دانمارک
  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی

  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
  يورو۵٠   پوران

 
 ايران

  تومان۵٠٠٠   احمد شاملو
  تومان۵٠٠٠  رفيق حميد مومنی 

  تومان١٠٠٠٠ رفيق بيژن جزنی        
 

شريعت مبنای قانونگذاری کشور اع�م شده 
ای که اثرات آن بر قوانين مصوب  ماده.  است

 .بعدی از ھم اکنون روشن است
اکنون نظاميان به عنوان دولت  ع�وه بر آن ھم

کنند و طبق  گذار بر مصر حکومت می
ھای موجود، ژنرال السيسی، رئيس  بينی پيش

 .جمھور آينده کشور است
گيری، تظاھرات و  نظاميانی که از زمان قدرت

اند، ھر منتقد و  اعتصاب را ممنوع اع�م کرده
ايادی "، "جاسوس"معترضی را تحت عنوان 

به زندان انداخته و برای مخالفان به اتھام "  بيگانه
احکام اعدام "  المسلمين طرفداری از اخوان"

نظاميانی که کنترل .  کنند جمعی صادر می دسته
. اند اکثر ادارات و مراکز دولتی را به دست گرفته

نظاميانی که به رغم کودتا عليه رئيس جمھور 
گرای قبلی، اکنون درصددند کنترل مساجد  اس�م

و مراکز مذھبی را خود به دست گيرند و از اين 
ھا حداکثر استفاده را در جھت  ابزار تحميق توده

 .پيشبرد اھداف خود ببرند
اما نظاميان فقط حيات سياسی مصر را در کنترل 

 ۴٢٠ارتش مصر با استخدام.  اند خود نگرفته
ھزار سرباز و صدھا ھزار کارگر و کارمند غير 

ترين کارفرمای کشور محسوب  نظامی، بزرگ
 .شود می

دی "بنا به گزارشی که روزنامه آلمانی زبان 
 ۴۵منتشر کرده است، ارتش مصر کنترل "  ولت

مالک .  درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد
صدھا ھتل، بيمارستان، کارخانه کنسروسازی، 

 کارخانه ٢۶کلوب، نانوايی است و در حداقل 
کا]ھای مصرفی ھزاران کارگر را در استخدام 

اين ارتش پس از کسب قدرت و سرنگونی .  دارد
گرای مصر، حيطه  مرسی، رئيس جمھور اس�م

ھای خود را گسترش داده و به  فعاليت
ھای بزرگ روی آورده  گذاری در پروژه سرمايه

دھند که  ھای مصری گزارش می روزنامه.  است
ھای سپتامبر تا دسامبر سال قبل، ارتش  بين ماه
 پروژه بزرگ ساخت جاده، پل، تونل، ۶حداقل 

 ميليارد د]ر را ١ /  ۵آپارتمان به ارزش بيش از 
در دست خود گرفته است و اخيرا نيز پروژه 
توسعه کانال سوئز را به خود اختصاص داده 

ای که سا]نه ميلياردھا د]ر سود به  پروژه.  است
شود يکی از علل مخالفت  گفته می. آورد ھمراه می

رژيم جمھوری اسLمی را بايد با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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۴از صفحه   

زنان و کار در ايران 
 )قسمت سوم(

١٣درصفحه   

ھايی از  فقر و پرتاب شدن کارگران و حتا بخش
که (بورژوازی متوسط به زير خط فقر  خرده

تامين کننده بخشی از تقاضا برای بازار داخلی 
ترين  عنوان مھم توان به می)  فرش دستباف بودند

دليل در کاھش توليد قالی دستباف و از جمله 
 .زنان کارگر در اين رشته نام برد

باف به دليل نوع کار و سختی کار با  زنان قالی
ای از جمله ضعف  مشک�ت جسمی عديده

نابينايی، مسموميت به دليل کار با مواد شيميايی 
اين زنان نيز .  و عوارض اسکلتی روبرو ھستند

به دليل نوع کار و محيطی که در آن مشغول به 
يابی و مبارزاتی  کار ھستند، از ظرفيت تشکل

 .پايينی برخوردار ھستند
جا ]زم است به اين نکته نيز اشاره کرد  در اين

ھای کشور، از  که حکومت اس�می در زندان
برد و در  نيروی کار زنان بھره بسيار می

ی  ھايی که ايجاد کرده است، به بھانه کارگاه
ھا را تقريبا مفت و  کارآموزی، نيروی کار آن

از جمله توليدات اين .  گيرد کار می مجانی به
توان به توليد قالی و ديگر صنايع  ھا می کارگاه

ھای  در بسياری از زندان.  دستی اشاره کرد
. بافی وجود دارد ھای قالی کشور، کارگاه

ھايی است  ھای خياطی نيز از جمله کارگاه کارگاه
 .شود وفور يافت می ھا به که در زندان

چنان در  اما قالی بافی به صورت کار خانگی ھم
بين زنان قالی باف که به صورت خانوادگی 

کنند و  کار می)  عموما ھمراه با دختران خانواده(
اين زنان .  صاحب دارقالی ھستند، وجود دارد

کنند و  چنين براساس سفارش کار می باف ھم قالی
گونه موارد، مواد اوليه از طرف  در اغلب اين

 .شود ی کار تامين می دھنده سفارش
 

 :ھای آجرپزی زنان کارگر در کوره
توان از  ھای آجرپزی را می زنان کارگر در کوره

کار .  ترين زنان طبقه کارگر دانست جمله محروم
صورت  ھای آجرپزی معمو] به در کوره

در اين کار زنان و کودکان .  خانوادگی است
ھمراه با مردان مشغول به کار ھستند اما تنھا 
مردان ھستند که از سوی کارفرمايان بيمه 

شوند و حتا دستمزد نيز براساس ميزان توليد  می
شود و زنان و کودکان ھيچ  به مردان داده می

. کنند صورت جداگانه دريافت نمی دستمزدی به
ی  ھا فاقد ھرگونه سابقه زنان کارگر در اين کوره

ای ھستند که در صورت بروز ھر اتفاقی  بيمه
ھيچ جا بند  برای مردان خانواده، زنان دستشان به

 .باشد نمی
 ١۵ھای آجرپزی گاه به  ساعات کار در کوره

رسد و زنان در کنار کار سخت،  ساعت می
دستمزد .  کشند کارھای خانگی را نيز بر دوش می

ھا يکی ديگر از  پايين کار در اين کارگاه
ھا فقری کشنده را  معض�ت زنان است که به آن

در حالی که امروز کار توليد .  تحميل کرده است
صورت ماشينی انجام  ھا و به آجر توسط دستگاه

شود، در ايران به دليل ارزانی نيروی کار و  می
آ]ت آجرپزی، اين کار ھنوز  گران بودن ماشين

طور عمده به شکل سنتی و نيمه سنتی انجام  به
شود و زنان و دخترکان کم سن و سال مجبور  می

ھای سنگين در طول کار  به جابجايی خشت
]زم به توضيح است که تعداد (باشند  می

ھای آجرپزی سنتی روندی نزولی طی  کوره
 ).کنند می

ھا را  بار آن تواند زندگی ف�کت حضورشان نمی
 !!ی فراموشی پرتاب کند به گوشه

 
 :زنان قاليباف

ھای مرکز آمار ايران، تعداد  براساس داده
 به کار بافت قالی ٧٣ نفر در سال ١٨٧٩٨٧٨

 نفر ١۵٧١٩٨٨اشتغال داشتند که از اين تعداد 
باف تشکيل   درصد را زنان قالی٨۴يعنی حدود 

متاسفانه آمار جديدی از مرکز آمار .  دادند می
چه که مشخص است، در ساليان  يافت نشد اما آن

باف به شدت کاسته شده  اخير از تعداد زنان قالی
 .است

 ٢ صادرات قالی بيش از ٧٣برای مثال در سال 
ست که در  ميليارد د]ر بوده است و اين در حالی

 ٣١۵ ارزش صادرات قالی به کمتر از ٩٢سال 
از سوی ديگر در بازار .  ميليون د]ر رسيده است

ی  داخلی نيز تقاضا رو به کاھش نھاده و به گفته
 بين ٩٢رئيس شرکت سھامی فرش تنھا در سال 

ی  گفته به.   درصد کاھش داشته است٢٠ تا ١۵
 ۴/  ۵وی توليد فرش دستباف در سال گذشته 

در حالی که ميزان .  ميليون متر مربع بوده است
 ميليون متر ٨/  ۵ برابر با ٧٣توليد قالی در سال 

رئيس شرکت سھامی فرش .  مربع بوده است
 ھزار تا يک ٩٠٠بافان را بين  چنين تعداد قالی ھم

 ھزار ۴۵٠ميليون نفر اع�م کرد که از اين تعداد 
در حالی که در .  نفر تحت پوشش بيمه قرار دارند

گذشته صادرات قالی بخش مھمی از صادرات 
داد، در سال گذشته  غيرنفتی ايران را تشکيل می

 درصد از ارزش صادرات غيرنفتی متعلق ١تنھا 
 .به صادرات فرش بوده است

توان  اگر بخواھيم بر اين آمارھا تکيه کنيم می
 سال اخير تعداد ١۵نتيجه گرفت که طی 

بافان به نصف کاھش يافته و ميزان توليد نيز  قالی
چنين  ھم.  به چيزی بيشتر از نصف رسيده است

بافان  بايد در نظر داشت که در کنار قالی
چون رنگرزی، طراحی،  ھای ديگری ھم شغل

رفوگری، ساخت دار و ابزار و بافندگی وجود 
  داشت که با کاھش توليد قالی، بر ميزان اشتغال

 .جانبی اين صنعت نيز تاثير گذاشته است
بافی  ھای قالی در اين ميان بويژه از تعداد کارگاه

ھای قالی بافی اغلب به  کاسته شده و کارگاه
برای نمونه در شھر .  اند ھا منتقل شده خانه

نيشابور دو کارگاه از سه کارگاه قالی بافی که 
دارھای قالی بسيار بزرگی نيز داشتند تعطيل 

از استان اصفھان، سيستان و بلوچستان، .  اند شده
ھمدان، آذربايجان، کردستان و ديگر مناطقی که 
در توليد قالی معروف ھستند، اخبار ھمگی 

اما در آن سو .  ھا دارند حکايت از تعطيلی کارگاه
دارانی ھستيم که با انتقال  شاھد پيدايش سرمايه

ھا به خانه، نيروی کار تعداد زيادی از  کارگاه
بافندگان زن و دختر را در اختيار گرفته و با 

ھا به  گيری از نيروی کار ارزان قيمت آن بھره
برای نمونه .  اند داران بزرگی تبديل شده سرمايه

داران شھرستان انار، نيروی کار  يکی از سرمايه
 بافنده اين شھر را ١٠۴۴ بافنده از مجموع ۵٠٧

ھای قالی بافی وی که به  کارگاه.  در اختيار دارد
 ١٩٨منزل معروف ھستند در سال گذشته /کارگاه

فرش دستباف توليد کرده است و وی از سوی 
عنوان کارآفرين نمونه انتخاب  مسوولين استانی به

 !!شده است
رغم نيروی کار بسيار ارزان زنان کارگر  به

باف، از بحران اقتصادی در کنار گسترش  قالی

ھای کوچک مشاھده  يافته و حتا در کارگاه
شود که کارگران زن، کار مشخص و  می

ای ندارند و از شاگرد پادويی تا  شده تعريف
دھند و در  زنی و دوخت و غيره را انجام می دگمه

برداری و سوءاستفاده از  اين شرايط، بھره
 ".کارگران زن نسبت به مرد افزايش يافته است

کانون ھماھنگی "حميد بھراد عضو ھيات مديره 
: گويد استان سمنان می"  شوراھای اس�می کار

ھای خياطی مشغول  کارگران زنی که در کارگاه"
 ساعت بدون ١۴کار ھستند، روزانه ھشت تا 

وقفه مشغول کار ھستند، با اين حال کارگران زن 
گيرند بلکه  نه تنھا مانند کارگران مرد مزد نمی

ممکن است در صورت مادر شدن از ھمه حقوق 
گيرد نيز برخوردار  ھا تعلق می ای که به آن ويژه

 ".نشوند
" کانون ھماھنگی شوراھای اس�می کار"مسئول 

استان قزوين نيز با بيان متداول بودن گرفتن چک 
و برگ تسويه سفيد امضا از کارگر به منظور 

اش،  ساکت ساختن او در مقابل تضييع حقوق
"گويد می ترين  کارگران زن يکی از اصلی: 

شان در  ھايی ھستند که حقوق صنفی گروه
ھای کوچک بيشتر در معرض تعديد قرار  کارگاه

 ١٢طوری که برخی کارفرمايان روزانه  دارد، به
ساعت نيروی کار آنان را در اختيار دارند اما 
حاضر به پرداخت حداقل حقوق قانونی آنان 

ھايی از  چه در با] آمد تنھا نمونه آن".  نيستند
اعترافات عوامل حکومتی در امور کارگری 

باشد که نام خود را نيز مدافع حقوق کارگر  می
ھا و  تنھا تاملی کوتاه بر اين نمونه.  اند گذاشته

تواند وضعيت وخيمی را که  اعترافات می
حکومت اس�می به کارگران زن در اين بخش 

 .خوبی تصور کرد تحميل نموده، به
اتحاديه آزاد "ی پروين محمدی از اعضای  گفته به

ھای مستقلی که  از معدود تشکل"  کارگران ايران
در رابطه با بھتر شدن حقوق کارگران فعاليت 

 درصد از زنان کارگر در شرايط ٧٠کند،  می
نامساعدی مشغول به کار ھستند، و حتا دختران 

 تومان مزد ، به کار ١۵٠٠ليسانسه با ساعتی 
برداری از حق بيمه مشغول  تدريس بدون بھره

ھايی  ھر چند که با نگاھی به واقعيت.  کار ھستند
ترديد آمار زنان  که تاکنون بررسی شد، بی

کارگری که در شرايط نامساعدی مشغول به کار 
باشد و حتا   درصد می٧٠ھستند بسيار فراتر از 

توان گفت که اين موضوعی عمومی و برای  می
 تنھا شايدکليه کارگران زن در ايران است و 

تعداد بسيار محدودی از کارگران زن باشند که از 
 .شرايط مساعد کاری برخوردار باشند

در ادامه به دو گروه از زنان کارگر يعنی زنان 
ھای توليد آجر کار  قالبياف و زنانی که در کارگاه

زنان قاليباف .  شود کنند، پرداخته می می
باشند  ترين گروه زنان کارگر در ايران می قديمی

ھای  و قدمت حضور زنان کارگر در کوره
ديگر !!  رسد ھا می آجرپزی نيز به عمر آن کوره

ويژگی مشترک اين دو گروه از زنان کارگر اين 
ھا جايی در آمارھای  است که بسياری از آن

دولتی به عنوان کارگر ندارند، اما نديدن 
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 جنبش کارگری ايران ھوشياراست و
 بردارنيست"لخ والسا "

بگذار گريزندگان از صفوف طبقه کارگر مانند 
بورژواھا، اعتماد به بورژوازی را به  تمام خرده

زندگی واقعی و وضعيت .  مردم بياموزند
اجتماعی و اقتصادی کارگران به آنان آموخته 
است و بيش از اين خواھد آموخت که به 

ھا يا کسانی که ازميان   داران و عمال آن سرمايه
کارگران برخاسته اند اما خودرا به سرمايه داران 

 .فروخته اند اعتماد نداشته باشند
بگذار منصوراسانلو شيفته سرمايه داران باشد ،  

به آن ھا اعتماد کند و اعتماد به بورژوازی را 
توصيه کند ، درعوض اما کارگران آگاه عدم 

. آموزند اعتماد به بورژوازی را به مردم می
بگذار منصور اسانلو که به انحطاط کامل کشيده 

ای بورژوائی سرگرم    شده است، به پراکندن ايده
که  شود و تمام استعداد و ھم خود را برای آن

بورژوازی جنبش کارگری را زير نفوذ و کنترل 
خود درآورد، بکار بندد، در عوض اما کارگران 

ھا، با برخورد قاطع و افشای  آگاه و کمونيست
ھا  ھا، نخواھند گذاشت اين ايده امان اين کوشش بی

وقفه بر  ذھن پرولتاريا را مشوب سازد و بی
استق�ل طبقاتی کارگران، به ويژه استق�ل مالی 

ھای  داران و جريان جنبش کارگری از سرمايه
 .بورژوائی تاکيد خواھند نمود

داران و  بگذار منصور اسانلو در نزد سرمايه
صاحبان وسائل توليد که کارگران را استثمار و 

کنند خودشيرينی کند،  سرمايه انباشت می
استثمارکننده و استثمارشونده رابه يک چشم نگاه 

سخن "  دار پيوند کارگر و سرمايه"کند و از 
بگويد، پرولتری که اما ھيچ چيز ندارد و برای 
ادامه حيات مجبور است نيروی کار خود را به 

دار بفروشد، جز اين مناسباتی که با پيکار  سرمايه
ناپذير پرولتاريا بايد زيرورو  طبقاتی و آشتی

دار  ی ميان خود و سرمايه"پيوند"شود، ھيچ 
 .شناسد نمی

امپرياليستی سعی کند   -بگذار اپوزيسيون بورژوا
از منصور اسانلو يک لخ والسای ايرانی بسازد، 

ھا اما نه فقط در برابر  کارگران آگاه و کمونيست
اين ت�ش خواھند ايستاد و آن را خنثا خواھند 

چنين به آنان خواھند گفت؛  کرد، بلکه ھم
نظر از تغيير شرايط و اوضاع جھان  صرف

لخ "، پشت سر"لخ والسا"نسبت به زمان ظھور 
ھای  يک جنبش کارگری قوی و اتحاديه"  والسا

کارگری پرقدرت وجود داشت، اسانلو اما حتا از 
حمايت کارگران سنديکايی که خود آن را 

يک ک�م .  بازگشائی نمود، برخوردار نيست
که، جنبش کارگری ايران ھوشيار است و لخ  اين

اسانلو و حاميان بورژوای !  والسا بردار نيست
آن ھا خشت برآب .وی، بيھوده دل خوش کرده اند

 .زنند می
 

ترک نموده، به اردوی مقابل پيوسته و خودرا به 
درجنبش کارگری .  سرمايه داران فروخته است

که زمانی مدافع  تر سابقه داشته است کسانی اما کم
گونه آشکار از  اند، اين منافع صنفی کارگران بوده

اند کسانی که  البته بوده.  بورژوازی پول بگيرند
اند اما در ميان کسانی که از منافع  رشوه گرفته

کنند، چنين چيزی سابقه نداشته  کارگران دفاع می
ھای سنديکاليستی و  حتا در سنت.  است

ای نيز ھرگز ديده نشده است  ھای اتحاديه فعاليت
که کارگران از لحاظ مالی و ايجاد صندوق کمک 

اتکاء .  داران متکی گردند مالی به سرمايه
ھای  ای طبقه کارگران ھمواره به خودشان، ھم

شان  خودشان وبعضاً نيروھای انق�بی ھوادار
داران به اصط�ح  بوده است  نه به سرمايه

! طبقه کارگر"  خيرخواه ھوادار"سخاوتمند و 
بنابراين روشن است که ماجرای کمک صدھزار 

ھا  د]ر دورمانی به اسانلو و صندوق مالی که اين
اند، اساسا ھيچ ربطی به کارگران  ايجاد کرده

 .ندارد
صدھزار د]ر اھدايی سرمايه به اسانلو، البته تنھا 

ست که  ھايی ھا و سرمايه بخشی از پول
امپرياليستی قرار است برای   -اپوزيسيون بورژوا

خريدن کارگران ومصادره و تحت کنترل 
درآوردن جنبش کارگری، آن را ھزينه کند و در 
ھماھنگی با نھادھای امپرياليستی نقش خود را در 
تحو]ت آتی، جابجائی و يا کسب قدرت از با] 

پوشيده نيست که بورژوازی اپوزيسيون .  ايفا کند
المللی آن که برای اجرای اين  و حاميان بين
ای از عناصر  ھا قبل طيف گسترده پروژه، از سال

ھای مختلف  رانده شده از حکومت را در عرصه
سياسی، اجتماعی و حقوق بشری پرورش داده، 
زير بال و پرخودقرار داده و به خدمت خويش 

اند، در زمينه مسائل کارگری و جنبش  گرفته
کارگری نيز در جستجوی عناصر قابل اتکائی 

ست  منصور اسانلو ھمان کبوتر شانسی.  اند بوده
که برای تکميل اين پروژه، بربام سرمايه نشسته 

 .است
اين استعداد و آمادگی که اسانلو در اين جايگاه 
ايفای نقش کند، البته از قبل در او وجود داشت که 

اش از ھيات مديره سنديکای  پس از برکناری
که ايران را ترک  واحد و ھمين کارگران شرکت

کرد وپايش به خارج کشور رسيد، اين استعداد 
بيھوده نبود که در ھمان .  بيش ازپيش شکوفا شد

مقطع برکناری وی از سنديکا، عضوی از اين 
سنديکا از وی خواست وارد بازی سياست کثيف 

جمھور شدن را  خارج کشور نشود، آرزوی رئيس
از سرش بيرون، و از تبديل شدن به افرادی 

اين توصيه !  ھا و سازگارھا حذر کند نظير گنجی
دھنده اين واقعيت است که مسير و مقصد  نشان

. اسانلو از قبل روشن و قابل تشخيص بوده است
سرمايه توسط اسانلو، "  انسانيت"بنابراين کشف 

ناشی از ناآگاھی يا برخاسته از خصائل 
اين، انتخابی آگاھانه !  پردازانه وی نيست خيال

است که منطبق بر منافع و ديدگاه رفرميستی وی 
 .ست و اشرافيت کارگری

ديد محدود است که به زندگی در چارچوب نظم 
داری رضايت دھد،عليه نظم سرمايه  سرمايه

چيزی نگويد و حرفی از حکومت شورايی و 
بورژوازی خواھان .  سوسياليسم بر زبان نراند

يک جنبش کارگری تحت کنترل و محتاج به خود 
البته به کمک   –است که ھر جور خواست آن را 

ھدايت کند و در کشمکش   –امثال منصور اسانلو 
قدرت، نيروی کارگران را در راستای اھداف 

. طبقاتی خود کاناليزه و از آن استفاده نمايد
برد اھداف خويش برای  بورژوازی برای پيش

داری و برای کسب سودھای  حفظ نظم سرمايه
بيشتر، صدھزار د]ر که چيزی نيست، حاضر 

برای .  ھا و ميلياردھا د]ر ھزينه کند است ميليون
ھا در حکم سرمايه  دار اين پول طبقه سرمايه

 ايست که بايستی با کند کردن  ريز شده پيش
مبارزه راديکال کارگران و حفظ نظم از گزند 
اعتصابات گسترش ياينده کارگران و پيکار 

الباب کرده است،  ای که دق کننده طبقاتی تعيين
استثمار بيشتر و سودھای بيشتر آينده را تضمين 

 .کند
منصور اسانلو عضو مبارز پيشين سنديکای 
شرکت واحد، البته مجاز است امروز با ھر 

ھا و  شاھی جانوری از قماش اميرحسين جھان
ھا  ھا به زد و بند بپردازد، با آن فرھاد دورمانی

داران را در اين  سازش و ھمکاری نمايد، سرمايه
ياری کند، اعتماد به  نگری ھمراھی و ھم آينده

بورژوازی را موعظه کند و با]خره 
ھای کارگری  گردانی از کارگران و آرمان روی

او اما .  پيمايد را تا انتھای خط خيانت به
ترازآن است که خزعب�ت فرا طبقاتی را   ناتوان

تر از آن، قادر نيست   به کارگران بقبو]ند، و مھم
 –کارگران ايران را به َعفَن مالی بورژا 

 .ھا بيا]يد و با آن مسموم کند امپرياليست
منصور اسانلو که مجذوب به اصط�ح انسانيت و 
شرف انسانی امثال دورمانی صاحب تلويزيون 

داند که ايشان تا  انديشه شده است، يقينا اين را می
ساز نوه  دار جريان دست ھمين چندی پيش خزانه

بود و "  شورای ملی ايران"نام  رضا خان به
اکنون نيز يکی از نزديکان و ارادتمندان رضا  ھم

پرسد که  اسانلو حتا از خود نمی.  پھلوی است
 دقيقه ۵٠صاحب تلويزيون انديشه که در ازای 

توسط چند !)  به جای يک ساعت(پخش برنامه 
سازمان چپ و انق�بی که عموما به قصد آگاھی 
رسانی به کارگران و در راستای منافع جنبش 

نظر از  شود، صرف کارگری تھيه می
ھا ايجاد  ھای مختلفی که برای آن محدوديت

 دقيقه برنامه چند صد د]ر ۵٠کند، برای ھر  می
ھا که عموما در فشار و  از ھر يک از آن

کند،  برند، اخذ می سر می وضعيت بد مالی به
چگونه ممکن است حاضر شود صدھزار د]ر 

به اسانلو بپردازد؟ در "  برای کمک به کارگران"
جنبش کارگری بسيار ديده شده است عضوفعال يا 
رھبر اين سنديکا و آن اتحاديه کارگری، پس 
ازسال ھا مبارزه وفعاليت درراه تحقق مطالبات 

ای ھای خودرا   طبقه  صنفی کارگران، صف ھم

٣از صفحه   
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١٢درصفحه   

١۴از صفحه  برای يافتن کار با] باشد، اين امکان برای  
آيد که دستمزدھای  داران بوجود می سرمايه

تری را به کارگران  تر و شرايط سخت پايين
تحميل کنند و از اين راه بر سود خود 

 .بيافزايند
بنابر اين شمشير بيکاری تنھا برای کارگران 

اول از .  شود و زحمتکشان است که تيز می
جايی که مجبور به تن دادن به  آن

داران  ی سرمايه شرمانه ھای بی خواست
شوند و دوم اين که ھر گونه بيکاری  می

ھا به مفھوم از دست دادن ھمان  برای آن
. جوی باريک آب و منبع معاش خانواده است

وقتی ھم که بيکاری به عموم خانواده تحميل 
شود يعنی بعد از پدر يا مادر، بيکاری به  می

دختران و پسران خانواده که تحصيل را به 
پايان رسانده و يا از تحصيل به دليل فقر 

و حتا براساس آمارھای (رسد  اند می بازمانده
دولتی نرخ بيکاری در اين بخش دو برابر 

، نه تنھا بر )باشد نرخ رسمی بيکاری می
ابعاد فقر و نتايج اقتصادی بيکاری، بلکه بر 
تاثيرات اجتماعی آن نيز بشدت افزوده 

سابقه و تشديد مداوم  ابعاد بی.  شود می
معض�ت اجتماعی مانند افزايش معتادان به 
مواد مخدر از جمله نتايج اجتماعی معضل 

نااميدی، افسردگی، .  باشند بيکاری می
افزايش خودکشی و بسياری از 

ھای روانی و اجتماعی ھمگی  ناھنجاری
ريشه در ھمان فقر و بيکاری دارند که 
بسياری از ديگر معض�ت اجتماعی مانند 

فروشی، تجاوز، سرقت و  قتل، دزدی، تن
 .آورند مانند آن را نيز بدنبال خود می

اگر تا اينجا بپذيريم که بيکاری معضل 
کارگران و زحمتکشان است، بنابر اين 

شود که تنھا با قدرت شگرف و  مشخص می
عظيم کارگران و زحمتکشان است که 

توان به جنگ اين غول برخاست، اما  می
رغم تمام داد و  حکومت اس�می به!  چگونه؟

راه  ھايی که در رابطه با بيکاری به قال
اندازد اما در عمل ثابت کرده است که نه  می

تنھا ھيچ راھی برای مقابله با اين معضل 
ندارد، بلکه تا زمانی که از سوی بيکاران 

ی مھمی  احساس خطر نکند، بيکاری مساله
بيکاری در وھله اول .   باشد اش نمی برای

داری دارد و در  ريشه در مناسبات سرمايه
وھله دوم شدت آن در ايران به وضعيت 

داری ايران  خاص بحران اقتصاد سرمايه
گردد که بخشی از علت آن اساسا در  برمی

ساختار سياسی آن يعنی حکومت اس�می 
 . ريشه دارد

توانند  اما کارگران و زحمتکشان چگونه می
جايی که  به جنگ بيکاری بروند؟ از آن

گاه تعداد نيروی آماده به کار در ايران نه  آن
 ۴٠ ھزار نفر که با]ی ۵٠٠ ميليون و ٢٢

آن وقت است که بيکاری .  شد ميليون نفر می
 درصد در آمارھای رسمی که به ١٠/  ۴نه 

 !!!رسيد  درصد می۵٠رقمی حدود 
چه که تاکنون بيان گرديد تنھا برای  ی آن ھمه

روشن شدن اين موضوع بود که ميزان 
واقعی بيکاری بسيار با]تر از ميزان اع�م 
شده در آمارھای رسمی است، وگرنه 

ھای  توان بسادگی و با توجه به محدوديت نمی
بسياری که در ايران وجود دارد آمار دقيقی 

بنابر اين نه آن ده درصد .  از بيکاری داشت
در آمارھای دولتی درست است و نه اين که 

 ۴٠توان گفت که بيکاری مث�  با اطمينان می
 . درصد است۵٠يا 

در پايان اين بخش بد نيست به يک موضوع 
با .  ديگر در آمارھای دولتی اشاره شود

 درصدی اقتصاد در ۵/  ٨وجود رشد منفی 
، و با ٩٢ و تداوم رشد منفی در سال ٩١سال 

توجه به ھجوم سا]نه نيروی جديد به بازار 
کار، جالب اين است که ھيچ تاثيری اين 
پارامترھا بر ميزان بيکاری در آمارھای 
رسمی نداشته است و ھمين يک نکته 

ست تا بيھودگی آمارھای دولتی بيش از  کافی
مسعود نيلی مشاور (پيش آشکار گردد 

روحانی پيش از اين از وارد شدن سا]نه 
 ھزار نفر به بازار کار ٢٠٠يک ميليون و 

سخن گفته بود و اگر اين سخن وی درست 
باشد طی دو سال، دو ميليون و چھارصد 
ھزار تقاضای جديد برای ورود به بازار کار 

که در  اما مضحک آن.  بوجود آمده است
حالی که در طول اين دو سال رشد اقتصادی 
منفی بوده، يعنی حتا از ميزان مطلق اشتغال 
طی دو سال کاسته شده، اما تعداد بيکاران 
در آمارھای دولتی تغيير چندانی نکرده 

 !!).است
اما موضوع بعدی که از اھميت بسياری نيز 
برخوردار است، نتايج اقتصادی و اجتماعی 
بيکاری برای کارگران و زحمتکشان 

 .باشد می
 -دار نيست  بيکاری نه تنھا معضل سرمايه

دار از بيکاری  سرمايه  -بلکه از آن با]تر 
در شرايطی که تقاضا .  برد منعفت نيز می

ارقام دقيق نيستند، مث� گروھی از بازنشستگان 
 سال سن دارند، ولی ما اين جا ۶۵با]ی 

با اخت�ف (تقريبا تعداد تمام بازنشستگان را 
 ۶٣از رقم کلی )   ھزار نفر٢٠٠حدود 

ميليون نفر کم کرديم، يا برخی از 
آموزان و يا بويژه دانشجويان شاغل  دانش

آموزان و  ھستند، ولی ما باز کل تعداد دانش
.  سال به با] را کم کرديم١٠دانشجويان 

 ميليون نفر در ٣۶بنابر اين اگر ادعا کنيم 
طور واقعی برای کار کردن آماده  ايران به

 .ھستند، ادعايی غيرواقعی نيست
اما ببينيم آمارھای دولتی به ما چه 

آخرين آمار دولتی نرخ مشارکت !  گويند؟ می
 ٩٢اقتصادی در ايران را در زمستان سال 

 درصد اع�م کرده است که ٣۵/  ۴برابر با 
 ھزار نفر است و ۵٢۵ ميليون و ٢٢برابر با 

 ۴٨٨ ميليون و ٢باز بر اساس ھمين آمارھا 
بدين ترتيب .  باشند ھزار نفر بيکار می

يعنی از کل !!   ميليون شاغل٢٠ماند  می
 ٢٠ ميليونی در سن اشتغال تنھا ۶٣جمعيت 

ست که با  ميليون شاغل ھستند و اين در حالی
صورت   ميليون تقاضای کار به٣۶حساب ما 

از ھمين روست که .  واقعی وجود دارد
گوييم ميزان بيکاری بسيار با]تر از  می
ست که در آمارھای دولتی آمده  چيزی آن

 .است
برای بھتر روشن شدن موضوع از راه 

نرخ مشارکت .  توان وارد شد ديگری نيز می
اقتصادی که شامل جمعيت شاغل و غير 

باشد   سال می۶۵ تا ١٠شاغل در سنين 
طور که گفته شد در زمستان سال  ھمان

 درصد بود، اين نرخ برای کل ٣۵/  ۴گذشته 
اما .  باشد  درصد می٣٧/  ۶ برابر با ٩٢سال 

نرخ مشارکت اقتصادی در ايران يکی از 
ھای مشارکت اقتصادی در  ترين نرخ پايين

باشد و حتا نرخ مشارکت اقتصادی  دنيا می
خيز حاشيه خليج فارس از  در کشورھای نفت
حال اگر ميانگين نرخ .  ايران با]تر است

 ۶۴مشارکت اقتصادی در جھان را که حدود 
درصد است در نظر بگيريم، موضوع باز 

به اين معنا که اگر نرخ .  شود تر می واضح
مشارکت اقتصادی در ايران برابر با متوسط 

بود،  نرخ مشارکت اقتصادی در جھان می

 معضل بيکاری و خواست پرداخت حقوق
  بيکاری به تمامی بيکاران

 دولت موظف است برای تمام بيکاران و جويندگان کار، اشتغال ايجاد نمايد
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١١از صفحه  ھا که امروز و در  ديگر حقوق فردی انسان 
ويکم در قريب به اتفاق نقاط جھان  قرن بيست

ھای حاکم به رسميت شناخته  از سوی دولت
ھای برجسته  يکی از اين نمونه.  شده است

ھمان حجاب اجباری است که حتا مقامات 
سياسی کشورھای ديگر نيز به ھنگام حضور 
در ايران به صورتی کام� کميک بايد آن را 
با انداختن يک شال بر روی سر رعايت 

موضوعی که در ھيچ کشور ديگر در .  کنند
در ھيچ کشوری .  شود دنيا مشاھده نمی

حجاب اجباری در قوانين آن کشور مانند 
ايران وجود ندارد و از ھمين روست که 

 که در سازمان ١١١ی  نامه براساس مقاوله
جھانی کار و در ارتباط با لغو ھر گونه 
تبعيض عليه زنان در ژنو تنظيم و به 
تصويب رسيده، بارھا مقامات حکومت 
اس�می از طرف سازمان جھانی کار و در 

ی اين سازمان در رابطه  ھای سا]نه اج�س
با لغو حجاب اجباری مورد تذکر و سوال 

 .اند قرار گرفته
مساله اين است که حکومت اس�می به 

داری  عنوان يک حکومت ديکتاتوری سرمايه
متکی "  و]يت فقيه"که به قدرت فردی 

 از جمله  طور طبيعی دشمن آزادی است، به
آزادی تشک�ت سياسی و صنفی طبقه کارگر 
و انديشه و بيان است، اما در ايران از 

جايی که ديکتاتور حاکم، منشاء قدرت  آن
داند و خود را مجری  می"  الھی"خود را 

  ھا و نقض آزادی ، محدوديت"الھی"قوانين 
دھد که به نقض  را تا حدی گسترش می

ھای فردی نيز تعميم  گسترده حقوق و آزادی
عنوان يکی از  چرا که دين اس�م به.  يابد می

قساوت و "  الھی"ترين مذاھب  ارتجاعی
ھای سياسی و  تعرض به حقوق و آزادی

فردی را به اوج خود رسانده و بويژه نقض 
حقوق زنان در اس�م به حد اع�ی خود 

 .رسد می
ھای  توان برای کسب آزادی اما چگونه می

 فردی و اجتماعی مبارزه کرد؟
واقعيت اين است که زنان ايران در مبارزه با 
حجاب اجباری حتا تا ھمين امروز نيز بسيار 

اند،  فراتر از اين صفحه فيس بوکی رفته
خواھد تا  ای که از زنان و دختران می صفحه

روسری خود را "  يواشکی"به صورت 
بردارند و عکس يا "  سر"برای لحظاتی از 

شان را در صفحه مزبور بگذارند، تا  فيلم
صدای زنان و دختران ايران عليه حجاب 

 !!اجباری باشد
اگر نگاھی به تاريخ حکومت اس�می و 
ت�ش اين حکومت برای تحميل حجاب به 

بينيم  زنان و دختران در ايران بياندازيم می
که چگونه زنان ايران با ت�ش خود و دادن 

ی حجاب  ھای بسيار توانستند از دامنه ھزينه
اگرچه ھرگز نتوانستند حق انتخاب .  بکاھند

پوشش را به رژيم تحميل کنند اما توانستند 
 .ھای آن را کم رنگ کنند محدوده

 

تا " آزادی يواشکی"از 
 دستگيری 

 "رقصيدن"به جرم 
 

چون ايجاد  در روزھای گذشته اخباری ھم
  آزادی"بوکی به نام  ی فيس يک صفحه

و دستگيری تعدادی " يواشکی زنان در ايران
دختر و پسر جوان به جرم تھيه ويدئوکليپ 

ھای  در رسانه"  HAPPY"ی  ايرانی ترانه
ھای  ايرانی و خارجی و نيز در شبکه

 .اجتماعی بازتاب فراوانی يافت
ھای وابسته به حاکميت مانند  مقامات و رسانه

تھاجم "ھای  ھميشه اين اتفاقات را نشانه
دانستند "  ايران اس�می"غرب به "  فرھنگی

تھران "  سيدالشھدا"و از جمله فرمانده سپاه 
شکست خورده در "  دشمن"از ت�ش 

ی  برای باز کردن جبھه"  نظامی"ی  عرصه
" ايران اس�می"برای تھاجم به "  فرھنگی"

بدستان مزدور  سخن گفت و يا برخی از قلم
جا پيش رفتند که از حق  حکومت تا آن

تجاوز جنسی مردان به زنان بدحجاب و "
حجابی را  دفاع کرده و بی"  حجاب بی

معنا "  تجاوز به حقوق مردان"مترادف 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه و (کردند 

روزنامه وطن امروز وابسته به اصولگرايان 
افکار مريض و کثيفی که تنھا )!!!  حکومتی

تواند از بلندگوھای حکومت اس�می و از  می
ھای رسمی  ھا و روزنامه سوی خبرگزاری

اما در سوی ديگر و .  آن منتشر و تکثير شود
در افکار عمومی جھان که با تعجب به 
دستگيری تعدادی دختر و پسر جوان 

نگريست، اين سوال مطرح گشت که مگر  می
کسانی را "  رقص و شادی"شود به جرم  می

 !!دستگير کرد؟
ی فرمانده  تحميل حجاب اجباری که به گفته

نيروی انتظامی تنھا در طول سال گذشته 
 ھزار نفر به دليل ۶٠٠ ميليون و ٣حدود 

بدحجابی از سوی نيروی انتظامی تذکر 
ھا به   ھزار نفر از آن١٨گرفتند و پرونده 

قضاييه برای محاکمه ارسال گرديد و  قوه
ھايی چون دستگيری تعدادی  العمل عکس

" رقص و شادی"دختر و پسر جوان به جرم 
يک مخرج مشترک دارند و آن دشمنی 

چه که  آن.  جمھوری اس�می با آزادی است
دھد و  تمام اين اتفاقات را به ھم پيوند می
تھاجم "فرمانده سپاه از آن به عنوان 

برد، ھمان اسم رمز مخالفت  نام می"  فرھنگی
حکومت اس�می با آزادی است که نه تنھا 

ھای  عرصه سياست، انديشه و بيان، تشکل
ھای صنفی و مدنی، تجمع و  کارگری، تشکل

تظاھرات را در بر گرفته که حتا به 
ی رفتارھای شخصی و حقوق فردی  عرصه

مردم نيز تعميم يافته است، حقوقی مانند شاد 
بودن، يا حق انتخاب پوشش و بسياری از 

ی مناسبات  بيکاری محصول و نتيجه
داری حاکم بوده و کارگران در اين  سرمايه

زمينه ھيچ مسئوليتی ندارند، ھزينه زندگی 
داران بايد   کارگران بيکار را نيز سرمايه

يا ھر دولت (بپردازند و دولت اس�می 
عنوان نماينده سياسی طبقه حاکم  به)  ديگری

داران بايد مسووليت اجرای اين  يعنی سرمايه
ھم اکنون در برخی .  کار را برعھده بگيرد
داری، تمامی بيکاران  از کشورھای سرمايه

تا زمانی که بيکار ھستند از يک حداقل 
حقوقی برخوردار ھستند که دولت مسوول 

 .باشد پرداخت آن می
داری به خودی خود  اما ھيچ دولت سرمايه

حاضر به پذيرش اين حق برای کارگران 
گوييم با  برای ھمين است که می.  نيست

معضل بيکاری تنھا با قدرت عظيم کارگران 
ست که در اين  توان مبارزه کرد و طبيعی می

. ترين مساله، تشکل کارگران است راه مھم
ھای خود از  کارگران برای تحقق خواست

جمله حق بيمه بيکاری، از يکسو بايد بر 
تشکل و اتحاد خود بيافزايند و از طرف 

ھای موجود کارگری، فعالين  ديگر تشکل
ھای چپ و  کارگری و احزاب و سازمان

کمونيست بايد خواست پرداخت حقوق 
بيکاری به تمامی بيکاران را به عنوان يکی 

ھای مھم طبقه کارگر ايران در  از خواست
. ھای اعتراضی فرياد بزنند تمامی حرکت

واقعيت اين است که غول بيکاری يکی از 
ی کارگر  ترين معض�ت کنونی طبقه مھم

 .ايران است و بايد به آن بسيار توجه نمود
سازمان ما نيز از ھمين رو در برنامه حداقل 
خود و در بخش اقدامات فوری حکومت 
شورايی به اين موضوع توجه کرده و 
خواستار بيمه کامل اجتماعی از جمله بيمه 

عنوان  بيکاری و احتساب ايام بيکاری به
چنين در  سازمان ھم.  سوابق کار شده است

برنامه خود و ذيل عنوان وظايف فوری 
حکومت شورايی، در رابطه با ايجاد کار 

"برای بيکاران آورده است حکومت : 
شورايی موظف است برای تمام افراد جامعه 

ھا تن که ھم اکنون بيکارند  از جمله ميليون
مادام که اين خواست به طور .  کار ايجاد کند

کامل تحقق نيافته است، دولت بايد به 
بيکاران حق بيکاری معادل مخارج يک 

 نفره کارگری در ھر ماه پرداخت ۵خانواده 
 ".نمايد

توانند  کارگران ايران اما از ھمين امروز می
و بايد برای پرداخت حقوق بيکاری به تمامی 
بيکاران مبارزه کنند، تحقق اين امر تنھا و 

چه با کار و چه (تنھا به مبارزه کارگران 
 .بستگی دارد) بيکار

١٣درصفحه   
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 زنان و کار در ايران 
 )قسمت سوم(

٩از صفحه    

١٣ 

١٢از صفحه   

گزارش روزنامه شرق يکی از زنان اھل سقز  به
ی قيام  ھای منطقه  سال دارد و در کوره۵٠که 

کند، از دوران کودکی تاکنون  دشت کار می
ھاست حتا زمانی که  مشغول به کار در اين کوره

 صبح ٣او ھمراه با مردھا از ساعت .  حامله بود
 .کرد  ساعت بايد کار می١۶ غروب يعنی ٧تا 

ھای  ھای اخير کارگران کوره اگرچه در سال
آجرپزی اعتراضات وسيعی را در منطقه ورامين 

ھای ديگر  و آذربايجان غربی و برخی از استان
سازمان داده بودند و حتا در ورامين به برخی از 

موقعيتی زنان  ھای خود رسيدند، اما بی خواست
در اين کار، يکی از مسايل مورد توجه در 
بررسی وضعيت زنان کارگر در 

پای  زنان کارگر اگرچه پابه.  ھاست پزخانه کوره
جا  کنند اما در عمل از آن ھمسران خود کار می

کنند، موقعيت بسيار  که مزدی دريافت نمی
اين زنان که عموما يا .  کنند فرودستی پيدا می

سواد و يا سواد بسيار کمی دارند، بدليل شرايط  بی
سخت کاری و زندگی و موقعيت فرودستی که در 
کار دارند، مورد خشونت مردان خسته از 

 .گيرند کارشان نيز قرار می
در انتھای اين بخش بايد بر اين نکته نيز تاکيد 
کرد که عدم دريافت مزد در برابر کار تنھا به 

ھای آجرپزی محدود  زنان شاغل در کوره
ھای کاری که  برای نمونه در محيط.  شود نمی

ھا  شود و آن توسط مردان خانواده اداره می
ھا  باشند، زنان و دختران آن صاحب کارگاه می

عمدتا بدون دريافت دستمزد مشغول به کار ھستند 
حتا .  گردد و تمامی درآمد نصيب مرد خانواده می

ھای گوناگون  زنانی ھستند که در محيط
کنند، اما دستمزدشان تحت  کار می)  غيرفاميلی(

سلطه مرد خانواده قرار داشته، و اين مردان 
خانواده ھستند که در مورد چگونگی ھزينه کردن 

اين موضوع .  گيرند شان تصميم می دستمزد زنان
قدری آشکار و عمومی است که حتا دبير  به

ائت�ف اس�می زنان نيز به آن اعتراف کرده و 
اکنون امنيت اقتصادی در خانواده برای "گويد می

زنان وجود ندارد زيرا ھر چه زن کار کند و به 
شود مگر آن  خانه بياورد متعلق به مرد تلقی می

زيرا ...  که مرد خودش چيزی را به او بدھد
گويد ھمه بار اقتصادی برعھده مرد  قانون می

 )ادامه دارد".(است
 

 حسين منصوری

اتفاقا لغو حجاب اجباری و چگونگی .  بگيرند
مبارزه برای آن ھمان پاشنه آشيل اين گروه 

چرا که حجاب اجباری جزئی .  از زنان است
از قوانين حکومتی و ريشه در ماھيت 
اس�می حکومت دارد و زنانی که با اين 
ريشه مبارزه نکرده و خود را حتا جزئی از 

دانند ھرگز  اين ريشه و وامدار آن می
توانند پرچم مبارزه برای لغو حجاب  نمی

ھا در بھترين  آن. اجباری را برافراشته سازند
کنند با حاشيه راندن مبارزات  حالت سعی می

و خواست زنان برای لغو حجاب اجباری، 
فرعی دانستن آن و اگر نتوانستند با محصور 

چون فضاھای  ھايی ھم کردن آن در مکان
سو خود را با خواست زنان  مجازی از يک

چنان موقعيت  ايران ھماھنگ نشان دھند تا ھم
خود را در جنبش زنان حفظ کرده و از آن 
ابزاری برای رسيدن به اھداف سياسی خود 
بسازند و از سوی ديگر از تأثير و شدت 

 .مبارزه زنان برای اين خواست بکاھند
برای ھمين است که لغو حجاب اجباری بايد 
از سوی پرچمداران واقعی جنبش زنان، 
جنبش کارگری و نيروھای چپ و کمونيست 
که يگانه طرفداران و حاميان واقعی برابری 
کامل زن و مرد ھستند، به صورت شفاف و 

ھای فوری  عنوان يکی از خواست روشن به
صراحت بازتاب يابد و بر اين  جنبش زنان به

ھای  ھا و يا نمايش خواست در حرکت
بايد در نظر .  اعتراضی خود تاکيد کنند

داشت که مبارزه برای لغو حجاب اجباری، 
ھای سياسی،  جزئی از مبارزه برای آزادی

اجتماعی و فردی است و اين يکی از نقاط 
ھای  مشترک جنبش زنان و ديگر جنبش

مبارزاتی بويژه جنبش کارگری است که در 
ھای متنوعی خود را بروز  اشکال و خواست

به ھمين دليل نيز مبارزه برای .  دھد می
ھای سياسی، اجتماعی و فردی و پيوند  آزادی

ھا با يکديگر، زمينه  ناگسستنی اين خواست
ھای  ھمکاری و ھمراھی ھر چه بيشتر جنبش

مبارزاتی و نيروھای مبارز و انق�بی را 
 .سازد فراھم می

توان  برای لغو حجاب اجباری نمی:  در آخر
بوک به آزادی يواشکی دل بست و به  در فيس

توان برای  بوک می آن محدود ماند، از فيس
تبليغ و ترويج يک خواست و يا يک ايده 
استفاده کرد، اما مبارزه برای تحقق اين 
خواست، بيش از ھر چيز خود را در مبارزه 
عملی با قوانين حاکم که ريشه در اس�م 

در دارند و به چالش کشيدن حاکميت کنونی 
 .دھد رابطه نشان میاين 

شک ترس رژيم از طرح خواست حق  بی
" يواشکی"انتخاب پوشش به صورت 

ترس رژيم از اين است که اين .  باشد نمی
ای  خواست به يک خواست با ابعاد توده

. ووسيله اعتراض جدی عليه آن تبديل شود
ای در  برای ھمين است که ايجاد صفحه

بوک در بھترين حالت خود تنھا يک  فيس
ست که خواست زنان ايران برای لغو  صدايی

دھد، زنانی که  حجاب اجباری را بازتاب می
ھاست در عمل با حجاب اجباری مبارزه  سال

کنند و اين مبارزه نه برای يک  کرده و می
آزادی يواشکی که ھيچ معنايی ندارد که 

 .باشد برای آزادی واقعی می
تواند در  اما در عين حال اين صفحه می

بدترين حالت خود دلخوش کردن زنان به 
به جای "  بوکی فيس"يک مبارزه يواشکی 

مبارزه واقعی نيز باشد و اين ترس بويژه از 
گيرد که گردانندگان اين  جا ريشه می اين

صفحه ھرگز ت�ش نکردند تا واقعيت حجاب 
ی آن با موجوديت حکومت  اجباری و رابطه

اس�می را برای بيينندگان خود توضيح دھند 
و در بھترين حالت عملکرد اين صفحه را 

" به گوش دنيا رساندن صدای زنان ايران"
 .ناميدند

اما ھم افکار عمومی دنيا و ھم زنان و 
مردان ايران، ناديده گرفتن اين حق زنان در 

. دانستند خوبی می جمھوری اس�می را به
توان به حق  مھم اين است که چگونه می

انتخاب پوشش رسيد و راه حل آن چيست و 
ست که در اين صفحه مشاھده  اين چيزی

طرح خواستی که ھمگان از آن .  شود نمی
باخبر ھستند مھم نيست، نشان دادن راه 
رسيدن به آن خواست مھم است وگرنه تنھا 

ماند سراب است و  چيزی که از آن باقی می
زند  اميدی که در فضای مجازی تنھا موج می

 .ھای زندگی زنان جدا است و از واقعيت
طلب  ھا بوده و ھست که زنان اص�ح سال

" سکو]ر"دست در دست تعدادی از زنان 
از طبقات مرفه و حتا متوسط، ت�ش داشته و 
دارند تا جنبش زنان را تحت سيطره خود 

تا " آزادی يواشکی"از 
 دستگيری 

 "رقصيدن"به جرم 



 ۶٧٠ شماره  ٩٣نيمه اول خرداد     ١۴

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسLمی 

١١درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی٢٠
 آنجلس  به وقت لس١١

 :و چھارشنبه ھر ھفته
  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی١٩
 آنجلس  به وقت لس١٠

 
 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه

ونيم ظھر به وقت ايران، ساعت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه
 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس

طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 معضل بيکاری و خواست پرداخت حقوق
  بيکاری به تمامی بيکاران

بيکاری يکی از معض�ت بزرگی است که 
شدت در تنگنای  کارگران و زحمتکشان را به

قدری  ميزان بيکاری به.  معيشتی قرار داده است
افزايش يافته که مقامات رژيم را نيز مجبور به 
اعتراف نموده و بارھا نسبت به انفجار بيکاری 

در اين ميان نماينده .  اند در کشور ھشدار داده
مجلس از شھرستان خاش با بيان اين که جوانان 

: استان سيستان و بلوچستان عمدتا بيکارند گفت
 ۴٠نرخ بيکاری در سيستان و بلوچستان با]ی "

جوانان بلوچ برای : "وی ادامه داد"  درصد است
 ھزار تومان اسلحه به ٢٠٠ يا ١٠٠درآمد ماھانه 

ھا به ليست  بنابر اين اسامی آن...  گيرند دوش می
رود و راه بازگشتی ندارند در حالی که  اشرار می

اگر دولت زمينه را برای اشتغال آنان با حداقل 
حقوق فراھم کند، اين معضل به خودی خود حل 

 ٢براساس آمارھای رسمی حدود ".  شود می
ميليون و پانصدھزار نفر در زمستان سال گذشته 
بيکار بودند، اما واقعيت آن است که ميزان 

باشد  بيکاری بسيار با]تر از آمارھای رسمی می
و حتا با کمی تامل در آمارھای رسمی نيز 

از ميزان واقعی )  حدودی(توان به تصويری  می
 .بيکاری دست يافت

به ھمين دليل در ابتدا تاملی خواھيم داشت بر اين 
 ميليون نفر ۶٣براساس آمارھای رسمی .  آمارھا

در سن کار قرار دارند، به اين معنا که در سنين 
 ٨اگر از اين تعداد حدود .   سال ھستند۶۵ تا ١٠

 ھزار دانش آموز از ک�س چھارم ٢٠٠ميليون و 
 ميليون دانشجو و حدود ۴ابتدايی به با]تر، حدود 

 ميليون بازنشسته را کم کنيم، باز به رقمی ۵
حال اگر بخواھيم .  رسيم  ميليون نفر می۴۶حدود 

 ميليون ١٠ ميليون نفر ۴۶فرض کنيم که از اين 
داری ھستند که اين قدر وضعشان  زنان خانه

خوب است که ھيچ تمايلی به کار کردن در 
 ميليون نفر ٣۶بيرون از خانه ندارند، باز 

کدام از اين  در نظر داشته باشيم که ھيچ.  مانند می

١۴ 

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

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

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

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.209.9/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 

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

 

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  

No 670  June  2014          


