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نھادھای .  غزه غرق در خون و آتش است
" متمدن"بشری و کشورھای  المللی، حقوق بين

وپار شدن  آور لت اروپائی، در سکوتی شرم
دولت .  اند کودکان فلسطينی را به تماشا نشسته

گر و صھيونيستی اسرائيل که از  اشغال
ھای  قيدوشرط قدرت دريغ و بی ھای بی حمايت

امپرياليستی و در راس آن آمريکا برخوردار 
ترين تجھيزات جنگی با  است، با استفاده از مدرن

العاده باL، نزديک به يک ماه  قدرت تخريبی فوق
است شب و روز از زمين و ھوا و دريا، غزه را 

کوبد و بمب و گلوله و موشک و  وحشيانه می
. ريزد دفاع آن می خمپاره بر سر ساکنين بی

مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، مراکز پناھندگی يا 
ھر مکانی .  کند منازل مسکونی برايش فرقی نمی

که يک شھروند فلسطينی در آن باشد بايد بر سر 
رژيم .  وی آوار و با خاک يکسان شود

کار اسرائيل تا روز دوشنبه  صھيونيستی و جنايت
 مرداد يعنی بيست و ھشتمين روز حمله به ١٣

 فلسطينی را به کام مرگ فرستاده، ١٨۵٨غزه، 
 نفر را مجروح ساخته، صدھا منزل ٩۴٠٠

مسکونی را به کلی با خاک يکسان و ھزاران نفر 
ھای  آتش بس.  از مردم غزه را آواره ساخته است

که مديای امپرياليستی پيرامون "  دوستانه انسان"
اند،  آن سروصدا و تبليغات زيادی به راه انداخته

گر  ھای اشغال ھم در شرايطی که صھيونيست آن
تر ساخته و رفح را که   محاصره غزه را تنگ

يگانه گذرگاه مرزی و کانال ارتباطی مردم غزه 
اند،  با دنيای خارج است به محاصره درآورده

ھربار پس از اع`م، نقض و زيرپا گذاشته شده 
وزير اسرائيل به صراحت  نتانياھو نخست.  است

گفته بود ھرچيزی را که بخواھد مانع عمليات 
س`ح غزه يا شناسايی و  ارتش اسرائيل برای خلع

ھای ارتباطی نيروھای مقاومت  نابودی تونل
بنيامين نتانياھو رھبر .  گردد، نخواھد پذيرفت

بس يا بدون آن،  حزب ليکود گفته بود با آتش
ارتش اسرائيل به عمليات خود در غزه ادامه 

درست در بحبوحه کشتار مردم .  خواھد داد
دفاع فلسطين و در شرايطی که افکار عمومی  بی

مردم آمريکا و مردم ساير کشورھای جھان عليه 
اين جنايات برانگيخته شد، دولت امپرياليستی 

بار ديگر به مردم آمريکاوجھان و  آمريکا يک

ای که گذشت وزرا و مشاوران اقتصادی  در ھفته
کابينه روحانی در گفتگوھای مطبوعاتی و 

ھای  آئی تلويزيونی و نيز سخنرانی در گردھم
داران، به تشريح اوضاع وخيم و  سرمايه
ھا در مورد  آن.  گسيخته اقتصادی پرداختند ازھم
ھای اقتصادی، آمار و ارقامی  ترين شاخص مھم

: داد چيز را نشان می ارائه دادند که تنھا يک
داری حاکم بر ايران و  ورشکستگی نظام سرمايه
ھای اقتصادی جمھوری  شکست تام و تمام سياست

 .اس`می در تمام دوران موجوديت آن
وزير صنعت، معدن و تجارت در اج`س 

ھای صنعتی، معدنی و تجاری استان  تشکل
"خراسان گفت  ۵٠طی سال گذشته نزديک به : 

درصد واحدھای توليدی متوقف يا با رکود مواجه 
او اذعان کرد که يک سال پس از روی ".  شدند

کار آمدن روحانی از رشد اقتصادی خبری نيست 
 درصد ٢/  ٢و توليد ناخالص داخلی ھمچنان با 

وی ادامه داد که .  منفی، زير صفر قرار دارد
تمام در  ھا ھزار واحد صنعتی نيمه اکنون ده ھم

. اند شده سطح کشور وجود دارد که عجالتاً متوقف
بار  وزير صنعت، سپس به وضعيت ف`کت

داری ايران پرداخت و گفت  صادرات سرمايه
 ۴٠يافته که از  صادرات غيرنفتی چنان کاھش

کند و ادامه داد، اين در حالی  ميليارد تجاوز نمی
 ميليارد دLر ٢/  ۵است که فقط طی سال گذشته 

 ٢/  ١واردات برنج به .  شکر وارد کشور شد
 ميليارد ١/  ۶ميليارد دLر و روغن نباتی به 

ای ھم به وضعيت وخيم سيستم  او اشاره.  رسيد
 ھزار ميليارد ٨٠بانکی نمود و معوقات بانکی را 

  نفرو۶٠٠يک چھارم نقدينگی در دست 
  ده ھاميليون درفقرو گرسنگی

 
داری نيست، جمھوری  ی يک ديکتاتوری اس`می، جنايتکار و سرمايه جمھوری اس`می تنھا نمونه

ی يک رژيم دزد و فاسد نيز ھست، جمھوری اس`می نمونه ی يک رژيمی که  چنين نمونه اس`می ھم
 .ی طبقاتی را به مرزھايی باورنکردنی رسانده نيز ھست فاصله

ھايی  از بيغوله)  ۵کانال (شايد بسياری ازمردم گزارشی را که تلويزيون جمھوری اس`می، شبکه تھران 
فيلمی که .  که محل زندگی مردمانی از ھمين کشور و در پايتخت حکومت اس`می تھيه کرده، ديده باشند

کند و تنھا کارشان صاف کردن  اش زندگی می بينيم که با دو فرزند خردسال در بخشی از آن زنی را می
ھا به   تومان در روز برای آن٧۵٠کشد و درآمدی حدود  کاری که از صبح تا غروب طول می.  ميخ است

 ازدواج کودکان، خشونت عليه کودکان و زنان است
 
  ٨درصفحه  "دار خانه"زنان کارمند شھرداری به زنان " ارتقای شغلی"

٢درصفحه   

١٢ 

 ١٠  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٧۴شماره    ٩٣نيمه  اول مرداد  –سال سی و ششم 

 بحران اقتصادی مزمن و ساختاری،
طلبد حلی انق�بی را می  راه  

 بحران بيکاری و پديده شغل دوم و سوم در ايران
 

در دوران حاکميت جمھوری اس`می زندگی کارگران و توده ھای وسيعی از مردم ايران در گردابی از 
اين وضعيت به ويژه طی سال ھای اخير، آنچنان شتابی به خود گرفته است .  ف`کت و فقر فرو رفته است

که ھم اکنون به صورت يک بحران جدی و ھمه گير بر معيشت روزانه اکثريت مطلق مردم ايران چنگ 
طی يک دھه اخير، تعميق رکود اقتصادی حاکم بر کشور ھمراه با تورم افسارگسيخته و .  انداخته است

افزايش سرسام آور قيمت کاLھای  مورد نياز کارگران و زحمتکشان ، معض`ت اجتماعی را بيش 
افزايش روزافزون بيکاری ھمراه با اشتغال به کار بيش از يک سوم نيروی .  ازپيش تشديد نموده است



 ٢ ۶٧۴ شماره  ٩٣نيمه اول مرداد     ٢

١از صفحه   

 بشريت مترقی بايد با اين پديده ضدبشری تعيين تکليف کند

کجی کرد و ضمن حمايت  افکار عمومی دھن
کارانه  علنی و آشکار از اقدامات جنايت

ھا، برای اھدا و انتقال تسليحات  صھيونيست
نظامی و تجھيزات موشکی به اسرائيل اع`م 
آمادگی نمود و ھمزمان کنگره آمريکا نيز ع`وه 

ھای مالی، تسليحاتی روتين و ھميشگی  بر کمک
آمريکا به اسرائيل، يک کمک مالی چندصد 
به ميليون دLری را به سيستم موشکی اسرائيل 

 . تصويب کرداتفاق آراء
گران صھيونيست که با توسل به  اشغال

ترين کشتارھا  رحمانه ترين و بی وحشيانه
سره  خواستند ظرف چند روز کار غزه را يک می

سازند، با مقاومت دLورانه مردم غزه و نيروھای 
ورود نيروی زمينی .  مقاومت روبرو شدند

عام مردم  ھا به جنوب غزه و قتل صھيونيست
شکنی از سوی مردم و  رفح، با پاسخ دندان

گران و  اشغال.  نيروھای مقاومت روبرو گرديد
ھا که از مقاومت مردم  حاميان امپرياليست آن

فلسطين و تلفات شماری از نيروھای ارتش 
بودند، به بھانه  اسرائيل شديدا برافروخته شده

مفقود شدن يک افسر اسرائيلی، تبليغات 
ای را عليه مقاومت فلسطين سازمان  گسترده
ع`وه بر اوباما و وزيرخارجه وی که .  دادند

افسر اسرائيلی را محکوم )  ١(گيری  گروگان
مون که  کرده و خواستار آزادی وی شدند، بانکی

متحد را با خود يدک  ملل سمت دبيرکلی سازمان
کشد اما در واقع نوکر آمريکاست و تا اين  می

رحمانه  خون گرفته و چشم بر کشتار بی لحظه خفه
عام مردم فلسطين فرو بسته بود،  کودکان و قتل

. صدا شد ناگھان زبان باز کرد و با آمريکا ھم
دفاع  متحد، از مردم بی ملل  سازمان دبيرکل

دست ارتش  فلسطين و نيروھای مقاومت که به
گر و سربازان اسرائيلی کشته و يا اسير  اشغال
خروارھا بمب و موشکی که .  اند چيزی نگفت شده

شود،  ھر روز برسر کودکان فلسطينی ريخته می
المللی و دبيرکل  ھيچ سوالی در ذھن اين نھاد بين

که از زبان اسرائيل شنيد  آن ايجاد نکرد، اما ھمين
که يک سرباز صھيونيست در غزه به گروگان 
نيروھای مقاومت درآمده است، آتشی شد و ياد 

که قب`  اين.  بس توسط حماس افتاد آتش نقض 
بس، عمليات  آتش بس بی نتانياھو گفته بود آتش

ارتش اسرائيل در غزه تا خلع س`ح حماس و 
ھای ارتباطی ادامه خواھد يافت، اين  نابودی تونل
گران  او نگفت که چرا اشغال!  را نشنيد

 سال است غزه ٧طلب مدت  صھيونيست و توسعه
اند، نگفت افسر اسرائيلی در  را محاصره کرده

قدر  غزه دنبال چی بوده است، او اما ھمين
دانست که بايد اوامر دولت آمريکا و  می

صدا  جمھور آن را اجرا کند و با او ھم رئيس
گران صھيونيست تنھا در روز جمعه  اشغال!  شود
اع`م شده "  دوستانه انسان"بس  مرداد که آتش ١٠

 فلسطينی را البته از روی ٢٠٠بود، 
شنبه  به قتل رساندند و روز يک!  دوستی انسان
 حمله ھوايی عليه غزه انجام ١٨٠ مرداد ١٢
بيست و ھفت روز پس از آغاز يورش .  دادند

ددمنشانه اسرائيل به غزه و کشتار ھر روزه 
که سومين محل و  کودکان و مردم فلسطين، وقتی

 ٣٠٠٠مدرسه وابسته به سازمان ملل متحد که 
ھا و  پناھنده در آن پناه گرفته بودند، زير بمب

ھا کشته و  ھای اسرائيلی تخريب و ده راکت
مون با صدور  زخمی برجای گذاشت، تازه بانکی

المللی خواند و  ای آن را ناقص حقوق بين بيانيه
!خواستار تحقيق و شناسايی عام`ن آن شد

 مرداد، دولت ١٣روزبعد ازآن يعنی دوشنبه 
گر وصھيونيست اسرائيل يک آتش   اشغال
ھفت ساعته اع`م کرد و "  بشردوستانه"بس

گاه ھای   که مردم غّزه ازپناه  دقايقی بعد ازآن
خودبيرون آمدند، حم`ت ھوائی خود راآغاز 

به بمب وخمپاره "ساتی"نمودومردم را دراردوگاه
نژادپرستان "  بشردوستی"بست تاميزان 

 .صھيونيست رابه ھمه جھان نشان دھد
رغم تبليغات گسترده و يک جانبه مديای  به 

ھايی که برای Lپوشانی  امپرياليستی و ت`ش
جنايات رژيم صھيونيستی اسرائيل صورت 

گيرد، مردم دنيا اما اين جنايات را محکوم  می
مردم دنيا اين .  اند کنند و حامی مردم فلسطين می

دانند که دولت صھيونيستی اسرائيل که  را می
ھمواره مورد حمايت امپرياليسم آمريکا بوده 

. گر است پرست و اشغال است، يک دولت نژاد
گرانه و  ھای اشغال اين دولت در ادامه سياست

طلبانه خود، از قبل برای حمله به غزه و  توسطه
اين .  ريزی کرده بود توسعه مناطق اشغالی برنامه

نخستين بار نيست که دولت نژادپرست اسرائيل 
از ھمان سال .  زند دست به چنين جناياتی می

 که نطفه دولت صھيونيستی بسته شد و ١٩۴٨
عام و  اسرائيل موجوديت يافت، کشتار و قتل

تخريب اماکن مسکونی و آواره ساختن مردم 
جناياتی که تا به .  دفاع فلسطين نيز آغاز شد بی

عام مردم فلسطين  قتل.  امروز ادامه داشته است
در ديرياسين، کفرقاسم، صبرا، و شتي`، 

زعتر، نبطيه، ساموا، جنين، غزه، رفح تنھا  تل
شمار رژيم نژادپرست  ھايی از جنايات بی نمونه

 سال است به ۶٠اسرائيل بيش از .  اسرائيل است
سازی قومی، کشتار و  گری، پاک  توسعه اشغال

سازی  آواره ساختن مردم فلسطين و يھودی
گر  دولت اشغال.  سرزمين فلسطين مشغول است

. اسرائيل، يک دولت مذھبی و نژادپرست است
اند که  نژادپرستان اسرائيلی بارھا تکرار کرده

بيرون راندن اعراب از "ھا  ھدف آن
ست که خداوند به يھوديان وعده  ھايی سرزمين
ھا نه فقط  سرزمين موعود صھيونيست"  داده است

ھايی از اردن، سوريه،  فلسطين، بلکه شامل بخش
گران صھيونيست به نقل  اشغال.  است...  مصر و 

کنند  اند و پيوسته آن را تکرار می از تورات گفته
که از اين  ايم نه برای آن جا آمده ما اين"که 

که ديگران را  سرزمين ارث ببريم بلکه برای آن
از ارث بردن محروم کنيم و از اين جا بيرون 

اند بايد زندگی را بر  ھا مکرر گفته آن"  بياندازيم
قدر تلخ و دشوار ساخت که  مردم فلسطين آن

. خودشان بگذارند بروند و فلسطين را ترک کنند
در مدارس مذھبی اسرائيل از ھمان دوران 

ھا  آموزند که فلسطينی آموزان می کودکی به دانش
ھستند )  Amalek( ھمان قوم آماليک  و اعراب

(ھا را نابود کرد که بايد آن يک خاخام )  ٢. 
ھمين "  آماليک"اسرائيلی گفته است که قوم 

ھا ھستند و چنين اضافه کرده است که  فلسطينی
ھا  عام فلسطينی ھا موظف به قتل ھمه اسرائيلی

ھا نيز اخيرا فتوا  يکی ديگر از اين خاخام.  ھستند

! داد چنانچه Lزم آيد، تمام غزه را بايد نابود کرد
کار رھبر حزب ليکود و  ھمين نتانياھوی جنايت

ھا بايد  فلسطينی"وزير اسرائيل گفته است  نخست
ھا وحشی ھستند که بايد  نابود شوند، فلسطينی

از "!  ھا را با کشيدن ديوار در قفس نگاه داشت آن
پرز وزير دفاع وقت اسرائيل  زمانی که شيمون

را در وسط يک "  کدميم"نخستين کولونی به نام 
منطقه مسکونی فلسطينی ساحل غربی بنا کرد، 

جا  ھا به تدريج چون قارچ ھمه اين کولونی
ھا به تدريج  کولونی.  اند سربرآورده و پراکنده شده

زمين و آب را از روستاھای فلسطينی مجاور 
ھا را  کن ساختند، راه ھا را ريشه دزديده، درخت

ای کشيدند که عبور  ھای تازه مسدود کردند، جاده
ای که در  پروژه.  ھا از آن ممنوع است فلسطينی

 نشين و  ھای يھودی تکثير و توسعه شھرک
اين است ماھيت .  ديوارسازی ادامه يافته است

رژيم نژادپرست اسرائيل وشمه ای ازبرنامه آن 
ھای   رژيمی که از حمايت.  درسرزمين اشغالی

ھای امپرياليستی  تسليحاتی قدرت  -مالی
برخوردار است و به ھيچ عھد و پيمان و 

ای چه در مقياس  ای چه در سطح منطقه نامه قطع
المللی چنانچه خ`ف منافع صھيونيسم باشد،  بين
 !بند نيست پای

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که توازن قوا 
در مقياس جھانی نيز به سود دولت نژادپرست 

امپرياليسم آمريکا و متحدين .  اسرائيل است
از "  دفاع از خود"اروپايی آن تحت پوشش 

شوروی .  کنند جنايات دولت اسرائيل حمايت می
که زمانی حامی اصلی مردم فلسطين و 

ای  ھای سياسی آن بود، امروز به روسيه سازمان
بدل شده که درگير معض`ت بزرگ خود در 

ست و در   ھای امپرياليستی رقابت با ساير قدرت
. قبال مساله فلسطين سکوت اختيار نموده است
چين قدرت بزرگ ديگر جھانی نيز به ھمين 

کشورھای منطقه مانند سوريه، لبنان، .  شکل
مصر، اردن، ليبی، عراق و عربستان نيز که 

داد  زمانی ولو تا آنجا که منافع آنھا اجازه می
گاه آوارگان فلسطينی  حامی مردم فلسطين و پناه

شدند،  بودند و تھديدی عليه اسرائيل محسوب می
که ھرکدام تحوLتی را از  نظراز اين صرف

اند، ھمگی درگير مسائل داخلی خود  سرگذرانده
ھستند و اوضاع در تمام اين کشورھا به گونه 

جمھوری اس`می نيز که پيش از اين .  ست ديگری
آمد،  بطور نسبی تھديد عليه اسرائيل به حساب می

ای دولت  ھا و مذاکرات ھسته بعد از تحريم
 در ۵+١روحانی با آمريکا و ديگر کشورھای 

موقعيت پيشين خود نيست و دولت اسرائيل از 
در .  کند اين ناحيه نيز خطری جدی احساس نمی

گر و غاصب  چنين شرايطی است که دولت اشغال
گری،  اسرائيل فرصت را برای توسعه اشغال

سازی قومی مردم فلسطين  برای کشتار و پاک
مناسب يافته و چھار ھفته است در برابر چشم 

دفاع  جھانيان ب`وقفه بر سر کودکان و مردم بی
 !ريزد فلسطين بمب و گلوله و خمپاره می

ھا، دولت نژادپرست  رغم تمام اين ددمنشی به
برده باشد که  اسرائيل اما بايد به اين واقعيت پی

دھد و  فلسطينی اگر به اجبار تن به آوارگی می
کند اما ھرگز بازگشت به  اش را ترک می خانه

برد و مبارزه با کسی که وی  خانه را از ياد نمی
اش را به اشغال خود  را آواره ساخته و خانه

درآورده، به مبارزه اصلی و مرکزی و مشغله 
نژادپرست اسرائيلی .  شود دائمی وی تبديل می

٩درصفحه   



 ٣ ۶٧۴ شماره  ٩٣نيمه اول مرداد     ٣

۴درصفحه   

بحران اقتصادی مزمن و 
 حلی ساختاری، راه
 طلبد  انق�بی را می

 .تومان ذکر نمود
وزير اقتصاد جمھوری اس`می، اما گزارشی از 
اف`س و ورشکستگی مالی دولت ارائه داد و 

 ھزار ٢۵٠ھای داخلی دولت را  حجم بدھی
توليد :  وی افزود.  ميليارد تومان اع`م نمود

 و پيش از رشد منفی ٩١ناخالص داخلی در سال 
. رسيد  ھزار ميليارد تومان می٧٠٠به بيش از 

سوم توليد  اين بدان معناست که دولت بيش از يک
 .ناخالص داخلی بدھکار است

نيلی مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی نيز 
"در يک برنامه تلويزيونی گفت در دو سال : 

. يافته است  درصد کاھش٢٠گذشته، درآمد ملی 
 برابر شده ٣/  ۵، ٨۴نرخ ارز در مقايسه با سال 

ھا    برابر و شاخص قيمت۵/  ٨است، پايه پولی 
 درصد ٢٠ برابر شده، اما توليد فقط ۴/  ۵

که تعداد شاغ`ن در  ضمن اين.  يافته است افزايش
 ".يافته است ھمين مدت کاھش
ھای اقتصادی، بايد سقوط  به اين شاخص

 ماه اخير افزود که ۶ھای بورس را در  شاخص
يافته و در طول   ھزار کاھش ٧١ ھزار به ٨٩از 

 ھزار ميليارد تومان از ٨۵ھمين مدت بيش از 
 ۵٠ارزش بازار کاسته شد و اکثر سھام با افت 

وار  اين سقوط بھمن.  درصد يا بيشتر مواجه شدند
خوبی عمق بحران و رکودی را  بازار سھام نيز به

 .دھد که اقتصاد با آن مواجه است، بازتاب می
اما چرا بحران اقتصادی تا به اين حد عميق و 

گسيختگی اقتصادی گسترده است که وزرا و  ازھم
کارگزاران اقتصادی رژيم، ورشکستگی را جار 

 زنند؟ می
ھا بود که  سال.  ھا البته مفتضحانه است پاسخ آن

ھای جامعه ايران را  ھا و بحران تمام نابسامانی
ھا معرفی  بازمانده از دوران سلطنت پھلوی

نژاد  کردند، اکنون اما جای آن را احمدی می
ھر آنچه بحران و خرابی است، .  گرفته است

نژاد است که در دوره  نتيجه سياست احمدی
ھای او را  اش، سران رژيم، سياست زمامداری

روست  ازاين.  کردند ستودند و او را تشويق می می
: دھد که وزير صنعت، معدن و تجارت، پاسخ می

گذاری  توجھی به سياست ھمه ناشی از بی اين"
 ".صحيح در دولت گذشته بوده است

فريب بود و به گفته  پذيرند عوام دولتی که حاL می
 درصد ٣٦ اشتغال ٩١در سال"  وزير صنعت 

رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده 
 ميليون شغل را داده بود و در شرايطی ٥/٢توليد 

که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ايجاد 
 .".فريبی ندارد  ميليون شغل معنايی جز عوام٥/٢

فريبی فقط مختص  البته ناگفته نماند که عوام
فريبی شغل رسمی دستگاه  عوام.  نژاد نبود احمدی

تمام .  روحانيت و جزء Lيتجزای دولت دينی است
سران و مقامات جمھوری اس`می، شارLتان و 

مگر ھمين .  فريب در حد اع`ی آن ھستند عوام
آخوند روحانی وعده بھبود اوضاع اقتصادی را 

 ماه و يک سال به مردم ناآگاه ۶ روز، ١٠٠در 
نداد و مگر ھمين امروز روحانی و وزرای او 

دھند؟ بر  ھای پوچ تحويل مردم نمی دروغ و وعده

طبق آماری که مشاور اقتصادی ارشد روحانی 
ارائه داد، در دو سال اخير که يک سال آن 

داری روحانی بوده است، درآمد ملی  دوران زمام
درآمد ملی جزئی از .  يافته است  درصد کاھش٢٠

محصول اجتماعی ساLنه، يا توليد ناخالص 
چگونه ممکن است درآمد ملی .  داخلی است

يافته باشد، اما ادعا شود که توليد ناخالص  کاھش
گونه که وزير  يافته و نرخ رشد آن داخلی افزايش
 درصد به منھای    ۶گويد از منھای  صنعت می

 درصد رسيده باشد؟ يا بدون ھرگونه ٢/  ٢
ھای اقتصادی و توليدی،  بھبودی در شاخص

که دولت آه در بساط ندارد و وضعيت  درحالی
ھا، صادرات و واردات وخيم، با  بانک
ھای پولی بتوان در يک چشم  اصط`ح سياست به

 ٢۵ درصد به ۴٠برھم زدن نرخ تورم را از 
اين ادعاھا از ھمان نوع .  درصد کاھش داد

نژاد  ھای احمدی فريبی ھا و عوام پردازی دروغ
 .است

نژاد در تشديد بحران و  ترديدی نيست که احمدی
ويژه با اجرای مرحله  گسيختگی اقتصادی به ازھم

ھا که مورد تأييد تمام  جديد آزادسازی قيمت
ھای وابسته به ھيئت حاکمه قرار  ھا و گروه جناح

اصط`ح تعرضی خارجی که  گرفت و سياست به
ای و ھمه دارو  جانبه خامنه از حمايت ھمه

گرا برخوردار بود،  ھای موسوم به اصول دسته
تورمی   –اما بحران اقتصادی رکود .  نقش داشت
ناپذير جمھوری اس`می در سراسر  يار جدايی

رفسنجانی، .  دوران موجوديت آن بوده است
گسيخته و بحرانی را از موسوی  اقتصاد ازھم

تر  تحويل گرفت و آن را با رکود و تورمی وخيم
خاتمی ھم آن را به ھمين شکل .  تحويل خاتمی داد

 –نژاد سپرد و او ھم بحران رکود  به احمدی
داری ايران را در ابعادی  تورمی اقتصاد سرمايه

ھای قبل، به  تر از تمام دوره تر و گسترده وخيم
 .روحانی تحويل داد

ھای بسيار  جز تعديل واقعيت اين است که به
مدت و اندک تحت تأثير افزايش درآمدھای  کوتاه

داری ايران در تمام دوران  نفتی، اقتصاد سرمايه
سلطه جمھوری اس`می بر ايران، با رکود و 

 .تورم مزمن ھمراه بوده است
مشاور اقتصادی روحانی، نيلی به نحوی به اين 

"گويد کند و می واقعيت اعتراف می ھای  سال: 
زيادی داشتيم که توليد ناخالص داخلی ما رشد 

 ٩٢ تا پايان ۶٨از سال .  منفی داشته است
ھای متعددی داشتيم که اقتصادمان رکود را  دوره

طور رسمی به  وقت به تجربه کرده است و ھيچ
بعضی مواقع در تک .  نشده است مردم اع`م

در سال .   درصد ھم داشتيم٩ھا، رشد منفی  سال
 ، ٨٨در سال .   رشد پايين يعنی صفر داشتيم٨٧

 به  ٩٢ درصد رسيد و در سال ٣٠تورم، باLی 
ھا نيز تورم باL  برخی سال.   درصد رسيد٣۵

 که تورم نزديک به ٧٤شد مثل سال  مشاھده می
اگر ما تحريم : ":   افزايد او می. ".  درصد بود٥٠
 در ادامه ٩٢ و ٩١شديم يعنی شرايط سال  نمی
رفت باز ما مشکل رکود تورمی   پيش می٩٠سال 

 ".کرديم  را پيدا می
خواھند و چه  با اين اوضاع، اکنون چه می

حلی برای  توانند بکنند؟ پاسخ اين است که راه می
به .  اين بحران عميق مزمن و ساختاری ندارند

گيری را کرد؟ اگر  توان اين نتيجه چه دليل می
ھا خواھيم  تر را که بعداً به آن تمام دLيل اساسی

پرداخت، کنار بگذاريم، به اين دليل ساده و 
روشن که سياست اقتصادی روحانی، ادامه ھمان 

ای است که از دوره  خورده سياست شکست
داری رفسنجانی آغاز گرديد، خاتمی و  زمام

اش آن  نژاد آن را ادامه دادند و نتيجه احمدی
چيزی است که اکنون مديران اقتصادی کابينه 

 .دھند الذکر ارائه می روحانی در آمار و ارقام فوق
پذيرند که  طور ضمنی می البته خودشان ھم به

مشاور اقتصادی ارشد روحانی .  حلی ندارند راه
در شرايط سختی قرار داريم و خارج : "گويد می

رکود تورمی حاکم بر .  شدن از آن آسان نيست
سابقه  کشور از بعد از دوران جنگ تاکنون بی

وزير صنعت، معدن و تجارت ھم ".  بوده است
"گويد می مشک`ت حوزه اقتصاد و صنعت : 
برای خروج از رکود، .  شود سرعت حل نمی به

ھا، کشور  ھايی دارد که با انجام آن دولت برنامه
 ١٣٩٠ به وضعيت خود در سال ١٣٩۵در سال 
ھای  ھم به يک شرط که شيطان آن".  گردد بازمی

ھا  بزرگ به ياری حکومت هللا برخيزند و تحريم
: افزايد لذا وزير صنعت و معدن می.  را لغو کنند

بايد با مذاکره، .  اند ھا، اثرگذار بوده کاغذ پاره"
زيرا در غير اين .  اخت`فات را کنار گذاشت

صورت کشور در مسير اصلی توسعه خود قرار 
 ".گيرد نمی

ھا و ياری انحصارات  اما اگر قرار بود لغو تحريم
گشای  ھای امپرياليست، مشکل جھانی و قدرت

بايستی قبل از  بحران اقتصادی ايران باشند، می
ھا، جمھوری اس`می بر اين بحران غلبه  تحريم

که به اعتراف خودشان  کرده باشد و حال آن
تورمی عمری به   –بحران اقتصادی رکود 

درازای استقرار جمھوری اس`می و حتا چند 
 .سالی پيش از آن دارد

ھا و ياری انحصارات جھانی، خيلی که  لغو تحريم
تواند بحران مالی دولت را حل  موثر باشد، می

آور دستگاه انگل دولتی را  ھای سرسام کند، ھزينه
مانده آن صرف واردات کاLھای  تأمين کند و ته

مصرفی گردد که نارضايتی توده مردم را کنترل 
در بھترين حالت ممکن نيز شايد اندکی .  نمايد

تواند رکود و  بحران موجود را تعديل کند، اما نمی
چراکه گذشته .تورم دورقمی را از ميان بردارد

ای جز  ھای اقتصادی روحانی که نتيجه از سياست
تشديد رکود و تورم نخواھد داشت، بحران 

داری ايران از آسمان  اقتصادی مزمن سرمايه
نازل نشده و عامل خارجی آن را پديد نياورده 
است، بلکه برخاسته از تضادھای شيوه توليد 

ھر بحران .   است ھا داری و تشديد آن سرمايه
المللی،  اقتصادی، کوچک يا بزرگ، ملی يا بين

ريشه در تضادھايی دارد که ذاتی 
ھا، که  اين تضادھا و تشديد آن.  اند داری سرمايه

ھا را موردبررسی قرارداد،  تفصيل آن مارکس به
البته خود اين .  انجامند ضرورتاً به بحران می

ھا که انفجار قھری تضادھای شيوه  بحران
ھای گذرا و موقتی نيز ارائه  حل توليدند، راه

تواند  ھا می حل که تا چه حد اين راه اين.  دھند می
ی تشديد تضادھا و  موثر باشد، وابسته به درجه

داری از سر  مراحلی است که شيوه توليد سرمايه
 .گذرانده است

داری ايران اما با  بحران اقتصادی سرمايه
ھايی توأم است که ناشی از تضادھا و  پيچيدگی
داری ايران است که  ھای مختص سرمايه ويژگی

داری در مقياس جھانی و  از مرحله تکامل سرمايه
چگونگی و شرايط خاص استقرار آن در ايران 

 .گردد ناشی می
ھای اقتصادی نظام  بندی کلی بحران با فرمول

١از صفحه   



 ۴ ۶٧۴ شماره  ٩٣نيمه اول مرداد     ۴

٣از صفحه   

 طلبد حلی انق�بی را می بحران اقتصادی مزمن و ساختاری، راه

ھای پان  استقرار دولتی دينی و سياست
المللی،  زای بين ای و تشنج اس`ميستی منطقه

تضادھايی را که سرمنشاء بحران بودند، تشديد 
سابقه  گسيختگی صنايع به مقياسی بی ازھم.  کرد
تر شد و توأم با آن  رکود اقتصادی عميق.  رسيد

با پايان جنگ و .  تورم دورقمی نيز رشد کرد
مرگ خمينی، طبقه حاکم ت`ش نمود با احياء 

ھای اقتصادی دوران رژيم شاه، بر  سياست
اکنون اما .  گسيختگی اقتصادی غلبه نمايد ازھم

المللی، نئوليبراليسم  سياست و برنامه سرمايه بين
اقتصادی بود که از سوی نھادھای مالی 

المللی به رژيم حاکم بر ايران  انحصارات بين
جای حل بحران، رکودی  نتيجه اما به.  ديکته شد

 درصدی دوره دوم ۶٠ تا ۵٠عميق و تورم 
توانست حتا  بحران نمی.  داری رفسنجانی بود زمام

المللی و اجرای سياست  با ياری انحصارات بين
ھا حل گردد، چراکه تضادھای نھفته  ديکته شده آن

نشده باقی ماندند و  در ساختار اقتصادی ايران حل
تحت .  ی سياست نئوليبرال تشديد شدند درنتيجه

ھا و  سازی، بسياری از کارخانه عنوان خصوصی
. مؤسسات توليدی عم`ً نيست و نابود شدند

جای رشد توليد که نئوليبراليسم وعده آن را  به
بازی و واردات رونق  داد، دLلی و بورس می

جای حل معضل تورم، با آزادسازی  به.  گرفت
. ھا، تورم، رشدی جھشی به خود گرفت قيمت

 ميليارد ۶٠٠ادامه اين سياست حتا با درآمد 
نژاد نيز  دLری نفت در دوران احمدی

ساز بحران اقتصادی و رکود و  توانست چاره نمی
اجرای مرحله جديد آزادسازی .  تورم باشد

ھا و حذف سوبسيدھا به اين بحران ابعاد  قيمت
فقط اين مانده بود که تحريم نفت، .  ای داد سابقه بی

گسيختگی  ضربه قطعی را وارد آورد و ازھم
مضحک اما .  اقتصادی به نھايت خود برسد

اينجاست که کابينه روحانی وعده بھبود اوضاع و 
غلبه بر بحران را از طريق ادامه ھمان سياستی 

ترين رکود و باLترين نرخ رشد  دھد که عميق می
البته کابينه روحانی .  تورم را به بار آورده است

ای جز ادامه ھمين سياست ندارد، چراکه  چاره
حل جدی در  بحران اقتصادی موجود ھيچ راه

اين .  شناسد داری ايران نمی چارچوب نظم سرمايه
 .راه حل انق`بی دارد بحران، تنھا يک

حلی که قادر است، تضادھای پديدآورنده  راه
ھای مردم ايران را از  بحران را حل کند و توده

ھا  ھا زندگی آن بار بحرانی که سال عواقب فاجعه
 .را تباه کرده است نجات دھد

برانداختن دولت دينی حاکم، پايان بخشيدن به 
سياست اقتصادی نئوليبرال، کنترل و مديريت 
کارگران بر صنايع و مؤسسات بزرگ توليدی و 

دھی توليد بر طبق  خدماتی و تجاری، سازمان
يک نقشه و برنامه سرا سری با ابتکار و مداخله 

ھاست رئوس  ھای کارگر و زحمتکش، اين توده
ترين اقدامات برای پايان بخشيدن به بحرانی  مھم

که چھار دھه ادامه يافته و پيوسته تشديد شده 
 .است

تنھايی و بدون شناخت تضادھای  داری به سرمايه
توان درک درستی از  ويژه اين اقتصاد، نمی

بحران اقتصادی ايران داشت و توضيح داد که 
 دھه پيوسته ادامه داشته، ۴چرا اين بحران حدود 

ھای اقتصادی به شکل ک`سيک آن با  دوره
شوند، در شرايط رکود،  مراحل مختلف طی نمی

يابد و  که تورم کاھش يابد، افزايش می جای اين به
ناپذير  باLخره رکود و تورم مزمن به جزء جدايی

 .اند شده اين اقتصاد تبديل
با تحوLت رفرميستی دھه چھل، شيوه توليد 

اما از ھمان .  داری در ايران مسلط شد سرمايه
داری تابع نياز  آغاز بسط و توسعه سرمايه

کار بازار جھانی سرمايه  سرمايه جھانی و تقسيم
ھا رشد کردند، اما نه بر  صنايع و کارخانه.  بود

طبق الگوی ک`سيک آن در کشورھای 
ھای  داری پيشرفته که اجزاء و بخش سرمايه

ای ارگانيک با يکديگر  مختلف اقتصاد در رابطه
المللی به  نياز سرمايه انحصاری بين.  قرار داشتند

المللی کار در اين  بسط بازار جھانی و تقسيم بين
. داری ايران بود بازار، محرک توسعه سرمايه

بايستی قبل از ھر چيز  داری ايران می سرمايه
بازاری برای صدور سرمايه و کاL توسط 

لذا آنچه رشد کرد، .  المللی باشد انحصارات بين
کننده کاLھای مصرفی بود که  اساساً صنايع توليد

بايستی Lاقل بخشی از مواد خام و  فقط می نه
کاLھای خود را به شکل نيمه ساخته وارد کنند، 

ی ارگانيکی با بخش توليدکننده اين  بلکه رابطه
اين رابطه فقط .  صنايع در داخل نداشتند

توانست در مقياس جھانی و از طريق کشور  می
. صادرکننده سرمايه صنعتی انجام بگيرد

ی ارگانيکی که برای  ديگر، رابطه عبارت به
برقراری تعادل و توازن نسبی ميان بخش 

کننده وسائل توليد و بخش توليدکننده کاLھای  توليد
مصرفی بايد وجود داشته باشد، از ھمان آغاز 

رشته  حتا رابطه ميان اجزای يک.  وجود نداشت
صنعتی با اين .  توليد کاLھای مصرفی گسسته بود

خصوصيات، تضادھای ويژه داشت که Lجرم در 
بايستی خود  ھای اقتصادی نيز می ويژگی بحران
در جنب اين صنايع مصرفی، يک .  را نشان دھد

بخش گسترده خدمات نيز شکل گرفت که محرکی 
نقش اصلی .  برای صنايع مصرفی باشد

کار  داری ايران در بازار جھانی و تقسيم سرمايه
فقط  المللی آن، صدور نفت بود که نه بين
بايستی منبع رشد صنايع پيشرفته در  می

داری امپرياليست و قدرتمند  کشورھای سرمايه
باشد، بلکه محرکی برای رشد و توسعه صنايع 

 .مصرفی و بخش خدمات باشد
اقتصادی با اين مختصات با اولين بحران با چنان 

ھای  رو گرديد که تمام ت`ش گسيختگی روبه ازھم
طبقه حاکم در رژيم سلطنتی نتوانست آن را 

شد، تورم  تر می که رکود عميق درحالی.  ع`ج کند
اين بحران، .  نيز سير صعودی به خود گرفت

حلی انق`بی را از طريق دگرگونی مناسبات  راه
کرد و از ھمين رو به مادر  موجود طلب می

 .انق`ب ايران برای سرنگونی رژيم شاه تبديل شد
اما انتقال قدرت به جناحی ديگر از بورژوازی و 
استقرار جمھوری اس`می، راه را بر حل اين 

فقط وظيفه و  جمھوری اس`می نه.  بحران بست
رسالتی برای حل اين بحران نداشت، بلکه با 
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 ۵ ۶٧۴ شماره  ٩٣نيمه اول مرداد     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

  نفرو ده ھاميليون درفقرو گرسنگی۶٠٠يک چھارم نقدينگی در دست 

 .روزگار ما
جا  ترين قسمت ماجرا، آن اما شايد مضحک
ھای مختلف  ھا و جناح باشد که گروه

حکومت، خود را از فساد منزه و ديگری را 
در واقع افشای .  کنند به فساد محکوم می

برخی از فسادھای حکومتی و برون 
شان از پرده محصول ھمين تضادھای  افتادن

ھای حکومت است وگرنه نه  درونی جناح
مطبوعات مستقلی برای افشای فساد وجود 
دارد و نه دستگاھی مستقل برای رسيدگی به 

تنھا نگاھی به تاريخ حکومت اس`می .  آن
ھای  دھد که در تمامی دوره خوبی نشان می به

اين حکومت، و مستقل از اين که دولت، 
مجلس و يا قوه قضاييه در دست کدام جناح 
بوده، فساد وجود داشته و به تمام معنا فساد 

تنھا چيزی که .  ذاتی حکومت اس`می است
بايد بر اين افزود اين است که با گنديدگی ھر 
چه بيشتر مناسبات حاکم و سيستم سياسی 
حامی آن، ھم بر ميزان فساد افزوده شده و 

 !اما چرا و چگونه؟. ی طبقاتی ھم بر فاصله
ھای بورژوايی فساد  اساسا در تمامی دولت

علت .  وجود دارد، اگرچه با درجات متفاوت
آن نيز بوجود آمدن يک گروه ممتاز از 
مقامات دولتی و حکومتی است که قدرت و 

ھا را مافوق و جدا از  شان آن موقعيت
ھمين قدرت و .  دھد ھای مردم قرار می توده

ھا قرار گرفتن زمينه اصلی فساد  مافوق توده
داری  را در جوامع طبقاتی بويژه سرمايه

چرا که در اين جوامع منافع .  سازد فراھم می
و نفع فردی ھمواره باLتر از منافع و نفع 

روست که  از ھمين.  اجتماعی قرار دارد
توان  امروز ھيچ کشوری را در جھان نمی
 .يافت که فساد در آن وجود نداشته باشد

در اين ميان، برخی از کشورھا که ھم از 
دموکراسی بورژوايی برخوردارند و ھم 

ھا باLتر است، از کمترين  سطح رفاه در آن
که در اين  جالب آن.  ميزان فساد برخوردارند

ی  کشورھا که از جمله کشورھای پيشرفته
ی طبقاتی نيز  داری نيز ھستند فاصله سرمايه

ی کارگر از رفاه باLتری  کمتر بوده و طبقه
چون سوئد،  برخوردار است، کشورھايی ھم

فن`ند، نروژ، دانمارک، ھلند و آلمان از آن 
 . نمونه ھستند

اما در سوی ديگر کشورھايی ھستند که 
اگرچه دارای دموکراسی بورژوايی 

ھا  ھستند، اما ميزان فساد در آن)  پارلمانی(
 Lتر از کشورھای نام برده در باLبسيار با

حتا در ميان کشورھای اروپايی نيز .  است
ھر چه از طرف شمال به سمت جنوب 

رويم که ميزان رفاه در ميان کارگران  می
ی طبقاتی  کمتر است، ميزان فساد و فاصله

بسياری از کشورھای آسيايی .  شود بيشتر می

عنوان نمونه از تسھي`ت  ، وی به"شده است
 ھزار ميليارد تومانی برای يک شرکت ٨

کند که  خودروسازی غيردولتی ياد می
مديرعامل و اعضای ھيات مديره آن افراد 

ھای  دار در بانک صاحب نفوذ و سھام"
"گويد وی می.  ھستند"  خصوصی اگر : 

بتوانيم حقايق را به مردم بگوييم به يقين 
ھايی که در ھمه مسائل اقتصادی نفوذ  آقازاده

پيدا کردند ديگر به خود اجازه نخواھند داد 
 ".المال مردم را در دست داشته باشند که بيت

بله در حکومت اس`می در سويی مردمی 
 ٧۵٠قرار دارند که از صبح تا غروب برای 

شان نان  کنند و غذای تک تومانی کار می
 راھم گاھی ندارند و در سوی  ست آن خالی

ديگر کسانی که ميليارد تومان، پول ُخردشان 
و البته که اين ھمان عدالت اس`می .  است

 .ولی فقيه زمان است
 ۵٧وقتی که حکومت شاه در جريان قيام 

سقوط کرد، گفتند فقط شاه نبود که رفت، با 
فروپاشی سلطنت حکومت خاندان ھزار 

بينيم  حال می.  فاميل ھم با شاه به پايان رسيد
که به جای آن ھزار فاميل، ھزار فاميل 

تر و  آشام ديگری برسر قدرت آمده که خون
اش  تر از آن ھزار فاميل است و ثروت خبيث

 .تر ای نيز افسانه
ھزار فاميلی سر تا پا آلوده در فساد که ھر 

ھای  از غارت سرمايه. کنند خواھند می چه می
نفتی تا غارت اموال کارگران در سازمان 

فساد مالی ھزار فاميل .  تامين اجتماعی
ھا و نھادھای حکومتی را  سرتاپای ارگان

فراگرفته است تا حدی که خودشان نيز از 
برند،  در حکومت نام می"  فساد سيستماتيک"

ھا،  خانه از مناطق آزاد تا وزارت
ای  ھا و نھادھای زير نظر خامنه شھرداری

چون بنياد مستضعفان و بنياد شھيد، ھيچ  ھم
کس و ھيچ ارگانی نيست که از فساد بری 

کار به جايی رسيد که برای نمونه در .  باشد
، "  بنياد شھيد"جريان بررسی فساد در 

جعفرزاده رييس کميسيون تحقيق و تفحص 
"مجلس گفت حجم فسادھای مالی آن قدر : 

ھا را افشا کنيم  ترسيم اگر آن زياد است می
ی ديگر از  يک نمونه".  مردم شوکه شوند

ھا و  ھا آشکار، واگذاری کارخانه ھمين دزدی
موسسات دولتی به عوامل حکومتی يا 
نزديک به حکومت است که واگذاری در 
حقيقت مجانی شرکت مخابرات به 

ھای وابسته به سپاه پاسداران از ھمين  شرکت
گاه ھمين حکومت، يعنی ھمين  آن.  نوع بود

حکومت غارتگران و زورگويان، دو 
" مرغ تخم"زورگير جوان را که در واقع 

" سرمشق ديگران"دزد بودند، و برای 
. کند ظرف يک ھفته دستگير و اعدام می

ست حکايت  براستی که طنز زھرآلودی

زنی که وقتی با اين سوال !!  آورد ھمراه می
اش چيست با گريه  شود که آرزوی روبرو می
". از اين مشک`ت خ`ص شم: "دھد پاسخ می

"گويد زنی که می ھا دو شب سه شب  بچه: 
گيرم  کشن، يه دونه نون رو می گرسنگی می

و "  دم کنم و به ھشون می سه چھار قسمت می
: پرسد و تعجب می!!  گزارشگر با ناباوری

در بخش ديگری از ھمين "!!  نان خالی؟"
ای را   ساله٢۵گزارش تصويری، دختر 

بينيم که کارگر يک کارگاه چاپ سيلک  می
 ھزار تومان ۵٠٠ تا ۴۵٠است و بين 

او که سرپرست خانوار نيز . گيرد دستمزد می
ھست، سرپرستی مادر بيمار و سه خواھرش 

او ھرگز نتوانسته درس .  را برعھده دارد
اش بود که از او  بخواند و اين تنھا آرزوی

او در .  کند گرفته شده و ديگر به آن فکر نمی
گر در مورد  برابر سوال مصاحبه

"گويد اش، با گريه می آرزوھای ی  ھمه: 
 ".آرزوھام رو خاک کردم
ھا  ھا، خبرھا و گزارش البته از اين گونه فيلم

ھا  ی زندگی ده بسيارند، چرا که بازگو کننده
ھای  ميليون انسان در ايران و در زير چکمه

از .  آلود حکومت اس`می ھستند خون
کارگران بيکار و با کاری که در اثر فقر 

ھا  از ميليون.  زنند دست به خودکشی می
ھا زن سرپرست  کودک کار، از ميليون

خانوار، از بسيار دختران جوان و حتا 
فروشی روی  نوجوانی که در اثر فقر به تن

خواست خود و دو  اند، و مادری که می آورده
فروشی شده  دخترش را که مجبور به تن
اش از  دست"بودند با سم بکشد، چرا که 

ھا انسانی  و باز از ميليون".  جا کوتاه بود ھمه
شک  بی.  اند چارگی معتاد شده که از بی

چه که بر  مسئول تمامی اين جنايات و آن
گذرد،  بخش بزرگی از مردم ايران می

مناسبات سرمايه داری حاکم و حکومت 
عنوان پاسدار آن مناسبات است،  اس`می به

 .ترين شکل آن ترين و کثيف ھم با وقيحانه آن
اما فقر تنھا يک طرف داستان را برای ما 

ھای  کند، در سوی ديگر ثروت بازگو می
 معدود است،  ای ای در دست عده افسانه
ھايی که حاصل کار کارگران و  ثروت
 .ھا ميليون انسان است ی فقيرتر شدن ده نتيجه

ھای آن، اعتراف  ترين نمونه يکی از تازه
نام  يکی از نمايندگان مجلس اس`می به

وی که عضو ستاد .  يوسفيان م` است
نيز است "  مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور"

" ايرنا"خبرنگار خبرگزاری   مرداد به۴روز 
يک چھارم نقدينگی کل کشور در : " گويد می

وی در ".   نفر است۶٠٠اختيار حدود 
"گويد توضيح اين مطلب می کل نقدينگی : 

 ھزار ميليارد تومان است ۴٠٠کشور حدود 
 ھزار ميليارد تومان آن در ١٠٠که حدود 

 نفر قرار داده ۶٠٠قالب تسھي`ت در اختيار 
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  نفرو ۶٠٠يک چھارم نقدينگی در دست 
 ده ھاميليون درفقرو گرسنگی

قرار دارد و وقتی که ھمين حکومت نقش 
ای در اقتصاد دارد که بيش از ھر  گسترده

 است، تقابل  ی درآمدھای نفتی چيز نتيجه
برای چنگ انداختن بر اين منابع اقتصادی 

ی خود بر فساد  نوبه نيز افزايش يافته و به
 .افزايد دولتی می

ی ابعاد  حال در شرايطی که بحران در ھمه
ست که تضاد بين  چنين گسترده شده، طبيعی

ھای قدرتمند در حاکميت برای چنگ  گروه
انداختن بر اين منابع و غارت ھر چه بيشتر 

در يک ک`م ھر چه .  آن نيز شدت بگيرد
شود، کثافات آن نيز به  تر می نظام پوسيده

. شود ھمان ميزان بيشتر به بيرون ريخته می
ھای اخير  به ھمين دليل است که در سال

گيری  شاھد فراگيرتر شدن فساد و شکل
ھای نجومی  ھايی با رقم ھا و دزدی اخت`س

شويم و باز به ھمين دليل است که  می
ھای اخير شتابان  ی طبقاتی در سال فاصله

ھای ھر چه بيشتری از  افزايش يافته و گروه
بنابر اين .  اند مردم به زير خط فقر رانده شده

حاکميت مناسبات سرمايه داری، وجود يک 
ديکتاتوری مذھبی، نقش دولت در اقتصاد، 
تعميق بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی 
مجموعه عواملی ھستند که در شرايط کنونی 
ی  منجر به افزايش فساد و تعميق فاصله

 . اند طبقاتی شده
واقعيت اين است که !  توان کرد؟ اما چه می
ھايی که به راه  رغم تمام دادوقال اين رژيم به

ی عملی برای مبارزه با  انداخته، ھيچ برنامه
رژيم که ناتوان .  فساد و نيز کاھش فقر ندارد

ھای اجتماعی بوده و در  از حل بحران
زند،  وپا می تضادھای درونی خود دست

حلی حتا  تر از آن است که بتواند راه ناتوان
کوتاه مدت برای اين معض`ت داشته باشد، 

ماند دادن  پس تنھا چيزی که برای آن می
خوش کردن مردم است، و البته  وعده و دل

ای برای معض`ت رژيم  که اين ھم چاره
بيماری آن قدر عميق شده که .  نخواھد بود

. دھد ديگر ھيچ مسکنی درد را کاھش نمی
تنھا راه، عمل جراحی و خارج کردن غده از 

 .بدن بيمار جامعه است
تنھا در يک حکومت شورايی که مقامات 

ھای مردم قرار ندارند و  دولتی فراتر از توده
توانند انتخاب  انتخاب کنندگان ھر لحظه می

شوندگان را خلع و کسان ديگری را انتخاب 
کنند، حکومتی که در آن انتخاب شوندگان از 
تمامی مزايای ويژه محروم شده و حقوقی 
معادل دستمزد متوسط يک کارگر دريافت 

ھای وسيع  کنند، حکومتی که آزادی می
گونه قيدوشرطی تامين  سياسی را بدون ھيچ

 .کن خواھد شد کند، فساد دولتی ريشه می

. آيد چرا که ھمه آلوده به فساد ھستند در نمی
ھم اکنون صحبت از وجود بيش از سه ھزار 

ی غيرقانونی است که اقوام نزديک  بورسيه
نژاد يعنی  ھای احمدی وزاری علوم کابينه

ھای  زاھدی و کامران جزو ھمين بورسيه
ست که  غيرقانونی ھستند و دولت مدعی

استيضاح وزير به دليل مطرح شدن اين 
در واقع !!  ھای غيرقانونی است بورسيه
طور که گفته شد، اگر در ايران فسادی  ھمان

ی تضادھای  افتد نتيجه نيز از پرده بيرون می
درونی حکومت است وگرنه کدام مقام 

اش به فساد آلوده  ست که دست حکومتی
ترين فاسد  فقيه خود بزرگ وقتی ولی!  نباشد؟

ترين  ست که اين فساد تا پايين است، طبيعی
 . ھای اداری نيز نفوذ خواھد کرد بخش

آفريد  دستگيری بابک زنجانی و امثال مه
اميرخسروی نيز حاصل ھمين تضادھا 

 .باشد می
مه آفريد اميرخسروی را به شکلی 

او بارھا تھديد کرده .  غيرمعمول اعدام کردند
بود که نام مقامات دولتی را که در اين 

اند، اع`م خواھد کرد  پروژه ھمراه او بوده
ای ساکت کرده  اما ھر بار او را با وعده

او سرانجام تنھا چند روز پس از .  بودند
فاضل .  ای اعدام گرديد نوشتن نامه به خامنه

آفريد اميرخسروی و بابک  خداداد، مه
ھايی در دست اين  زنجانی تنھا عروسک

مندھستند که مانند دستمال يک  افراد قدرت
بار مصرف به راحتی در سطل آشغال 

در مورد پرونده بابک .  شوند انداخته می
زنجانی، انصاری از نمايندگان مجلس 

"گويد می ای شدن پرونده بابک  رسانه: 
. زنجانی به ص`ح کشور نيست

ھای پيش آمده نه در باره بابک  وميل حيف
زنجانی بلکه ممکن است درباره خيلی از 

ھا و حتا وابستگان  اشخاص و شرکت
از اين رو .  مسئوLن رده باLی کشور باشد

 ".بايد تدبير کنيم که کشور ضرر نکند
توان نتيجه گرفت که شدت فساد  بنابر اين می

ی طبقاتی ارتباط مشخصی  و افزايش فاصله
اما دومين .  با سيستم سياسی حاکم دارند

ی  ی فساد و افزايش فاصله مساله مھم رابطه
طبقاتی با افزايش بحران اقتصادی، سياسی و 

 .اجتماعی است
در ابتدا بايد بر نقش دولت در اقتصاد ايران 

ھا  وقتی حکومت مافوق توده.  نيز تاکيد کرد

ی بارز  و يا آمريکای جنوبی نمونه
ھايی با دموکراسی بورژوايی ھستند  حکومت

ی  که دچار فساد بوده و در عين حال فاصله
طبقاتی در آن کشورھا بسيار زياد است که 
برزيل و ماجراھای مربوط به برگزاری جام 

بنابر اين . ی آن است جھانی فوتبال يک نمونه
راحتی اثبات کرد که دموکراسی  توان به می

بورژوايی مانع فساد نيست، اگرچه وجود 
طور مثال آزادی  دموکراسی بورژوايی، به
شود که برخی از  نسبی مطبوعات، باعث می

فسادھا عيان شده و به اين گونه، تا حدودی 
ی آن  فساد کنترل شده و از شدت و دامنه

 .کاسته گردد
اما در کشورھايی که از ھمين دموکراسی 
بورژوايی نيز برخوردار نيستند، فساد باز 

ی طبقاتی نيز عموما  فراگيرتر و فاصله
بيشتر است که ايران يکی از اين 

در ايران تحت ديکتاتوری .  کشورھاست
فقيه که مانع ھرگونه ابراز عقيده مخالف  ولی

گيری تشک`ت مدنی و مستقل  شده و از شکل
شود، در ايرانی که آزادی  جلوگيری می

ی  شود، فساد و فاصله احزاب تحمل نمی
 . خود گرفته است سابقه به طبقاتی ابعادی بی

البته ناگفته نماند که حکومت مذھبی نيز خود 
حق امام، .  ی فساد است عامل تشديد کننده
ھای مختلف رشوه در   نام خمس و زکات ھمه
در ھمين مجلس اس`می .  نظام اس`می ھستند

و ھنگامی که مشخص شد برخی از 
ھای  نمايندگان مجلس در ھيات مديره

ھای وابسته به سازمان تامين  شرکت
اجتماعی جا خوش کرده و بسياری از 
نمايندگان مجلس از رئيس اين سازمان پول 

اند، باھنر نائب رئيس مجلس، خواستار  گرفته
ھا شده و مدعی شد که  پايان دادن به بحث

ھا به نمايندگان  رئيس مجلس ھم از اين پول
ھا را برای مردم  دھد و نمايندگان اين پول می

شان خرج  ھای انتخابيه محتاج در حوزه
سازمان "کنند، گويی که نمايندگان مجلس  می

داران رشوه  از سرمايه!!!  ھستند"  خيريه
گويند در  گيرند و چون آخوند ھستند می می

کنيم که شھرام  مصرف می"  خير"کار 
 .ی کوچک آن بود جزايری تنھا يک نمونه

يک مثال ساده شايد گويای تفاوت در ميزان 
وزير .  داری باشد فساد در کشورھای سرمايه

دفاع آلمان حدود سه سال پيش مجبور به 
استعفا شد، دليل آن نيز رو شدن اين موضوع 

ی دکترای وی  بود که بخشی از رساله
رونويسی از کار ديگران و در واقع حاصل 

اما در ايران مثل .  کار ديگران بوده است
نخود و کشمش مدرک دکترا در جيب 

شود که  مقامات حکومتی ريخته می
ھای آن بسيار است و البته صدايی ھم  نمونه

 زنده باد سوسياليسم 
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 بحران بيکاری و پديده شغل دوم و سوم در ايران

  ٨درصفحه 

که ھم اکنون مشغول به کار ھستند با 
درآمد حاصل از شغل اول قادر به تامين 

حال .  معاش خود و خانواده شان نيستند
اگر به آمار فوق، تعداد بيکاران کشور 
نيز اضافه گردد، با يک حساب 
سرانگشتی می توان بار درد و رنجی را 
که جمھوری اس`می بر کليت کارگران 
و توده ھای ميليونی ايران تحميل کرده 

اشتغال به کار دوم و سوم .  است، دريافت
اگرچه در ابتدای امر گامی برای تامين 
معاش و پر کردن گوشه ای از سفره 
خالی مجموعه مزدبگيران جامعه است، 
اما در بطن خود ظلم مضاعفی ست که 
رژيم سرمايه داری جمھوری اس`می بر 

 . نيروی کار ايران روا داشته است
کارگر، کارمند و يا ھر مزدبگير ديگری 
که به کاری مشغول است، به جای اينکه 

 ساعت کار  و خستگی روزانه ٨پس از 
به خانه اش باز گردد و ساعاتی را در 
کنار خانواده خود استراحت کند ، از 
اينکه مجبور می شود برای تامين معاش، 
اجاره مسکن، تحصيل فرزندان، دارو، 
درمان و تامين ده ھا ھزينه ديگر زندگی 
به اشتغال در شغل ھای دوم و سوم روی 
آورد، تا بدين وسيله روزنه اميد به فردا 
و ادامه حيات را در چھار ديواری خانه 
و کاشانه اش زنده نگه دارد، تنھا به خود 
ظلم نمی کند؛ او در اين ظلم تحميل شده 
از طرف جمھوری اس`می، ع`وه بر 
ستمی که بر جسم و جان خود روا می 
دارد، ع`وه بر اينکه ھمسر و فرزندانش 
پس از فراغت کار اول از بودن در کنار 
او محروم می شوند، با اشتغال به کار 
دوم و سوم عم` جای اشتغال يک نيروی 
بيکار در جامعه را نيز می گيرد و اين 

 . صرفا يک وجه بحران فوق است
ع`وه بر اين، ھر نيروی انسانی با 
اشتغال به کار دوم و سوم، از يک سو به 
دليل وجود کثرت نيروی بيکاران در 
جامعه و از سوی ديگر به دليل حرص و 
آز صاحبان سرمايه و نيز در فقدان يک 
قانون کار مدافع حقوق کارگران، عم` 
مجبور می شود به استثمار شديدتر و 
پذيرش ھرگونه شرايط غير انسانی 
کارفرما تن دھد، تا بتواند شغل دوم و 

اين اما، نيمی از .  سوم خود را حفظ  کند
معضل جامعه و نيروی کار ايران در 

ھای مردم ايران تنگ و تنگ تر می کند، 
وقتی اکثريت قريب به اتفاق نيروی کار 
ايران، چه آنھا که بيکارند و چه آنھايی 
که کار می کنند به طور جدی با بحران 
معيشتی و عدم تامين معاش خود و 
خانواده شان مواجه ھستند، پيدا کردن 
راھی برای برون رفت از اين ف`کت 
. موجود، اولين دغدغه آحاد جامعه است
لذا، اولين ت`ش و اقدام بخشی از نيروی 
کار ايران جھت برون رفت از فقر و 
ف`کتی که جمھوری اس`می بر آنان 
تحميل کرده است، کشيده شدن به سوی 

اشتغال به .  شغل ھای دوم و سوم است
شغل ھای دوم و بعضا سوم اگر چه در 
گام نخست پرکننده گوشه ای از سفره 
خالی و روزنه ی اميدی جھت تامين 
معاش بخشی از نيروی کار است، اما، 

 ميليون ٨رشد اين پديده با وجود بيش از 
نيروی بيکار در جامعه، عم` راه ورود 
بخشی از ھمان نيروی عظيم ارتش 
بيکاران به اشتغال اول را مسدود ساخته 
و خود عاملی جھت تشديد  و افزايش 

 .بيکاران در جامعه می شود
بر کسی پوشيده نيست کارگران، 
کارمندان و يا ھر مزد وحقوق بگير 
ديگری که به اشتغال در شغل دوم و سوم 
روی می آورند، ابتدا به ساکن در فکر 
تامين معاش و پر کردن گوشه ای از 
ھزينه ھای سرسام آور زندگی روزانه 

شان ھستند تا از ف`کتی که  خود و خانواده
حکومت اس`می بر آنان تحميل کرده، 

چرا که با توجه به تورم و .  رھايی يابند
گرانی موجود در جامعه، اشتغال به يک 
شغل و درآمد حاصل از آن به معنای 
تھی تر شدن باز ھم بيشتر سفره 
کارگران و ديگر مزدبگيران کشور 

لذا، راه برون رفت از ف`کت .  است
نداری و عدم تامين معاش، کشيده شدن 
به سمت شغل دوم و سوم است که دريچه 
ای جھت ادامه حيات برای بخش وسيعی 

 . از نيروی کار ايران است
اگر صرفا به ھمين آمار رسمی ارائه 
شده از طرف مسلم خانی، مدرس 
کارآفرينی جمھوری اس`می اکتفا کنيم، 

 درصد نيروی کار کشور ۵٢دست کم 

کار کشور در شغل ھای دوم و بعضا 
تورمی   -سوم يکی ازعواقب بحران رکود

جمھوری اس`می است که ھم اکنون به 
صورت يک تناقض آشکار، بر گريبان 
جامعه و مجموعه نيروی کار ايران 

 .چنگ انداخته است
در کنار جمعيت وسيع بيکاری که اينک 

 ميليون نيز گذشته است، نتايج ٨از مرز 
بررسی بازار کار در ايران اما، از رشد 
پديده ای به نام اشتغال به شغل دوم و 

طبق .  سوم در جامعه خبر می دھد
 تا ٢٨بررسی ھای موجود، ھم اکنون 

 درصد نيروی کار کشور، شغل دوم ٣٠
در ھمين .  و عده ای نيز شغل سوم دارند

رابطه، واحد مرکزی خبر به نقل از 
مسلم خانی، مدرس کارآفرينی جمھوری 
اس`می در مصاحبه ای با راديو اقتصاد 

ع`وه بر آمار فوق که :  اع`م کرد
مربوط به شاغ`ن بخش ھای دولتی و 

 درصد نيروی کار ٢٢غير دولتی است، 
ھم اع`م کرده اند، تمايل دارند شغل دوم 
و سوم داشته باشند، اما اين امکان 

 . برايشان فراھم  نشده است
اشتغال به شغل ھای دوم و سوم، ھمان 
تناقض تلخی ست که در پی تشديد 
روزانه تورم و به دنبال آن تھی تر شدن 
بيش از پيش سفره کارگران و جمعيت 
وسيعی از توده ھای مردم ايران، جامعه 
. و نيروی کار کشور بدان گرفتار شده اند
تناقضی که ريشه در اقتصاد بحران زده 
جامعه دارد، بحرانی که دود آن تماما به 
چشم کارگران و توده ھای زحمتکش 

بحرانی که روز بروز .  ايران می رود
عرصه را بر اکثريت مطلق توده ھای 
مردم ايران تنگ تر و سفره ھايشان را 

بحرانی که در .  نيز تھی تر ساخته است
بطن خود از يک طرف رکود و به دنبال 
آن بيکاری ميليونی را بر جامعه تحميل 
کرده و از طرف ديگر، با تشديد 
روزافزون تورم و گرانی و ظاھر شدن 
چھره کريه فقر بر سفره مردم ايران، 
آنان را به سمت اشتغال به شغل دوم و 

 .  سوم کشانده است
وقتی تورم و غول گرانی به صورت 
روزانه عرصه را بر کارگران و توده 

 دولت موظف است برای تمام بيکاران و جويندگان کار، اشتغال ايجاد نمايد
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بحران بيکاری و پديده 
 شغل دوم و سوم در ايران

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
جنايت جمھوری اس�می، اينبار در "   مرداد، سازمان اط`عيه ای باعنوان ١۴روزسه شنبه 

 .انتشار داد" زندان شھر کرد
 مرداد درزندان شھر کرد و کشته شدن ١٣دراين اط`عيه به وقوع آتش سوزی روز دوشنبه 

طی روزھای پيش از وقوع آتش سوزی، " زندانی اشاره شده وازجمله چنين آمده است١٢
. زندانيان زندان شھر کرد در اعتراض به شرايط اسفبار اين زندان دست به اعتصاب زدند
رييس زندان، به جای پاسخگويی به خواست ھای زندانيان عده ای از آنان را به صورت 

به دنبال اقدامات تنبيھی رئيس زندان، ساير زندانيان .  غير انسانی تنبيه و مجازات نمود
زندان شھرکرد به نشانه اعتراض به اقدامات جنايتکارانه رييس زندان، البسه و تشک ھای 

پس از اين حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن .  زندان را جمع آوری و آتش می زنند
" درھای اصلی زندان اقدام کرده و مانع ھر گونه امداد رسانی به داخل زندان می شوند

، به رغم حضور آتش نشانی اين شھر در محوطه زندان، رئيس "اط`عيه سپس می افزايد
زندان اما، به بھانه فرار زندانيان، از دستور تخريب ديوار زندان جھت امداد رسانی 

بدين سان .  واحدھای آتش نشانی شھرکرد به زندانيان گرفتار در آتش و دود امتناع می ورزد
 نفر از زندانيان زندان شھر کرد بی آنکه راه گريزی داشته باشند، در ميان شعله ١٢تعداد 

 نفر کشته، ١٢ع`وه بر .  ھای آتش سوخته و يا به دليل خفگی جان خود را از دست دادند
تعداد زيادی از زندانيان نيز دچار سوختگی و دودگرفتگی شده که جھت مداوا به بيمارستان 

اط`عيه درادامه به جنايات رژيم جمھوری اس`می اشاره "کاشانی شھرکرد منتقل گشته اند
 سال حاکميت منفور خود، تا آنجا که در ٣۵اين رژيم، طی بيش از ".  نموده ومی نويسد

توانش بوده با شکنجه، اعدام و کشتارھای دسته جمعی زندانيان را به کام مرگ فرستاد و 
آنجا ھم که در مقابل افکار عمومی و بحران ھای درونی خود قادر به قتل عام مستقيم 
زندانيان نيست، با حذف حداقل امکانات زندان و محروم ساختن زندانيان از درمان، دارو و 
بھداشت، مرگ تدريجی را بر آنان تحميل می کند و در مواردی ھمانند زندان رشت در 

 و زندان شھر کرد با فراھم ساختن زمينه ھای آتش سوزی در ۶١روزھای پايانی اسفند 
 .   زندان، زندانيان را به کام مرگ کشانيده است

جمھوری اس`می و مسئوLن زندان شھر کرد را مسبب اصلی اين )  اقليت(سازمان فدائيان 
، ضمن ھمدردی با خانواده ھای قربانيان آتش )اقليت(سازمان فدائيان .  جنايت فجيع می داند

سوزی زندان شھر کرد، تنفر و انزجار شديد خود را از قتل و کشتار زندانيان بی دفاع ابراز 
 ."می دارد

 

روند بحران بيکاری و توامانی آن با 
نيمه ديگر  .  پديده شغل دوم و سوم است

اين بحران که تاثيرات مخرب تری در 
ميان مجموعه نيروی کار کشور می 
گذارد، تاثير گذاری اشتغال به شغل دوم 
و سوم در روند افزايش بيکاری در کليت 
جامعه، تراکم ارتش ذخيره کار و ايجاد 
رقابت ميان نيروی کار شاغل و نيروی 

پديده ای که .  بيکار در کشور است
جمھوری اس`می با تحميل وضعيت 
موجود به کارگران و توده ھای مزد 
بگير ايران تاکنون بيشترين منفعت را از 

 . آن برده و در آينده ھم خواھد برد
واضح است که در يک جامعه سرمايه 
داری و به طور اخص در حکومت 
اس`می با ماھيت ديکتاتوری عريان 
مذھبی که کارگران و مجموعه 
مزدبگيران ايران از حق ھرگونه تشکل 
مستقل محروم ھستند، وحدت طبقاتی 
مجموعه نيروی کار ايران اعم از 
کارگران مشغول به کار و کارگران 

در .  بيکار تا چه حد حائز اھميت است
وضعيت موجود و در پی بحران عظيم 
بيکاری و توامانی آن با پديده شغل دوم و 

ست که سرمايه داران و کل   سوم، بديھی
رژيم سرمايه داری حاکم برايران 
حداکثرت`ش خودرا برای ايجاد رقابت و 
دودستگی درصفوف کارگران بيکار و 
کارگران دوشغله و سه شغله به عمل 
آورند تا درعين تشديد استثمار کارگران 

طبقاتی آنان شوند وبعضاً ،مانع اتحاد 
کارگران دوشغله يا سه شغله را مسبب 

اما .بيکاری کارگران بيکار قلمداد کنند
مجموعه نيروی کار ايران و به طور اخص 
کارگران پيشرو و فعاLن کارگری  
ترفندھای سرمايه داران را 

کارگران آگاه و پيشرو می دانند .شناسند  می
که سرمنشأ تمام معض`ت اجتماعی و 

ھای موجود، نظام سرمايه داری   نابسامانی
نظامی که خود به .  ست  جمھوری اس`می

وجود آورنده ھمه مشک`ت و نابسامانی ھای 
جامعه است و بحران بيکاری و توامانی آن 
با پديده شغل دوم و سوم نيز، تنھا گوشه ای 
از ارمغان زمام داری اين نظام مستبد، 

 .ارتجاعی و ضد کارگری در ايران است
 
  
 

 رژيم جمھوری اس�می
  را بايد با يک 

 اعتصاب عمومی سياسی
  و

  قيام مسلحانه برانداخت
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 بشريت مترقی بايد با اين پديده ضدبشری تعيين تکليف کند

مردم غزه، دشمن صھيونيست را خوب 
اند که  شناسند و اين را به تجربه دريافته می

که تحت فشار افکار عمومی  اسرائيل ولو آن
بس را بپذيرد و نيروھای نظامی  امروز آتش

خود را از غزه خارج سازد، اما ھيچ 
تضمينی وجود ندارد که فردا دست به عمل 

فلسطينی با !  کارانه مشابھی نزند جنايت
گوشت و پوست و خون اين را دريافته است 
که دولت نژادپرست و صھيونيست اسرائيل 
از جنايت عليه فلسطينيان، از توسعه 

گری و از ت`ش برای محو فلسطين  اشغال
 .دارد دست برنمی

بنابراين راھی جز ادامه مبارزه برای مردم 
چه را که به زور  آن.  ماند فلسطين باقی نمی

از مردم فلسطين گرفته شده است بايستی به 
جز اتحاد و ھماھنگی .  گرفته شود زور پس

ھا و نيروھای مقاومت  ھمه سازمان
ھای مردم فلسطين در  فلسطينی، بسيج توده

غربی، تسليح عمومی و مبارزه  غزه و کرانه
آخر، ھيچ راه ديگری وجود  امان و تا به بی

ھم پای اين مبارزه البته وظيفه ھمه .  ندارد
فلسطينيان آواره و ساکن ساير کشورھا، ھمه 

کشان کشورھای عربی،  کارگران و زحمت
خواه جھان  ھای انق`بی و آزادی ھمه سازمان

کشان و  ويژه کارگران و زحمت به
 رسان  فکران اسرائيل است که ياری روشن

طلبانه مردم  خواھانه و حق جنبش آزادی
ھا در برابر  فلسطين باشند، از مقاومت آن

ھا برای تشکيل  گری و از مبارزه آن اشغال
يک دولت و کشور آزاد و مستقل فلسطين 

دولت اسرائيل بايد به مرزھای .  حمايت کنند
سازی قومی   باز گردد، پاک١٩۶٧سال 

مردم فلسطين فورا بايد متوقف شود و 
بشريت مترقی بايد با اين پديده ضدبشری 

 .تعيين تکليف کند
حمايت از مردم فلسطين، حمايت از مقاومت 

خواھانه مردم فلسطين به  و جنبش آزادی
اين .  معنای حمايت از سازمان حماس نيست

درست است که حماس عليه اسرائيل مبارزه 
کند، اما اين موضوع به خودی خود  می

روشن است که ھر مخالفتی با اسرائيل و 
صھيونيسم يا امپرياليسم يا حتا جنگ و 

خواھی  درگيری با آن، لزوما از موضع ترقی
نسبی "  مقبوليت"چنين  ھم.  رو نيست و پيش

حماس در بين اقشاری از مردم و 
برخورداری اين جريان از پايگاه نسبی 

البته درشرايط بسته ای که   -ای در غزه توده

نيز مطلقا به معنای   -درآن جاحاکم است
. حقانيت يا مترقی بودن اين جريان نيست
. حماس يک جريان مذھبی و ارتجاعی است
بنابراين ھيچ جای بحثی در مورد حمايت از 

بحث .  تواند در ميان باشد و نيست حماس نمی
بر سر حمايت از مقاومت مردم فلسطين 

مقاومت مردم فلسطين اگر بخواھيم .  است 
ھای فلسطينی  حتا از زاويه حضور سازمان

در جنبش مقاومت فلسطين به مساله نگاه 
کنيم، مقاومت فلسطين دربرگيرنده 

ھای مبارز فلسطينی  ای از گروه  مجموعه
تر و  نکته مھم.  است و نه فقط حماس

تر اما مبارزه ومقاومت مردم فلسطين  اساسی
است ، ھمبستگی با اين مقاومت وحمايت از 
مبارزه مردم برای آزادی و ايجاد کشور 

اين مقاومت و مبارزه .  مستقل فلسطين
تاريخی مربوط به امروز نيست و ھيچ 
ربطی به حماس ندارد، بلکه سرمنشأ آن 

. ھاست اشغال فلسطين توسط صھيونيست
زمانی که ھنوز حماسی وجود نداشت اين 
مبارزه و مقاومت وجود داشت و اگر که 
حماس ھم نابود شود، اين مبارزه و مقاومت 

بنابراين مرکز توجه .  وجود خواھد داشت
ھمه ما بايد مردم فلسطين خواه در غزه يا 

غربی، ياری رسانی به مبارزه انق`بی  کرانه
ھا عليه اشغال و صھيونيسم و حمايت  آن
ھا يعنی  چون و چرا از خواست تاريخی آن بی

. تشکيل دولت و کشور مستقل فلسطين باشد
 !دولتی آزاد، دموکراتيک و سکوLر 

 
 :ھا زيرنويس

 ١٢شنبه  خبرگزاری تسنيم روز يک  –  ١
: مرداد به نقل از رويترز در اين باره نوشت

ای اع`م کرد،  ارتش اسرائيل طی بيانيه
 ساله، ٢٣"  ھادارگلدين"مشخص شد که 

سربازی که اسرائيل بيم آن داشت روز جمعه 
توسط حماس ربوده شده باشد، در عملياتی 

 .در جنوب غزه کشته شده است
اشعيا که نام )  Esau(نوادگان :  آماليک  –  ٢

عمالقه تغيير )Amalecites(خود را به 
گرد در صحرای نقب  ای بيابان دادند، قبيله

در تورات آمده ).  واقع در فلسطين تاريخی(
است که اينان راه را بر عبرانيان که از 

آمدند گرفتند، اما شائول و داوود  مصر می
: شالوميت آلونی(.  ھا را مغلوب نمودند آن

کشتار يک جمعيت انبوه زير پوشش 
چھل مقاله از يھودی تباران   –کاری  درست

انتشارات انديشه و   –ضد استعمار فلسطين 
 )پيکار

 

فلسطينی اما تن .  کند فلسطين را به زور اشغال می
کند  دھد، در برابر زور مقاومت می به اشغال نمی

گر و برای بيرون راندن آن از  و مبارزه با اشغال
سرزمين اشغالی به جزئی از زندگی وی 

چنين است که مقاومت .  شود تبديل می
گری و مبارزه برای  دربرابر زور و اشغال

تشکيل يک کشور مستقل فلسطينی، به 
اندر نسل به ھر فلسطينی  ميراثی که نسل

 .شود انتقال يافته تبديل می
کشيده فلسطين و کل جھان شاھد  مردم ستم

اند که رژيم نژادپرست  اين واقعيت بوده
گاه حتا در حرف، حاضر نشده  اسرائيل، ھيچ

است يک کشور و دولت مستقل فلسطينی را 
دولت صھيونيستی .  به رسميت بشناسد

اسرائيل در جريان مذاکرات خود با طرف 
فلسطينی، ھرگز به عنوان يک طرف برابر 
برخورد نکرده و اصل تساوی حقوقی 
. دوطرف در اين مذاکرات جائی نداشته است

" صلح"دولت اسرائيل در حين مذاکره برای 
ھمواره جنگ و تھاجم ديگری را تدارک 

در تمام طول اين مذاکرات به .  ديده است 
ھای نژادپرستانه خود، ديوارسازی،  سياست

نشين  ھای يھودی جداسازی و ايجاد شھرک
ادامه داده و بر سر استراتژی خود يعنی 

سازی  دادن اجباری مردم فلسطين، پاک کوچ
قومی و اشغال کامل سرزمين فلسطين، 

تجربه تمام دوران موجوديت .  ايستاده است
اسرائيل نشان داده است که دولت اسرائيل 

خواھد با صلح و آشتی در کنار  مطلقا نمی
انعطاف .  يک دولت و کشور فلسطينی باشد

ھای سياسی آن، چه  مردم فلسطين و سازمان
اکنون در دوره محمودعباس و چه در دوره 
ياسرعرفات برای ايجاد يک کشور مستقل 

رضايت  فلسطينی از طريق مذاکره و جلب
ھايی  اسرائيل، نشان داد که چنين ت`ش

تواند دستاوردھايی نيز به   می اگرچه گاه
ھمراه داشته باشد، اما از آنجا که طرف 
مقابل، از ريشه با ايجاد يک کشور مستقل 

گونه توافقی  فلسطينی مخالف است، اھل ھيچ
ای آن  در اين زمينه نيست و ھربار به بھانه

ھا به نتايج  زند، اين ت`ش را برھم می
 .مطلوب نرسيده و نخواھد رسيد

خواست مبرم و فوری مردم غزه در حال 
درنگ  نشينی بی بس و عقب حاضر، آتش

نيروھای نظامی اسرائيل و پايان محاصره 
ھا و امکانات  ارسال فوری کمک!  غزه است

داروئی و پزشکی و غذايی، بازسازی اماکن 
ويران شده و آزادی اسرايی که اخيرا 

ھای ديگر مردم  اند از خواست بازداشت شده
گری مصر،   جی  گرچه باميان.غزه است

 مرداد يک آتش ١۴سرانجام ازروزسه شنبه 
ھمه ھيچ  بس سه روزه اع`م شده است با اين

گر و صھيونيستی   اعتمادی به دولت اشغال
مردم فلسطين از جمله .اسرائيل وجودندارد

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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١١درصفحه   

ازدواج کودکان، خشونت عليه 
 کودکان و زنان است

١٢از صفحه     

زنان کارمند " ارتقای شغلی"
 "دار خانه"شھرداری به زنان 

 
خبر تفکيک جنسيتی در شھرداری تھران، اين 

ھا و  روزھا سرتيتر بسياری از روزنامه
ھای اينترنتی شده است و نظرات موافق و  سايت

مخالف زيادی را حتا در درون ھیءت حاکمه 
خبر از اين قرار است که طبق .  برانگيخته است

ای، شھرداری تھران، در  دستور جلسه محرمانه
 ارديبھشت، تمامی مديران ارشد و ميانی ٢١

واحدھای شھرداری را موظف کرد ظرف يک 
ھايی مانند مسئول دفتر، اپراتور،  ماه برای سمت

که در محدوده دفتر مديران ...  تايپيست، منشی و
اشتغال دارند، صرفا از کارمندان مرد استفاده 

 .کنند
موافقان اين طرح، از نمايندگان مجلس، وزير 
دادگستری، امام جمعه موقت تھران، گرفته تا 
مسئوLن ريز و درشت جمھوری اس`می، طبق 
معمول منت بر سر زنان گذاشته و اجرای اين 

حفظ "، "احترام به کرامت زن"اين طرح را 
رفاه حال "، "ارتقای شغلی"، "ارکان خانواده

و مزخرفات "  افزايش بازدھی کار"، "ھا خانم
و تقريبا .  ناميدند"  غيرت دينی"ديگری از قبيل 

ھا و  ھمه آنان خواھان گسترش آن به ساير دستگاه
 .نھادھا شدند

اکثر مخالفان اين طرح، به ويژه مسئولين رژيم 
گرچه ھيچ يک با تفکيک جنسيتی مخالفتی نداشته 
و ندارند، اما بسياری آن را طرحی 
غيرکارشناسانه، ناکارآمد، عملی سياسی از سوی 
قاليباف و ت`ش وی برای يافتن پايگاه سياسی 

 .گرايان خواندند جديد در ميان اصول
ای را به وجد  تر کرد و عده چه موضوع را داغ آن

ی محمدتقی حسينی، قائم مقام وزير  آورد، نامه
. الملل به شھرداری تھران بود کار در امور بين

در اين نامه از شھرداری تھران خواسته شده اين 
ھای  بخشنامه لغو شود و آن را خ`ف کنوانسيون

المللی کار از جمله کنوانسيون عدم تبعيض در  بين
انتشار اين نامه با .  اشتغال و حرفه دانست

ھای تندی از سوی قاليباف و  العمل عکس
فکران وی روبرو شد و وزارت کار متھم به  ھم
شد و اع`م شد که چنين "  غيرتی دينی بی"

شدت اين .  ای وجود خارجی ندارد بخشنامه
ای بود که علی ربيعی مجبور شد  حم`ت به گونه

نشينی   مرداد، عقب١٢در يادداشتی به تاريخ 
کرده و توضيح دھد که در نامه وزارت کار، 

صرفا بر "ای به تفکيک جنسيتی نشده و  اشاره
الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی 

در پايان اين يادداشت، .  تأکيد شده است"  مشاغل
شود که تنھا نگرانی وزارت کار آن  اما روشن می

"است که تصميمات درون دستگاھی به نحوی : 
اتخاذ شود تا بھانه به دست بدخواھان و 

به عبارت ديگر، وزارت کار ."  افکنان ندھد تفرقه
دولت روحانی، مخالفتی با تفکيک جنسيتی 
ندارد، اما بھتر است بدون جار و جنجال و 

 .صدور بخشنامه انجام شود
گواه آن نيز مصاحبه رحيم عباسی، مسئول 
اتحاديه کارگران شھرداری تھران با خبرگزاری 

"گويد وی در اين مصاحبه می.  ايلنا است در : 
شھرداری تھران ھيچ کار غير قانونی انجام نشده 

وزارت کار در حالی به اين اقدام اعتراض .  است

شود؛ در  کودک، جزو مايملک پدر محسوب می
ای که به علت سلطه ديدگاه مردساLرانه،   جامعه

انواع اشکال خشونت عليه زنان، امری عادی 
ھای  ای که قوانين، سنت شود، در جامعه تلقی می

کنند؛ در  افتاده را تثبيت و نھادينه می عقب
اش، زن  ستيزانه و مذھبی ای که قوانين زن جامعه

را نيمه انسان دانسته و آنان را از بسياری از 
ی ازدواج  کنند، پديده شان محروم می حقوق انسانی

 .انگيزد کودکان تعجبی برنمی
طبق قوانين جمھوری اس`می، يکی از شروط 

نام برده شده "  مصلحت طفل"ازدواج کودک، 
ھای علمی در تمامی جھان ثابت  پژوھش.  است
کنند که ازدواج در خردسالی نه تنھا با ھيچ  می

انطباق ندارد، بلکه "  ھای طفل مصلحت"يک از 
نمونه بارز خشونت عليه کودک و در مورد 
. عروسان خردسال، خشونت عليه زنان، است

گری برای جسم و  خشونتی که پيامدھای ويران
ھای ناشی از عدم  آسيب.  روان کودک دارد

آمادگی جسمی و روانی کودکان برای رابطه 
ھای زندگی زناشويی،  جنسی، پذيرش مسئوليت

گاه در طول عمر اين  داری، ھيچ بارداری و بچه
کودکانی که، .  شوند دخترکان ترميم نمی

شان برای رابطه  شان، ھنوز آلت جنسی بسياری
جنسی رشد کامل را نيافته، کودکانی که از نظر 
روانی برای رابطه جنسی آمادگی ندارند، 
کودکانی که خود ھنوز نياز به مراقبت دارند، چه 

شان  بسا با بارداری زودھنگام، س`مت جسمانی
شان جان به  افتد و اگر خود و کودک به خطر می

در برند، بايستی مسئوليت تربيت و پرورش 
کودک ديگری را بر عھده گيرند؛ کودکانی که 

آموزی و کسب استق`ل  خود از تحصيل و مھارت
گی  تجربه اند، کودکانی که بر اثر بی بھره مالی بی

ھای جنسی و  امکان دفاع و مقابله با خشونت
توانند  خانگی و اجتماعی را ندارند، چگونه می

يک زندگی سالم داشته باشند و فرزندانی سالم از 
 .نظر روانی و جسمی به بار آورند

ست بسيار محتمل برای فرزندان  و اين سرنوشتی
چنان  و اين چرخه ھم.  اين عروسان خردسال

ای که با ادامه سلطه  چرخه.  يابد استمرار می
 .جمھوری اس`می، گريزی از آن نيست

ھمان گونه که گفته شد، ازدواج کودک منحصر 
ايست چند بُعدی که محو آن  به ايران نيست و پديده

اما با گذشت .  طلبد نيز رويکردی چند بُعدی را می
ھر روز از عمر جمھوری اس`می، نه تنھا 
اميدی به بھبودی اوضاع نيست، بلکه با گسترش 

تر فقر، با تشويق و حفظ و تثبيت  ھر چه بيش
افتاده و قوانين دينی و  ھای عقب سنت
ی جمھوری اس`می و با تثبت و  ستيزانه زن

تری  تعميق فرودستی زنان، ھر روز ابعاد وسيع
تری را  به خود خواھد گرفت و کودکان بيش

اغراق نيست اگر گفته شود، .  قربانی خواھد کرد
با ادامه حيات اين رژيمی که مصايب اقتصادی، 

ای را برای  اجتماعی و سياسی متعدد و ھمه جانبه
ای تاريک و  توده مردم رقم زده است، آينده

ھا کارگر و زحمتکش  اندوھبار در انتظار ميليون
ای که تنھا راه اجتناب  آينده.  و فرزندان آنان است

از آن، سرنگونی ھر چه زودتر اين رژيم و 
. ست برخاسته از مردم برقراری حکومتی

ھای  حکومتی که با اين پديده و ساير معضل
ای  اجتماعی و اقتصادی در ھمه ابعادشان مبارزه

واقعی را آغاز کند و رفاه و شادی را برای توده 
 .مردم به ارمغان آورد

خواندن يک صيغه طوLنی مدت و به عبارتی 
 .آيند  ساله، دو طرف به عقد يکديگر درمی٩٩

ھای ثبت شده در سازمان ثبت احوال،  ازدواج
شوند،  ھای قانونی و رسمی محسوب می ازدواج

 قانون مدنی، سن تعيين شده ١٠۴١زيرا در ماده  
 سال و برای پسران ١٣برای ازدواج دختران 

البته در قوانين جمھوری اس`می .   سال است١۵
ھايی   سال نيز راه١٣برای ازدواج دختران زير 

اذن " شرط ٣بينی شده است و آن وجود  پيش
. است"  اجازه دادگاه"و "  مصلحت طفل"، "ولی
 شرطی که نه تنھا ھيچ گونه مانعی بر سر راه ٣

دھد، بلکه   سال قرار نمی١٣ازدواج کودکان زير 
 سال را قانونی و ميسر ١٣ازدواج کودکان زير 

 . سازد می
است که کودک را به "  ولی"کيست که نداند اين 

 .دارد ازدواج وامی
کيست که نداند، ازدواج کودک، طبق تمام 

اعی مھای پزشکی، روانشناسانه و اجت پژوھش
جھانی نه تنھا ھيچ مصلحتی برای کودک در 

باری  برندارد، بلکه تأثيرات جسمی و روانی زيان
 .گذارد بر کودک می

و سرانجام کيست که نداند آخوندھا و قضات 
جمھوری اس`می در صدور مجوز برای ازدواج 

 سال، ترديدی به خود راه ١٣کودکان زير 
 .دھند نمی

ترين عاملی  ھای انجام شده، فقر مھم طبق بررسی
دارد تا کودکان خود  ھا را وامی است که خانواده

اکثر .  را شوھر دھند يا به عبارتی ديگر بفروشند
ھايی  اين عروسان خردسال، متعلق به خانواده
از .  ھستند که با فقر و محروميت روبرويند

رو، دختران خود را در خردسالی شوھر  اين
خور، ھم از ھزينه  دھند تا با کم کردن يک نان می

خانوار کم کنند و ھم شايد با گرفتن پولی، زندگی 
 .خود را کمی سامان دھند

الگوی ازدواج کودکان در کشور نيز اين نظريه 
ھا معموL در  آمار اين ازدواج.  کند را تأييد می

حاشيه شھرھای بزرگ، شھرھای کوچک و 
تر  روستاھا، يعنی در مناطق فقيرنشين، بيش

 ھزار ٧، حدود ٨٩ھای سال  طبق بررسی.  است
 ساله در ١۴ تا ١٠ ازدواج کودک ٢٠٠و 

 ازدواج در ٢٠٠ ھزار و ۵سيستان و بلوچستان، 
 ازدواج در ۶٠٠ ھزار و ٢استان خوزستان، 

در استان .  استان آذربايجان شرقی ثبت شده است
 .اند  کودک ازدواج کرده١٢٠٠تھران نيز 

امروزه خريد و فروش کودکان در قالب ازدواج 
 ٧٢برای مثال .  ھای فقير است گريبانگير خانواده

درصد از زنانی که اقدام به فرار از خانه کرده و 
ھای اجتماعی بھزيستی استان تھران  در اورژانس

 پذيرش شده بودند، ٨٢ و ٨١ھای  در سال
 . ساله بودند١٧ تا ١١دخترانی 

ترين عامل ازدواج  ترين و مھم اگر فقر بزرگ
آيد، اما علل ديگر را بايد در  کودکان به شمار می

ھای جنسيتی و  ديدگاه مردساLرانه، نابرابری
ای که  در جامعه.  افتاده جست ھای عقب سنت
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زنان کارمند " ارتقای شغلی"
 "دار خانه"شھرداری به زنان 

/  ۵، در مقايسه با رقم ٩٢در پاييز   درصد ٨ 
ھمان گونه .   درصد بوده است٢٠مردان، بيش از 

جايی که تفکيک جنسيتی زنان  که گفته شد، از آن
ھای کار به دLيل اقتصادی و عملی  در محيط

ی عملی اجرا و  تقريبا ناممکن است، نتيجه
ھايی خودداری دولت و سپس  گسترش چنين طرح

کارفرمايان بخش خصوصی تا سر حد امکان از 
استخدام زنان، استخدام و حتا جايگزينی مردان و 

به .  در نتيجه افزايش تعداد زنان بيکار خواھد بود
اين ترتيب، از تعداد مردان بيکار، يعنی به 
تعريف جوامع مردساLر و به ويژه دولت دينی 

آوران خانواده، کاسته  جمھوری اس`می، نان
 .خواھد شد

در اين مقاله جای پرداختن به تمامی پيامدھای 
اما مسلم .  تفکيک جنسيتی برای زنان وجود ندارد

است که اين پيامدھا، نه تنھا برای زنان، بلکه 
برای کل اجتماع به ويژه کارگران و زحمتکشان 

ھای اقتصادی و اجتماعی بسياری به دنبال  زيان
 .خواھد داشت

داری  فقر و تورمی که بر اثر بحران نظام سرمايه
ھای نئوليبرالی، سال به  و به ويژه اجرای سياست

شود، درآمد زنان را  سال بر دامنه آن افزوده می
ھا در تأمين  به بخش مھمی از درآمد خانواده

اگر با توجه به سطح .  شان تبديل کرده است معاش
پيشرفت اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه 

توان زنان را کام` از بازار کار بيرون راند،  نمی
ھايی زنان را به نيروی کار بسيار  چنين طرح

کند و بر  تری حتا نسبت به گذشته تبديل می ارزان
 .افزايد ھا و شدت استثمار زنان می فقر خانواده

تفکيک جنسيتی، فرصت مشارکت برابر در 
حيات اجتماعی را از زنان گرفته و جايگاه آنان 

ھای سنتی، مادری و ھمسری نھادينه  را در نقش
شود  عدم استق`ل مالی موجب می.  کند و تثبيت می

ھای  تر در معرض خشونت زنان ھر چه بيش
امکان رشد و .  خانگی و اجتماعی قرار گيرند

ھا و استعدادھای آنان را سلب را   توانايی پرورش
و در نھايت جامعه را از پتانسيل عظيمی .  کند می

تواند در خدمت پيشرفت و  که اين نيمه جمعيت می
شکوفايی اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه 

 .سازد قرار دھد، محروم می
به اين دLيل و دLيل متعدد ديگر، بايستی به ھر 

ھايی به مخالفت و  شکل ممکن با چنين طرح
نبايد اجازه داد، جمھوری .  مبارزه برخاست

ھا و اقدامات  اس`می ھر روز قوانين و بخشنامه
تری عليه زنان را به تصويب درآورد و  ارتجاعی

تنھا مقاومت و مبارزه متشکل .  به اجرا بگذارد
ھای  زنان است که از دامنه و رواج اين طرح

کاھد و سردمداران رژيم  ستيز می ارتجاعی و زن
پس، وظيفه مدافعان .  دارد نشينی وامی را به عقب

واقعی حقوق زنان و نيروھای مترقی است که با 
دھی، توده زنان  گری و ت`ش برای سازمان آگاه

ھای ضد زن  را برای مقابله با اين سياست
 .جمھوری اس`می بسيج کنند

مراکز فرھنگی و تفريحی شھری، بھبود و 
گسترش خدمات شھری و بسياری مطالبات 
ديگر، از مطالبات مھم مردم از شھرداری است، 

 سال به فکر تفکيک ٩چرا شھردار تھران پس از 
جنسيتی افتاده و چه ھدفی را از اجرای اين طرح 

ھای مذھبی، قرون  کند؟ اگر از استدLل دنبال می
ی دست اندرکاران  مغزانه وسطايی، و خشک

غيرت "، "عفت"و "  حجاب"رژيم در مورد 
بگذريم، در پاسخ به اين "  کرامت زن"و "  دينی

 .ی واقعی اشاره کرد پرسش بايد به چند نکته
ھای بارز  تفکيک جنسيتی از جنبه:  نکته اول

ستيزی جمھوری اس`می از ھمان اوان  زن
ھای زمانی  در برھه.  گيری بوده است قدرت

اند اين طرح را  مختلف سردمداران رژيم کوشيده
ھا و مدارس، در  در ادارات دولتی، در دانشگاه

وسايل حمل و نقل عمومی، در اماکن تفريحی، 
ھای خريد و در يک ک`م در تمامی  در صف

 .ھای زندگی اجتماعی ايران پياده کنند جنبه
ھا، مانند وسايل  اگر اين طرح در برخی از زمينه

ھای خريد، يا حتا در  حمل و نقل عمومی يا صف
ھا، امکان اجرايی داشته است،  برخی از دانشگاه

ھای  اما به دLيل مختلف در بسياری از زمينه
ديگر به دLيل اقتصادی و عملی امکان اجرا 

ھا، ماھيت به  يکی از اين زمينه.  نيافته است
ناپذير رابطه کاری در  پيوسته و تفکيک ھم

تواند  جمھوری اس`می می.  ست ھای کار ا محيط
استخدام زنان در ادارات دولتی را محدود يا 

دھد، اما  ممنوع کند، کاری که در عمل انجام می
تواند از اين نيروی کار ارزان در تمامی  نمی

از بعد .  پوشی کند سطوح اقتصادی جامعه چشم
پوشی از نيروی کار زنان، به  اقتصادی چشم

از .  پوشی از نيروی کار ارزان است معنای چشم
بعد اجتماعی، شرايط اجتماعی جامعه ايران و 

از بعد .  دھد ای نمی مقاومت زنان چنين اجازه
المللی اين کار با مقاومت و  سياسی و بين

 .شود ھای داخلی و خارجی روبرو می اعتراض
موافقان اين طرح، بنا به ديدگاه مذھبی :  نکته دوم

و "  کرامت بانوان"ی خود، بر  و مردساLرانه
فرصت کافی بانوان "و "  حفظ ارکان خانواده"

تأکيد "  برای رسيدگی به وظيفه مادری و ھمسری
توان اين طرح را در پيوند و  در نتيجه می.  دارند

. دانست"  طرح تعالی جمعيت و خانواده"راستای 
کوشد زنان را از بازار کار به کنج  طرحی که می

ھای اجتماعی آنان  ھا براند، از نقش خانه
فروکاسته و آنان را به خدمتگزاران مردان و 

 .فرزندآوران و پرستاران بچه تبديل کند
طبق آخرين آمارگيری نيروی کار :  نکته سوم

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در )  ١٣٩٢سال (
 درصد بود که اکنون به ١۶ حدود ١٣٨٨سال 
در حالی که نرخ .   درصد کاھش يافته است١٢

بر اساس آمار سال (مشارکت اقتصادی زنان 
در افغانستان و پاکستان به )   بانک جھانی٢٠١٣
نرخ بيکاری زنان .   درصد است٢۴ و ١۶ترتيب 

خانه  کرده که در بسياری از ادارات اين وزارت
کارکنان زن جا به جا شده و کارکنان مرد جای 

 ."اند ھا را گرفته آن
البته تبعيض جنسيتی به ويژه در شھرداری 

از اسفند ماه گذشته در .  ای نيست تھران امر تازه
که زير مجموعه شھرداری "  ھمشھری"روزنامه 

نگار، از  تھران است، فشار بر زنان روزنامه
کنترل حجاب و ارتباط با جنس مخالف در محل 

وجو در مورد سفرھای  کار گرفته تا پرس
نگار افزايش يافته بود و  خارجی زنان روزنامه

دو نفر از زنان خبرنگار اين روزنامه از قول 
مھدی ذاکری، مدير عامل مؤسسه ھمشھری نقل 

اند که او از تعداد باLی زنان انتقاد کرده و  کرده
خواستار کاھش حضور آنان در ھمشھری شده 

 .بود
اند زنان در  قاليباف و مسئولين شھرداری مدعی

 درصد ١٠ھستند، "  آفرين نقش"شھرداری 
ھای مديريتی در اختيار زنان است و  پست

طبق .  تبعيض جنسيتی در شھرداری وجود ندارد
 ھزار ۵٩آخرين آمار ارائه شده از مجموع 
 ھزار و ٩كارمند شاغل در شھرداری تھران تنھا 

 . ھزار نفر زن ھستند٧٠٠
" روز"يکی از زنان کارمند شھرداری نيز به 

ع`وه بر جداسازی زنان و مردان که : "گويد می
ھا ھم ديده  در آسانسورھای برخی سازمان

شود بحث ما بر سر تبعيضی است که وجود  می
دارد، يعنی زنان در شھرداری جای کمی برای 

ضمن اين که اين محدوديت برای .  پيشرفت دارند
ھمکار آقايی ...  زنان مجرد خيلی بيشتر است

دارم که ده سال پيش با من پا به سازمان گذاشت، 
نه بيشتر از من کار کرد و نه بيشتر از من 
تحصي`ت دارد، اLن او مدير شده و حقوقش دو 

 ".ام برابر من است، من اما فقط يک پله باL رفته
زنان نيز ھمين "  ارتقای شغلی"در مورد ادعای 

"گويد کارمند شھرداری می جا که من  تا آن: 
جايی  دانم اخراجی صورت نگرفته، اما جا به  می

چرا، خيلی از زنانی که در دفاتر مديران مشغول 
اند، اما  به کار بودند وارد واحدھای ديگر شده

عم` کاری برای انجام دادن ندارند و در ادارات 
 ."اند و واحدھای ديگر نشسته

ستيزی جمھوری اس`می و ت`ش  با توجه به زن
وی برای اخراج زنان از محيط ھای کار، تعجبی 

ھا، اين زنان  ندارد پس از فرو نشستن اين جنجال
به علت بيکاری، نيروی مازاد بر احتياج، شمرده 
شده، بازخريد، بازنشسته و اخراج شوند و حتا 

ھا محدود نشده و  ھا و تايپيست اين امر به منشی
 درصد مدير ادعايی شھرداری ١٠گير ھمان  دامن

زيرا يکی از دLيلی که برای اجرای .  نيز بشود
اين طرح نام برده شده است، ساعات کار طوLنی 
مديران و در نتيجه ساعات کار طوLنی مديران 

 . ھاست ھا و تايپيست دفتر و منشی
در شرايطی که رفع اين پرسش مطرح است، 

ی  مسايلی چون ترافيک، آلودگی ھوا و توسعه

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت 
 ملغا بايد گردد
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١٠درصفحه   

ازدواج کودکان، خشونت عليه 
 کودکان و زنان است

 
در گزارش اخيراً منتشره از سوی يونيسف، از 

 ميليون زنی که در کودکی ٧٠٠ميان بيش از 
 ميليون ازدواج ٢۵٠اند، بيش از  ازدواج کرده

کميسيون .   سالگی آنان بوده است١۵پيش از 
زنان سازمان ملل متحد نيز اع`م کرده است، با 

 ١۴٠، بيش از ٢٠٢٠ادامه اين روند، تا سال 
اين .  ميليون کودک متأھل خواھيم داشت

 . ايست که در ايران نيز رو به گسترش است پديده
طبق گزارشی که به تازگی سازمان ثبت احوال 

 ماھه آخر سال ٩ايران منتشر نموده است، در 
/  ۵گذشته،  ھای ثبت شده   درصد  ازدواج٣ 

مربوط به ازدواج )   ھزار مورد٣١نزديک به (
طبق ھمين .   سال بوده است١۵دختران زير 

آمار، در ھفت سال گذشته ھمواره بيش از يک 
ھا ثبت شده است، زير  سوم زنانی که ازدواج آن

 .اند  سال بوده١٩

ھا اخبار  اين نخستين باری نيست که در رسانه
در .  يابد مربوط به ازدواج کودکان انعکاس می

 آمده بود که مدير کل ثبت ٩٠اخبار دی ماه سال 
 ماھه ١٠احوال ھرمزگان اع`م کرده بود، طی 

 سال به ثبت رسيده ١٠ ازدواج زير ۶سال جاری 
 مورد ازدواج زير ۵٣٠و در ھمان استان، .  است
 . سال نيز به ثبت رسيده بود١۴

آخرين آمار مرکز آمار ايران درباره ازدواج 
طبق اين آمار، .  گردد  برمی٨۵خردساLن به سال 

 ١٨ تا ١٠تعداد کودکان ازدواج کرده در سنين 
 ھزار نفر، ٧۵٠ ھزار نفر بود، که ٨۴٨سال، 

 سال ١٨اند که با مردان باLتر از  دخترانی بوده
 ٢۵از اين تعداد کودک متأھل، .  اند ازدواج کرده

 سال ط`ق گرفته ١٨تر از  ھزار نفر در سنين کم
 ھزار نفر نيز ھمسران خود را از ١٢و حدود 
باز، طبق ھمين آمار رسمی، در .  اند دست داده
 درصد ۴ /  ٩ اين آمار ٨٩ تا ٨۵ھای  فاصله سال

 .افزايش داشته است
ست که به ثبت   و مواردی و اين ھمه آمار رسمی

اند، وگرنه آمار واقعی بسيار باLتر از اين  رسيده
دخت موLوردی، معاون  امری که شھين.  است

ازدواج .  رئيس جمھوری، نيز به آن اذعان دارد
بسياری از کودکان، به ويژه در روستاھا و 

شوند و با  مناطق دورافتاده اصوL ثبت نمی
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�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 
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 مرداد ماه، از کانال ١٠ از اول اگوست، تلويزيون دمکراسی شورايیھای  برنامه
  .شود تلويزيونی ديدگاه  بر روی ماھواره ياه ست پخش می

 
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار است ساعات پخش برنامه

ايران، ساعت  وقت ساعت نه و نيم شب به:  روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته
 .شود وقت اروپای مرکزی به مدت يک ساعت پخش می ھفت شب به
 شنبه ھر ھفته ساعت نه و نيم صبح ۵ شنبه و ٣ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .وقت اروپای مرکزی خواھد بود ايران، ساعت ھفت صبح به وقت به
 

توانيد از طريق آدرس اينترنتی  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
ھای تلويزيون دمکراسی  زمان برنامه طور زنده و ھم سايت ديدگاه  و جی ال ويز به

 :شورايی را مشاھده کنيد
fa/tv.didgah.www://http 

 
 :ای کانال تلويزيون ديدگاه مشخصات ماھواره
 ی شرقی  درجه٥/٥٢ماھواره ياه ست 
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