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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

 ٣  

 اول ماه مه، روز ھمبستگی و اتحاد است 
 

 !اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد
 

ھای کارگری و فعا/ن  کشيده و محروم ايران، ھمراه تشکل کارگران ستم
ھای تحقق نايافته به استقبال اول ماه مه، روز  کارگری، با انبوھی از خواست

اول ماه مه، روز اتحاد و مبارزه طبقه کارگر عليه .  روند جھانی کارگر می
ھای  پيمايی روز تظاھرات و راه.  کشی است داری و بھره نظام سرمايه
 .روز برگزاری ميتينگ و اعتراض خيابانی کارگران است. کارگری است

رحم و دولت  رسد که استثمارگران بی اول ماه مه روز کارگر درحالی فرا می 
ترين شرايط کاری، معيشتی و سياسی را بر طبقه  ترين و ظالمانه ھا، سخت آن

 ھزار تومان به عنوان حداقل ٨١٢با تعيين مبلغ . اند کارگر ايران تحميل نموده
ھای  ، که حدود يک چھارم خط فقر است، کارگران و خانواده٩۵دستمزد 

دار با  طبقه سرمايه.  کارگری به فقر و فPکت و گرسنگی بيشتری رانده شدند
. ترين ھزينه به نيروی کار، استثمار طبقه کارگر را تشديد کرد اختصاص کم

يابنده کارگران در  رغم اعتراضات و اعتصابات شورانگيز و گسترش به
ناپذير طبقه کارگر در راه  رغم مبارزه خستگی ھا و صنايع مختلف و به رشته

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان                 
 
 

 خجسته باد اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران  

 رمز پيروزی پيکار طبقه کارگر، 
 مشارکت دوشادوش زنان و مردان کارگر

 
کارگران ايران در حالی به استقبال اين .  روز جھانی کارگر در پيش است

حداقل  دستمزدی .  اند روند که با مشکPت بسياری دست به گريبان روز می
ھا و دست اندرکاران جمھوری اسPمی  که حتا به تخمين بسياری از رسانه

 و منظم ھمان دستمزد ناچيز،  يک سوم خط فقر است، عدم دريافت ماھانه
قراردادھای موقت و سفيدامضا، ناامنی شغلی، خطر اخراج و زندان در پی 

ای پيگير و مؤثر را  ھای مستقل کارگری که مبارزه اعتراض، نبود تشکل
اما زنان کارگر در ايران به جز .  سازمان دھند، و بسياری معضPت ديگر

 .مشکPت کل طبقه، با معضPت ويژه ديگری نيز روبرويند
داری، به فروش نيروی کار ارزان خود  زنان از ھمان اوان پيدايش سرمايه

داری در پيوند با  اما ھمواره نظام سرمايه.  در بازار کار واداشته شدند
مردسا/ری، استثماری شديدتر و تبعيضی آشکارتر را بر آنان تحميل 

امروزه نيز، به رغم گذشت چند قرن از پيدايش و رشد نظام .  کرد می
داری و به رغم مبارزات پيگير، زنان ھنوز در سراسر جھان از  سرمايه
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١٢ 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧١۵شماره    ٩۵نيمه دوم  فروردين  –سال سی و ھشتم 

 کمپ شفق نمادی ديگر از 
 خشونت عليه زنان در جمھوری اس�می

 
"گويد يکی می خوای از شفق بدونی، خودت  تو اگه می.  از شفق بدم مياد  : 

. حداقل اينجا ھيچی زورکی نيست.  پرسی کنی از ما می برو اونجا، غلط می
 )Overdose( گرم متادون خالص دادن به سميه، بدبخت اُوردوز ٣٠اونجا 

توی .  اش ترکيد صبح ديگه بلند نشد کرد، زدن تو آپانديس آذر، آپانديس
". رفت کدوم گوری بودی؟ پنج ماه که شپش از سر و کولمون با/ می اين

"گويد ديگری می بار سه دقيقه اجازه  ھر دو ھفته يک.  غذا افتضاح بود: 
مون  آمدند و به زور کتک از حمام خارج کردن داشتيم، بعد با کف می حمام
"گويد و آن يکی می"  کنی؟ باور می.  ھمان مردھا.  کردند می برای دادن : 

ھا به خاطر  مون کنه؟ بچه کرديم، کی بود کمک لوازم بھداشتی بايد التماس می
 "گم؟ فھمی چی می می... زدن يک بسته سيگار دست به ھر کاری می

ھايی بود که زنانی به خاطر زن بودن و  ھايی از خشونت ھا تنھا گوشه و اين
نويس  معتاد بودن، در کمپ شفق تجربه کردند، چرا که به قول گزارش

ھا را بيان  توان آن ھا پرده از اتفاقاتی برداشتند که نمی زن"روزنامه شرق، 
اگرچه پس از انتشار اين گزارش، استانداری تھران سخنان زنان ".  کرد

 بحران سوريه و عراق و مسئله کرد
 

ھای بزرگ جھانی /اقل برای تخفيف بحران و  ھايی که قدرت رغم وعده به
جنگ داخلی از طريق سازش ميان رژيم حاکم بر سوريه و بخشی از 

اند، جنگ داخلی با تمام ابعاد ويرانگر آن ادامه دارد  اپوزيسيون بورژوايی داده
 .ھا ھزار تن ديگر از مردم در چند روز اخير آواره شدند و ده

اين ادامه و در برخی مناطق نظير حلب، تشديد جنگ در شرايطی است که 
وزير امور خارجه آمريکا در آستانه دور جديد مذاکرات اعPم کرد که توافق 

فرستاده سازمان .  پذير است بر سر انتقال قدرت در طی روزھای آينده امکان
 .ملل نيز دستور کار اين مذاکرات را تمرکز بر انتقال سياسی قرارداد

 سرشکستگی جمھوری اس�می 
 در اج�س استانبول

 
 اعتراض ومقاومت گسترده مردم فرانسه 

 دربرابر ھجوم نظام سرمايه داری
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١از صفحه   
 اول ماه مه، روز ھمبستگی و اتحاد است

 !اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد
ھا و مطالبات مشخص و  تحقق اھداف، آرمان

فوری خود که فشرده آن را ھر سال بر 
پرچمی که در اول ماه مه به اھتزاز 

داران  زند، اما سرمايه آورد، نقش می درمی
ھا، نه  حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن

اند،  ھا تن زده فقط از پذيرش اين خواست
تری را عليه سطح  بلکه تعرضات وحشيانه

معيشت و حقوق کارگران و برای تشديد 
حقوقی طبقه کارگر سازمان  استثمار و بی

ھای کارگران در اول ماه مه  خواست.  اند داده
ھايی که از  نامه ھا و قطع که عموماً در بيانيه

ھای کارگری به اين مناسبت  سوی تشکل
يابند، جدا از  شوند، انعکاس می منتشر می
   برای آن ھايی که در طول سال خواست

کنند نيست، بلکه ترکيب و  مبارزه می
 .ھاست ترين آن ای از مھم مجموعه

اگر از جزئيات يا موارد ويژه که به فرض 
تواند خواست بخش معينی از کارگران  می

باشد و خواست بخش ديگری نباشد 
ھای عمومی  نظر کنيم، خواست صرف

کارگران در اساس دربرگيرنده يک رشته 
ھای سياسی و اقتصادی به شرح زير  خواست
 :است

ھای مستقل کارگری، آزادی  آزادی تشکل
تحزب و تجمع، آزادی بيان و اعتصاب، 

 کارگران زندانی و زندانيان سياسی،  آزادی
ھای   فعاليت سنديکاھا و تشکل رفع محدوديت

کارگری، لغو احکام قضايی عليه فعا/ن 
گرد و  کارگری و سنديکايی، منع پی

سازی عليه فعا/ن اعتصاب و فعا/ن  پرونده
کارگری، به رسميت شناختن اول ماه مه 
بعنوان يک روز تعطيل در تقويم رسمی، 

ھای مستقل اول ماه  آزادی برگزاری مراسم
مه، منع اخراج و بازگشت به کار کليه 
فعا/ن اعتصاب و فعا/ن سنديکايی، لغو 

آميز و محدوديت اشتغال  قوانين تبعيض
زنان، پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار 
برابر زن و مرد، لغو مجازات اعدام،منع 
کارکودکان، برخورداری کليه کارگران 
مھاجر از جمله کارگران افغان از حقوق 
کامل شھروندی، لغو قراردادھای موقت، 
پيمانی و سفيدامضاء، انعقاد قرارداد مستقيم 

ھای   و استخدام رسمی،برچيدن شرکت
ھای اجتماعی، امنيت  کاری، تامين بيمه  پيمان

و ضمانت شغلی، پرداخت فوری تمام 
مطالبات معوقه ، پرداخت بموقع دستمزدھا و 

 !افزايش حداقل دستمزد به با/ی خط فقر
طبقه کارگر ايران نه فقط برای گرفتن اين 

ھای معوق مانده، اعتراض به وضع  خواست
کنندگان حقوق  موجود و رويارويی با سلب

رود، بلکه  خود به استقبال اول ماه مه می
ھمچنين بعنوان گردانی از ارتش پرشمار 
پرولتاريای جھان، ھمبستگی خود را با 

المللی و  زنجيران خويش در مقياس بين ھم
اراده واحد اين طبقه برای نابودی نظام 

 .گذارد داری را به نمايش می سرمايه
داری  برخPف اکثريت کشورھای سرمايه

جھان که در آن، اول ماه می بعنوان يک 
روز تعطيل رسمی به رسميت شناخته شده 
است و کارگران در اين روز آزادانه وارد 

پيمايی  شوند و به تظاھرات و راه خيابان می
پردازند، در جمھوری اسPمی، روز  می

جھانی کارگر تعطيل رسمی نيست و جز 
ی عوامل  ھای نمايشی و نژادپرستانه مراسم

رژيم در شوراھای اسPمی کار و 
، "ھفته کارگر"کارگر تحت عنوان  خانه

برگزاری ھرگونه مراسم مستقل به مناسبت 
اول ماه مه با سرکوب وحشيانه روبرو 

دستگاه سرکوب و امنيتی، با .  شود می
احضار، بازداشت و تھديد فعا/ن کارگری و 
سنديکايی که بيش از يک دھه است به امری 
معمول و ھميشگی تبديل شده و در آستانه 

کند  شود، سعی می اول ماه مه نيز تشديد می
آنان را از ھرگونه فعاليت کارگری از جمله 

ھای مستقل  سازماندھی و برگزاری مراسم
دستگاه قضائی رژيم با .  اول ماه مه بازدارد

درپی کارگران مبارز و پيشرو  محاکمات پی
ھای  و فعا/ن کارگری و صدور حکم حبس

طو/نی مدت، سعی کرده است اين دسته از 
. نشين سازد کارگران را مرعوب و خانه

ھای امنيتی عليه اين گروه از  سازی پرونده
کارگران به شيوه رايج دستگاه سرکوب 

ھايی که ھميشه باز  پرونده.  تبديل شده است
شوند تا  مانند و آگاھانه مختومه اعPم نمی می

ھر آينه /زم شد و طبقه حاکم اراده نمود، آن 
دستگاه قضايی .  را از کشو ميز بيرون آورند

و امنيتی رژيم بدين طريق عمP اين فعا/ن 
را به گروگان گرفته تا راه ھرگونه فعاليت 

 .ھا مسدود کند را بر آن
گرانه و  رغم تمام اين اقدامات سرکوب علی
که به تجربه نيز ثابت شده است،  چنان

کارگران ايران با شوق و رغبت به پيشواز 
روند و  اول ماه مه، روز جھانی کارگر می

ھای متنوع، اين  در اشکال گوناگون وبا شيوه
دارند و ھمبستگی طبقاتی  روز را گرامی می

خود را با کارگران سراسر جھان اعPم 
ھای کارگری و فعا/ن  تشکل.  دارند می

کارگری وکاگران پيشرو، در تدارک چنين 
ھايی ھستند تا بسته به شرايط، در  مراسم

ھای  ھای مختلف، مراسم شھرھا و استان
 .ای به اين مناسبت برگزار نمايند ويژه

ترين روز و موقعيتی است  اول ماه مه مناسب
ترين  ترين و محوری گاه مھم که بايد تجلی

ھای کارگران در مقياس عمومی و  خواست
سرتاسری باشد و مطالبات کلی طبقه کارگر 

 داران و دولت  ايران را در برابر سرمايه

اول ماه مه مختص اين يا آن .  ھا قرار دھد آن
بخش طبقه کارگر نيست بلکه متعلق به تمام 

اول ماه مه روز اتحاد و .کارگران است
از اين رو .  ھمبستگی کارگری است

اتحادعمل کارگری در اول ماه مه، در زمرۀ 
ترين اقداماتی است که  بديھی

ھرکارگرپيشرو، ھر تشکل و ھر فعال 
کارگری بايد برای آن تPش و به آن مبادرت 

 .ورزد
تپه  اتحاد عمل سنديکای کارگران نيشکر ھفت

و شش تشکل ديگر و صدور بيانيه مشترک 
چنين  ھم)  ٩۴(اول ماه مه سال گذشته 

اتحادعمل ھمين مجموعه و صدور بيانيه 
، ٩۵مشترک در مورد حداقل دستمزد سال 

ھمزمان با صدور بيانيه سنديکای کارگران 
رانی تھران و حومه و  واحد اتوبوس شرکت

بيانيه مشترک پنج تشکل فعا/ن کارگری در 
اين مورد که ھمگی بر افزايش حداقل 
دستمزد به با/ی خط فقر و رقم واحدی تاکيد 

ھای  بخش اتحاد عمل کرده بودند، نويد
ھای  بيشتراست و راه احيای اتحاد عمل

 را ھموارتر ٨٩ و ٨٨ھای  بزرگ سال
در اين دو سال که دو تشکل .  ساخته است

اصلی کارگری يعنی سنديکای کارگران 
شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر 

ھا نيز با  تپه کنار ھم بودند، ساير تشکل ھفت
ھای  اين دو ھمراه شده و اتحاد عمل

ھا  ھا، بيانيه تری شکل گرفت و فراخوان وسيع
ھای مشترک و برگزاری  نامه و قطع
اما از .  ھای مشترکی را درپی داشت مراسم
 که اين دو تشکل اصلی در اول ماه ٩٠سال 

ھا  مه از ھم جدا شدند، در ميان ساير تشکل
ھای  نيز شقاق و جدايی افتاد و اتحاد عمل

ھا، به صورت پراکنده و  تر ميان تشکل وسيع
گرايی  روند جدايی و انفراد.  چندگانه درآمد

ھا در موضوع اول ماه مه که از سال  تشکل
 به اوج خود ٩٢ آغاز گشته بود، در سال ٩٠

گونه  رسيد، به نحوی که در اين سال ھيچ
 سطحی حتا در حد  اتحاد عملی در ھيچ

اين .  صدور بيانيه مشترک صورت نگرفت
 با چرخشی ٩٣روند اما خوشبختانه در سال 

سازماندھی مجدد .  شونده ھمراه شد ترميم
ھای  ھای چندگانه و صدور بيانيه اتحاد عمل

مشترک گامی به پيش در راستای اتحاد 
تر بود و سرانجام با بيانيه  ھای بزرگ عمل

تپه و شش  مشترک سنديکای کارگران ھفت
، جنبش ٩۴تشکل ديگر در اول ماه مه 

کارگری گام ديگری در ھمين جھت به پيش 
صدور بيانيه مشترک در مورد .  برداشت

 تشکل در ١٣حداقل دستمزد و اتحاد و اتفاق 
ھا و  اين مورد، نشان از اين دارد که تشکل

فعا/ن کارگری، به مرور دارند اتحاد 
ھای گذشته را  ھای اول ماه مه در سال عمل

اند که از اين بابت،  کنند و مصمم احيا می
جنبش اعتراضی اول ماه مه در سال جاری 

 .را، گام ديگری جلو برانند

١١درصفحه   
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۴درصفحه   

 
 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(                          بيانيه سازمان فدائيان

 

    خجسته باد اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران
 

 !رفقای کارگر
 

ھای استوار و صفوف متحد پرولتاريای   جھان سرمايه و ستم زير گام روزی که.  المللی کارگران سراسر جھان فرا رسيده است اول ماه مه، روز ھمبستگی بين
 .آيد می جھان به لرزه در
ھا و تظاھرات، عزم و  ھا، راھپيمائی آئی سازند و با برپايی گردھم  قاره جھان، چرخ توليد را متوقف می۵ھا کارگر در  ميليون)   ارديبھشت١٢(در اول ماه مه 

 .گذارند داری و برقراری سوسياليسم، به نمايش می اراده استوار خود را به سرنگونی نظم ستمگرانه سرمايه
دھای حل داری، انحطاط و فروپاشی خود را که بازتابی از تضا گردد که جھان سرمايه المللی کارگران امسال نيز در شرايطی برگزار می روز ھمبستگی بين

 .ھای گوناگون به نمايش گذاشته است ناپذير اين نظم است، در بحران
  ھا و وعده رغم تمام نقشه تداوم اين بحران به.  مانده است  آغاز گرديد، باگذشت نزديک به يک دھه، حل نا شده، باقی٢٠٠٧بحران اقتصادی جھانی که از سال 

رغم تمام  که به اين.  شده است ھا پيش سپری ھا، بارزترين دليل بر پوسيدگی نظمی است که دوران آن از مدت داران و نمايندگان سياسی آن وعيدھای سرمايه
از حدت و ستيز داری به آن درجه  دھد که تضادھای شيوه توليد سرمايه وقفه ادامه يافته، نشان می داری جھان، اين بحران بی ھای پاسداران نظم سرمايه تPش
گونه که  ھمان.  داری است حل اين تضادھا، نفی شيوه توليد سرمايه  معناست که راه اين بدان.  توانند در چارچوب نظم موجود حل شوند اند که ديگر نمی رسيده

اند با تمام  پوشيده نيست که طبقات حاکم سراسر تاريخ بشريت، ھمواره کوشيده.  داری نيز وضع بر ھمين منوال بوده است در تمام شيوه توليد قبل از سرمايه
اما به گواه .  تر را که ضرورتی تاريخی است، به تأخير اندازند شده است، ھمچنان حفظ کنند و تحول به نظمی عالی امکانات خود، نظمی را که دورانش سپری

شده  خ سپریتمام روند تحول تاريخ بشريت، طبقه ارتجاعی و بازدارنده، زير ضربات مبارزه طبقاتی از پای درآمده و به ھمراه نظم کھنه، به گورستان تاري
 .است

داری را  ھای ذاتی نظم سرمايه ھا ميليون انسان تPش کرده است، بحران ھا و کشتار ده بورژوازی جھانی در طی چندين دھه گذشته حتی با برافروختن جنگ
 .تر مواجه شده است تر و جدی ھايی عميق حل کند، اما ھر بار با بحران

در اين يک .  يکی از اقدامات بورژوازی جھانی در جريان بحران اقتصادی اخير، انتقال تمام و کمال بار اين بحران بر دوش طبقه کارگر جھانی بوده است
آوردھای مبارزاتی کارگران  بسيار از دست.  سال کاھش يافته است به دستمزد واقعی کارگران سال.  يافته است دھه، سطح معيشت کارگران جھان پيوسته تنزل

المللی کار که معمو/ً آمار غيرواقعی و رسمی  سازمان بين.  اند صدھا ميليون کارگر بيکار شده.  شده است ھا باز پس گرفته اجتماعی، از آن در عرصه تأمين 
ھا، در  بر طبق ھمين گزارش.   ميليون اعPم کرده است٢٠٠ متجاوز از ٢٠١۴دھد، تعداد بيکاران را تا  ھا را از بيکاری در کشورھای جھان انتشار می دولت

 .اکثريت بسيار بزرگ کارگران جھان، در چنگال فقر گرفتارند. شده است  ميليون بر تعداد بيکاران جھان افزوده٣٠، ٢٠١۴ تا ٢٠٠٨فاصله سال 
. اند ود افزوده و ثروت خ داران مدام بر حجم سرمايه اند، سرمايه المللی، کارگران پيوسته فقيرتر شده که بر طبق آمار رسمی مؤسسات و نھادھای بين درحالی

 .ای به خود گرفته است سابقه شکاف فقر و ثروت ابعاد بی
در سال .  اند تملک خود درآورده داری، بيش از نيمی از ثروت جھان را به ھای جھان سرمايه ھای رسمی حاکی است که يک درصد ثروتمندترين گزارش
تر شده و  اين شکاف اکنون عميق.   ميليارد انسان بوده است٣ /  ۵ درصد جمعيت جھانی يعنی ۵٠اندازه   ثروتمند جھان به٨۵، ثروت و سرمايه فقط ٢٠١۴
اين واقعيت نيز به ھمراه بحران مزمن و عPج ناپذير اقتصادی و عواقب اجتماعی آن، .   ميليارد جمعيت جھان است٣ /  ۶اندازه   ثروتمند جھان به۶٢ثروت 

داری بايد از ميان برود و جای خود را به نظمی رھاشده از استثمار، ستم و نابرابری، نظمی  نظام سرمايه.  دوام نيست دھد که وضع موجود، قابل نشان می
 .ھای آزاد و برابر بسپارد متشکل از انسان

 .اند ھا نيز بازتاب زوال و انحطاط اين نظم ھای متعدد ديگری نيز مواجه است که آن داری، اما با بحران جھان سرمايه 
ھای  بنيادگرايی اسPمی، رشد جنبش.  قاره ھند و افريقا است ھايی از شبه بار منطقه وسيعی از کشورھای خاورميانه، بخش يک نمونه آن، وضعيت فاجعه

ست، ھمه ھا کارگر منطقه تباه کرده ا ھای داخلی ارتجاعی ويرانگر، در اين منطقه از جھان که زندگی را بر ميليون گرا و تروريسم اسPمی، جنگ اسPم
 . اند داری محصو/ت دوران زوال و گنديدگی نظم سرمايه

ين ھای وسيع مردم را در دست خود گرفته است، طبقه کارگر با شديدتر داری مذھبی، سرنوشت و مقدرات توده در ايران که يک دولت استبدادی سرمايه
. کنند ھا، زيرخط فقر مطلق با گرسنگی مداوم زندگی می ھای آن اکثريت بسيار بزرگ کارگران ايران و خانواده.  رو است فشارھای مادی و معنوی روبه

و ضروری گوی نيمی از نيازھای فوری  ھا چنان ناچيز است که حتی پاسخ اند، دستمزد ترين استثمار مواجه رحمانه که کارگران با شديدترين و بی درحالی
 .تر شده است سال وخيم به شرايط مادی و معيشتی کارگران ايران سال. نيست

اکنون به حدود  تعداد واقعی بيکاران در ايران ھم.  ھا کارگر انجاميده است  اقتصادی ارتجاعی نئوليبرال، به بيکاری ميليون بحران اقتصادی به ھمراه سياست
 .ده ميليون رسيده است

ن کارگران از دار حاکم بر ايران با تشديد استثمار، محروم کرد اند، طبقه سرمايه ھا کارگر با فقر و گرسنگی کمرشکن مواجه که ميليون ھمه، درحالی بااين
صد سال اخير،  در طول متجاوز از يک.  ھای عمومی، مدام بر حجم سرمايه و ثروت خود افزوده است وحقوق کارگری و چپاول و غارت ثروت ھرگونه حق

 .گاه شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران ھمچون امروز عميق و وسيع نبوده است ھيچ
ديکتاتوری عريان و استبداد طبقه .  رو نيست رحمانه، روبه داری حاکم، فقط با فقر، گرسنگی، بيکاری، استثمار بی طبقه کارگر ايران در نظام سرمايه

 .ھای سياسی محروم کرده است ترين حقوق انسانی و آزادی دار، کارگران را از ابتدايی سرمايه
اعتراضات کارگران حتی به خاطر .  ھای مستقل اقتصادی و سياسی محروم است برخPف بسياری از کشورھای جھان، طبقه کارگر ايران از حق ايجاد تشکل

يک سال، صدھا کارگر مبارز و  در اين.  شان با سرکوب پليس، بازداشت و محکوميت به شPق، زندان و اخراج مواجه است ھای صنفی و اقتصادی خواست
سرکوبگری جمھوری اسPمی را عليه کارگران، در کمتر .  ھا تن به حبس و شPق محکوم شدند پيشرو، به جرم دفاع از منافع کارگران اخراج شدند و ده

ھا   است که فقط به کشورھای ھمسايه ايران از نمونه پاکستان، افغانستان، عراق، ترکيه اشاره شود که ھمه آن کافی.  توان سراغ گرفت کشوری از جھان می
ھا  وقی آنتوان نظير سرکوبگری جمھوری اسPمی ايران عليه کارگران و بی حق ھا نمی يک از آن داری و مذھبی ھستند، اما در ھيچ ھای مرتجع سرمايه رژيم

 . را سراغ گرفت
م ارتجاعی ھای رژي رغم تمام فشارھا و سرکوبگری توان د/وری و رزمندگی طبقه کارگر ايران را از اين واقعيت دريافت که به خوبی می با اين اوصاف، به

از اول ماه مه سال .  شده است آئی، تجمعات اعتراضی خيابانی، راھپيمايی و اشکال ديگری از اعتراضات سپری حاکم، کمتر روزی بدون اعتصاب، گردھم



 ۴ ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ۴

٣از صفحه   

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
 

 خجسته باد اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران   
 تا به امروز، کارگران صدھا اعتصاب، تجمع اعتراضی، راھپيمايی و تظاھرات و مسدود کردن ٩۴
گرچه تمام اين اعتراضات حاکی از بيداری و روحيه مبارزاتی .  اند ھا برپا کرده ھا و خيابان جاده

با/ی کارگران، ارتقاء سطح مبارزات و آگاھی، بسط و توسعه مبارزه طبقاتی کارگران در ايران 
است، اما نکته برجسته در مبارزات يک سال اخير، اعتPی سطح آگاھی و مبارزات طبقه کارگر به 

ای، به مبارزات  ای است که کارگران به نحو روزافزونی از مبارزات منفرد تک کارخانه مرحله
زمان کارگران  اعتصابات و تجمعات اعتراضی ھم.  اند ای روی آورده متحد و متشکل رشته

وضوح بازتاب اين مرحله  رشته توليد و يا خدمات در يک منطقه يا چندين شھر، به ھای يک کارخانه
 .از پيشرفت جنبش کارگری ايران است

ھای منطقه ماھشھر و عسلويه در مھر و آذرماه، تجمع  از اين نمونه است، اعتصابات پتروشيمی
ھای منطقه ماھشھر و عسلويه، اراک، اصفھان، تبريز در   تن از نمايندگان پتروشيمی٣٠٠اعتراضی 

سنگ کوھبنان کرمان، گلستان و سمنان در  مقابل وزارت نفت، اعتصاب ھزاران کارگر معادن زغال
ای و اپراتورھای فشارقوی   کارگر برق منطقه۵٠٠٠، تجمعات اعتراضی نمايندگان ٩۴ماه  دی

 تن از کارگران مخابرات روستايی به ١۶٠٠سراسر کشور در مقابل دفتر روحانی، تجمع اعتراضی 
اين شکل از مبارزات، .   کارگر، در مقابل ساختمان مخابرات و وزارت ارتباطات٧٠٠٠نمايندگی از 

 .درس بزرگی برای عموم کارگران ايران است
ھای خدمات، بايد از اين تجارب رفقای خود بياموزند و مبارزات  ھا و رشته کارگران تمام کارخانه

 .ای سرتاسری تبديل کنند واحدھای منفرد و جداگانه را به مبارزات رشته
 

 !رفقای کارگر
 

داری و برقراری  راه نجات کارگران در تشکل، اتحاد و ھمبستگی برای برانداختن نظم سرمايه
دار حاکم بر  گونه که تجربه تاکنون نشان داده است، طبقه سرمايه اما ھمان.  نظمی سوسياليستی است

ھای سياسی و ازجمله آزادی  ايران با برقراری رژيم ديکتاتوری عريان و استبدادی وحشيانه، آزادی
گروھی از کارگران پيشرو که برای .  ھای مستقل را از طبقه کارگر سلب کرده است ايجاد تشکل
ھای صنفی و اقتصادی علنی تPش نمودند، با سرکوب مرتجعين حاکم بر ايران مواجه  ايجاد تشکل

تحت يک چنين .  اند اند و يا اخراج شده اکنون در زندان اين کارگران مبارز و پيشرو يا ھم.  شدند
اکنون بخشی از  در واقعيت نيز ھم.  ھای مخفی قرارداد شرايطی بايد اساس کار را بر ايجاد تشکل

ھا ايجاد نموده، تا  ھای مخفی را در درون کارخانه  و اشکالی از تشکل کارگران به اين نتيجه رسيده
ھای رژيم مقابله کنند و مبارزات طبقاتی خود را عليه  از طريق آن بتوانند با استبداد و سرکوبگری

 .برند داران و دولت پيش سرمايه
ترين کارگران قرارگرفته است که در ھر  اين وظيفه بزرگ و سنگين در برابر پيشروترين و آگاه

ھای مخفی بايد در وھله نخست تPش  اين تشکل.  ھای مخفی را ايجاد کنند ای، کميته کارخانه و موسسه
ھای مجزای توليد و خدمات، به مبارزات ھر  ھای مخفی ھم آھنگی در رشته کنند با ايجاد کميته

ای سرتاسری است که  ھای رشته ای شکلی سرتاسری بدھند و سرانجام از اتحاد اين تشکل رشته
 .تواند تشکل سرتاسری تمام کارگران ايران شکل بگيرد می
 

 !رفقای کارگر
 

روز اول ماه مه را در ھمبستگی با کارگران سراسر جھان تعطيل کنيم، دست از کار بکشيم و با 
شعار آزادی تشکل، افزايش دستمزد و لغو قراردادھای موقت، مراسم اول ماه مه را علنی برگزار 

 .کنيم
با اميد به پيروزی بر دشمن طبقاتی، اول ماه مه را به عموم کارگران شادباش ) اقليت(سازمان فدائيان

 . گويد می

 
 المللی کارگران باد اول ماه مه، روز ھمبستگی بين زنده

 باد سوسياليسم زنده –داری  نابود باد نظام سرمايه
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩۵ماه  ارديبھشت
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 

 خ�صه ای از
 اط�عيه ھای سازمان

 
کارگران معادن مس شھربابک بايد فوراً و "
عنوان اطPعيه ای "  قيدوشرط آزاد شوند بی

 فروردين ماه ١٧است که سازمان در تاريخ 
 :در اين اطPعيه آمده است. انتشار داد
 تن از ٨٠٠ فروردين، حدود ١٥شنبه  روز يک

 و »ميدوک«ھای معادن مس  کارگران شرکت
 شھربابک استان کرمان که  از »چاه فيروزه«

ھای پيمانکاری مبين، اولنگ و چاه  طريق شرکت
فيروزه در استخدام مجتمع مس ھستند، در 

نيافته کارفرمايان در  ھای تحقق اعتراض به وعده
سازی حقوق و مزايای کارگران  مورد ھمسان

قرارداد موقت با ديگر کارگران، مقابل درب 
 . ورودی مجتمع تجمع کردند

در پی تجمع اين تجمع اعتراضی، دستگاه قضائی 
جمھوری اسPمی دستور بازداشت تعدادی از 
کارگران را صادر کرد که تاکنون خبر دستگيری 

 . کارگر معادن مس انتشاريافته است١٥
ھا، بار ديگر اين حقيقت را  اين بازداشت

دھند، که دستگاه  وضوح به کارگران نشان می به
ھا  داری جمھوری اسPمی و ارگان دولت سرمايه

داران  و نھادھای آن، حافظ و پاسدار منافع سرمايه
 . و ابزار سرکوب و اسارت کارگران ھستند

اند که مرعوب  اما کارگران به دفعات نشان داده
شوند و به  اين اقدامات سرکوبگرانه دولت نمی

.  دھند مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه می
کارگران در سراسر ايران خواستار تحقق فوری 
مطالبات خود، ازجمله لغو قراردادھای موقت، 

 .ھای مستقل ھستند افزايش دستمزد و ايجاد تشکل
 :در پايان اين اطPعيه، گفته شده است

از مطالبات و مبارزات )  اقليت(سازمان فدائيان
کارگران معادن مس ميدوک و چاه فيروزه 

کند و اقدامات سرکوبگرانه جمھوری  حمايت می
 .کند اسPمی را عليه کارگران، شديداً محکوم می

خواستار آزادی فوری و )  اقليت(سازمان فدائيان
قيدوشرط کارگران معادن مس ميدوک و چاه  بی

 .فيروزه است

 خجسته باد

  اول ماه مه،

  روز جھانی 

 کارگر 
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١از صفحه   
 رمز پيروزی پيکار طبقه کارگر، 

 مشارکت دوشادوش زنان و مردان کارگر

 ١٢ سال ھستند در روز بين ١۶باف که زير  گليم
 نوع ١٠کنند و به بيش از   ساعت کار می١۶تا 

. بيماری پوستی، استخوانی و عضPنی مبتPيند
ھا گاھی ناچارند  پزخانه زنان شاغل در کوره

ھا يا در  ساعات متمادی در کنار کوره
ھا به کار جسمی سخت بپردازند که  پزخانه کوره

 .مشکPت جسمی فراوانی را به دنبال دارد
  از ديگر معضPت مشترک زنان کارگر، خشونت

ھای جنسی است که چه بسا  به ويژه خشونت
شوند از ترس اخراج سکوت کنند يا  ناچار می

ھای  اين خشونت در کارگاه.  کار خود را رھا کنند
 .شود تر می غير رسمی آشکارتر و گستاخانه

اگر يکی از موانع عمده اشتغال زنان، اقتصاد 
عمدتا متکی به نفت و واحدھای توليدی پيرامون 

ھای دولت از  اين محصول است که بنا به سياست
کند، مانع ديگر، در  اشتغال زنان خودداری می

شرايط کنونی بحران اقتصادی ساختاری نظام 
داری حاکم بر ايران است که به تعطيلی  سرمايه

اين .  بسياری از واحدھای اقتصادی انجاميده است
ھای نئوليبرالی و  بحران، ھمگام با پيشبرد سياست

ھای وسيع، به اخراج بخشی از  سازی خصوصی
کارگران و تشديد استثمار کارگران شاغل 

طرح "اولين کارگرانی که قربانی .  انجاميده است
 .اند شوند، زنان می" تعديل نيروی انسانی

ست که در تمامی  از يک سو، اين الگويی
ھا در سراسر جھان در پيش گرفته  بحران
ھای دولت  شود، اما از سوی ديگر، سياست می

دينی ايران در بيرون راندن زنان از بازار کار، 
 .بر شدت اجرای آنان افزوده است

رژيم از ھمان اوان بقدرت رسيدن، برای پيشبرد 
ھا و لوايح متعددی را به تصويب  اين ھدف، طرح

ھای اخير  تنھا در سال.  رساند و به اجرا درآورد
کار نيمه وقت يا پاره وقت "ھايی چون  طرح
، "افزايش جمعيت و تعالی خانواده"، "بانوان

، "طرح صيانت از حريم حجاب و عفاف"
کاھش ساعت کار زنان دارای فرزند معلول يا "

ھم از تمايل کارفرمايان به استخدام "   سال٧زير 
ھای  زنان کاست و ھم بر اخراج زنان به بھانه

ھای ضد زن  روی ديگر سياست.  گوناگون افزود
پشتوانگی و عدم جديت در اجرای  دولت، بی

ھمان حقوق اندک موجود در قانون کار به نفع 
 ھزار زن در يک دوره ۴٧اخراج .  زنان است

 ماھه ۶ ماھه پس از استفاده از مرخصی ١٨
 . ای از آن است زايمان، نمونه
داری، در کنار کار  داری و بچه مسئوليت خانه

بيرون از خانه، چالش ديگر پيشاروی زنان 
آنان در ساعات غير کاری، ناچارند .  کارگر است

به کاری بپردازند که از زمره کارھای تمام وقت، 
پرداختن به .  شود سخت و فرساينده محسوب می

امور خانه و بچه، به جز آن که از فرصت 
ست بر  کاھد، فشار مضاعفی استراحت زنان می

جسم و روان آنان که به فرسودگی زودرس، 
. گردد ھای جسمی و روانی منجر می بيماری

تحميل اين مسئوليت تنھا بر دوش زنان، ناشی از 
مانده است که  باورھای سنتی و فرھنگی عقب

" جايگاه"و خانه را "  وظيفه زن"داری را  خانه
 .کند زن تلقی می

و در نھايت، تفکرات و باورھای سنتی و 
مانده از ديگر موانع بر سر راه  فرھنگی عقب

اگر نيازھای مبرم اقتصادی .  اشتغال زنان است
ھا را واداشته به کار زنان در  بسياری از خانواده

بيرون از خانه رضايت دھند، اما ھنوز حق 

پس برای يافتن ساير .  آيد خوان به نظر می ناھم
زنان کارگر بايستی به سراغ آن بخش از اقتصاد 
رفت که در آمار رسمی جايی ندارد و بازار کار 

 .شود غير رسمی خوانده می
ترين نيروی  ھای جھانی، زنان بيش بنا به پژوھش

. دھند کار در بازار کار غير رسمی را تشکيل می
بنا به .  ايران نيز مستثنا از اين قاعده نيست

ھای  گزارشات متعدد اکثريت کارگران کارگاه
اند،   نفر را که از شمول قانون کار خارج١٠زير 

از ديگر مشاغلی که زنان .  دھند زنان تشکيل می
اند، کار در  در بخش غير رسمی به آن مشغول

ھا و بخش  پزخانه بافی، کوره ھای قالی کارگاه
کاری در خانه  کشاورزی، مونتاژکاری و قطعه

زنان بسياری با تميز کردن و خشک کردن .  است
ھا و  سبزی در خانه يا خياطی يا نظافت در خانه

ھای  ھا يا استخدام در شرکت ھا و کارگاه شرکت
افزايند يا تنھا منبع  پيمانی بر درآمد خانواده می

 .کنند درآمد آن را تأمين می
نابرابری در استخدام و بيکاری گسترده، زنان 
بسياری را واداشته برای تأمين معيشت به 

طبق تخمينی در .  دستفروشی روی آورند
 ھزار دستفروش ۵٠٠ تا ٣٠٠، بين ٩۵فروردين 

و فروشنده خيابانی وجود دارد که اين يگانه شغل 
 درصد از اين ٨٠حدود .  شان است يا شغل اول

بسياری از اين .  افراد، سرپرست خانواده ھستند
دار،  دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه

کرده و جوانان فاقد سرمايه و  جوانان تحصيل
 .دھند تجربه کاری تشکيل می

شود،  ، گفته می٩۴طبق تحقيق ديگری در مرداد 
١  /  ميليون نفر در کشور بدون دريافت مزد ١ 

تر به شکل  اين مشاغل بيش.  کنند کار می
ھای خانوادگی در بخش کشاورزی و  اشتغال

باز در اين بخش، بر اساس . خانگی متمرکز است
ترين تعداد شاغPن بدون مزد را  آمارھا، بيش

ای که سھم زنان از  به گونه.  دھند زنان تشکيل می
 درصد در ۶٠ /  ١ به ٨٨ درصد در سال ۵۵ / ۴

 رسيده است اما تعداد مردان در اين ٩٢سال 
 .فاصله به نصف کاھش يافته است

ی مشترک تمامی اين مشاغل غيررسمی،  جنبه
دستمزدھای بسيار اندک حتا نسبت به بخش 
رسمی، ساعات کار طو/نی، نداشتن بيمه، و 
حقوق بيکاری در صورت از دست رفتن شغل و 

از .  ناامنی شغلی بر اثر نوسانات اقتصادی است
گونه نظارت قانونی  جايی که بر اين بخش ھيچ آن

وجود ندارد، زنان از ھمان حداقل حقوق مندرج 
مرخصی زايمان .  اند بھره در قانون کار نيز بی

اند، و گاھی  ندارند، از بازنشستگی محروم
مجبور به کار در محيط ھای کار غير استاندارد، 

 . زا ھستند ناامن و آسيب
، به نقل از دبير خانه کارگر ٩٣ايلنا در شھريور 

دھد، کارگرانی که در  تھران گزارش می
ھای توليد داروھای ھورمونی کار  کارخانه

کنند، پس از چند سال دچار عوارضی  می
شان را در معرض  شوند که ھويت جنسی می

اين در مورد بخش رسمی .  دھد آسيب قرار می
در تحقيقی ديگر از سوی .  اشتغال زنان است

گروھی از دانشجويان پزشکی دانشگاه يزد در 
باف و  شود نيمی از زنان قالی  روشن می٩٣سال 

ھای شغلی برابر با مردان برخوردار  فرصت
تر از  نيستند، در برابر کار مساوی، دستمزدی کم

ھا  ھا و بيکارسازی گيرند، ھنگام بحران مردان می
شوند و آخرين  اند که اخراج می اولين کارگرانی

شوند، با خشونت جنسی  کارگرانی که استخدام می
در محيط کار روبرويند، از بسياری از حقوق 

در .  اند و مشکPت متعدد ديگر قانونی کار محروم
بطن اين شرايط جھانی، روشن است زمانی که 

داری در جوامعی مانند ايران، به  نظام سرمايه
گراترين شکل حاکميت سياسی، يعنی  واپس

آورد، نابرابری جنسيتی در  رژيمی مذھبی، روی 
 .تر خواھد شد بازار کار ژرف

گرچه آمار رسمی در جمھوری اسPمی ھمواره 
تحريف شده و غير واقعی ھستند، اما با مراجعه 

 مرکز آمار ايران ٩۴به ھمان آمار رسمی سال 
يابيم، مشارکت اقتصادی زنان در گروه  درمی
 درصد در ١٣ /  ٢تر، تنھا   ساله و بيش١٠سنی 

 درصد برای مردان است، در ۶٣ /  ٢برابر نرخ 
حالی که نيمی از جمعيت را زنان تشکيل 

 . دھند می
 درصد در ١٨از کل جمعيت فعال اقتصادی، 

/  ۵بخش کشاورزی،   درصد در بخش ٣٢ 
/  ۴صنعتی و   درصد در بخش خدمات ۴٩ 

، سھم زنان ٩۴طبق آمار پاييز .   به کارند مشغول
/  ٨در بخش کشاورزی   درصد، در بخش ٢٢ 

/  ٨صنعتی    درصد و در بخش خدمات      ٢٣ 
 . درصد است۵٣ / ۴

 درصد کل ۵زنان کارگر در آمارھای رسمی 
با وجود ناروشنی .  شوند کارگران برآورد می

آمار دقيق تعداد زنان کارگر، به اذعان ھمگان، 
دستمزد زنان نسبت به مردان کاھش چشمگيری 

تعداد زنان کارگر، حداقل در بخش اشتغال .  دارد
يکی از د/يل، .  رسمی، رو به کاھش است

ست که در  تعطيلی پی در پی واحدھای اقتصادی
ھا،  برخی از اين واحدھا، به طور نمونه نساجی

دليل .  دھند عمده کارگران را زنان تشکيل می
ھای وسيع زنان است و دليل بعدی  ديگر، اخراج

عدم تمايل کارفرمايان به استخدام زنان به د/يل 
ھای قانونی و  گوناگون، از جمله محدوديت

 .ھای اخير ھای مصوبه سال طرح
در برابر اين حد از مشارکت اقتصادی شاھديم که 

 درصد  در  برابر ١٩ /  ۴نرخ  بيکاری  زنان  
اين نرخ بيکاری برای .  درصد مردان است٩ / ٣

 ساله، يعنی ٢۴ تا ١۵زنان در گروه سنی 
/  ٨ترين سنين کاريابی، به  رايج  درصد ۴٢ 
اين نرخ بيکاری تمامی زنان جويای .  رسد می

 ميليون زن ٣در حدود .  گيرد کار را دربرمی
سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که طبق 

 . درصد آنان بيکارند٨٠آمار رسمی 
ی تعداد زنان کارگر بيکار وجود  آمار ويژه

اما کل جمعيت کارگران ايران در حدود .  ندارد
حال با توجه .  شود  ميليون نفر تخمين زده می١٣

به وضعيت اقتصادی، نرخ تورم و سطح 
ست که معاش  دستمزدھای کنونی، بديھی

خانوارھای کارگری حتا در صورت اشتغال مرد 
با .  شود خانواده تنھا با کار يک نفر تأمين نمی

وجود اين نرخ اشتغال و نرخ بيکاری موجود، 
٩درصفحه ارقام رسمی اشتغال زنان کارگر با واقعيت   



 ۶ ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ۶

 کمپ شفق نمادی ديگر از خشونت عليه زنان در جمھوری اس�می

ھا خشونت  ھای معمول در اين کمپ خشونت
جنسيتی را نيز اضافه کرد که با تحقير کامل 

ھمان تحقيری که ھمراه با فقر .  زنان ھمراه است
و .  ھا را به اعتياد کشاند روزی يک بار آن و سيه

البته که اين تنھا يک نمونه منحصر به فرد در 
 .جمھوری اسPمی نيست

جمھوری اسPمی با دامن زدن به نابرابری 
جنسی، زمينه را برای افزايش خشونت جنسيتی 

جمھوری اسPمی .  عليه زنان فراھم کرده است
خواھد امنيت را برای زنان و  ست که می مدعی

دختران فراھم سازد اما در واقع امنيت زنان 
ای نبوده و نيست، برای جمھوری  اش مساله برای

اسPمی تنھا اين مھم است که اگر زنی به خيابان 
آمد چادر و يا روسری بر سرش باشد و اين تنھا 
دليل ايدئولوژيک دارد و چيزی از امنيت زنان 

چرا که امنيت زنان با .  در آن وجود ندارد
برابری جنسيتی قابل تحقق است، اما جمھوری 
اسPمی با تشديد نابرابری جنسيتی تنھا عدم 

ھا ارمغان آورده و ھمين باعث  امنيت را برای آن
و )  چون افسردگی ھم(ھای روانی  افزايش بيماری

ھا به مواد مخدر، خودکشی  آوری بيشتر آن روی
ای که به اعتراف  گونه و مانند آن شده است، به

ھمين مقامات دولتی ھم اکنون رشد اعتياد در 
ميان زنان بيشتر از مردان شده است و اين در 

توان مشاھده  ست که در ھيچ جای جھان نمی حالی
کرد که بر ميزان زنان معتاد با اين سرعت 

 .افزوده شود
در يکی از ھمين محدود گزارشاتی که در 

از (ھای جمھوری اسPمی انتشار يافته  رسانه
، دختری ده ساله که معتاد )سوی خبرگزاری ايلنا

بدنيا آمده است، مورد تعرض جنسی مواد فروش 
گيرد و مادرش با آگاھی به اين  مادرش قرار می

ھای  او در حاشيه.  کند موضوع اما سکوت می
اش زندگی  به ھمراه مادر و برادران"  بومھن"

. براداران او نيز معتاد و بيکار ھستند.  کند می
مواد فروش حتا او و مادرش را مورد ضرب و 

دھد اما مددکاران اجتماعی با علم به  شتم قرار می
توانند   موجود نمیقوانينوقوع اين مسائل به دليل 

کاری کنند و يا حتا دختر ده ساله را به بھزيستی 
 .تحويل دھند

تبعيض جنسيتی و اعتياد تنھا معضPت اجتماعی 
به ھر جا که دست بزنيد، رد پای .  ما نيستند

بينيد  جمھوری اسPمی را در تمامی اين فجايع می
و تا زمانی که اين حکومت برپاست ھيچ 

 . اندازی برای بھتر شدن اوضاع وجود ندارد چشم
ای و ديگر سران نظامی و  البته که خامنه

غيرنظامی جمھوری اسPمی از روحانی گرفته تا 
توانند به جمھوری اسPمی افتخار  جعفری می

از !!!  اش کنند، به دستاوردھای عجيب و غريب
اين که در گسترش فقر و بيکاری در جھان 

از گسترش اعتياد، از اين که !!  شاگرد اول ھستند
نيمی از ترياک جھان در ايران مصرف 

از اين که زنان و دخترکان خردسال !!  شود می
اين گونه مورد تعرض و تبعيض قرار 

براستی که وقاحت را در ...  از اين که!!  گيرند می
 . نزد سران نظام جمھوری اسPمی مرزی نيست

 
 
 
 

آوری  ھا جمع  نفر از آن۴٠٠٠)  دروازه غار(
ھای تھران که براساس  خواب بيشتر کارتن.  شدند
 درصدشان معتاد ھستند ٩٠ی مقامات دولتی  گفته

چون دروازه غار، فرحزاد و خاک  در محPتی ھم
سفيد حضور دارند و در حالی که برای اولين بار 

 از حضور زن ٨۶ھای دولتی در سال  رسانه
ھای تھران  خواب کارتن خواب در ميان کارتن
 درصد کارتن ١۵خبر داده بودند، ھم اکنون 

در طول اين .  دھند ھا را زنان تشکيل می خواب
ھا بر تعداد زنان معتاد نيز اضافه شده، به  سال
، "محسنی بندپی"ی رئيس سازمان بھزيستی  گفته

تعداد زنان معتاد از چھار درصد کل معتادان به 
اکنون در حاشيه  ھم.   درصد افزايش يافته است١٠

دھد و  بسياری از شھرھا اعتياد جو/ن می
ی شھرھا با دو چيز آذين  فراموش نکنيم که حاشيه

 .فقر و بيکاری: شده است
ی  رغم ھمه در واقع مساله مھم اين است که به

ادعاھای رژيم در رابطه با مقابله با اعتياد با 
ابزاری چون اعدام، زندان و کمپ، اعتياد 

تر تبديل  تر و بزرگ چنان به معضلی بزرگ ھم
جمھوری اسPمی تنھا يک راه برای .  شود می

مقابله با اعتياد برگزيده است و آن به کار بردن 
اش برای ديگر  طور که پاسخ مشت آھنين، ھمان

. معضPت سياسی و اجتماعی جامعه چنين است
از ھمين روست که استانداری تھران در پاسخ به 

زنان "روزنامه شرق از زنان معتاد به عنوان 
اين طرز تفکر که ريشه در .  برد نام می"  مجرم

تفکرات قرون وسطايی حاکمان دارد، ديگر در 
. کمتر جايی از اين جھان قابل مشاھده است
امروز در بخش اعظمی از جھان به معتاد به 

". مجرم"کنند و نه  نگاه می"  بيمار"عنوان يک 
کسی که قربانی .  کار يک قربانی و نه يک خPف

 .مناسبات و شرايط اجتماعی شده است
برای نمونه در برخی از ھمين کشورھای 

داری ھمه گونه امکانات /زم به صورت  سرمايه
ھا  گيرد تا آن مجانی در اختيار معتادان قرار می

ھای خويش را باز يافته  بتوانند بار ديگر توانايی
در اين مراکز سعی .  و از اعتياد رھايی يابند

کنند به صورت شيبی مPيم اعتياد را از فرد  می
معتاد بگيرند و صد البته در اين کار از 

چنين  ھم.  شود روانشناسان نيز بھره گرفته می
مراکزی وجود دارد که در صورت درخواست 

جا  ، وی را در آن)يعنی کامP اختياری(فرد معتاد 
بستری کرده و با شيب بيشتری اعتياد را از فرد 

گيرند که البته در اين روش نيز حضور  معتاد می
اما در ايران .  و نظر روانشناس بسيار مھم است

) بيمار(ھايی که قرار است معتاد  در ھمين کمپ
ترک اعتياد کند )  به صورت اجباری(در آن 

حرف اول و آخر را خشونت در اشکال گوناگون 
زند، گرسنگی دادن، در اختيار قرار ندادن  آن می

نيازھای بھداشتی و درمانی، ضرب و شتم و 
سوء استفاده جنسی ھمگی اشکالی از خشونت 

ھا و آن ھم به  شايد تنھا يک درصد از آن.  ھستند
د/يلی خاص قادر به ترک اعتياد شوند، بقيه با 

بينند، بدتر از  ھا می صدماتی که در اين کمپ
اما اين خشونت .  گردند گذشته به جامعه باز می

شود، چرا که  تر می در مورد زنان بدتر و وقيحانه
طور که در با/ آمد، بايد به تمام  ھمان

ناميده و "  مجرم"ھا را  معتاد را تکذيب و آن
ھای اين افراد استناد  نبايد به گفته"مدعی شد که 

اما سخنان برخی از اعضای شورای "!!!  کرد
شھر تھران در جلسه شورا شکی بر حقيقت وقوع 

مسجد جامعی يکی از .  آن اتفاقات باقی نگذاشت
"اعضای شورا گفت خبرنگار يکی از : 

ھا با گزارش خود فضای موجود در اين  روزنامه
مجموعه را روايت کرده و گويا اين گزارش 

ھای نظارتی را تکانی داده و  برخی از دستگاه
ای درست  حال برای خبرنگار ھم پرونده درعين
اين .  وجه درست نيست ھيچ اند که به کرده

ھايی که در شورا  خبرنگار با استناد به گزارش
ھم گفته شده، شواھد عينی گزارش را نوشته و 

 ".درواقع حرف شورا را زده است
حتا سخنان افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
مخدردر نشست خبری، اگرچه تPشی برای 
تکذيب اين وقايع بود، اما در سخنان او نيز نکاتی 
. وجود داشت که اعترافی بود بر واقعيت گزارش

 زن در کمپ شفق را تاييد ۵جا که وی مرگ  آن
کرد اما برای /پوشانی قضيه مجبور به اعتراف 

"وی گفت.  به واقعه دردناک ديگری شد سا/نه : 
 ھزار نفر در اثر عوارض ناشی از اعتياد در ٣٠

او ھم چنين در حالی وجود ".  کنند ايران فوت می
زنان باردار در کمپ را منکر شد که خبرگزاری 
ايلنا در فردای آن گزارشی از بدنيا آمدن فرزند 

ای خبر داد که در  ساله زن جوان بيست و يک
در کمپ )   ماھگی٨ تا ۵از (دوران بارداری 
 . شفق بوده است

کمپ شفق که پيش از اين مکان نگاھداری مردان 
 و بدنبال انتشار ٩٢معتاد بود، در اواخر سال 

گزارشاتی از وضعيت نابسامان نگاھداری 
براساس يکی از اين .  معتادان تعطيل شد

 نفر از معتادان در اين اردوگاه بر ۵٣گزارشات 
 .اثر ابتP به اسھال خونی فوت کرده بودند 

ھايی که حکومت بر سر تجمع  پس از جنجال
در )  دروازه غار(ی ھرندی  معتادان در محله

 ۴٠ تا ٣٠راه انداخت، و  ماه سال گذشته به آبان
با چماق ھمراه با ضرب و شتم " مردم"نفر به نام 

شان را به آتش کشيدند، مساله  معتادان چادرھای
ی ھرندی با توسل به  معتادان محله"  آوری جمع"

 قانون مبارزه با مواد مخدر دوباره به ١۶ماده 
واقعيت اين است که حمله به .  جريان افتاد

ی ھرندی با ھدايت عوامل  معتادان در محله
حکومتی که ھمواره . حکومتی صورت گرفته بود

يابی معضPت اجتماعی و تPش  به جای ريشه
ھا، مايل به پاک کردن صورت  برای حل آن
آوری گروھی از  به ھر حال با جمع.  مساله است

خواب، کمپ شفق بار ديگر  معتادان کارتن
بدين .  اندازی شد اما اين بار برای زنان معتاد راه

ترتيب پانصد زن دستگير شده به اين کمپ منتقل 
 .شدند
ی افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد  گفته به

 قانون ١۶ھايی که براساس ماده  مخدر، در کمپ
 ھزار معتاد ٢٣مبارزه با مواد مخدر تشکيل شده 

چنين مقامات دولتی تعداد  ھم.  شوند نگاھداری می
 نفر ١۵٠٠٠ھا در شھر تھران را  خواب کارتن

ی مھدی چمران رئيس  گفته کنند که به اعPم می
شورای شھر تھران تنھا در محله ھرندی 

١از صفحه   



 ٧ ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ٧

١از صفحه   

 بحران سوريه وعراق 
 و مسئله کرد

  ٨درصفحه 

نکته ديگری که بر سر طرح استقPل کردستان 
عراق بايد در نظر گرفته شود، نقش بازدارنده 

مرز با کردستان عراق  ھای ارتجاعی ھم دولت
که تصور شود در اوضاع کنونی جھان  اين.  است

طرف  کنند و بی ھا ھيچ دخالتی نمی و منطقه، آن
ھا  تمام اين دولت.  مانند، خيالی باطل است باقی می

اند بلکه حتی  فقط با استقPل کردستان مخالفت نه
ھای بورژوائی  حاضر نيستند در چھارچوب

. برخی حقوق مردم کرد را به رسيمت بشناسند
ھنوز ھيچ اتفاقی نيفتاده و صرفاً مسعود بارزانی 

پرسی استقPل صحبت کرده  از برگزاری ھمه
ھای جمھوری اسPمی در اين  است، اما به رسانه

چند روز که نظری بيفکنيم، نگرانی رژيم حاکم 
بر ايران را از تشديد اختPفات و بحران درونی 
ھيئت حاکمه عراق، با تجزيه عراق و مرتبط 

به .  دارند ساختن آن با اقليم کردستان، ابراز می
کنند که آمريکا  اين شکل ھم قضيه را مطرح می

 .خواھد عراق را تجزيه کند می
روحانی و اردوغان اخيراً در جريان اجPس خود 
بر سر امضای توافقات اقتصادی، درزمينٔه 

طور واقعی  سياسی، فقط بر سر يک مسئله به
توافق داشتند و روحانی آن را اعPم کرد، 

ای را  مرزھا بايد ثابت بمانند و ھيچ تجزيه"
 ."پذيريم نمی

حا/ تمام آنچه را که مطرح شد کنار بگذاريم و 
دھد،  گونه که رئيس اقليم وعده می فرض کنيم آن

پرسی  بدون ھرگونه درگيری و خشونتی ھمه
برگزار و استقPل اعPم شود، واقعاً اين کشوری 
که دورتادورش چھار کشوری قرارگرفته که 

ھا مخالف و دشمن اين  ھای حاکم بر آن دولت
اند و ھيچ راه زمينی، دريايی و ھوايی به  استقPل

خارج را ندارد، مردم اين کشور چگونه 
 خواھند زندگی کنند؟ می

پوشيده نيست که يک چنين وضعيتی برای عموم 
مردم کردستان عراق نه پيشرفت بلکه سير 

اجتماعی و   –قھقرايی را به لحاظ اقتصادی 
بنابراين ازھرجھت .  سياسی در پی خواھد داشت

که به طرح استقPل اقليم کردستان نگاه کنيم، 
طرحی تخيلی و غيرواقعی از سوی بارزانی 

ھای کارگر  فقط مشکلی از مشکPت توده نه.  است
و زحمتکش کرد را حل نخواھد کرد، بلکه جنگ 

 .و ويرانی، فقر و گرسنگی به بار خواھد آورد
کردند که  زمانی مردم کردستان عراق تصور می
ھا را از  فدراليسم معجزه خواھد کرد و آن

اکنون آنچه .  مصائب پيشين نجات خواھد داد
داده،  بحران اقتصادی و سياسی، وخامت  رخ

ھای  روزافزون وضعيت مادی و معيشتی توده
کارگر و زحمتکش، ادامه بسياری از رسم و 
رسومات قبيله گری به نام دمکراسی و مجلس، 

اندوزی يک قشر ممتاز  فساد فراگير و ثروت
 .است

در اين شرايط، اگر استقPل کردستان عراق در 
ھای  حل بحران ھمان حال که غيرعملی است، راه

ھای کارگر و زحمتکش کرد،  اقليم ھم نيست، توده
 توانند بکنند؟ چه می

ھر گام جدی برای حل مسئله کردستان عراق، 
ھای  مقدم بر ھر چيز، سرنگونی دار و دسته

بورژوائی حاکم بر اقليم است که بر اساس منشأ 
شان حاکميت در کردستان را ميان خود  ای قبيله

تقسيم کرده، با دزدی و چپاول و غارت، 
ھای ھنگفت اندوخته و با ايجاد بحران  ثروت

 اين کشورھا  اوضاع ازھرجھت برای تجزيه
ھای جھانی نفعشان در اين  مساعد است و قدرت

است که به کشورھای جديد بر اساس مذھب، 
 .قوميت و مليت شکل دھند

طرح استقPل کردستان :  گويد مسعود بارزانی می
چون آمريکا و اروپا از وضعيت .  عملی است
اند و با استقPل منطقه  خوبی آگاه کردستان به

 .کردستان عراق مخالفتی ندارند
ھای  ھا گاه از کانال البته اگرچه آمريکايی

ھايی برای رئيس اقليم  غيررسمی سيگنال
گيری رسمی به  فرستند، اما وقتی پای موضع می

فقط خواست رئيس اقليم  آيد، صريحاً نه ميان می
کنند بلکه بر يکپارچگی ارضی ھمه  را رد می

ھنوز چند روزی .  کنند کشورھای منطقه تأکيد می
از اظھارنظر بارزانی در مورد عدم مخالفت 
آمريکا و اروپا با طرح استقPل نگذشته بود که 
سرکنسول آمريکا در اربيل مخالفت دولت آمريکا 

پرسی اعPم کرد و  را حتی با برگزاری ھمه
کشورش با درخواست مسعود بارزانی :  گفت

پرسی  رئيس اقليم کردستان برای برگزاری ھمه
 .جدايی اقليم از عراق، مخالف است

گيری سرکنسول آمريکا، صرفاً يک  اين موضع
گيری در مورد عراق نيست، بلکه  موضع

برخPف آنچه بارزانی و امثال او در مورد 
کنند، ناشی از يک سياست  اوضاع جھان فکر می

المللی و برخاسته از اوضاع سياسی جھان در  بين
 .شرايط کنونی است

واقعيت اين است که اکنون نه دوران پيروزی 
فرانسوی، برای شکل   –ھای فاتح انگليسی  قدرت

دادن به نقشه سياسی خاورميانه است و نه فرضاً 
آمريکا و اروپا حتی اگر چنين چيزی را 

گيری و يا اجرای  بخواھند، قدرت و توان تصميم
اوضاع جھان، .  چنين تغييراتی را دارا ھستند

حتی با دو دھه پيش متفاوت است که آمريکا 
برای کردھای عراق، منطقه پروازممنوع اعPم 

اين .  کرد و يا کمی بعد به برپايی اقليم کمک کرد
اش،  ناتوانی آمريکا و قدرت نظامی و سياسی

فقط در اوضاع کنونی عراق و افغانستان  نه
خوبی آشکار است، بلکه تغييرات در توازن  به

قوای کشورھای امپرياليست رقيب، ديگر به 
ھای اروپايی و آمريکايی امکان مداخPت  قدرت

ھای سياسی را نظير دو  گيری نظامی و تصميم
که  اين.  دھند دھه پيش در بالکان و خاورميانه نمی

پس از ضميمه کردن کريمه به روسيه، آمريکا و 
اروپا جز پذيرش دوفاکتو آن راه ديگری در 

ای که  برابر خود نديدند و يا درست در لحظه
اش  رژيم بعثی اسد به نقطه نھايی سرنگونی

رسيده بود، روسيه با مداخله نظامی آن را عجالتاً 
ترين واکنشی  نجات داد و آمريکا نتوانست کوچک

داشته باشد، نتيجه تغييراتی است که در توازن 
ھای رقيب امپرياليست، فقط در دو  قوای قدرت

 .داده است دھه گذشته رخ
بنابراين روشن است که محاسبه رئيس اقليم 
کردستان عراق از اوضاع سياسی منطقه و جھان 
و نقش امپرياليسم آمريکا و اتحاديه اروپا از بيخ 

 .و بن نادرست است
ھا  اگر حتی منافع اقتصادی و سياسی اين قدرت

در منطقه خاورميانه مدنظر قرار گيرد، بازھم 
ھای  روشن است که در نزاع ميان کردھا و دولت

ھايی از نمونه  حاکم بر اين کشورھا، جانب دولت
عراق، ترکيه، جمھوری اسPمی ايران، سوريه و 

 .ھای ديگر منطقه را خواھند گرفت دولت

اما در عراق نيز، بحران سياسی به نحو 
که گروه  درحالی.  شود تر می روزافزونی عميق

داعش بخشی از اين کشور را به اشغال خود 
درآورده و پيوسته مناطق ديگری را موردحمله و 

دھد، بحران درونی ھيئت حاکمه،  تھديد قرار می
ھای  گروه.  گيرد مدام ابعاد حادتری به خود می

ای که  مذھبی، قومی و قبيله  -رنگارنگ بورژوا
بری  اند، اکنون برای سھم داران دولت عراق سھام

بيشتری از چپاول و غارت، نزاعشان به مرحله 
اصطPح  ھای فيزيکی در به تظاھرات، درگيری

ھا،  پارلمان عراق رسيده و برخی فراکسيون
وزير  جمھوری، نخست خواستار سرنگونی رئيس

 .اند و رئيس مجلس شده
در اين شرايط، مسعود بارزانی رئيس اقليم 
کردستان عراق، فرصت را غنيمت شمرده و 
پيوسته در ھر مصاحبه و گفتگويی وعده 

پرسی استقPل کردستان عراق را  برگزاری ھمه
دھد و از قصد جدی خود به برگزاری اين  می
پرسی و جداسازی کردستان عراق سخن  ھمه
 .گويد می
که ھدف وی از طرح مسئله استقPل، فشار  اين

آوردن به دولت مرکزی عراق برای کسب 
گونه که رقبای کرد  امتيازات بيشتر است، يا آن
کنند، طفره رفتن و  وی در اقليم مطرح می

سرپوش گذاردن بر بحران اقتصادی و سياسی و 
فسادی است که رئيس اقليم و حزب او در 

طور واقعی يک  اند، يا به کردستان به بار آورده
چنين قصدی دارد، رئيس اقليم، مسئله استقPل را 

. داند يک مسئله اصولی و حيثيتی برای خود می
او تأکيد دارد که ھدف واقعی او استقPل کردستان 

 .است
رغم اختPفاتی که بر سر اين  اگر چنين باشد، به

مسئله در اقليم وجود دارد، ترديدی نيست که با 
دار کرد، مستثنا از  توجه به ناسيوناليسم ريشه

ھای کارگر و  که اين استقPل به نفع توده اين
تواند در  زحمتکش کرد است يا نه، وی می

 .پرسی، رأی استقPل را به دست آورد ھمه
خواھد عملی شود،  اما اين که استقPل چگونه می

اگر فرضاً در عراق يک .  موضوع ديگری است
داشت و چنين  حکومت کارگری وجود می

که  آمد، در آن صورت ازآنجايی ای پيش می مسئله
ھر حکومت کارگری، مسئله الحاق اجباری را 

پذيرفت  داند، اين رأی مردم کرد را می مردود می
اما .  شناخت و استقPل کردستان را به رسميت می

ما نه با يک شرايط فرضی، بلکه واقعی سروکار 
تنھا يک دولت ارتجاعی در عراق  داريم که نه

مخالف اين استقPل است و قطعاً عليه آن اقدام 
مرز نيز  ھای ھم خواھد کرد، بلکه تمام دولت

پس بر چه .  دست دولت عراق خواھند بود ھم
مبنايی و بر اساس کدام محاسبات سياسی، رئيس 

 تواند اميدوار به کسب استقPل باشد؟ اقليم می
ھای  گونه که قدرت کنند، ھمان برخی استد/ل می

امپرياليست جھان در پی شکست امپراتوری 
عثمانی در جنگ جھانی اول،  کشورھای جديد 
ايجاد نمودند و به نقشه سياسی خاورميانه شکل 
دادند، اکنون نيز در شرايط بحران خاورميانه و 

ھای داخلی در برخی کشورھای اين منطقه،  جنگ



 ٨ ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ٨
٧از صفحه   

بحران سوريه و عراق و 
 مسئله کرد

سيستم فدراليسم دمکراتيک با اساس قرار گرفتن "
ھای مختلف جامعه  مشارکت تمام اقشار و گروه

ھا تضمين  سوريه آينده را برای ھمه سوری
و تفاوت بزرگی ميان فدراليسم و "  کند می

گوييم که فدراليسم  کنفدراليسم وجود دارد، می
ذکرشده در بيانيه، ھمان ايده اصلی آنارشيستی 
اوجا/ن است که پس از پذيرش نظرات 

زيست،     آنارشيست آمريکايی طرفدار محيط
چين، به جزء اصلی نظرات وی  موری بوک

 بيانيه ٨ و ٧کافی است به بندھای . شده است تبديل
 .رجوع شود

تمام جوامع موجود در سيستم :   آمده است٧دربند 
" شمال سوريه  –فدراليسم دمکراتيک روژآوا "

توانند روابط سياسی، اقتصادی، فرھنگی و  می
ھا و جوامع  اجتماعی خود را با ديگر فرھنگ
اين روابط .  موجود در منطقه و جھان توسعه دھند

ھا نبايد با اھداف و منافع سيستم فدراليسم  و پيمان
 .دمکراتيک منافات داشته باشد

"شده است  نيز گفته٨در بند  ھدف سيستم : 
شمال سوريه   –فدراليسم دموکراتيک روژآوا 

ايجاد اتحادی دموکراتيک در مسائل سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ميان تمام جوامعی 

اتحادی .  کنند است، که در خاورميانه زندگی می
ملت عبور   –واسطه آن از مرزھای دولت  که به

کرده و ھمزيستی را در سايه صلح، امنيت و 
 ."برادری بنا نھند

شده  روشن است که آنچه در اين دو بند خواسته
است در چھارچوب يک اتحاد کنفدرال قرار 

تواند  ھيچ اتحاد فدرالی نمی.  گيرد و نه فدرال می
ھم بدون دولت، برای  با اين حيطه اختيارات و آن

 . واحدھای اتحاد وجود داشته باشد
اما اين کنفدراليسم دمکراتيک چيست؟ برای 
روشن شدن مسئله ببينيم، کردھای طرفدار 

که )  پژاک(کنفدراليسم دمکراتيک در ايران 
ھای  کتابی ھم به ھمين نام با استناد به نوشته

اند، چگونه مسئله را توضيح  اوجا/ن انتشار داده
دھند که  ھا نخست توضيح می دھند؟ آن می

کنفدراليسم از چندين ھزار سال پيش در منطقه 
ھايی اشاره  خاورميانه وجود داشته و به نمونه

که در واقع، اتحاد قبايل و يا اتحاد  کنند  می
پاشيدگی  گرفته در جريان ازھم ھای شکل مليت

قبايل در دوران باستان، برای مقابله با دشمنان و 
ھای ديگر به آن شکل  يا تعرضات عليه مليت

سپس شکل مشخص استقرار کنفدراليسم .  دادند
دھند که  دمکراتيک را در ايران چنين توضيح می

مثPً مردم گيPن، مازندران، کردستان، گلستان، 
خوزستان، چھارمحال بختياری، لرستان، 
کھکيلويه، فارس، ارمنی، آسوری و غيره، 

حسب ھويت قومی، فرھنگی،  خPصه ھر يک به
ای، نژادی، مذھبی، زبانی، محلی و غيره در  قبيله

صورت واحدھای مستقل با  منطقه خود به
اداری و نظامی مختص خود  –ھای سياسی  ارگان

يابند و تمام امور داخلی و خارجی  سازمان می
ھای خود مديريتی اداره  خود را از طريق ارگان

اين واحدھای مجزای قومی و فرھنگی .  کنند می
برای پيشبرد برخی امور بين خودشان اتحادی 

اند و دولتی ھم  دھند، اما ھرکدام مستقل  تشکيل می
به ھمين سادگی .  ديگر وجود نخواھد داشت

. گردد کنفدراسيون دمکراتيک ايران تشکيل می
بورژوازی  ايده آل واحدھای کوچک خرده

گرا که نه درکی از تاريخ و تحول دارد و  واپس
داری و سوسياليسم به کمال تحقق  نه از سرمايه

ای، حفظ رسم  ای و فرقه ھای قبيله اقتصادی، نزاع
ھای  وسطايی، وضعيت توده و رسومات قرون

 .اند مردم کردستان را به وخامت کشانده
توانند با  ھای کارگر و زحمتکش کردستان می توده
ھای کرد  گيری از برخی تجارب توده بھره

ھای مختص خود، از  سوريه، با ايجاد ارگان
در .  نمونه شوراھا، زمام امور را به دست بگيرند

شرايطی که ورشکستگی سياسی دولت حاکم بر 
ھای متعدد و پياپی آن، بر ھمگان  عراق با بحران

آشکارشده است و نارضايتی عمومی در سراسر 
عراق وجود دارد، به بسط و گسترش شوراھا به 
سراسر عراق از طريق سرنگونی دولت حاکم و 
گروه ضد انسانی داعش و استقرار يک حکومت 

حل واقعی  يک راه اين.  شورايی ياری رسانند
ھای مردم کردستان عراق و  برای نجات توده

ھای کارگر و زحمتکش  تحقق منافع عموم توده
 .اين کشور است

که دولت عراق و اقليم کردستان در  اما درحالی
انداز اعتPی  روند و چشم بحرانی فزاينده فرو می
شود، در  ای گشوده می جنبش و ابتکارات توده

زده، وضعيت منطقه کردستان  سوريه بحران
ھای کرد ساکن اين کشور  توده.  متفاوت است

اند، از اين بحران به نفع خود  توانسته
گيرند و  ابتکار عمل را به دست. برداری کنند ه بھر

برخی اقدامات دمکراتيک راديکال را به مرحله 
 .اجرا درآورند

تحسين کردھای سوريه که  يکی از اقدامات قابل
توانست با جلب حمايت و پشتيبانی افکار عمومی 

تری برای ابتکار عمل پيدا  جھانی، ميدان وسيع
  کند، مقاومت دليرانه مردم کوبانی در برابر گروه

گرای داعش بود که سرانجام به  ارتجاعی اسPم
شکست داعش و بيرون رانده شدن آن از کوبانی 

اما مسئله مھم .  و روستاھای اطراف آن انجاميد
روژآوا، مجموعه اقداماتی   –در کردستان غربی 

است که پس از تخليه برخی شھرھای منطقه 
ھای مردم  توسط ارتش اسد صورت گرفت و توده

ای انقPبی و ايجاد  ھای توده با ايجاد تشکل
واحدھای مسلح دفاع از خود، به اعمال حاکميت 
مستقيم پرداختند و اداره امور شھرھای منطقه را 

ھا، شوراھای  تشکيل کمون.  در دست خود گرفتند
ھا،  ھا، تعاونی مردمی، مجالس شھری، کانتون

برابری ساکنان روژآوا، مستقل از ھر مذھب، 
ويژه  قوميت و مليت، برابری زن و مرد و به
ھای  دادن ابتکار عمل به زنان در نھادھا و ارگان

آوردھای مثبت و  سياسی و نظامی، ازجمله دست
انقPبی خودگردانی دموکراتيک در روژآوا بوده 

 .است
 و ١٧اما با تشکيل مجلس مؤسسان دررميPن، 

که "  فدراليسم دموکراتيک" مارس و اعPم ١٩
 ھمان کنفدراليسم دمکراتيک موردنظر  درواقع

طرفداران عبدهللا اوجا/ن است، فاکتور جديدی 
تواند  وارد مسائل سياسی روژاوا شده است که می

آوردھای تاکنونی  بر روند تحو/ت آن و دست
ھای مردم روژاوا، تأثيرات منفی جدی داشته  توده
 .باشد

که دربند   رغم اين کنيم که چرا به اما نخست اشاره
٩درصفحه شده است،  اول بيانيه پايانی اجPس رميPن گفته  

البته به بورژوازی ناسيوناليست .  خواھد يافت
دھند که بدين طريق  ايران ھم اطمينان می

چون ديگر .  يکپارچگی ايران حفظ خواھد شد
دقيقاً شبيه بند .  کردھا قصد جدايی نخواھند داشت
اين : "شده است دھم بيانيه رميPن که در آن گفته

." کند سيستم تماميت ارضی سوريه را تضمين می
ويژه از ميان  ھای ايرانی به و برخی از سازمان

ھايی که خود را سوسياليست و کمونيست  سازمان
که چرا اين  کنند، نقد دارند به اين ھم معرفی می

گويا تناقضی در آن .  بند در بيانيه آمده است
حسب  که چنين تناقضی به درحالی.  بينند می

شود  تعريفی که از کنفدراليسم دمکراتيک می
چون تضمين تماميت ارضی، جزئی .  وجود ندارد

در .  از طرح کنفدراليسم دموکراتيک است
کنفدراليسم فرضی سوريه ھم ھر گروه قومی و 

ھای مختص  فرھنگی کار خودش را با ارگان
سياست داخلی و خارجی .  برد خودش پيش می

برد و دولتی ھم ظاھراً وجود  خودش را پيش می
البته طرفداران ايرانی .  ھا شود ندارد که مزاحم آن

کنفدراليسم دمکراتيک که گويا خودشان ھم 
ھای  دانند که طرحشان خيالی است و دولت می

البته و :  نويسند داری بر سرکاراند، می سرمايه
"البته است نکته مھم در ھمين  ساختار نظام : 

كنفدراليسم دموكراتيك براي سازش اصولي با 
جای گرايش  تشكPت دولتي نيز مساعد است و به

افروزی، به ھمزيستي، صلح و  به تنش و جنگ
 ." گرايش دارد) اما نه تسليميت(سازش اصولي

گيری و  درھرحال مشخص است که روند شکل
تحول کنفدراليسم دمکراتيک، عکس روندی است 

ھايی در  که کنفدراليسم در جھان، بنا به ضرورت
که  يعنی درحالی.  طی تاريخ به خود گرفته است

ھا و واحدھای کوچک برای شکل دادن به  دولت
ھا را ايجاد  تر، کنفدراسيون واحدھای بزرگ

نمودند و با پيشرفت تاريخی و ضرورت 
تر و متمرکز به فدراليسم  واحدھای بازھم بزرگ

خواھد  تحول يافتند، کنفدراليسم دمکراتيک می
برخPف نياز روند تحول تاريخ، واحدھای 

 . بزرگ را به واحدھای کوچک تجزيه کند
کنفدراسيون سوئيس که شکل کPسيک آن در 
تاريخ است، در آخرين دھه قرن سيزدھم، نخست 
از اتحاد دفاعی سه کانتون مستقل بر مبنای 
قرارداد، برای مقابله با ھابسبورگ ھا شکل 
گرفت که بعداً نيز تعداد ديگری از کانتون ھا به 

 . اين اتحاد پيوستند
که پس از شکست ناپلئون کنگره وين  رغم اين به

تPش نمود کنفدراسيون را احيا کند، اما ديگر با 
داری سازگاری نداشت  پيشرفت و توسعه سرمايه

و در پی انقPبات بورژوائی اواخر نيمه اول قرن 
ھای مستقل و  نوزدھم، سرانجام بساط دولت

مستقل عضو برچيده شد و نظام فدرال جای  نيمه
 دولت ٣٩کنفدراسيون آلمانی .  آن را گرفت

مستقل نيز به ھمين شکل زير فشار نيازھای 
داری  به واحدھای  تاريخی و پيشرفت سرمايه

. نظام فدرال تحول يافت  بزرگ و متمرکز به
متحده  گيری نظام فدرال ايا/ت ھمچنين بود شکل

بنابراين روشن .  آمريکا از درون کنفدراسيون
است که کنفدراسيون يک نظم مبتنی بر قرارداد و 

ھا و شبه  اتحاد داوطلبانه و آزادانه دولت
ھای مستقل برای اھداف معين و مشخص  دولت
 .          است

کنفدراليسم   -با اين توضيحات روشن است که او/ً 
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 کرون
 

 ھلند
 

  يورو٢٠٠   صمد
 

 ونکو -کانادا
 

 د/ر۵٠   /کومه
 د/ر١٠   نرگس

 د/ر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
 د/ر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 

 
 سوئيس

 
 شورای فرھنگی پناھندگان 

 يورو١٠٠٠سياسی ايرانيان  سوئيس در ژنو  
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چ محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

کردستان بزرگ را تجربه کردند، گويا بايد 
تجربه شکست کردستان کوچک را ھم به نام 
کنفدراليسم دمکراتيک تجربه کنند، تا باور نمايند 

ھای  بدون انقPبات کارگری و استقرار حکومت
ھای مردم کرد  شورايی راھی برای نجات توده

بدون انقPب سوسياليستی و .  وجود نخواھد داشت
بدون استقرار دولت کارگری که يک دولت در 
حال زوال به بی دولتی است، برافتادن دولت ھم 

 .محال است
 
 

اشتغال و استقPل اقتصادی جزو حقوق مسلم 
ھنوز در بسياری از .  شود زنان محسوب نمی

ھا، درآمد زن، به رغم نياز به اين درآمد،  خانواده
شود و نه يکی از  محسوب می"  خرج کمک"

ھنوز مردان به خود .  درآمدھای اصلی خانواده
دھند در مورد حق کار زن تصميم  حق می
ھنوز مردان و چه بسياری زنان کارگر .  بگيرند

زنانه کار   –ھای مردانه  دھند در محيط ترجيح می
کنند، رفت و آمد کنند، غذا بخورند و بسياری از 

 .گرايانه ديگر باورھای واپس
مانده، ساخته  و دين که بسياری از باورھای عقب

" آسمانی"ھا جنبه  ی آن است، يا به آن و پرداخته
بخشيده، با چنگ انداختن بر قدرت سياسی و 

ای مدرن با شرعی به شدت  تطبيق قوانين جامعه
ارتجاعی، و در پاسداری از مناسبات 

، به "جايگاه وا/ی زن"ی  داری، به بھانه سرمايه
ی  ، به بھانه"وظايف ھمسرانه و مادرانه"ی  بھانه
از ھيچ تPشی برای راندن زنان به "  حفظ عفاف"

کند، گرچه کار يا  ھا کوتاھی نمی کنج خانه
بيکاری زنان به زندگی و مرگ آنان و 

 .ھايشان بسته باشد خانواده
داری دو طبقه اصلی وجود  در جامعه سرمايه

مند از  اقليتی صاحب ابزارھای توليد و بھره:  دارد
ثروت و رفاه، اکثريتی فاقد ابزار توليد، 

ی تمام کا/ھا و ثروت جامعه، اما محروم  آفريننده
 .ھايشان از آفريده

کارگران، فارغ از رنگ پوست، جنسيت، مليت 
دينی ھمه به يک طبقه تعلق  و نژاد، دين يا بی

منافع ھر يک، منافع کل طبقه و منافع .  دارند
پيروزی .  طبقه، منافع تک تک آنان است

کارگران وابسته به ھمبستگی و مشارکت 
دوشادوش مردان و زنان کارگر در پيکار 

 .مشترک عليه دشمن طبقاتی است
ھاست  خوشبختانه، فعالين پيشروی کارگری سال

به لزوم توجه به مطالبات زنان کارگر واقف 
ھای  اند و به جز مطالبات عمومی، خواسته گشته

ھای خود منعکس  ويژه زنان کارگر را در بيانيه
در پايان بايد افزود، ھنوز سطح .  کنند می

يابی و مشارکت زنان در مبارزات طبقه  سازمان
علل گوناگونی .  کارگر درسطح نازلی قرار دارد

تواند در اين مورد نقش داشته باشند، از جمله  می
پراکندگی و عدم تمرکز آنان در واحدھای توليدی 
بزرگ در سطح مردان کارگر، اشتغال در 

ھای عمدتا غير رسمی، و ھراس از اخراج  بخش
بر اين ھمه .  امان رژيم سرکوب بی.  و بيکاری

توان موانع فرھنگی و اجتماعی را نيز افزود  می
ھای خانگی زنان و عدم فرصت  و نيز مسئوليت
 .کافی آنان را

ست بر مسئوليت و لزوم  اما اين ھمه، تأکيدی
ھا در  تر کارگران آگاه و کمونيست تPش بيش

 .غلبه بر اين موانع
اول ماه مه، روز جھانی کارگر بر تمامی زنان و 

 . مردان کارگر خجسته باد
 
 

 تزئين شود و يا بدون آن،  خواه با دمکراتيک
وقتی که قرار است کل را به جزء و واحدھای 
بزرگ کشوری را به اجزای کوچک تجزيه کند، 

گرد و  ای ضد تاريخی و يک عقب پديده
ھای  بديھی است که تPش.  گرائی است  واپس

خPف جھت تکامل تاريخ ھم جز شکست 
 .ای نخواھند داشت نتيجه
طرفه فدراليسم يا کنفدراليسم  اعPم يک  -ثانياً 

ھرگز سابقه نداشته که .  اساس است حرفی بی
ايجاد يک سيستم فدرال يا کنفدرال را يک بخش 
جمعيت يک کشور، يک ايالت، يا يک کشور 

چون .  اعPم کند و بگويد ديگران به من بپيوندند
سيستم فدرال يا کنفدرال بر اساس توافق و 
قرارداد ميان اجزاء دارای حقوق برابر شکل 

گيرد و کنفدراسيون ھم بر اساس توافق و  می
قرارداد ميان دو يا چند دولت و يا حتی واحدھای 

 .مستقل
توانست اعPم  البته مجلس موسسان روژاوا می

رسمی جدايی و استقPل کند و بعد به دولت 
ھای سوريه  ھای ديگر درگيری سوريه و يا طرف

اعPم نمايد که  فقط بر اساس سيستم فدرال يا 
. ماند کنفدرال در چارچوب سوريه باقی می

ديگران ھم حق داشتند که آن را بپذيرند و توافق 
 .کنند يا رد نمايند

اما عواقب اين اعPم يک طرفه از ھم اکنون  
اکنون حتی دولت سوريه که به .  آشکار است

کرد و يا برخی از  نحوی با روژآوا مدارا می
ھای اپوزيسيون و حتی دولت آمريکا که به  گروه

خاطر منافع خود مستقيم و غيرمستقيم به کردھای 
سوريه کمک و يا آنھا را در جنگ حمايت کرد، 

طرفه فدراليسم  ھمه عليه اين اعPم يک
تحت يک چنين شرايطی، .  اند گيری کرده موضع

ھای مردم روژآوا  آوردھای توده سرنوشت دست
توان تصور کرد که  چه خواھد شد؟ آيا می

آوردھای انقPبی آنھا برای مدتی طو/نی  دست
که بحران سوريه ادامه  دوام آورند؟ البته تا وقتی

اما فراتر .  تواند وضع موجود حفظ شود دارد، می
سرانجام چه خواھد شد؟ تفکر .  از آن نه

 مانور فراوانی از چپ  آنارشيست،  قدرت
کنفدراليسم .  افراطی تا انتھای راست دارد

ھای ديگری ھم برای بازی  دمکراتيک کارت
گونه که قبPً ديديم، طرفداران  دارد و ھمان

کنند که  کنفدراليسم دموکراتيک کتمان نمی
ساختار نظام كنفدراليسم دموكراتيك براي "

سازش اصولي با تشكPت دولتي نيز مساعد 
  آوردھای انقPبی توده  ديگر دست ، اما اين"است

ھم بستگی به قدرت  مردم مسلح نخواھد بود و آن
ھای بورژوايی حاکم  و موضع دولت و فراکسيون
توانست  راھی که می.  در سوريه خواھد داشت

ھای مردم روژاوا  بدون تحريک دشمنان توده
آوردھای انقPبی مردم را  /اقل حفظ دست

تر کند، اعPم خودمختاری وسيع  طو/نی
 توده مردم از طريق  ای و تقويت قدرت منطقه

ھای کارگر و زحمتکش مردم  شوراھا بود تا توده
سوی ايجاد شوراھا سوق دھد و  سوريه را به

  اما گرايش کنفدراليست.  حل قطعی يافت شود راه
بار تجربه شکست افکار ناسيوناليستی  گرا که يک

۵از صفحه  ٨از صفحه    

 رمز پيروزی پيکار طبقه کارگر، 

 مشارکت دوشادوش 

 زنان و مردان کارگر



 ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

 سرشکستگی جمھوری اس�می در اج�س استانبول

نيز راه به جايی نبرده و تا حد ممکن راه "  برجام
روحانی را "  تدبير و اميد"ھای برون رفت کابينه 

 .  از اين انزوای سياسی به شکست کشانده است
و "  سازمان کنفرانس اسPمی"پوشيده نيست که 

دولت ھای عضو اين سازمان، جملگی بخشی از 
نظام سرمايه داری و مناسبات حاکم بر اين نظام 

 . است
جمھوری اسPمی و در راس آن خامنه ای ھنوز 
در توھمات و تخيPت پان اسPميستی نفوذ و 

در کل منطقه و جھان "  اسPم عزيز"گسترش 
سياست داخلی جمھوری .  اسPم سير می کنند

اسPمی بنا به ماھيت دينی، طبقاتی و 
سرکوبگرانه اين رژيم ھمچنان بر کشتار، 
سرکوب و محروم نگه داشتن کارگران و توده 
مردم ايران از ابتدايی ترين حقوق انسانی و 

سياست خارجی جمھوری .  دمکراتيک آنان است
اسPمی نيز ھمچنان بر دخالت و تشنج آفرينی در 

توافق ھسته ای نيز تاکنون .  منطقه استوار است
تغيير محسوسی در مناسبات برون مرزی ھيئت 

بر بستر چنين .  حاکمه ايران ايجاد نکرده است
شرايطی بعيد به نظر می آيد که جمھوری 
اسPمی بتواند در آينده ای نزديک از چنين 

 .مخمصه سياسی خارج شود
ست که ھر چقدر وضعيت رژيم درعرصه   بديھی

مناسبات خارجی و درعرصه مسائل داخلی بد تر 
تر و سران آن در حل بحران ھای موجود   و وخيم

تر و زبون تر شوند ، اين   دراين دوعرصه ناتوان
به سود توده ھای مردم وتشديد اعتراض و پيکار 
مشترک آن ھا عليه رژيم جمھوری اسPمی  
جھت تحقق مطالبات اقتصادی، سياسی و حقوق 

 .شان خواھد بود دمکراتيک
 
 

اعتراض ومقاومت گسترده 
مردم فرانسه دربرابر 

 ھجوم نظام سرمايه داری
 

ھای اخير شاھد اعتصابات  کشور فرانسه در ھفته
گسترده و تظاھرات وسيعی در اعتراض به 

يکی .  اصPح قانون کار به نفع سرمايه داران بود
از اشکال اين مبارزات گردھم آيی ھای شبانه در 
مراکز شھرھا به ويژه در پاريس است که نام 

در .  نگھبانی يا بيداری شبانه به خود گرفته اند
اين تجمعات به ويژه جوانان دانشجو و دانش 

ھای  آموز شرکت دارند و در جمع ھا و گروه
خود به بحث در مورد معضPت اجتماعی، فقر، 

ھای  علت اين حرکت.  می پردازند…  بيکاری و 
اعتراضی طرحی است که دولت او/ند به بھانه 
ی کاھش آمار بيکاران و حل بحران اقتصادی 

 . ارائه داده است
يکی از موارد اين طرح تزريق دو ميليارد يورو 

باشد تا به  به جيب صاحبان شرکت ھا می
اصطPح تشويق شوند، دوره ھای آموزشی برای 

در ھمين راستا، مبلغ  دو .  بيکاران ترتيب دھند
ھزار يورو برای ھر مورد استخدام به مدت بيش 
از شش ماه، به صاحبان شرکت ھايی که کمتر از 

 .   نفر استخدامی دارند، پرداخت خواھد شد٢۵٠
 ٢۶توانند کارگران  زير  ھمچنين کارفرمايان می

توصيف کرد، اين بيانيه در سيزدھمين "  اسرائيل
نيز "  سازمان ھمکاری اسPمی"اجPس سران 

بدون حذف بندھای مورد نظر ھيئت حاکمه ايران 
 .تصويب شد

در بندھايی از بيانيه نھايی اجPس استانبول، 
به اماکن ديپلماتيک عربستان سعودی در "  تھاجم"

"تھران و مشھد محکوم شده است اين بيانيه ھم . 
جمھوری اسPمی "  آميز چنين اظھارات تحريک

ھا در عربستان را رد کرده و  در واکنش به اعدام
در امور داخلی عربستان "  دخالت آشکار"آن را 

عPوه بر اين، در بند ديگری از .  دانسته است
دخالت ايران در امور داخلی کشورھای "بيانيه 

منطقه و کشورھای عضو سازمان مانند بحرين، 
جمھوری [يمن، سوريه و سومالی و ادامه حمايت 

 .تقبيح شده است" از تروريسم] اسPمی
پوشيده نيست که روسای کشورھا، عموما زمانی 
در کنفرانس ھا شرکت می کنند که از پيش ھيئت 
ھای کارشناسی و ديپلماتيک کشورھای شرکت 
کننده در آن اجPس، در نشست ھای مقدماتی 
روی بيانيه نھايی و نيز موضوعات مورد نظر 
. اجPس زمينه ھای توافقاتی را فراھم کرده باشند
به رغم اينکه تPش محمد جواد ظريف با شکست 
مواجه شده بود و در نشست دو روزه وزرای 
خارجه کمترين روزنه اميدی جھت دست يابی به 
توافقات روی بيانيه نھايی اجPس استانبول 
صورت نگرفته بود، با اين وجود به دليل اھميت 
اين اجPس و نتايج خروجی آن که عمP سنگ 
محکی برای جايگاه جمھوری اسPمی در ميان 

" کنفرانس ھمکاری اسPمی"دول و اعضای 
محسوب می شد، حسن روحانی در اجPس سران 

 . حضور يافت
حضور حسن روحانی نيز نتوانست مانع از 
تصويب بندھای محکوميت جمھوری اسPمی در 

به رغم اينکه .  بيانيه نھايی اين اجPس شود
روحانی و ھيئت ھمراه او برای جلوگيری از 
بيشتر ريخته شدن آبروی نداشته جمھوری 
اسPمی، به اعتراض جلسه پايانی اجPس را 
ترک کردند، اما بيانيه نھايی سيزدھمين اجPس 
استانبول در غياب ھيئت ايرانی اگرچه در 
اجPس قرائت نشد، اما ساعاتی بعد با ھمان 
بندھای محکوميت جمھوری اسPمی انتشار 

 .  بيرونی يافت
سرشکستگی مفتضحانه حسن روحانی و به تبع 
آن شکست خفت بار جمھوری اسPمی در اجPس 
استانبول، نشان داد که ھيئت حاکمه ايران در 

نتايح .  قرار دارد"  جھان اسPم"کجای جھان و 
خروجی اين کنفرانس و صف بندی درونی 

 ۵٧که با عضويت "  سازمان کنفرانس اسPمی"
کشور اسPمی ھم اينک دومين نھاد بين دولتی 
پس از سازمان ملل است، اوج انزوای نظام 

اين .  منفور جمھوری اسPمی را به نمايش گذاشت
انزوای سياسی نه تنھا در عرصه جھانی بلکه 
بيانگر طرد ھيئت حاکمه ايران در ميان ملل و 

انزوايی که با ھمه .  دول اسPمی نيز ھست
پسا "شعارھای روحانی و اميد بستن او به دوران 

فرصت مغتنمی برای تحکيم جمھوری اسPمی و 
موقعيت حسن روحانی در عرصه داخلی و بين 

خصوصا که پيش از اين دو اجPس .  المللی باشد
در سطح کشورھای حوزه خليج فارس و اتحاديه 
عرب برگزار شده بود که قطعنامه ھای پايانی 
ھر دو اجPس عليه جمھوری اسPمی و با 
محکوميت دخالت ھای سياسی و نظامی ھيئت 
حاکمه ايران در منطقه و ديگر کشورھای 

اجPس ھايی که البته .  اسPمی ھمراه بود
جمھوری اسPمی در آنھا عضويت ندارد و اين 
اجPس ھا بدون حضور و تاثيرگذاری اين رژيم 

 .  طی ماه ھای گذشته برگزار شدند
اينبار اما، موضوع برای ھيئت حاکمه ايران 

از يک سو، جمھوری اسPمی .  بسيار متفاوت بود
"  سازمان ھمکاری اسPمی"به عنوان عضوی از 

جھان اسPم می پندارد و "  ام القرای"خود را 
برای نفوذ و القای چنين توھمی نيز تاکنون از 
ھيچ تPش و اقدامی فروگذار نکرده است و از 
سوی ديگر، عربستان سعودی نيز خود را در 
مقام چنين جايگاھی بين دول و ملل اسPمی می 

لذا، برگزاری اجPس سران در ترکيه عمP .  داند
صحنه رو در رويی، يارکشی و کشمکش ھای 
سياسی ميان جمھوری اسPمی و عربستان 

کشمکش ھايی که ھمواره بين اين .  سعودی بود
وجود "  جھان اسPم"دو کشور مدعی رھبری 

داشته و در ماه ھای گذشته با حمله اوباشان 
جمھوری اسPمی به سفارت عربستان در تھران 
به قطع کامل مناسبات ديپلماتيک ميان دو کشور 

 انجاميده است
لذا، دولت عربستان ھنگام برگزاری اجPس 

سازمان ھمکاری "وزرای خارجه کشورھای 
که اسفندماه گذشته در جده برگزار شد، "  اسPمی

با بھره گيری از حمله عوامل جمھوری اسPمی 
به سفارت و کنسولگری عربستان در تھران و 
مشھد با عدم صدور ويزا برای محمد جواد 
ظريف و ھيئت ھمراھش از حضور آنان در 

بدين ترتيب دولت .  نشست جده جلوگيری کرد
عربستان در غياب ھيئت نمايندگی جمھوری 
اسPمی و جلب نظرات ھيئت ھای نمايندگی ديگر 
کشورھای اسPمی توانست پيش نويس قطعنامه 
اجPس سران در استانبول را با گنجاندن بندھايی 
در محکوميت جمھوری اسPمی و تروريست 

 . ناميدن حزب هللا لبنان به تصويت برساند
بر بستر چنين شرايطی، روحانی و کابينه او پس 

سازمان "از اجPس وزيران خارجه کشورھای 
در جده، تمام سعی ديپلماتيک "  ھمکاری اسPمی

خود را بر اين گذاشتند تا با حضوری پر رنگ 
در اجPس استانبول دست کم بتوانند از تصويب 

 . بيانيه نھايی اين اجPس جلوگيری کنند
اما، به رغم پافشاری  وزير خارجه جمھوری 
اسPمی در جلسه دو روزه وزيران در استانبول 

چھار "و به رغم تاکيد او مبنی بر اينکه گنجاندن 
در "  بند ضد ايرانی و يک بند ضد حزب هللا لبنان

بر خPف "پيش نويس نھايی بيانيه  که او آنرا 
روح ھمبستگی اسPمی و در راستای منافع 

١٢از صفحه   



 ١١ ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ١١
١٠از صفحه   

پوشيده نيست که کارگران ايران در تمام صنايع و 
ھای توليدی و خدماتی آماده  کارخانه و رشته

طبقه کارگر .  اعتراض و تشنه سازماندھی ھستند
ايران اين آمادگی را در اعتراضات مداوم و 
اعتصابات پرشمار و مکرر خود به اثبات رسانده 

کارگران آگاه و پيشرو که بااستفاده .است
ازتجارب مشخص ودرنظرگرفتن سطح رشد 
مبارزاتی و آگاھی کارگران و سنت ھای 
مبارزاتی ھربخش، ھمچنين باتوجه به اوضاع، 
موقعيت و توازن ساسی، اول ماه مه را سازمان 
داده و دراشکال گوناگونی از شکل کامPً مخفی و 
نيمه علنی گرفته تا شکل علنی، مراسم ھای ويژه 
اول ماه مه را سازمان داده و برگزارنموده اند، 

بايستی  )   ارديبھشت١٢(امسال در اول ماه مه 
ھای توليد واعتراضات خيابانی   خواباندن چرخ
اين وظيفه کارگران پيشرو و .  را سازمان دھند

ھای کارگری در نقطه توليد است که روز  تشکل
اول ماه مه را به روز اعتراض کارگری تبديل 

جنبش .  کنند و اين اعتراض را سازمان دھند
کارگری و دو تشکل اصلی آن سنديکای کارگران 

تپه  شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت
از اين پتانسيل برخوردار است که مبارزات 
. ھماھنگی را در اول ماه مه سازمان دھد 

شود،  پرچمی که اول ماه مه امسال برافراشته می
ھای مبرم و  پرچم مستقلی است که خواست

ی طبقه کارگربرآن نقش بسته   اساسی ويگانه
 .باشد

بياييد دست در دست ھم نھيم، نيروی خود را 
ھا و  ھای مشترک، بيانيه يکی کنيم، فراخوان

ھای مستقل و  ھای مشترک و مراسم قطعنامه
مشترک اول ماه مه را سازمان دھيم و اول ماه 

ھا و  مه را به روز خاموش ساختن تمام ماشين
 .روز اعتراض خيابانی تبديل کنيم

ھای کارگری و فعا/ن کارگری با استفاده  تشکل
ھای  ھای اول ماه مه در سال از تجارب مراسم

ھای بازدارنده طبقه حاکم  گذشته، قادرند تاکتيک
دشمن طبقاتی چنانچه به خاطر .  را خنثا سازند

اش از حضور کارگران در خيابان، راه ما  وحشت
را مسدود کند، ما بايد اين آمادگی را داشته باشيم 

ھای  ھای ديگری مراسم که در اشکال و شيوه
 .مستقل خود را برگزار نماييم

ھا،  ھا، دشت ھا، گردشگاه ھا، پارک در خيابان
ھا، ھر جا که مناسب  ھا و کارخانه ھا، سالن کوه

يافتيم متحد و يکپارچه، در روز اول ماه مه پرچم 
سرخ کارگری را به نشانه پيکار بی امان 

داری به اھتزاز  پرولتاريا تا انھدام نظام سرمايه
اول ماه مه، روز مبارزه ھمبسته و .  درآوريم

 !اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد. روز اتحاد است
 

در فرانسه که آينده ی شغلی آنان در خطر است، 
ساکت ننشسته و دست به مقاومتی گسترده زده 

به ويژه دانش آموزان و دانشجويان از .  اند
به ھمين دليل .  مخالفان سرسخت اين قانون ھستند

است که جنبش ھای اعتراضی از سطح 
کارخانجات و محل کار فراتر رفته و به 

ھای اعتراضی توده ای درخيابان ھا تبديل  حرکت
 ٢۵٠٠ مارس ٣١از جمله، روز .  گرديده است

 ١٣در روز .  دبيرستان به تعطيلی کشيده شدند
 شھر ٢٠٠ ھزار نفر در بيش از ۵٠٠آوريل 

ھمزمان دانشگاه .  فرانسه دست به تظاھرات زدند
سوربن به مقری برای تجمعات بزرگ تبديل 
گرديده و سنگربندی شده است، وضعيتی که از 

ھای اين کشور ديگر  دھه ی شصت در دانشگاه
ھا و  در بسياری از اين بحث.  رخ نداده بود

ھمچنين بر روی پPکاردھای اعتراضی شعار 
مقاومتی که .  اعتصاب عمومی داده می شود

ھا در مقابل ھجوم  اکنون از سوی فرانسوی
شک قابل  سرمايه داری صورت می گيرد، بی

مقايسه با تظاھرات گسترده در اين کشور در سال 
 .  می باشد٢٠٠۶

دولت فرانسه که به ويژه در سال ميPدی گذشته 
 ی امنيت ملی،  به نحوی حکومت نظامی  به بھانه

برپاکرد، در عمل  با اعPم ممنوعيت  اعتصاب 
و تظاھرات، به ايجاد محدوديت و يا حذف حقوق 

ھا با مبارزه ی  دموکراتيکی پرداخت که طی قرن
مردم .  توده ھای زحمتکش به چنگ آورده شده اند

اند دولت  فرانسه مدت ھاست که دريافته
ای  باصطPح سوسياليست او/ند نيز تنھا زائده

است بر پيکر نظم سرمايه داری که در جايگاه 
وی که .  خود به چاکری اين نظام نشسته است

می ”  سوسيال دموکراسی مدرن”خود را طرفدار 
خواند، گوی سبقت را از ھم کيشان خود، گرھارد 
شرودر در آلمان و تونی بلر در انگليس ربوده و 
تھاجم ھای آنان را برای به اصطPح، حفظ قدرت 
رقابت اتحاديه ی اروپا در بازار سرمايه داری 

 . جھانی، گسترش داده است
در مجموع، حکومت فرانسه در مقابله با مقاومت 
و مبارزات مردم، مانند بسياری از موارد آشکار 
ديگر، سياست شPق و شيرينی را پيش گرفته 

از سويی تھاجم و خشونت پليس عليه .  است
تظاھرکنندگان، دستگيری ھای گسترده، پرتاب 

ھای سرکوبگرانه ای از اين  گاز اشک آور و اقدام
قبيل، ھدف مرعوب کردن تظاھرکنندگان را دارد 
و از سوی ديگر او/ند برای کاھش مخالفت ھا، 

تری تغييراتی در طرح اوليه  در موارد کم اھميت
وی در اظھارات رسمی و مصاحبه ی .  داده است

تلويزيونی خود از داشتن تفاھم برای اين 
البته اين اظھارات تنھا .  گويد اعتراضات می

تأثيری که دارند اين است که خشم مخالفان  را 
پاسخ مردم فرانسه به .  بيش از پيش برمی انگيزند

اين سياست دولت، تشديد مبارزات و تدارک يک 
 . اعتصاب عمومی است

  
 
 
 

سال را در دو سال اول قرارداد کاری بی دليل 
در مجموع قرار است، دست .  اخراج کنند

کارفرمايان در اخراج کارگران خود بازتر 
 ساعت کار در ھفته که ٣۵قانون .  گذاشته شود

اکنون نيز در بسياری از بنگاه ھای اقتصادی  ھم
و کارخانجات مدت ھاست که زير پا گذاشته می 
. شود، قرار است به طور رسمی لغو گردد
ھمچنين درصورت اجرای اين طرح  قرار است، 

 ۴٨ ساعت  در روز  و تا ١٢ساعات کاری تا 
 ۶٠ساعت کار در ھفته و در مواردی نيز تا 

 . ساعت کار در ھفته  افزايش يابد
گردد که ھدف  با توجه به ھمين موارد، روشن می

واقعی اين طرح به ھيچوجه کاھش تعداد بيکاران 
نيست، چرا که در اين صورت بايستی ساعات 
کار با ھمان حقوق قبلی کاھش يابد و نه اينکه 
افزايش پيدا کند  تا کارگر مجبور به انجام کار 

و يا به جای .  چند برابر با ساعت کار بيشتر گردد
امکان اخراج بيشتر برای سرمايه داران بايستی 

افتاد و امنيت شغلی  درست عکس آن اتفاق می
 . ايجاد می گرديد

پديده ی بيکاری که جزئی از نظام سرمايه داری 
برای افزايش رقابت نيروی کار در بازار کار و 
استفاده از آن برای کاھش دستمزد و تحميل 
شرايط کاری سخت تر می باشد، در کشور 
سرمايه داری فرانسه نيز مانند ديگر کشورھای 
وابسته به نظام سرمايه داری جھانی به يکی از 

در کشور .  معضPت اجتماعی تبديل گرديده است
فرانسه طبق آخرين آمار رسمی، تعداد بيکاران 

 ھزار نفر است و نرخ ٣٧ ميليون و ٣بالغ بر 
 .  درصد می رسد٢۶بيکاری در بين جوانان به 

راه حل دولت فرانسه برای کاھش آمار بيکاران، 
مانند ديگر ھم پيمانان خود در اروپا، تنھا پی 

. تر خواھد بود آمدی که خواھد داشت فقر گسترده
فقری که ديگر نه تنھا افراد بيکار درگير آن 
خواھند بود، بلکه کارگران و زحمتکشان نيز با 

اين .  وجود داشتن شغل با آن مواجه خواھند بود
ھمان وضعيتی است که در کشور آلمان که از 

اکنون  گونه طرح ھا بود، ھم پيشقراو/ن اين
در اتحاديه ی اروپا، که دولت ھای .  برقرار است

 در کشور پرتغال ٢٠٠٠عضو آن در سال 
طرحی به نام استراتژی ليسبن را امضا کردند، 
بر سر اين نکته به توافق رسيدند که بايستی خود 
را در بازار جھانی رقابت سرمايه داری به حد 

اين توافق که بعدھا .  کافی قوی و نيرومند سازند
به ويژه به رفرم ھايی به نفع سرمايه داران در 
بازار کار منجر شد، از کشور آلمان آغاز گرديد 
و سپس در انگليس و ديگر کشورھای اروپايی و 

اکنون در فرانسه به شکل کامل خود به اجرا  ھم
بودجه ی اين رفرم ھا نيز، ھمانند .  درمی آيد

ھای  مورد کنونی در فرانسه از منبع سياست
 . رياضتی تأمين شده است

 درصد مردم ٧١پرسی ھای انجام شده،  طبق ھمه
در اين .  فرانسه مخالف اين طرح او/ند ھستند

ميان، کارگران و زحمتکشان و به ويژه جوانان 

٢از صفحه   

 

 اعتراض ومقاومت گسترده مردم فرانسه
  دربرابر ھجوم نظام سرمايه داری

 اول ماه مه، روز ھمبستگی 
 و اتحاد است

 
 !اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد



 ٧١۵ شماره  ٩۵نيمه دوم  فروردين     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

  ١٠درصفحه 

 سرشکستگی جمھوری اس�می در اج�س استانبول

سازمان "سيزدھمين اجPس سران کشورھای 
 ٢٧ و ٢۶طی روزھای "  ھمکاری اسPمی

در استانبول ترکيه )   آوريل١۵ و ١۴(فروردين 
در بيان اھميت اين نشست کافيست .  برگزار شد

بدانيم که پيش از نشست سران، طی دو روز 
ھيئت ھای کارشناسی کشورھای اسPمی نيز 
برای گفتگو و رايزنی جھت توافق روی متن 

به ھمين .  نھايی بيانيه اجPس دور ھم جمع شدند
منظور، محمد جواد ظريف رئيس ديپلماسی 
جمھوری اسPمی ايران در راس يک ھيئت بلند 
پايه ديپلماتيک راھی استانبول شد تا با حضور 
در نشست کارشناسی وزرای خارجه شرايط را 
برای حضور حسن روحانی در اجPس سران 

 .فراھم سازد
سازمان ھمکاری "با توجه به اھميت و جايگاه 

در مناسبات بين المللی، برگزاری "  اسPمی
سيزدھمين اجPس اين سازمان و نتايج خروجی 
آن در اين مقطع زمانی و به طور اخص در دوره 

طبيعتا برای ھيئت حاکمه ايران و "  پسا برجام"
به تبع آن برای دولت حسن روحانی بسيار حائز 

چرا که سازمان کنفرانس اسPمی .  اھميت بود
دومين "  سازمان ھمکاری اسPمی"معروف به 

اين .  سازمان بين دولتی پس از سازمان ملل است
 کشور اسPمی در جھان ۵٧سازمان با عضويت 

ترين تشکل کشورھای   ھم اکنون يکی از مھم
اين سازمان .  اسPمی در عرصه بين المللی است

 تا کنون به ١٩۶٩از زمان تاسيس خود در سال 
طور مستمر يکبار در سال موفق به برگزاری 
نشست وزيران خارجه  شده و ھر سه سال يکبار 

 .نيز نشست سران خود را برگزار کرده است
سازمان "برگزاری سيزدھمين اجPس سران 

و "  پسابرجام"آنھم در مقطع "  ھمکاری اسPمی
انتظاراتی که کابينه روحانی جھت بازگشايی 
فصل نوينی از مناسبت سياسی و ديپلماتيک با 
دول اسPمی داشته و دارد، طبيعتا می توانست 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوpريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامrه          ))))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
 

 :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 
 

ھای مالی خود را به شÌمÌاره حسÌاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÌمÌراه 

ھÌÌای  کÌÌد مÌÌورد نÌÌظÌÌر بÌÌه يÌÌکÌÌی 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://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  
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