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در صفحه 2     
تشديد سانسور و اختناق

فعالين  و  روزنامه نگاران  نويسندگان،  عليه  را  تازه اى  يورش  اسالمى،  جمهورى 
دانشگاه  مسئولين  است.  كرده  آغاز  كشور  غرب  در  ويژه  به  اجتماعى  جنبش هاى 
اروميه، در يك اقدام كم سابقه 6 نشريه دانشجوئى در دانشگاه اين شهر را توقيف 
كردند. فصل نامه «مانيشت»، گاهنامه «هه ناران»، فصل نامه «تريفه»، كه نشرياتى 
كردى ـ فارسى بودند به همراه سه نشريه آذرى ـ فارسى به نام هاى «اويانيش»، 
اتهام دامن زدن به مسائل  گذشته به  هفته هاى  جوان»، در  «ياشيل» و «كشاورز 
ملى، ترويج افكار چپ، تضعيف حكومت اسالمى و اقدام عليه امنيت ملى توقيف 
شدند. قبل از اين در دانشگاه اروميه، دو نشريه ديگر به نام هاى «زيالن» و «روژانو» 

توقيف شده بودند. 
بيش از دو ماه است كه مطبوعات و نشريات آذربايجان و كردستان كه بيش تر آن ها 
به دو زبان كردى ـ فارسى و آذرى ـ فارسى منتشر مى شوند با يورش سانسورچيان 
جمهورى اسالمى روبرو شده اند. اين يورش تازه به دنبال سفر صفار هرندى، وزير 
فرهنگ و ارشاد به غرب كشور آغاز شده است. سازمان نظارت بر مطبوعات غرب 
كشور، هماهنگ با ارگان هاى امنيتى و قضائى، و در استان هاى كردستان و كرمانشاه 
مجوز نشر چهار نشريه به نام هاى «غرب»، «كازيوه»، «ليالخ» و «نواى وقت» را 
لغو كردند.  در بسيارى از موارد توقيف نشريات با دستگيرى و احضار روزنامه نگاران 

و مسئولين آن ها همراه بوده است.
در  ايران،  اسالمى  جمهورى  حكومت  كه  گرفته  صورت  شرايطى  در  اقدامات  اين 
از  اخيرا  رژيم،  اين  است.  شده  معروف  آزادى كش  حكومت  يك  عنوان  به  جهان 
سوى نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و آزادى بيان، به دليل بستن روزنامه ها، 
و  نويسندگان  تهديد  و  ماهواره ها  كردن  جمع  اينترنتى،  سايت هاى  كردن  مسدود 
روزنامه نگاران و فعالين جنبش هاى اجتماعى، محكوم شده است. احمدى نژاد، رئيس 
جمهور و خامنه اى رهبر  جمهورى اسالمى، از جمله در ميان 38 رهبر و مقام دولتى 
آزادى  دشمنان  عنوان  به  مرز،  بدون  گزارشگران  سوى  از  كه  دارند  قرار  جهان  در 

مطبوعات معرفى شده اند.
مرعوب  را  رهايى  و  آزادى  تشنه  مردم  و  است  محكوم  اختناق  و  فشار  جديد  موج 

نخواهد كرد.

گسترش روزافزون
 فقر اقتصادى و فالكت اجتماعى

روز  شدن  جهانى   
رشد  سرمايه،  افزون 
تكنولوژى  آساى  برق 
اقتصاد  سياست هاى  و 
تنها  نه  نئوليبرالى 
باعث زندگىبهتر براى 
بشرى  جامعه  اكثريت 

نشده، بلكه اين تضاد بنيادى بين فقر و سرمايه روز بروز عميق تر شده 
سامان  و  زندگى  بر  سرمايه دارى  شركت هاى  و  دولت ها  تسلط  است. 
و  آوارگى  بيكارى،  اقتصادى،  فقر  گسترش  قيمت  به  انسان ها  همه 
تهيدستى مردم و تحميل مشكالت عديده اجتماعى منتج از آن براى 

آن ها تمام شده است.

23 سال پيش در چنين روزى (15 آبان) راديو صداى حزب كمونيست 
ايران فعاليت خود را آغاز و تا به امروز بدون وقفه و پيگيرانه توانسته صداى اعتراض 

ميليون ها كارگر و زحمتكش را منعكس نمايد.

بمناسبت سالروز  
راديو صداى حزب كمونيست ايران!

بستر  دوره  اين  اندازه  به  دوره اى  هيچ  در   ...  
آگاهى  تعميق  به  كمك  براى  مناسبى  زمينه  و 
طبقاتى از سوى روشنفكران كارگر و يا كارگران 
روشنفكر در ميان توده هاى هر چه وسيع تر طبقه 

كارگر مهيا نگرديده ...

در كشورهاى عقب مانده و در حال توسعه 
كه  ايران  نظير  كشورهايى  در  ويژه  به  و 
سال   1400 اسالمى  قوانين  حكومت ها 
پيش را بر جامعه حاكم كرده اند، نابرابرى 
و تبعيض بين زن و مرد و ستم بر زنان بعد 
از يك قرن مبارزه و تالش نه تنها كاهش 
نيافته، بلكه در زير قوانين زن ستيز با رشد 
مردساالرى،  و  اسالمى  ارتجاعى  گرايش 
شده  نيز  سخت تر  زنان  زندگى  شرايط 

است. 

اعتراض به تغييرات قانون كار

آيا تاريخ دوباره تكرار مى شود؟    
احمدى نژاد و ...

موقعيت زنان كارگر در ايران!

در صفحه 11
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ضرورت ايجاد
تشكل هاى مستقل كارگرى

 در ايران

اعالم جرم بين المللى 
عليه سران جمهورى اسالمى ايران
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تناقض اصلى نظام سرمايه دارى بر اين اساس استوار 
همه  محدودى  بسيار  اقليت  طرف  يك  از  كه  است 
قبل  از  را  بشرى  جامعه  سامان  و  ثروت  و  سرمايه 
استثمار و رنج و كار اكثريت جامعه را در اختيار دارد 
و از طرف ديگر اكثريت بشريت ساكن كره زمين در 
فقر، گرسنگى و تهيدستى زندگى مى كنند. تبليغات 
بورژوازى و مطبوعات وابسته به آن  نتوانسته است 
شدن  جهانى  كند.  كتمان  را  پايه اى  حقيقت  اين 
و  تكنولوژى  آساى  برق  رشد  سرمايه،  افزون  روز 
سياست هاى اقتصاد نئوليبرالى نه تنها باعث زندگى 
بهتر براى اكثريت جامعه بشرى نشده بلكه اين تضاد 
شده  عميق تر  بروز  روز  سرمايه  و  فقر  بين  بنيادى 
است. تسلط دولت ها و شركت هاى سرمايه دارى بر 
گسترش  قيمت  به  انسان ها  همه  سامان  و  زندگى 
و  مردم  تهيدستى  و  آوارگى  بيكارى،  اقتصادى،  فقر 
تحميل مشكالت عديده اجتماعى منتج از آن براى 

آنها تمام شده است.
است  قرار  كه  فقر  خط  رسمى  اندازه گيرى  معيار 
سطح زندگى انسان ها در پهنه جهان را تعيين كند 
انستيتوهاى  و  نهادها  و  سرمايه داران  خود  دست  در 
نماينده آن ها است. خط كش اندازه گيرى فقر توسط 
نهادهاى بين المللى سرمايه دارى، تنها نيازهای بسيار 
ابتدائى جامعه بشرى را مبنا قرار داده است، آنهم نه 
نرخ  مطابق  بلكه  قيمت ها،  واقعى  ميزان  اساس  بر 
دولتى تعيين شده است. هنگام تعيين خط رسمى فقر 
توسط نهادهاى بورژوائى، تامين نيازهاى همه جانبه 
انسان و ارزيابى آن مطابق قيمت هاى واقعا موجود 
انسان  رسمى  برآورد  اين  در  بلكه  نيست،  نظر  مورد 
محكوم به زندگى بخور و نمير هست و بر همين مبنا 

نيز برايش خط فقر تعيين كرده اند.
بانك  توسط  كه  فقرى  خط  همين  اساس  بر  اما 
و  دولت ها  و  پول  بين المللى  صندوق  جهانى، 
ميزان  است  شده  تعيين  سرمايه دارى  شركت هاى 
جهان  در  اجتماعى  فالكت  و  اقتصادى  فقر  فزاينده 
بانك  تخمينى  آمار  اساس  بر  است.  آور  سرسام 
جهاني 2,8 ميليارد نفر يعني حدود 45 درصد مردم 
جهان با درآمدى معادل 2 دالر در روز زندگى شان 
مردم  درصد   20 آمار  اين  طبق  مىچرخانند.  را 

يك  از  كمتر  روزانه شان  درآمد  ميليارد)  جهان(1,2 
را  آشكار  و  تلخ  حقيقت  اين  فوق  آمار  است.  دالر 
نشان مى دهد كه زندگى مردم زحمتكش و فرودست 
جهان در سايه نظام سرمايه دارى متكى بر بازار آزاد 
است  نكرده  پيدا  بهبود  تنها  نه  نئوليبرالى  اقتصاد  و 
بلكه روزبروز وخيم تر شده است. اين در حالى است 
كه ثروت اجتماعى و ميزان رشد، بارآورى و تمركز 
سرمايه ابعاد متحير كننده دارد. ميلياردها دالر پول و 
سرمايه در دست اقليت بسيار كوچكى متمركز شده 
توسعه  مورد  در  ملل  سازمان  آمارجديد  طبق  است. 
انسانى تنها يك درصد از ثروتمندان جهان درآمدشان 
برابر كل درآمد 57 درصد از مردم فرودست جامعه 
در  مثال  براى  كه  است  حالى  در  اين  است.  بشرى 
شب  كودک  هزار   250 هند  كشور  در  كلكته  شهر 
صبح  به  سرپناه  بدون  و  پياده روها  و  خيابان  در  را 
دهشتناک  جهان  در  مير  و  مرگ  ميزان  مىرسانند. 
است. بيش از يك سوم جوانان كه اميد آينده جامعه 
بشرى هستند، در سنين 15 تا 24 سالگى با بيكارى 
و عواقب ناگوار آن دست و پنجه نرم مى كنند. رشد 
تورم و بيكارى سرسام آور است. ميزان خشونت در 
جامعه و در خانواده كه اساسا ريشه در رشد نابرابرى 

و فقر اقتصادى داشته، افزايش صعودى دارد. 
زمينه  در  وسيع ترى  ابعاد  اقتصادى  فقر  عواقب 
سياسي، اجتماعى، فرهنگى، روحى و روانى، آموزشى، 
كرده  پيدا  غيره  و  زيستى  محيط  بهداشتى،  امنيتى، 
است كه شرح آن در آمارهاى رسمى پيدا نيست و 
آشكار كردن همه ابعاد واقعى تاثيرات نابهنجار فقر 

اجتماعى بر زندگى انسان ها كار سنگينى است.
كه  شود  اشاره  است  الزم  اينها  همه  بر  مزيد 
نظامى گرى  و  امپرياليستى  سلطه طلبى  سياست 
افسار گسيخته سرمايه دارى موجب رشد برق آساى 
شركت هاى بزرگ توليد اسلحه و خريد و فروش آن 
شده و جهان بيش از پيش چهره نظامى بخود گرفته 
جنگ هاى  قربانى  بي گناه  مردم   نفر  هزار  صدها  و 
ده ها  شدن  كشته  شده اند.  پايان  بدون  و  ويرانگر 
و  افغانستان  عراق،  در  گناه  بى  مردم  از  نفر  هزار 
و  اقتصادى  منافع  تامين  خاطر  به  تنها  يوگسالوى 
سياسى دولت هاى امپرياليستى و شركت هاى بزرگ 
نظم  پرطمطراق  شعار  و  است  بوده  سرمايه دارى 
آن  تجربه  (كه  آمريكايى  دمكراسى  بر  مبتنى  نوين 
اند)  ديده  همگان  گوانتانامو  ابوغريب و  زندان  را در 
تغييرى در اين واقعيت نداده است كه مردم بى گناه 
شده  قربانى  شان  مادى  زندگى  تنها  نه  منطقه  اين 
هر  نيز  هستى شان  امنيت جان و  حتى  است، بلكه 
سرانجام  بى  و  كور  جنگ هاى  اين  چرخ  الى  ثانيه 
بين نظاميان آمريكايى و متحدانش از يك طرف و 
تروريست هاى اسالمى و غير اسالمى از طرف ديگر 
لت و پار مى شود. ميلياردها دالر پول كه ثمره كار و 
رنج مردم كارگر و زحمتكش است، صرف اين جنگ 

و ماشين راه اندازى و تداوم آن شده است. 

فقر اقتصادى در ايران
 و عواقب اجتماعى آن

عواقب  و  اقتصادى  فقر  رشد  نظر  از  ايران  كشور 
اجتناب ناپذير آن در صدر كشورها قرار دارد.  سهم 
تاريخ  طول  در  ايران  تهيدست  مردم  و  كارگران 
اين كشور و اكنون در حاكميت 27 ساله جمهورى 
اسالمى چيزى جز گسترش فقر و فالكت اقتصادى، 
جز  به  چيزى  گذشته  هم  اين  از  و  اعتياد  بيكارى، 
آوارگى  و  جنگ  اعدام،  شكنجه،  زندان،  سركوب، 
از  ناشى  عظيم  ثروت  كه  كشورى  در  است.  نبوده 
درآمد حاصله از فروش نفت، گاز و ديگرمنابع طبيعى 
ثروت  و  سرمايه  گسترش  و  رشد  اشكال  ساير  و 
اجتماعى كه در دست دولت و سرمايه داران متمركز 
اقتصادى  فقر  جز  تهيدست  مردم  سهم  است،  شده 
و فالكت اجتماعى چيز ديگرى نيست. بررسي چند 
عظيم  فاجعه  اوج  اين  از  گوشه هايى  آمارى  نكته 

اجتماعى را برمال خواهد ساخت.
با  كه  نژاد  احمدى  دولت  رسمى  آمار  اساس  بر   -
شعار "دولت عدالت اجتماعى" بر سر كار آمد، بيش 
از 13 ميليون نفر از مردم ايران زير خط رسمى فقر 
زندگي مى كنند. تازه اين آمار رسمى در مورد خط 
رسمى فقر است و روشن است كه آمار واقعى راجع 
است.  بيشتر  رقم  اين  از  بسيار  فقر  واقعى  خط  به 
پوشاندن  حكومت براى  احمدى نژاد و سران  دولت 
اجتماعى  گسترده  بحران هاى  و  اقتصادى  فقر  ابعاد 
پناه  ماست."  مسلم  حق  اى  هسته  "انرژى  شعار  به 
برده اند تا با استفاده از كشمكش مربوط به ماجراى 
بحران اتمى اذهان مردم تهيدست جامعه را از ابعاد 
روز افزون بحران اقتصادى و عواقب آن دور نگهدارند 
و به خيال راحت ترى به سركوب جنبش كارگران و 

مردم آزاديخواه بپردازند.
اسالمى  جمهورى  رژيم  اقتصادى  سياست هاى   -
سازى،  خصوصى  سياست  بر  جمله  از  آن  تمركز  و 
خارج كردن كارگاه هاى كوچك از چهارچوب قانون 
بانك  سياست  با  بيشتر  چه  هر  دادن  تطبيق  و  كار 
تجارت  سازمان  و  پول  بين المللى  صندوق  جهانى، 
از  وسيعى  تعداد  شدن  بيكار  باعث  غيره  و  جهانى 
كارگران شده و تعداد بيكاران در ايران در سايه اين 
گذشته  نفر  ميليون   10 مرز  از  اقتصادى   سياست 
بيكار  ناگوار  عواقب  و  اجتماعي  پيامدهاى  است. 
زندگى  وضعيت  است.  روشن  ايران  جامعه  در  شدن 
و معيشت كارگران شاغل نيز بسيار نابسامان است. 
دستمزد تعداد وسيعى از كارگران و مزدبگيران جامعه 
دستمزدها  رشد  ميزان  نمى شود و  پرداخت  موقع  به 
به نسبت رشد تورم و باال رفتن قيمت ها توازنى بسيار 

ناعادالنه دارد.
- گسترش اعتياد و خود فروشى و فروش ارگان هاى 
بدن از جمله كليه فروشى در ايران ابعادى فاجعه آميز 
به خود گرفته است. كشور ايران از نظر تعداد معتادان 

عواقب  و  اعتياد  پديده  و  دارد  را  اول  مقام 
اجتماعى نابهنجار آن سرتاپاى جامعه ايران 

گسترش
 روزافزون
 فقر اقتصادى و
 فالكت اجتماعى

  جالل محمد نژاد
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و  جنسى  تجارت  بازار  است.  گرفته  فرا  را 
بدن  ارگان هاى  فروش  و  مخدر  مواد  فروش 
اساسا در دست خود عوامل رژيم و بنگاه هاى وابسته 
به آن است. از قبل تجارت جنسى و فروش دختران 
از  همجوار  كشورهاى  بازارهاى  در  ايرانى  جوان 
به  مخدر  مواد  كردن  وارد  و  دوبى  كشور  در  جمله 
ثروت  به  پول  دالر  ميلياردها  ايران،  مرزهاى  داخل 
است.  شده  اضافه  دولت  عوامل  و  سرمايه داران 
عواقب گسترش اعتياد، تن فروشى و فروش اجزاى 
بدن طبق معمول بيش از همه متوجه اقشار تهيدست 
جامعه و در اين ميان زنان زحمتكش شده است. تعداد 
زنانى كه در اثر فقر اقتصادى و براى امرار معاش به 
آورند  مى  روى  بدن  اجزاى  فروش  و  فروشى  تن 
وضع  از  اى  گوشه  تنها  است.  افزايش  به  رو  روزانه 
نابسامان اين زنان ستمديده در مطبوعات رسمى و 
رسانه هاى غربى منعكس شده است و روشن است 
كه آمار واقعى اين پديده ها در ايران بسيار وسيعتر 

از اين است. 
مثل  نيز  ايران  در  اقتصادى  فقر  اجتماعى  ابعاد   -
بحران  دچار  را  انسان ها  زندگى  بشرى  جوامع  همه 
و ناهنجاری هاى دهشتناكى كرده است. بسيارى از 
مشكالت اجتماعى از جمله باال رفتن ميزان مرگ و 
مير، ناراحتى هاى روحى و روانى، مشكالت خانوادگى 
از جمله طالق و خشونت نسبت به زنان، شيوع ايدز 
و انواع بيماری ها و غيره مستقيما ريشه در مشكالت 
رسمى  آمار  طبق  دارد.  اقتصادى  نارسايى هاى  و 
ايران  زنان  درصد   60 دستكم   84 سال  در  دولت 
مورد خشونت فيزيكى و روانى در محيط خانواده و 
جامعه قرار گرفته اند كه مستقيما در فشار اقتصادى 
و عواقب آن ريشه دارد. شمار حاشيه نشينان در ايران 
گذشته  نفر  ميليون   6 مرز  از  رسمى  آمارهاى  طبق 
است. مرگ نوزادان در ايران ساالنه بيش از 20 هزار 
مورد است. تعداد كودكانى كه بدون سرپرست بوده و 

در خيابانها آواره هستند روز بروز افزايش مى يابد.
...   - 

چالشى بزر گ 
در برابر طبقه كارگر!

نئوليبرالى  اقتصاد  و  سرمايه دارى  نظام  تناقضات 
بيش از هر چيز در گسترش فقر اقتصادى، فالكت 
اجتماعى و در گرسنگى و تهيدستى اكثريت كارگران 
و مردم زحمتكش دنيا خود را نشان مى دهد. عواقب 
ناپذير  اجتناب  پيامدهاى  و  اقتصادى  فقر  دهشتناک 
آن در زندگى ميليون ها نفر از ساكنان كره زمين بيش 
سرمايه دارى  استثمارگرايانه  نظام  كارنامه  هرچيز  از 
است كه از اذهان عمومى پنهان نگه داشته مى شود. 
و  تلويزيون  و  راديو  و  اقتصادى  غول هاى  تالش 
اين  كتمان  در  جهان  امپرياليستى  بورژوا  مطبوعات 
واقعيت نتوانسته است همه مردم را تحميق كرده و 
اقتصادى  سياسى،  جهنم  اين  مقابل  در  دهد.  فريب 
نقاط  اقصا  در  كارگران  گسترده  و  روزمره  اعتراض 

جنگ  عليه  جهانى  جنبش  و  طرف  يك  از  جهان 
كه  دارد  قرار  ديگر  طرف  از  دارى  سرمايه  ضد  و 
شورش  ايم.  كرده  مشاهد  بارها  را  آن  نمونه هاى 
حاشيه نشينان شهرهاى فرانسه نمونه بارزى از يك 
جنگ اجتماعى و طوفان خروشان توده هاى به جان 
آمده از فقر، تبعيض و نابرابرى جهان سرمايه دارى 
بود كه در دو سال پيش قدرت عظيم آن فرانسه را 
براى مدت طوالنى به تعطيل كشاند و دولت صاحب 

قدرت آن را به عقب نشينى وادار كرد. 
نسبت  به  بشريت  همه  آن  در  كه  اى  جامعه  ايجاد 
يكسان از ثروت و سامان جامعه بشرى بهره مند شده 
و از فرصت و امكان مساوى براى رشد و شكوفايى 
برخوردار باشند، حق طبيعى انسان است كه مدت ها 
است از آن سلب شده است. رسالت اصلى تحقق اين 
آرمان واال و سرنوشت ساز انسانى، امر طبقه كارگر 
است. هرچند كه در سايه تسلط سرمايه دارى بر همه 
جوانب زندگى بشريت، تحقق اين جامعه برابر انسانى 
دشوار بنظر برسد، تغييرى در اين واقعيت نمى دهد 
كه شرايط مادى ايجاد يك همچون جامعه اى كامال 
اين  محركه  نيروى  و  اصلى  ديناميسم  و  دارد  وجود 
تغيير پايه اى به نفع اكثريت جامعه بشرى را جنبش 
تشكيل  جهان  تهيدست  مردم  و  فقرا  كارگران، 
مىدهد. نيرويى كه خالق همه دستاوردهاى انسانى 
و خالق همه ثروت و سامان جامعه بشرى است. چرا 
كارگر  طبقه  پيروزى  و  سوسياليسم  ايجاد  بدون  كه 
آنچه سرنوشت امروز و آينده ميلياردها انسان ساكن 
كره زمين را رقم خواهد زد چيزى جز تداوم بربريت 

سرمايه دارى نخواهد بود.
مختلف  طيف هاى  و  ليبرال ها  آنچه  ايران  در 
اند،  كرده  جزم  عزم  برايش  بورژوائى  اپوزيسيون 
نظام  تداوم  و  مزدى  بردگى  تداوم  جز  چيزى 
استثمارگرايانه سرمايه دارى نيست. جامعه اى كه اين 
طيف به ارمغان دارند را از هم اكنون نيز مى توان 
ايران  آزاديخواه  مردم  را  آنان  حكومت  زد.  تخمين 
كشورهاى  در  را  آن  نمونه هاى  و  اند  كرده  تجربه 
و  "آزاديخواهى  فريب  دارند.  چشم  جلو  مختلف 
دمكرات" بودن آنها را نبايد خورد.  بنابر اين آلترناتيو 
واقعى و رهايبخش در مقابل رژيم جمهورى اسالمى 
عبارت از جنبش كارگرى و حضور گسترده آن است 
كه متكى بر مبارزه و عمل مستقيم خود قدم به قدم 
خود را براى به سرانجام رساندن اين رسالت بزرگ 
ميليونى  آحاد  كردن  متحد  راستا  اين  در  كند.  آماده 
مستقل  و  اى  توده  تشكل هاى  ايجاد  و  كارگران 
براى  و  روزمره شان  مبارزه  كردن  متصل  بهم  براى 
نظام  اين  عليه  كارگران  گسترده  آوردن  ميدان  به 
در  كه  است  مهمى  اقدام  نابرابرى  و  تبعيض  سرتاپا 
دستور عاجل رهبران كارگرى و فعالين سوسياليست 

آن قرار دارد. 
شرايط  بهبود  و  دستمزدها  افزايش  براى  مبارزه 
مبارزه  سياسى،  آزادی هاى  براى  مبارزه  زندگى، 
راه  در  مبارزه  و  تن فروشى  و  اعتياد  گسترش  عليه 

و  كارگران  اجتماعى  سياسى،  دستاورد  هرگونه 
پروسه  اين  از  مهمى  بخش هاى  آزادی خواه  مردم 
قرار  ما  همه  پيشاروى  در  كه  است  طوالنى  و  مهم 
براى  واقعى  اى  مدرسه  خود  كه  اى  پروسه  دارد. 
آن  عملى  رهبران  و  كارگران  آمادگى  و  خودآموزى 
خواهد بود. در مسير اين راه دشوار بايستى به يك 
بود  متكى  علمى  سوسياليسم  دانش  و  راهنما  چراغ 
كه منافع عمومى و همه جانبه كارگران و توده هاى 
ستمديده را مورد نظر داشته و بر سر آن با دشمنان 
طبقاتى اش به سازش نخواهد نشست و راه مماشات 

را در پيش نخواهد گرفت. 

  
  

 

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

ا حمد ر: هلمت  ب سر
اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

شماره حساب جهان  امروز

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى 
چاپ  را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين 

مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   مطالب  *مسئوليت  
با  كه  مطالبى  تنها  و  است  آن  نويسندگان 
موضع  باشد،  شده  امضا  امروز  جهان  نام 

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
سقف  حداكثر  و  مى شود  تاِيپ  فارسى"  
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 14 

است.
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به جاى 8 صفحه

 در 12 صفحه منتشر مى شود.      
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عليرغم  هسته اى"  "انرژى  جنجال  و  كشمكش 
جمهورى  دارد.  ادامه  كماكان  خيزهايش  و  افت 
خود  از  سازگارى!  پرده،  پشت  در  ايران  اسالمى 
خارجه  امور  وزير  بكت  مارگارت  نمى دهد.  نشان 
انگلستان بعد از اجالس 5 كشور عضو شوراى امنيت 
و آلمان اعالم كرد: " درباره تحريم اقتصادى ايران 
بحث هايى كرده ايم و هنوز به نتيجه نرسيده ايم, اما 
است."   باز  ايران  دولت  با  هنوز  مذاكره  درب هاى 
در  مسائل  حل  براى  كه  است  كرده  اعالم  روسيه 

حال گفتگو هستند. 
نكرده  اعالم  را  نامش  كه  آمريكايى  ديپلمات  يك 
است گفته: " اولين مرحله تحريم با مجازات شروع 
مى شود و آن جلوگيرى از فروش لوازم تكنيكى انرژى 
هسته اى به ايران است. محدود كردن فروش لوازم 
يدكى و تكنيكى انرژى هسته اى، چه براى استفاده 
رفاهى و چه نظامى. و در عين حال سرمايه گذارى 
در انرژى هسته اى ايران و رابطه و ارتباطات علمى با 
متخصصين انرژى هسته اى را محدود خواهند كرد.

( روزنامه فرانكفورت روندشاو 9 اكتبر2006)
نگرانى هاى  كه  كرد  استنتاج  مى توان  خبر  اين  با 
كجاست.  در  ايران  هسته اى  انرژى  داشتن  از  ناشى 
صحبت بر سر تحريم شركت هايى است كه در اين 
كشورهاى  همين  كرده اند،  سرمايه گذارى  تكنيك، 
به  خود  جهان،  در  سرمايه دارى  و  بزرگ  صنعتى 
ايران در ساختن انرژى هسته اى، تكنيك هاى الزم 
را مى فروشند و سودهاى كالن مى برند. در واقع اين 
شركت ها و يا بهتر بگوئيم كشورهاى مربوطه تحريم 

مى شوند، نه ايران.
جمهورى اسالمى، اگر وسايل تكنيكى نداشته باشد، 
ايران  كشور  باشد.  داشته  هسته اى  انرژى  نمى تواند 
از نظر جغرافياى سياسى انتخاب شده و دولت ايران 
سهم  خود را مى خواهد. بحث اساسى بر سر درآمد 
حاصل از فروش انرژى، كنترل برخريد و فروش، و 

نرخ قيمت آن است.
در اين ميان دولت واسطه آلمان با دولت ايران وارد 
پرده  پشت  در  محاسباتشان  و  مناسبات  و  مذاكرات 
شده، تا بتوانند به يك نتيجه مشترک و مورد پسند 

دست پيدا كنند.
وزير محيط زيست آلمان در يك خبرعجوالنه، بستن 
غيرمنتظره  بصورت  را،  آلمان  اتمى  انرژى  پايگاه 
زيست  محيط  وزير  كه  است  تعجب آور  كرد.  اعالم 
از  و  دمكرات  سوسيال  حزب  از  گابريل  آقاى  آلمان 
كه  مى كند  اعالم  را  تصميم  اين  آن،  راست  جناح 
احزاب  بين  در  پايگاه  اين  بستن  سر  بر  سال هاست 
عضو دولت ائتالفى آلمان كشمكش وجود دارد. بسته 
و  يدكى  لوازم  فروش  با  پايگاه  اين  عجوالنه  شدن 
تكنيكى انرژى هسته اى به ايران مى تواند بى ارتباط 

در  آلمان  فعال  سياسى  نقش  حال  درعين  نباشد. 
اقتصادى  تحريم  از  جلوگيرى  براى  امنيت  شوراى 
در  آلمان  فعال  منافع  به  ربط  بى  نيز  ايران  جدى 
نظر  از  چه  نيست،  ايران  هسته اى  انرژى  ساختن 

اقتصادى و چه از نظر سياسى. 
آلمان در اجالس هاى ديگر شوراى امنيت اين چنان 
صرف  زياد  تالش  ايران  درباره  كه  نيست  فعال 
مى كند و نقش رابط و واسطه شوراى امنيت با  ايران 
را بعهده گرفته است. براى آلمان منافع اقتصادى و 
آلمان  دارد.  وجود  مذاكرات  اين  در  عظيمى  سياسى 
براى اينكه در منطقه جايگاه خود را حفظ كند، تالش 
دارد.  نگاه  منطقه  در  خود  ياران  از  را  ايران  مى كند 
اقتصادى  منافع  حفظ  براى  آلمان  كه  نماند  ناگفته 
خود، تقريبا 7 ميليارد يورو نرخ صادراتش به ايران كه 
برابر با بودجه داخلى كشورش مى باشد، چاره ديگرى 
براى حل بحران داخلى خود ندارد. بايد ايران را براى 

خود حفظ كند.
پارلمان  يعنى  بدهد؛  دست  از  را  ايران  آلمان  اگر 
از  را  عراق  سوى  آن  تا  پاكستان  و  هند  از  اروپا 
دست داده است و دسترسى به آب هاى اقيانوس را 
در اختيار آمريكا گذاشته است. ايران بعنوان منطقه 
سوق الجيشى براى اروپاى مشترک به رهبرى آلمان 
سياسى  و  اقتصادى  اهميت  حائز  بسيار  فرانسه  و 
است. اولين كشور آسيايى كه همسايه اروپاى بزرگ 
ايران  مشترک،  اروپاى  در  تركيه  عضويت  از،  بعد 
و  دارد.  دسترسى  بزرگ  آب هاى  به  ايران  و  است 
و  عراق  مثل  ثروتمندى  كشورهاى  همسايگى  در 
اقتصادى  نفوذ  و  سيطره  تحت  كه  است  افغانستان 
دست نشانده شان  رهبران  توسط  آمريكا،  سياسى  و 
است و اروپاى مشترک چشم طمع به اين ثروت ها 
دارد و از اينكه نقش "مربى و آموزشگرى" را در اين 
كشورها مرتب بعهده داشته باشد، خسته شده است.

جهانى  جنگ  از  بعد  آلمان  تاريخ  در  بار  اولين  براى 
خاورميانه  آب هاى  به  را  نظامى  ناوگان هاى  دوم 
فعال  شركت  از  نشان  حركت  اين  است.  فرستاده 
نظامى آلمان براى حفظ منافع اقتصادى - سياسى 
خود در منطقه خاورميانه دارد. واال جلوگيرى از ورود 
دريايى  ناوگان  احتياج به 4  لبنان  قاچاق! به  اسلحه 
دارد؟ همين اقدام را مى توانست آلمان مثل هميشه از 
طريق آموزش كادرهاى گمرگى و مرزبان ها و انتقال 
مرزبان هاى زبده با دستگاه هاى كنترل مرزى بعهده 
بگيرد. اخيرا هم صحبت از فعاليت نظامى بيشتر در 
افغانستان است كه مى خواهند 2000 سرباز ديگر نيز 

به آن جا منتقل كنند. 

 مسئله "انرژى هسته اى" بر سر چيست ؟
احمدى نژاد در زمانى بر سركار آمد كه اصالح طلبان 

بذرهايى را براى جلوگيرى از"فقدان وحدت ملى" را 
كاشته بودند. اين بذرها با موضوع انرژى هسته اى به 
حاصل نشست، "انرژى هسته اى حق مسلم ماست." 
اپوزيسيون  نماينده  بعنوان  نيز  ملت،  حزب  رئيس 
را  اسالمى  جمهورى  دولت  شعار  ايران  در  رسمى 

تكرار و پشتيبانى مى كند: 
ساكن  انسان هاى  بعنوان  ما  ماست"  مسلم  "...حق 
رژيم   با  تماميت  در  ايران  مردم  بعنوان  ما  ايران، 
اجتماعى "ما"   روانكاوانه  جمهورى اسالمى... مقوله 
عالمت فقدان اتحاد دولت و ملت است. نشانه فقدان 

وحدت ملى".
همسويى  اصالح طلبان،  جمهورى  رئيس  دوران  در 
مردم با يكديگر بعنوان "ملت"، براى منافع خود مردم 
بود، اما اصالح طلبان در دوره دوم رياست جمهورى 
خاتمى نوک تيزخواست عمومى را خطرناک ديدند. 
بويژه وقتى كه سيلى محكمى از دانشجويان خوردند. 
به همين دليل بايد منافع خواست عمومى و نيروى 
متحدانه مردم را برمى گردانند به سمت و سوى منافع 
"ملى"  منافع  پنبه  آن  برتيزى  تماميتش،  در  رژيم 
با  بار  اين  را  مردم  سر  مى خواهند  حاال  و  كشيدند، 
شعار تازه "حق مسلم ماست" ببرند. يعنى با يك تير 
چند نشانه را بزنند. يكم؛ اتحاد ملت و دولت. يعنى 
منتخب!  دولت  عاشق  مردم  و  است  مردم  از  دولت 
با  همسويى  در  را  مردم  متحدانه  نيروى  دوم  خود. 
رژيم مورد سوءاستفاده قراردهد. سوم با اين نيروى 
بى شائبه متحدانه مردم، به جهان نشان دهد كه، در 
ايران ثبات و امنيت وجود دارد و دولت و ملت در هم 
سرمايه گذارى  هرگونه  براى  ايران  و  شده اند.  ادغام 
كشورى امن و با ثبات است. و چهارم، مى تواند نقش 

امنيت منطقه را نيز بعهده بگيرد.
اين بار اول نيست كه مردم ايران دچار بحران "فقدان 
تاريخ  به  كوتاه  اشاره اى  مى شوند.  ملى"  وحدت 
سياسى  اقتصاد  سياه  دوران  اين  از  بسيارى  گذشته، 
دوران  در  مثال  عنوان  به  مى كند.  روشن  ما  بر  را 
حكومت استبدادى رضاخان كه به عنوان سال هاى 
سازندگى ايران تبليغ شده است، استبداد مطلق، فساد 
و دزدى دستگاه حاكمه كه هميشه در پى خود، با فقر 
اقتصادى و ناامنى، و خطر از هم گسيختگى (جدايى 
استان ها) تحريك شده توسط بيگانگان، همراه بوده 

است، وجود داشت. 
با  اسالمى  جمهورى  دوران  در  ايران  كنونى  اوضاع 
دوران رضاخان ميرپنج منطبق است. استبداد مطلق، 
فساد و دزدى، فقر و ناامنى، تحريك ازهم گسيختگى 
توسط بيگانگان، بى ارزشى پول، باالبودن نرخ بهره، 

وام هاى سرسام آور به مردم و ...
شركت نفت انگليس و ايران در آن دوران توانست 

فورا 51 درصد، آن را از آن خود كند. قيمت 

آيا تاريخ دوباره تكرار مى شود؟    احمدى نژاد و ...
پروانه بوكاه  
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نفت، برآورد مخارج توليد ، بازاريابى و فروش 
شركت  همين  كار  حيطه  در  همه  پااليش  و 
شد كه بعد از كسر مخارج، 16 درصد، (سود خالص) 

آن را به ايران مى دادند.
دوران  در  بود،  مطرح  نفت  خان  رضا  دوران  در 

جمهورى اسالمى انرژى اتمى طرح است.
مردم شاهد غارت ثروت كشور بودند و خود در فقر 
احساسات  دليل  همين  به  مى بردند،  بسر  اقتصادى 
شده  شديد  بسيار  مردم  انگليسى  ضد  و  روسى  ضد 
سركوب  حق طلبانه  و  خواهانه  آزادى  مبارزات  بود، 
شده و رهبرانشان را يا كشته و يا به زندان انداخته 
بودند. رعب و وحشت در دل ها خانه نشين شده بود، 
هركسى  دشوار بود،  مبارزه بسيار  مردم براى  تجمع 
فرزندانش  و  خود  روز  و  حال  فكر  به  مى بايست 

باشد. 
و  بود  شده  سركوب  حكومت  توسط  ملى  روحيه 
ابزارى  بايد  پس  مى شد.  احساس  كامال  آن  فقدان 

براى انحراف اذهان عمومى پيدا كرد. 
حكومت  و  امنيت  شوراى  كشمكش هاى  اين  آيا 
چندمليتى  شركت  يك  كردن  درست  براى  ايران، 
سياه  نقشه اى  دوباره  آيا  نيست؟  هسته اى  انرژى 

براى غارت اين سرزمين درپيش نيست؟
اين بار نقش تاريخى به نام احمدى نژاد افتاده است. 
از نظر تاريخچه شخصى و جايگاه طبقاتى احمدى نژاد 
و رضا شاه پهلوى با يكديگر اختالف زيادى ندارند. 
هر دو پله هاى ترقى را تقريبا مثل هم طى كرده اند. 
هر دو از نظامى گرى آغاز به كار كرده اند و هر دو 
زمين  بر  را  ترقى  چكمه هاى  خشونت،  و  توطئه  با 
حاكميت  مطلقه  قدرت  طرفدار  دو  هر  كوبيده اند. 
مى كنند.  نيست  سربه   را  خود  اطرافيان  و   هستند 
تعقيب  را  هدف  يك  جهانى  بورژوازى  براى  دو  هر 
مى كنند؛ در هم شكستن سرمايه گذارى هاى محلى، 
بورژوازى  وحدت  ايجاد  منظور  به  داخلى  و  شهرى 
دو  هر  ايران.  در  سياسى  اقتصاد  شدن  يكدست  و 
نمايندگان  سود،  توليد  امنيت  و  نظم  برقرارى  براى 
كودتاهاى مختلف در ايران هستند. رضاخان كودتاى 
انتخاباتى.  كودتاى  احمدى نژاد  مى كند،  نظامى 
توخالى  اختيارات  از  نمايندگان  مجلس،  دو  هر  در 
كنترل  تا  مى شوند  نظامى  سردار  دو  هر  مى شوند. 
نظامى گرى را در دست داشته باشند. رضاخان سردار 
سپه مى شود و احمدى نژاد با دادن باج هنگفتى  به 
قرارداد  سازى،  خصوصى  مرحله  (در  پاسداران  سپاه 
هنگفتى از شركت هاى نفتى را به سپاه با قيمت نازل 
عملكرد  آنان  سپه  سردار  بصورت  و  واگذاركردند.) 
پيدا مى كند. هر دو از نظاميان مسلح وحشت دارند، 
اهالى  به  نظاميان  از  بسيارى  رضاخان  دوران  در 
كشورمى پيوستند و با خود اسلحه هايشان را مى بردند. 

احمدى نژاد هم همين وحشت را  از پاسداران دارد.
ميان  در  رضاخان  مثل  احمدى نژاد  دليل  همين  به 
تمايز  مرتب  بشكل  دارد،  تناقضاتى  تالش هايشان 
جامعه  اقتصادى  و  سياسى  معلول هاى  و  علت  بين 

حاصل  و  معلول  مى كند.  جابه جا  يا  و  كم رنگ  را 
و  مى كند  سركوب  مرتب  را  اقتصادى  وضعيت 
مى كند  تقويت  را  سياسى  اقتصادى-  وضعيت  علت 
سياسى  و  اقتصادى  خلع  در  پيوسته  را  مردم  و 
را  مردم  معلول  و  علت  جابه جايى  اين  نگه مى دارد. 
و  اقتصادى  مسائل  از  بى حوصله  نهايت  در  و  گيج 
رشد  جامعه  در  بى تفاوتى  فرهنگ  مى كند.  سياسى 
فنجان هاى  در  را  خود  سرنوشت  مردم  و  مى كند 
تلقين  كالم  و  قرآن  فال  ورق هاى  البالى  و  قهوه 
فالگيرهاى شهرى و روستايى پيدا مى كنند.  روحيه  
افزايش مى يابد و  مقابل ناكامى ها  تسليم پذيرى در 
از همه مهمتر نيروى انديشه و اراده مردم در تغيير 
گرفته   ناديده  اقتصادى   – سياسى  عوامل  تعيين  و 
مى شود. مردم گرفتار بازپرداخت بدهى ها و اسير نان 

شب مى شوند.
عنوان  به  دو  هر  ميرپنج  رضا  و  احمدى نژاد 
اقتصاد  و  بازار  سودآورى  واپسگرا  سياست مداران 
خود  سياست  از  اسلحه  با  و  نمايندگى  را  تجارى 

حراست كنند. 
براى  انگليس  فخيمه  حكومت  رضاخان  زمان  در   
حفظ منافع خود در ايران و نفوذ در منطقه به شدت 
متفكرين  بود.  ايران  سياسى  اقتصاد  تثبيت  خواستار 
گسيختگى  ازهم  و  آشفتگى  از  هم  سياسى  رجال  و 
قومى  تضادهاى  اجتماعى و  تفرقه  فقر و  اقتصادى، 
و قبيله اى خواهان يك ثبات "ملى" بودند و موضوع 
وحدت ملى به كرات در مقاالت سياسى و ادبيات به 
چشم مى خورد. انگليسى ها نخبگان و رجال سياسى 
ايران را به همكارى اقتصادى – فنى دعوت كردند 
و قرارداد 1919 را ثبت كردند. قراردادى كه در بين 
مردم قراردادى ننگين شمرده شد و مردم رضاخان را 

نوكر انگليس خطاب مى كردند. 
احمدى نژاد براى حفظ منافع اروپا و ارتباط با آمريكا، 
قول تثبيت اقتصاد سياسى را داده است. و مسئله ملى 
"حق مسلم ماست" را بعنوان ثبات ملى از دهان خود 
زودى  به  مى شنويم.  رسمى اش  اپوزيسيون  و  رژيم 
احمدى نژاد ناچار است پاى قرارداد انرژى هسته اى 
روز  اين  كند.  امضاء   1919 سياه  قرارداد  مثل  را  
برايشان  را  پيش نويس  طرح  نيست،  دور  چندان 

ارسال كرده اند و به افكار عمومى هم نداده اند.
احمدى نژاد نه ضدامپرياليست است و نه ضد بورژوازى. 
در  شجاع  بسيار  را  خود  مى كند  تالش  احمدى نژاد 
اهل  ژست  و  دهد،  نشان  بزرگ  قدرت هاى  مقابل 
بوش  با  است  حاضر  كه  مى گيرد  را  بوش  با  مبارزه 
شركت  مناظره  يك  در  اوست،  خود  قماش  از  كه 
كه،  را  كسانى  ترفندها  اين  با  مى كند  سعى  او  كند، 
دچار گيجى هستند، چه از گرايش راست و چه چپ، 
خزعبالتش  كند.  سياستمدارى!  نوع  اين  طرفدار 
فكرى اش  ساختار  اين  از  نيز  فاشيسم  دوران  درباره 
برخوردار است. اگر در پشت اين ادعا استدالل قوى 
نهفته بود، در جنگ لبنان مى توانست نقشى تاريخى 
شود.  قايم  سوريه  سر  پشت  اينكه  نه  بگيرد،  بعهده 

هم  ها  فلسطنى  از  دفاع  اسالمى  جمهورى  هدف 
كه  هرنيرويى  احمدى نژاد  ساختارفكرى  در  نيست. 
پتانسيل مبارزه دارد، براى زير خاک خوب است و يا 

به تعبير او "خوبان بايد به بهشت بروند"!!.
با  كرد.  صادر  را  سازى  خصوصى  فتواى  خامنه اى   
كشورى  هر  در  بى خانمانى  و  فقر  سازى  خصوصى 
تقويت  نظامى  دستگاه  مى شود،  نهادينه  جهان  در 
مى شود. در حال حاضر طرح هاى رفرم در كشورهاى 
بيكارى  و  فقر  سازى،  خصوصى  درجهت  اروپايى 
در  است،  آورده  بوجود  كشورها  اين  در  را  شديدى 

ايران كه جاى خود دارد. 
رئيس شوراى بانك مركزى اروپا جان كلود تريكت 

در تاريخ 31 آگوست 2006 اعالم كرد:
و  خريد  (نرخ  يورو  اقتصادى  حيطه  فزاينده  "رشد 
فروش در كشورهاى خاورميانه)، باال بردن نرخ بهره 
را در نيمه دوم سال 2006  به 25. 3 درصد عاقالنه 
خواهد بود، و با توجه به تضعيف رشد اقتصادى در 
آمريكا، افزايش آن نه تنها قابل انديشيدن است بلكه 
به  بحران  نرخ  حال  عين  در  نيزهست.  امكان پذير 
دليل  همين  به  يافت.  خواهد  افزايش  درصد   2 تا 
درسال 2007 قيمت نفت و نرخ مواد خام و ماليات 
غيرمستقيم بر كاالها در اروپا از 16 به 19 افزايش 

خواهد يافت. 
جهت  در  احمدى نژاد  طرح هاى  ترتيب  اين  به 
سود  افزايش  و  جهانى  بانك  منافع  و  بيشتر  بهره 
سرمايه هاى جهانى و چند مليتى است. از آن جائيكه 
لزوما  بهره  و  ندارد  وجود  توليد  قيمت  پول،  براى 
به  سرمايه   تقاضاى  و  عرضه  ميزان  به  بستگى 
صورت اعتبارات بستگى دارد و اعتبارات بر تجارت 
پول در سرمايه مولد بهره و سرمايه پولى را گسترش 
مرخصى  نه  و  مى شود  مريض  نه  پول  و  مى دهد، 
مى تواند   ، دارد  احتياج  استراحت  به  نه  و  مى خواهد 
اختيار  در  پول  تجارت  پس  كند.  كار  ساعت   24
سرمايه هاى بزرگ قرار مى گيرد و با پرداخت ذره اى 
ارزش اضافى به كارگران (يعنى دستمزد ناچيز آنان) 
به  جهان  در  كارگران  بيكارى  شود.  بارور  مى تواند، 
جهان  در  پول  تجارت  سياست  است.  دليل  همين 
آينده  در  كه  است  سياستى  خاورميانه،  در  بويژه  و 
پرداخت  خواهد  بازتوليد  و  توليد  به  منطقه  اين  در 
در  افغانستان  و  عراق  از  بعد  فلسطين،  در  (حماس 
جمهورى  سياسى  رهبرى  به  و  ايران  با  همسويى 
اسالمى)، گسترش اعتبارات و وام هاى اين كشورها 
در بانك جهانى با پشتوانه ثروت هايشان و بهره هاى 
بى حساب موجب وابستگى هرچه بيشتر اقتصادى و 

بالطبع سياسى است.
به همين دليل احمدى نژاد ناگزير است كه در پرونده 
انرژى اتمى امضاى قرارداد ننگين ديگرى را  بر مردم 
اپوزيسيون  بزرگ  جرم  اين  در  و  كند  تحميل  ايران 
رسمى رژيم نيز شريك است، تا در اين منطقه شايد 

را  بورژوازى  اخير  دهه  چند  بحران  بتوان 
كمتر كرد.
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تعداد  نظر  از   جهان  سطح  در  كه  كشورى 
معتادين رتبه اول را دارد و بيش از 20 ميليون 
نفردرگير با معضل اعتياد هستند، و 9 ميليون دانش آموز 
 8 فقرمطلق  درجه  زير  جمعيت  و  مدرسه،  از  محروم 
ميليون و جمعيت زير خط فقر 13 ميليون دارد، و بيش 
دارد؟  هسته اى  انرژى  به  نياز  بيكار،  ميليون   10 از 
دالر  ميليارد   40 به  ساالنه اش  واردات  كه  كشورى 
دنيا  در  حوادث  از  ناشى  خسارت  نظر  از  و  مى رسد، 
رتبه اول را دارد و حتى بنزين از كشورهاى ديگر وارد 

مى كند، نياز به انرژى هسته اى دارد؟ 
(آمارهاى فوق از منابع رژيم استخراج شده اند.)

زندگى  ضرورت  ايران  در  هسته اى  انرژى  داشتن  آيا 
ماست"!  مسلم  "حق  حاال   كه  است،  مردم  روزمره 

باشد؟؟؟
آيا داشتن انرژى هسته اى در ايران مشكل بيكارى را 

حل خواهد كرد؟ 
كار  به  ايرانى  فارغ التحصيل هاى  و  متخصصين  آيا 
اعتياد  با  درگير  نفر  ميليون   20 آيا  مى شوند؟  گمارده 
آيا  هستند؟  هسته اى  انرژى  داشتن  مشتاق  كشور  در 
چه  هسته اى  انرژى  از  ناشى  برق  رساندن  امكانات 
پيش بينى  ايران  تمام  به  لوجستيكى  چه  و  تكنيكى 
فقر،  خط  زير  انسان  ميليون   21 آيا  و  شده است؟ 
دست  شرافتمندانه  زندگى  و  و...  مسكن  و  نان  به 
نظر  از  جهان  در  كه  كشورى  آيا  مى كنند؟  پيدا 
مى تواند  دارد،  را  اول  رتبه  حوادث  از  ناشى  خسارت 
كند؟... ضمانت  را  هسته اى  انرژى  از  ناشى  حوادث 

      
    حق مسلم ما نان، مسكن، كار و آزادى است!

      حق مسلم ما زندگى شرافتمندانه است!
     اكتبر 2006

اعالم جرم بين المللى
 عليه سران جمهورى اسالمى ايران

آلبرتو نيسمان، دادستان دولت فدرال آرژانتين، در پى تحقيقاتى يك ساله درباره بمب گذارى بوئنوس 
آيرس، دولت وقت جمهورى اسالمى را به سازمان دادن آن حمله و گروه حزب اهللا را به اجراى آن 

متهم كرده است. 
رئيس  رفسنجانى،  هاشمى  جمله  از  ايران،  اسالمى  جمهورى  وقت  رهبران  بازداشت  خواستار  وى 
جمهورى، على واليتى وزير امور خارجه، على فالحيان، وزير اطالعات، و نيز دو فرمانده سپاه پاسداران، 
دو ديپلمات و رهبران سابق حزب اهللا و كارمندان سابق سفارتخانه ايران در بوئنوس آيرس را صادر 

كرده است.
تصميم صدور حكم توقيف بين المللى براى مقامات حكومت ايران، به عهده «رودولفو كانيكوبا كورال» 

قاضى فدرال آرژانتين است.
نستر كرچنر، رئيس جمهور فعلى آرژانتين، در ماه ژوئيه 2005 رسما اعالم كرد كه بخشى از مسئوليت 
شكست تحقيقات اين پرونده بر عهده دولت آرژانتين بوده است. او، اين واقعيت را ننگى براى كشور 
خود خوانده بود كه هنوز پس از دوازده سال، ماجرايى كه به قربانى شدن 85 نفر منجر گرديد، روشن 
نشده است. از آن زمان دستگاه قضايى آرژانتين، با جديت بيش ترى اين پرونده را پيگيرى كرد كه بر 

مناسبات ديپلماتيك ميان ايران و آرژانتين تاثير سنگينى گذاشته است.
رييس  جمهورى پيشين آرژانتين، در قبال دريافت 10 ميليون دالر رشوه مانع از تحقيقات اين پرونده 

شده بود.
به  را  ايران  اسالمى  جمهورى  سران  رسما  آرژانتين،  فدرال  دولت  دادستان  كه  آن  از  پس  روز  يك 
هم دستى در بمب گذارى سال 1994، متهم كرد، وزارت خارجه ايران، بازگشايى اين پرونده را متاثر از 

اعمال نفوذ «صهيونيست ها» ناميد.
شايان ذكر است كه جمهورى اسالمى، از همان اوايل به قدرت رسيدنش در كنار همه جنايات خود 
عليه بشريت، ترور را نيز پيشه خود كرد. تاكنون صدها نفر از فعالين سياسى و فرهنگى در داخل و خارج 

كشور توسط جوخه هاى مرگ جمهورى اسالمى، ترور شده اند.
دهكردى،  شرفكندى،  قاسملو،  عبدالرحمان  رجوى،  كمانگر، كاظم  صديق  كشاورز،  نمونه غالم  براى 
و  زالزاده  شريف،  پوينده،  و  مختارى  و  كشور  خارج  در  ديگر  ديگر  تن  ده ها  و  فرخزاد  بختيار،  شاپور 
ترور  داخل  در  اسالمى  جمهورى  اطالعات  وزارت  توسط  كه  هستند  كسانى  جمله  از  نيز  فروهرها 

شده اند.
خمينى، بنيان گذار حكومت جمهورى اسالمى، فتواى قتل عام زندانيان سياسى در تابستان سال 1367 
صادر كرد. وى همچنين با صدور فتوايى خواهان قتل سلمان رشدى، نويسنده هندى - انگليسى را 
به دليل نوشتن كتاب «آيات شيطانى» شد. بنابراين، همه سران جمهورى اسالمى، پرونده قطورى در 

صدور و سازمان دهى ترور دارند.
پس از مرگ خمينى، سران جمهورى اسالمى، كميته اى به نام «كميته امور ويژه» تشكيل دادند كه 
اعضاى آن على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى يا نماينده او حجازى؛ على اكبر رفسنجانى، رييس 
جمهورى يا نماينده و پسر او محسن رفسنجانى؛ على اكبر واليتى؛ وزير امور خارجه؛ فالحيان، وزير 
اطالعات؛ محمد ريشهرى، رييس دستگاه امنيتى و اطالعاتى و معتمد نزديك رهبر؛ محسن رضايى، 
نيروى  فرمانده  الهى،  سيف  رضا  نگهبان،  شوراى  اعضاى  از  يكى  خزعلى،  پاسداران؛  سپاه  فرمانده 
انتظامى. اين كميته، از جمله احكام ترورهاى خارج كشور را صادر مى كرد. اين كميته از جمله ترور 
رستوران ميكونوس را در برلين را صادر كرد كه در اين حمله تروريستى، شرفكندى، دهكردى، اردالن 
تروريست هاى  ميكونوس، دهم آوريل 1997 اعالم شد.  عبدلى به قتل رسيده بودند. حكم دادگاه  و 
جمهورى اسالمى، دارابى و راحيل به حبس ابد، امين به 11 سال و عطريس به 5 سال و سه ماه زندان، 

به دليل قتل اين چهار نفر محكوم شدند.
داشت.  عضويت  پاسداران  سپاه  مرزى  برون  بخش  در  ايران،  اسالمى  جمهورى  رييس  احمدى نژاد، 
همچنين گفته شده است در ترور قاسملو و همراهان وى در اتريش، اگر تيم اول موفق نمى شد تيم دوم 
وارد عمل مى شد كه مسئوليت تيم دوم به عهده احمدى نژاد بوده است. بنابراين، جمهورى اسالمى، 

حكومت رعب و وحشت و ترور و زندان و اعدام و سنگسار است. 

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له 

ديدن كنيد.
سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كومه له

www.cpiran.org

www.komala.tv

www.komalah.org
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بهرام رحمانى

برقرارى  براى  زنان  مبارزه  از  قرن  يك  به  نزديك 
آزادى و برابرى بين زن و مرد مى گذرد. در بسيارى 
از كشورها اگر مسائل زنان به طور كامل در جامعه 
جامعه  بر  حاكم  قوانين  حداقل  اما  است،  نشده  حل 
حقوق زن و مرد را به طور برابر به رسميت شناخته 
است. اما در كشورهاى عقب مانده و در حال توسعه 
و به ويژه در كشورهايى نظير ايران كه حكومت ها 
قوانين اسالمى 1400 سال پيش را بر جامعه حاكم 
كرده اند، نابرابرى و تبعيض بين زن و مرد و ستم بر 
زنان بعد از يك قرن مبارزه و تالش نه تنها كاهش 
گرايش  رشد  با  زن ستيز  قوانين  زير  در  بلكه  نيافته، 
ارتجاعى اسالمى و مردساالرى، شرايط زندگى زنان 

سخت تر نيز شده است. 
به  سرمايه داران  صنعت،  رشد  و  صنعتى  انقالب  با 
دنبال نيروى كار ارزان تر، كودكان و زنان بيش ترى 
به  پاى  پا  زنان  كشاندند.  مزدى  كار  بازار  به  را 
مشغول  مزارع  و  كارگاه ها  و  كارخانه ها  در  مردان 
و  اقتصادى  ساختار هاى  دليل  به  اما  شدند،  كار  به 
مى گردد.  پرداخت  آن ها  به  كم ترى  مزد  اجتماعى 
زيادى  زنان  اقتصادى  رونق  دوران  در  سرمايه داران 
بحران  كه  اين  محض  به  اما  مى كنند  استخدام  را 
دسته  اولين  مى شود،  نمايان  اقتصادى  ركود  و 
كارگران اخراجى را زنان تشكيل مى دهند. از اين رو، 
سرمايه داران آگاهانه با تفرقه انداختن ميان كارگران 
زن و مرد در بيش تر مواقع آن ها را به عنوان رقيب 
كارى و اقتصادى معرفى كرده و در مقابل هم قرار 
مى دهند تا از اين طريق نيز دستمزدها را كه نقش 
و  كارگر  زندگى  و  زيست  با  سرنوشت سازى  بسيار 

خانواده اش دارد، در سطح پايين ترى نگاه دارند.
ماركس، به درستى مى گفت سرمايه دارى براى آن 
كه نگذارد كارگران توان مطالبه دستمزدى باالتر و 
شرايط كارى بهتر را پيدا كنند از يك ارتش ذخيره 
كار بهره مى گيرد. هر وقت تقاضا براى نيروى كار 
را  دستمزدها  رفتن  باال  احتمال  كه  بود  زياد  آن قدر 
روى  ذخيره  ارتش  اين  به  كارفرماها  مى آورد  پيش 
مى آورند تا كارگران تازه نفسى را وارد بازار كار كنند 
بايستند.  موجود  كارگران  مطالبات  همه  مقابل  در  و 
نيروى  اين  كار  كودكان  و  زنان  و  بيكار  كارگران 

دخيره را تشكيل مى دهند. 
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 1980، زنان 
نصف جمعيت جهان را تشكيل مى داد و با اين كه 
دو سوم ساعت هاى كارى جهان را انجام مى دهند 
و  مى آورند  دست  به  را  جهانى  درآمد  درصد   1/1
كم تر از 1/1 درصد دارايى جهان را دارا هستند. زنان 
پرداخت  كم ترى  دستمزد  كه  شغلى  بخش هاى  در 
مى شود بيشتر حضور دارند و متوسط حقوق زنان در 
رده هاى شغلى يكسان خيلى پايين تر از مردان است. 

كرده اند  اعالم  كار  بين المللى  سازمان  كارشناسان 
آمار زنان كارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش است 
و تنها در 15 سال اخير در حدود 50 درصد زنان در 
اين  كه  شده اند  كار  بازار  جذب  مختلف  كشورهاى 
وضعيت در كشورهاى در حال توسعه بيشتر مشاهده 
مى شود. براساس گروه بندى اين سازمان، زنان كارگر 
در بخش هاى مختلف چون كارخانه هاى الكترونيك، 
بيمارستان ها،  شيميايى،  غذايى،  محصوالت  توليد 
و  كشاورزى  صنايع  بازرگانى،  هتل ها،  بانك ها، 
شاغل  زنان  هستند.  كار  به  مشغول  دستى  صنايع 
سالمتى  ريسك  بيش ترين  با  كشاورزى،  بخش  در 
روبرو هستند. زنان كشاورز با بيش ترين آمار بيمارى 
زنان  جمعيت  مواجهند.  آن  از  ناشى  مشكالت  و 
را  دنيا  سراسر  كشاورزان  جمعيت  از  نيمى  كشاورز 
شامل مى شود. بسيارى از آن ها مجبورند ساعت هاى 
مداوم بدون استراحت در هر نوع شرايط آب و هوايى 
كار كنند. اين گروه از زنان مرخصى ندارند و حقوق 

بسيار اندک به آن ها پرداخت مى شود.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى اين مركز، 
جمعيت ايران در سال  84 به  68 ميليون و  467 هزار 
و  413 نفر رسيد كه از اين تعداد  34 ميليون و  801 
هزار و  603 نفر مرد و  33 ميليون و  665 هزار  810 
نفر زن بوده است. اما با اين وجود اشتغال زنان در 

بازار كار، بسيار پايين است.
در ايران، كارگران شديدا مورد استثمار قرار مى گيرند 
به  نسبت  زن  كارگران  وضعيت  ميان  اين  در  كه 

كارگران مرد بسيار وخيم تر است.
بيش از هفتاد درصد مردم ايران، با فقر و بحران هاى 
ديگر،  سوى  از  هستند.  مواجه  مختلفى  اجتماعى 
به  را  مردم  جان  سركوب  و  سانسور  و  اختناق 
ارگان هاى  شرايطى،  چنين  در  است.  رسانده  لبشان 
سيستماتيك  طور  به  اسالمى،  جمهورى  سركوبگر 
دختران و زنان را سركوب مى كنند. در خيابان ها به 
بهانه «بدحجانى» با بى شرمى آن ها را مورد اهانت 
و آزار و اذيت قرار مى دهند. هر سال براى به بيش 
از صد هزار زن پرونده «بدحجابى» درست مى كنند. 
اخيرا نيز مجلس جمهورى اسالمى، طرح به اصطالح 
«ساماندهى مد و لباس» را تصويب و دستگاه هاى 
خود  كارمندان  براى  است  كرده  موظف  را  دولتى 
ايرانى  الگوهاى  با  منطبق  لباس هاى  تهيه  امكان 
طرح،  اين  اصلى  هدف  كنند.  فراهم  را  اسالمى   -

اسارت هر چه بيش تر زنان است. 
در  بيش تر  دخالت  تنها  نه  واقعيت  در  طرح  اين 
خصوصى ترين امر ابتدايى زنان، يعنى تعيين مدل و 
رنگ لباس آن ها است، بلكه اساسا هدف اصلى اين 
طرح، توهين و تحقير و سركوب هر چه بيش تر زنان 

را به دنبال دارد. 

در اين 28 سال حاكميت جمهورى اسالمى، كنترل 
پليسى و اسارت زنان، يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
آن  سركوب  ارگان هاى  و  اسالمى  جمهورى  سران 
بوده است. اگر سران اين حكومت، كمى هم درباره 
مسايل ديگر اجتماعى و رفاه مردم، از جمله به عرصه 
بيكارى و اشتغال اين قدر حساسيت نشان مى دادند 
يك «بمب  به  را  بيكارى  عظيم  معضل  امروز  شايد 

ساعتى» در حال انفجار تشبيه نمى كردند.
الزم به يادآورى است كه جمهورى اسالمى ايران، 
قدرت  به  اول  روزهاى  همان  از   ،1357 سال  در 
رسيدنش، با سركوب وحشيانه دستاوردهاى انقالب، 
از جمله با اتخاذ غيرانسانى ترين سياست ها سركوب 
اجبارى  اسالمى  حجاب  نيز  را  زنان  سيستماتيك 
كتاب هاى  در  ويژه  به  ضدزن  تفكر  زيرا  كرد.  آغاز 
آسمانى و اظهارنظرها و نوشته هاى روحانيون سابقه 
طوالنى و ريشه تاريخى دارد. بنابراين، حجاب، قبل 
از يك پوشش يك اونيفورم رسمى مذهبى مانند عبا 
جمهورى  و عمامه و سنبل اسارت زن در حاكميت 

اسالمى است.
بيكارى زنان

نرخ هاى  باالترين  از  يكى  ايران،  در  بيكارى  نرخ 
بيكارى در جهان است. بخش عمده بيكاران مربوط 
به جوانان است كه ناشى از تغيير ساختار سنى جمعيت 
است. مشكل بيكارى يكى از مشكالت اصلى جامعه 

ايران در شرايط كنونى است. 
ورود جمعيت جوان به بازار كار ايران در سنين 15 
تا 29 سالگى است. تخمين زده مى شود كه جمعيت 
هم چنان   ،1390 سال  تا  ايران  در  سنى  گروه  اين 
برنامه ريزى  كه  حالى  در  بود.  خواهد  افزايش  به  رو 
جمهورى اسالمى براى اشتغال هيچ تناسبى با نيروى 
كار تازه ندارد و هر سال بر تعداد بيكاران نيروى كار 
حتى  مى شود.  افزوده  كشور  كرده  تحصيل  و  جوان 
بسيارى از جوانان، اميد خود را براى پيدا كردن كار 

در حاكميت جمهورى اسالمى از دست داده اند. 
در اين ميان بيكارى زنان، ابعاد وسيعى دارد و بحران 
براساس  مى دهد.  نشان  را  ايران  سراسر  در  بيكارى 
آمارهاى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار 
و داراى تحصيالت عالى يا متوسط در جوامع شهرى 
و روستايى نشان مى دهد، 88/7 درصد نرخ بيكارى 
در شهرها و 59/4 درصد نرخ بيكارى در روستاها از 
طى  است.  متوسط  يا  عالى  تحصيالت  با  زنانى  آن 
داراى  زنان  بيكارى  نرخ  تا1380   1376 سال هاى 

تحصيالت عالى 4 برابر شده و اين رقم در 
حال افزايش است.

موقعيت زنان كارگر در ايران!
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در سال 1375، 71 درصد بيكاران زير سى سال سن 
داشتند كه اين نسبت در سال 1382 به 82 درصد 
ساله   29 تا   15 مردان  بيكارى  نرخ  يافت.  افزايش 
در دوره 1375 تا  1382 با 5 درصد افزايش از 14 
درصد به 19 درصد رسيد. نرخ بيكارى زنان در همين 
گروه سنى با 16 درصد افزايش از 21 درصد به 37 
درصد رسيد، در نتيجه هم نرخ بيكارى باال رفت و 
هم فاصله ميان نرخ بيكارى زنان و مردان به شدت 

افزايش پيدا كرد.
و  شهرى  جوامع  در  زنان  فعاليت  عمده  بخش هاى 
عمدتا  منسوجات  توليد  كشاورزى،  شامل  روستايى، 
بهداشت  آموزش،  قالى بافى،  و  دوزندگى  بخش  در 
حاكى  موجود  آمارهاى  است.  اجتماعى  مددكارى  و 
بخش  در  شاغل  زنان  درصد  كه 28/3  است  آن  از 
توليد منسوجات، 26 درصد در بخش آموزش، 16/6 
درصد در بخش كشاورزى و 6/7 درصد نيز در بخش 
بهداشت و مددكارى اجتماعى به كار مشغول هستند. 
در حالى  كه فقط 2/3 درصد از زنان در ساير بخش ها 
گروه هاى  مشاغل  درصد   16 مردان  دارند.  فعاليت 
در  مانده،  باقى  درصد   84 و  كرده  اشغال  را  مذكور 
ساير بخش ها فعاليت مى كنند. نرخ بيكارى زنان در 
مردان  بيكارى  نرخ  از  كم تر   ،1355 سال  تا  ايران 
بوده است. ولى بعد از آن نرخ بيكارى مردان از زنان 
زيادتر  فاصله  اين  اخير  سال هاى  در  و  شده  كم تر 
شده است. در حال حاضر نرخ بيكارى زنان تحصيل 
كرده در جامعه ايران، در حال افزايش است.  (بيكارى 
 و اشتغال زنان، هنگامه عليقلى ، تارنماى فرهنگ و 

پژوهش)
بنا به اظهار مهرى سويزى، عضو شوراى فرهنگى، 
پرورش  و  آموزش  وزير  مشاور  و  بانوان  اجتماعى 
 500 و  ميليون   12 از  «بيش  اسالمى،  جمهورى 
زنان  به  دارند.»  وجود  كشور  در  خانه دار  زن  هزار 
خانه دار، در مقابل كارهاى سخت خانگى با ساعات 
و  نمى گردد  پرداخت  دستمزدى  هيچ  طوالنى  كار 
هيچ گونه بيمه اى نيز به آن ها تعلق نمى گيرد. تالش 
زنان  به  بيكارى  بيمه  يا  و  دستمزد  پرداخت  براى 
نسبى  استقالل  به  مى تواند  حكومت  توسط  خانه دار 

آن ها يارى رساند.
هزار   200 و  ميليون  يك  حاضر  حال  در  همچنين 
دارد.  وجود  ايران  سراسر  در  خانوار  سرپرست  زن 
دلخراش  و  بحرانى  خانوار  سرپرست  زنان  وضعيت 
است. آن ها، با كمك بسيار ناچيز بنيادها زندگى خود 
و فرزندانشان را در ميان دريايى از درد و رنج و اندوه 
مى گذرانند و آسيب پذيرترين اقشار جامعه محسوب 

مى شوند.
در سال 1357 تعداد كارمندان دولتى، 550 هزار نفر 
بود كه اين تعداد در سال 1382 به 3/2 ميليون نفر 
تعداد  اما  برابر،  دو  جمعيت  كل  مدت  اين  در  رسيد. 
كارمندان دولت 6 برابر شده  است. اين مسئله، قبل 
حضور  بوروكراتيك،  سيستم  گستردگى  چيز  هر  از 
نيروهاى غيرفعال و ناكارآمد در دستگاه هاى عريض 

زنان  تعداد  مى گذارد.  نمايش  به  را  دولتى  طويل  و 
است.  اندک  بسيار  دولت،  كارمندان  ميان  در  شاغل 
عالوه بر آن، به اين مسايل بايد قوانين عقب مانده و 
خرافى مذهبى و سركوب هاى شديد سياسى و اختناق 
و سانسور را نيز افزود. كليه قوانين جمهورى اسالمى 
بر عليه جنبش هاى اجتماعى چون جنبش كارگرى، 
جنبش زنان، جنبش دانشجويى و جنبش هاى مردم 
اين  است.  برابرى طلب  و  حق طلب  و  ستم  تحت 
قوانين در عرصه زنان، چهره بسيار هولناكى از خود 
سيستماتيك  سركوب  خدمت  در  و  مى دهد  نشان 
زنان و تقويت مردساالرى قرار مى گيرد. در قوانين 
جمهورى اسالمى، كم ترين حمايتى از حقوق انسانى 
از  غير  زنان  نمى خورد.  چشم  به  زنان  اجتماعى  و 
كارهاى طاقت فرساى خانگى بدون اجر و مزد، اگر 
كار  يك  ازاء  در  باشند  داشته  بيرون  در  هم  كارى 
برابر، دستمزد بسيار كم ترى نسبت به همكار مرد به 
او پرداخت مى شود. در اخراج سازى ها، نخست زنان 

را اخراج مى كنند.
قراردادهاى سنگين موقت كار و عدم پاسخ گويى به 
خواست ها و مطالبات كارگران، به ويژه كارگران زن، 
عدم نتاسب نيروى كار جديد با ايجاد اشتغال توسط 
دولت، همگى دست به دست هم داده و زندگى بسيار 
سخت و دشوارى را براى زنان كارگر و خانه دار به 

بار آورده است.
آسيب هاى اجتماعى زنان

اجتماعى  سركوب هاى  فرهنگى،  اقتصادى،  فقر 
سبب  ديگر  عوامل  و  نااميدى  و  ياس  خانوادگى،  و 
اعتياد  دام  به  زنان  درصد  ده  حدود  كه  است  شده 
زنان  براى  خطرناكى  و  باال  رقم  اين  شوند.  كشيده 
است. تعداد زيادى دختر و زن از سر فقر و ناچارى به 
زنان  ميان  در  خودكشى  شده اند.  كشيده  تن فروشى 

بسيار تكان دهنده است
ايران  در  تن فروشى  ميزان  از  واقعى  و  رسمى  آمار 
وجود ندارد. اما مسلم است كه تن فروشى آسيب هاى 
قربانى  تن فروش،  يك  مى كند.  وارد  زنان  به  جدى 
نابرابرى   زورگويى،  اقتصادى،  بى حقوق هاى  تمامى 
و  عملكردها  اول  وهله  در  كه  است  زشتى هايى  و 
اصلى آن  عامل  اسالمى،  جمهورى  قوانين زن ستيز 

است. 
در  كه  زنانى  درصد   75 جهانى،  آمارهاى  طبق 
به  بارها  تصميم  مى كنند،  تن فروشى  خيابان ها 
خودكشى گرفته اند و 15 درصد آن ها در اقدام به اين 
تصميم موفق شده اند. فحشاء، براى باندهاى مافيايى 

بورژوازى، تجارتى سودآور است. 
بهزيستى  سازمان  اجتماعى  امور  مديركل  گفته  به 
مقايسه  در  ايران  در  فحشا  سن  اسالمى،  جمهورى 
با دو دهه گذشته كاهش بسيارى يافته  است. درصد 
از  فرار  هفته  نخستين  در  فرارى  دختران  از  بااليى 
قاچاق  مى گيرند.  قرار  جنسى  تجاوز  مورد  خانه 
خليج  حوزه  عربى  شيخ نشين هاى  به  ايرانى  دختران 
انعكاس  رسانه ها  برخى  در  نيز  پاكستان  و  فارس 
كارشناسى  دانشجوى  مقدم،  محبوبه  است.  يافته 
در  تحقيقى  در  زنان  مطالبات  پژوهشگرى  ارشد 
همسايه  كشورهاى  در  ايرانى  دختران  فروش  مورد 
ايرانى  ساله  تا 25  دختر 16  روزانه 54  است:  گفته 
دختران  تعداد  مى شوند.  فروش  و  خريد  كراچى  در 
فرارى در كشور دست كم به 300 هزار نفر مى رسد. 
بار  نخستين  براى  كه  دختران  درصد   86 به  قريب 
فرار مى كنند مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گيرند. 
نداشتن  محروميت،  و  فقر  علت  به  زنان  از  شمارى 
سرپرست و نبود مراقبت هاى خانوادگى، نابرابرى، و 
تامين  براى  تن فروشى  به  اجتماعى  ناهنجارى هاى 
زندگى روى مى آورند. زنى كه به تن فروشى كشيده 
مى شود، همواره امنيت جانى او در معرض خطر قرار 

مى گيرد.
 1357 انقالب  اوايل  در  كه  است  يادآورى  به  الزم 
جمشيد  و  شهرنو  محله هاى  تخريب  ايران،  مردم 
توسط  محروم،  زنان  اين  از  تعدادى  سوزاندن  و 
اقدامى  اسالمى،  جمهورى  حزب الهى  قداره بندان 
تنها  نه  اقداماتى  چنين  بود.  غيرانسانى  و  وحشيانه 
شود،  كم  اجتماعى  آسيب  و  معضل  اين  نشد  باعث 
اسالمى،  جمهورى  رسمى  مقامات  اقرار  به  بنا  بلكه 
پس از گذشت نزديك به سه دهه، سن تن فروشى به 
13 سال رسيده  است. يكى از نمايندگان زن مجلس 
هفتم جمهورى اسالمى، راه حل اين معضل اجتماعى 
را اعدام تعدادى از آن ها دانسته تا درس عبرتى براى 
به  وابسته  باندهاى  سال ها،  اين  در  باشد.  ديگران 
با  منكر،  از  نهى  و  معروف  به  امر  و  سپاه  و  بسيج 
استناد به قوانين اسالمى و يا با فتواى آيت اهللا هاى 
ريز و درشت، اقدام به ربودن و كشتن زنان تن فروش 

و خيابانى چون سعيد حنايى كرده اند.
فقر  اقتصادى،  محروميت  و  فقر  خانوادگى،  عوامل 
به  توجه  عدم  نابرابرى،  و  تبعيض  طالق،  فرهنگى، 
نيازهاى عاطفى نوجوانان، سركوب هاى سيستماتيك 
دولتى، اعتياد، بيكارى، و فقدان سازمان هاى حمايت 
جمله  از  تن فروش،  و  آسيب ديده  و  خيابانى  زنان  از 
تن فروشى  گسترش  و  رشد  در  كه  هستند  عواملى 
نقش دارند. زنان تن فروش، همواره در معرض آزار 
و اذيت و انواع بيمارى ها قرار دارند. بنابراين، براى 
چيز  هر  از  قبل  اجتماعى،  بزرگ  مشكل  اين  حل 
سياسى،  اقتصادى،  عوامل  همه  كه  است  ضرورى 
از  مهم تر  برد.  بين  از  را  آن  فرهنگى  و  اجتماعى 
بين  از  نشده  ياد  عوامل  كه  مادام  تن فروشى،  همه 

زيرا  شود.  محسوب  جرم  نبايد  است  نرفته 
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تن فروش، چه زن و چه مرد، جانى نيست، 
بلكه قربانى مناسبات جارى جامعه و زائيده 
فقر و محروميت و نتيجه سركوب هاى دولتى 

و خانوادگى است. 
ازدواج در سنين كودكى

قوانين جمهورى اسالمى و توضيح المسائل آيت اهللا ها 
سبب شده است كه كودكان در سنين كوچك شوهر 
براى  دختر  كودكان  ازدواج  الگوى  شوند.  داده 
است.  اسالم  پيغمبر  محمد  الگوى  همان  روحانيون 
محمد، عايشه را در هفت سالگى به عقد خود درآورد 
و در سن هشت و نيم و يا نه سالگى با او همبستر 
اين  از  داشت.  سال   55 حدود  او  كه  حالى  در  شد، 
ساله   9 دختران  براى  حتى  اسالمى،  جمهورى  رو، 
مدارس كشور، جشن تكليف برگزار كرده و به آن ها 
مى گويند شما ديگر بالغ شده ايد  و مى توانيد ازدواج 

كنيد، بنابراين، بايد قوانين را رعايت كنيد.
اسالمى،  مجازات  جديد  قانون   ،1370 سال  در 
تصويب شد كه بر طبق آن، سن مسئوليت كيفرى 
نيم)  و  سال  قمرى (هشت  تمام  سال  نه  دختر  براى 
بدين  شد.  تعيين  قمرى  تمام  سال  پسر 15  براى  و 
ترتيب، اگر دختر هشت و ساله و نيم مرتكب عمل 
خالفى گردد، قانونا مجرم شناخته مى شود، در حالى 
كه همين دختر تا سن 18 سالگى، بدون اجازه پدر 

حق سفر به خارج كشور را ندارد. 
نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران، نشان مى دهد 
كه بيش از20 درصد دختران، از 7/7 درصد در شهر 
و  سيستان  روستايى  مناطق  در  درصد  تا 40  تهران 
كرده اند؛  ازدواج  سالگى  سن 18  از  قبل  بلوچستان، 
به طورى كه ازدواج زودهنگام مهم ترين عامل ترک 
تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است. از سوى 
ديگر ازدواج زودهنگام باعث افزايش ميزان بارورى 
مى شود. عالوه بر اين، خشونت خانگى و جنسى عليه 
جدايى  و  طالق  احتمال  و  رايج تر  نوجوان  همسران 
محققان،  گفته  به  است.  بيش تر  نيز  آن ها  بين  در 
ازدواج زودهنگام حتى بر روى بچه هايى كه حاصل 

اين ازدواج ها هستند نيز تاثير منفى مى گذارد.
مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران، در خصوص 
به  نيز  كشور  كل  در  ازدواج  و  طالق  رشد  مقايسه 
مقايسه  در  ازدواج ها  كه  حالى  در  است،  گفته  ايسنا 
سال هاى 83 و 84 كل كشور 8/8 درصد رشد نشان 
 14 مدت  همين  در  ثبت  شده  طالق هاى  مى دهد، 
درصد رشد داشته است كه رقمى بسيار تامل برانگيز 

است.
همچنين فريد براتى، رييس ستاد ساماندهى بيماران 
درصد   21 كه  است  گفته  بهزيستى  مزمن  روانى 
به  هستند.  دچار  روانى  بيمارى  هاى  به  جامعه  افراد 
گفته وى، ميزان ابتالى زنان به   بيمارى  هاى روانى 
از  درصد   25/9 است.  شده  گزارش  مردان  برابر  دو 
مبتاليان به بيمارى  هاى روانى را زنان و 14/9 درصد 
را مردان تشكيل مى  دهند. اين آمار نشان مى دهد كه 
زنان ايران، در حد غيرقابل تحملى زير فشار سركوب 

دولتى و خانوادگى قرار دارند.
باال  ايران،  در  ازدواج  سن  كه  اين  وجود  با  اكنون 
دختران،  ازدواج   درصد   20 از  بيش  اما  است،  رفته 
كه  است  اجتماعى  معضل  يك  سالگى   18 از  قبل 
عوامل اصلى آن را بايد در فقر اقتصادى و فرهنگى، 
مناسبات  و  روابط  در  كهنه  و  پوسيده  سنت هاى 
خانوادگى، سركوب عواطف دوران كودكى و جوانى، 
اسالمى  جمهورى  قوانين  و  تبليغات  در  ويژه  به  و 

مورد بررسى قرار داد.
جمع بندى

در سال هاى اول بعد از انقالب 1357 مردم ايران، 
كارگرى،  شوراهاى  ويژه  به  كارگرى  تشكل هاى 
مطالبه «مزد برابر در ازاء كار برابر براى زن و مرد 
كارگر» را در ليست خواست هايشان قرار داده بودند. 
زنان،  سركوب  و  انقالب  دستاوردهاى  به  يورش 
دانش جويان، مردم تحت ستم و كارگران سبب شد 
كارگران،  ديگر  مطالبه  ده ها  مانند  مطالبه  اين  كه 

هم چنان مطرح و مسئله روز باشد. 
اكثريت  واقعى  و  عينى  مشكالت  و  رنج ها  و  دردها 
زنان، متعلق به زنان كارگران و خانه دار و فقير است. 
نابرابرى  رفع  زنان،  خانگى  بردگى  رفع  رو،  اين  از 
معضالت  و  مشكالت  رفع  مرد،  و  زن  بين  دستمزد 
كارگرى  جنبش  مستقيم  امر  زنان،  معنوى  و  مادى 
كه  است  ضرورى  همچنين  است.  زنان  جنبش  و 
ويژه  اجتماعى به  ديگر  جنبش هاى  زنان، با  جنبش 
جنبش كارگرى پيوند بخورد و رابطه تنگاتنگى داشته 
تمامى  در  مرد،  و  زن  برابرى  مسئله  واقع  در  باشد. 
فرهنگى  اجتماعى،  سياسى،  اقتصادى،  عرصه هاى 
كمونيستى  كارگرى  جنبش  مستقيم  امر  حقوقى،  و 

است و تاريخا هم چنين بود.
تاكنون مبارزه زنان و مردان سوسياليست و آزادى خواه 
و برابرى طلب، طرح هاى ضدزن جمهورى اسالمى 
را تا حدودى نقش بر آب كرده  است؛ به ويژه زنان 
اعتراضات  و  جلسات  مقاالت،  اشعار،  داستان ها،  در 
خيابانى خود همواره بر برابرى ضد و مرد تاكيد دارند 
تا جايى كه هشت مارس روز جهانى زنان را كه ريشه 
در مبارزه زنان كارگر و جنبش كارگرى كمونيستى 
دارد را به طور علنى برگزار مى كنند. برگزارى هشت 
بسيار  وقايع  ايران،  در  مه  ماه  اول  همچنين  مارس، 
مهمى هستند و پايه هاى قوانين اسالمى و حكومت 
جمهورى اسالمى را لرزانده اند. زيرا قرار بود الگوى 
زن ايرانى، فاطمه زهرا باشد، اما الگوى زن ايرانى، 
كالرازتكين، رزا لوكزامبورگ، كولنتاى و غيره است.

هر  است.  جهان شمول  حقوقى  زنان،  حقوق  اساسا 
و  حقوق  و  انسان  موجوديت  و  حرمت  از  كه  كسى 
رفع  رشد  جهت  در  بايد  مى كند،  دفاع  آزادى هايش 
ستم تبعيض جنسى و برابرى زن و مرد تالش كند.

مى نويسد:  خويش  خانواده  منشا  كتاب  در  انگلس، 
«اولين ستم طبقاتى مقارن است با ستم جنس مذكر 
بر مونث.»  در واقع رفع هرگونه ستم جنسى در گرو 
رفع ستم طبقاتى است و بين رفع ستم جنسى و ستم 

طبقاتى رابطه تنگاتنگ و متقابلى وجود دارد.
مسلما، مبارزه براى بهبود شرايط زنان و رفع تبعيض 
باشد،  محدود  زنان  به  نبايد  آن ها،  از  نابرابرى  و 
برابرى طلب  و  آزادى خواه  مردان  و  زنان  بايد  بلكه 
دوش به دوش هم اين مبارزه را در سطح اجتماعى 
سازمان دهى و پيش ببرند. از اين رو الزم است اشاره 
شود كه گرايش فمينيسم ليبرالى، با تفرقه انداختن 
در اين جنبش و عمده كردن تضاد زنان عليه مردان، 
منجر به انحراف اذهان زنان كارگر در مورد ريشه هاى 

اصلى ستم كشى زنان خواهد شد.
توليد  شيوه  در  زنان  انقياد  ريشه  ترتيب،  بدين 
كه  نيست  معنى  اين  به  اين  اما  است،  سرمايه دارى 
مبارزه براى بهبود موقعيت زنان، به بعد از سرنگونى 
بورژوازى موكول گردد، بلكه هم اكنون نيز بايد براى 
سرمايه دارى  به  زنان  مطالبات  و  خواست ها  تحميل 
و  پيگير  مبارزه  به  دست  سرمايه  حامى  حكومت  و 
جمهورى  به  زنان  مطالبات  درجه  هر  زد.  دايمى 
فضاى  نيز  درجه  همان  به  شود،  تحميل  اسالمى 
اساسا  شد.  خواهد  بازتر  جامعه  اجتماعى  و  سياسى 
مهم تر از همه مبارزه براى رهايى زن، جدا از مبارزه 
طبقاتى نيست. در عين حال مى دانيم كه ريشه همه 
خشكيده  هنگامى  زنان،  بى حقوقى  و  ستم  اشكال 
انقالب  با  سرمايه دارى  سيستم  كه  شد  خواهد 
اجتماعى طبقاتى سرنگون گردد و با لغو كار مزدى و 
مالكيت خصوصى، يك جامعه اشتراكى آزاد، برابر و 

انسانى برقرار گردد.
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فرشيدشكرى

ضرورت ايجاد
  تشكل هاى مستقل
 كارگرى در ايران
از  خارج  و  داخل  كارگرى  كوشندگان  سال هاست 
كشور، تالش  بى وقفه اى را جهت دستيابى كارگران 
به  تشكل هاى مستقل و سراسرى خود آغاز كرده اند. 
اين حركت اساسا كوششى همه جانبه به منظور فائق 
ضعف  نقاط  عمده ترين  از  يكى   بر  غلبه  و  آمدن 
آنهم  تقالئى  چنين  است.  ايران  كارگرى  جنبش  
تحت شرايطى كه سركوب  و اختناق سياسى فضاى 
تنفس  كشيدن را  از جامعه سلب نموده بسيار گرانبها 

و قابل تقدير مي باشد. 
خستگى ناپذير  فعاليت هاى  اين  نيست  ترديدى 
كميته  پيگيرى،  كميته  در  علنى  فعالين  جانب  از 
اتحاد  كارگرى،  هاى  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى 
كميته هاى كارگرى و ... نيز فعالين خارج از كشور 

در آينده اى نه چندان دور به بار خواهد نشست. 
ساخت  روشن  بايستى  فعاليت  اين  با  توأم  معهذا   
مطالبات  كل  به  پاسخگوئى  توانائى  تشكل  كدام 
طبقه كارگر را دارد و يا بعبارت بهتر مختصات يك 
تشكل واقعى چيست؟ غرض  از طرح اين پرسش  به 
هيچ وجه جدل بر سر يك شكل خاص  از سازمانيابى 
كارگران  فقط  چون  نيست،  آن  ديگر  اشكال  رد  و  
تجربه  «هرچند  تشكل اند.  نوع  انتخاب  به  مخير 
نشان داده كه شكل شورائى آن بدليل حاكميت اراده 
جمعى كارگران كارآمدترين و بى بديل ترين شكل 
سازمانيابي استـ». مقصود از پيش  كشيدن سئوال فوق 
اصوال بيان محتوا و سپس  تأكيد بر متشكل شدن در 
قرار  كارگران  طبقاتى  منافع  درخدمت  نهاديست كه 
دارد  و نه سپرى براى پاسدارى كردن و حراست از 
ايجاد  هدف  به  ابزارى  يا  و  دار  سرمايه  طبقه  منافع 

موازنه و تعادل ميان كارگران و كارفرمايان.
 در چنين هنگامه اى وقتى مشاهده مي كنيم كارگران 
نبايد  هستند،  تشكل يابى  فكر  در  مجدانه  ايران 
گذاشت گرايشات بورژوازى و خرده بورژوازى درون 
جنبش  فرصت طلبانه از آن سود ببرند. تعريف محتوا 
و تفكيك يك تشكل واقعى از اقسام غير واقعى آن 
در اين مقطع از نان شب واجب تر است و غفلت از 
اين امر بس  مهم درحقيقت واگذارى ميدان مبارزه به 

سنديكاليست ها و رفرميست هاست. 
شركت هرچه بيشتر فعالين پيشرو و سوسياليست در 
مجادالت و مباحث نظرى حول سازمانيابى كارگران 
و توضيح  نحوه پراتيك و عملكرد تشكل هائى كه 
در دنيا مهر گرايشات غير كارگرى را بر پيشانى دارند 
و سعى در تعميم اين بحث ها و پلميك ها بدرون 
صحت  از  آنان  نمودن  مستحضر  و  كارگران  تودۀ 

باعث  گوناگون،  گرايشات  افكار  و  نظرات  سقم  و 
مباحث  تحليل  و  تجزيه  ضمن  كارگران  تا  مى شود 
تشكل هاى  در  سازمانيابى  سوى  به  باز  چشمانى  با 

طبقاتى خود گام بردارند. 
از  مملو  ايران  كارگرى  جنبش   تاريخ  چه  اگر 
هيچ  در  منتهى  است،  تئوريك  كشمكش  هاى 
مناسبى  زمينه  و  بستر  دوره  اين  اندازه  به  دوره اى 
سوى  از  طبقاتى  آگاهى  تعميق  به  كمك  براى 
ميان  در  روشنفكر  كارگران  يا  و  كارگر  روشنفكران 
توده هاى هر چه وسيع تر طبقه كارگر مهيا نگرديده، 
چنين استنباطى از دو فاكتور پايه اى اوال رشد سطح 
ارتباط  وسائل  گسترش   ثانيا  و  طبقه  درميان  آگاهى 
جمعى سرچشمه مي گيرد. اكثريت نسل جديد طبقه 
مدارک  داراى  بيكار  چه  و  شاغل  چه  ايران  كارگر 
داراى  نسل  اين  سوم  يك  و  متوسطه  دوران  پايان 
از  استفاده  امكان  همچنين  عالىاند.  تحصيالت 
رايانه، اينترنت و ساير وسائل ارتباطى دركنار عامل 
كمك كننده نخست اين فرصت را به فعالين درون 
و برون از مرز بخشيده تا با بخش  قابل مالحظه اى 
از كارگران مراوده فكرى داشته باشند و ايشان را در 
جريان ديدگاه هاى خويش  بگذارند. بذل توجه بدين 
مسئله  رابطه با  روشنگرانه را در  لزوم كار  دو عامل 
خطير  تكاليف  صدر  در  پيش ،  از  بيش   سازمانيابى 
فعالين عملى و فكرى گرايش  سوسياليستى جنبش  

كارگرى قرار مى دهد. 
متشكل شدن كارگران براى پيشرفت در امر مبارزه 
محتواى  موضوع  باشد  اهميت  با  چقدر  هر  طبقاتى 
تعداد  امروزه  دارد.  اهميت  اندازه  بهمان  هم  تشكل 
اسامى  و  نام ها  با  كارگرى  تشكل هاى  بيشمارى 
جهان  ديگر  نقاط  و  آمريكا  اروپا،  در  مختلف 
موجوداند، اما رهبرى اين تشكل ها با سرمايه داران 
و كارفرمايان مماشات كرده و اذهان كارگران را از 
مبارزه جدى و سرنوشت ساز عليه نظام سرمايه دارى 
دور كرده اند و تا بحال در برابر موج عظيم تعرضات 
بورژوازى و دولت هاى آنها به معيشت طبقه كارگر 
اند.  نداده  نشان  خود  از  شايانى  و  كارساز  واكنش  
رهبرى اين اتحاديه هاى كارگرى در موارد زيادى در 
مقابل خصوصى سازی ها، اخراج و بيكار سازی ها، 
حداقل  به  موقت،  قراردادهاى  با  كارگران  استخدام 
رساندن مزاياى بيكارى، بازنشستگى و از كارافتادگى، 
ثابت نگاه داشتن سطح دستمزدها بدون توجه به رشد 
نرخ تورم ، حذف بيمه هاى درمانى ، قطع سوبسيد 
و يارانه هاى دولتى از روى مايحتاج ضرورى هم در 
به  موسوم  كشورهاى  در  هم  و  امپرياليستى  ممالك 
دولت رفاه  قاطعانه قد علم نكرده اند و نيز در موارد 
متعددى از كارگران مهاجر در برابر دولت هاى دسته 
حمايت  راسيستى  و  نئونازيست  جريانات  و  راستى 

جدى سازمان نداده  اند.
قدر به يقين مبارزات كارگران ايران براى دستيابى  به 
تشكل هاى سراسرى و توده اى خود از آنچه اينك 
شدت  همبستگى  و  اتحاد  نيروى  با  است  درجريان 
مضاعف ترى بخود مي گيرد، كارفرمايان، رژيم فعلى 

و يا هر حكومت ديگرى پس  از جمهورى اسالمى 
ناچار خواهند گرديد تا به اين خواست گردن نهند. اما 
هدف  كه  آيند  گردهم  تشكل هائى  در  كارگران  اگر 
نهائى در پيكار و مصاف با طبقه بورژوازى يعنى بزير 
كشيدن سيادت اين طبقه  و بقدرت  رسيدن طبقه 
كمرنگ  جزئى  هائى  رفرم  و  اصالحات   با  كارگر 
مى گردد ؟  تلقى  پيروزى  افتد،  بتعويق  دهه ها  يا  و  
مسلما بايد در اين  اوضاع اقتصادى بسيار اسفناک به 
استقبال هرگونه تغييرى ولو اندک به نفع زندگى و 

معيشت طبقه مزدبگير ايران رفت. 
با اين حال فراموش  نكنيم هرگاه بورژوازى  و دولت 
تمامى  بازستانيدن  به  قادر   نمايند  اراده  آن  حامى 
و  نهادها  چنانچه  وانگهى  هستند.  ما  دستاوردهاى 
تشكل هاى مورد نظر گرايش  رفرميستى و يا ليبرالى 
در ايران شكل بگيرند، آنگاه روساى اين سازمان ها 
بهمراه كارفرمايان با هزار مكر و حيله مانع معطوف 
انداز  چشم  و  افق  به  كارگران  دوباره  نگاه  شدن 

سوسياليستى خواهند شد. 
مگر رهبران مزدور تشكل هاى زرد در اروپا و آمريكا 
در  آگاهگرانه  كار  مجال  كمونيست ها  به  تابحال 
اينست  خالف  اگر  اند؟  داده  عضو  كارگران  ميان 
پس  چرا مبارزات كارگرى در ممالك غرب كمتر و 
يا هيچ نتايج مطلوبى درپى ندارد؟ اين واقعيت تلخ  
فعاليت هاى  و  آميز  مماشات  هاى  درسياست  ريشه 
اغواگرانه و گمراه كننده توسط رهبريت اين تشكل ها 
دارد. تأسف بارتر اينكه درصد باالئى از اعضاى اين 
تشكيالت ها كارفرمايان كشورشان را هموطن خطاب 
كرده  و بسان برادر به ايشان مي نگرند نه دشمنان 
طبقاتى! يكى از فاكتورهاى پيروزى احزاب بورژوائى 
محافظه كار، ميانه رو و  يا سوسيال دموكرات ها در 

انتخابات مختلف ناشى از چنين رويكردى است.
و  چپ  گرايش   كه  است  واقعيات  اين  به  توجه  با 
راديكال در جنبش كارگرى بايد هر چه بيشتر تالش 
كند تا كارگران به نيروى آگاهى و مبارزه مستقم خود 
ظرف  كه  كنند  حركت  تشكل هائى  تاسيس  بسوى 
مناسبى در راستاى پيشروى امر مبارزه طبقاتى و فتح 

تمامى خاكريزها و سنگرهاى بورژوازى باشند.  
امروزه گرايش  سوسياليستى در درون جنبش  كارگرى 
اتكايى  قابل  تاريخى  اعتبار  و  نفوذ  از  كردستان 
لحظه  به  لحظه  دارد  گرايش   اين  است،  برخودار 
بسوى  را  زحمتكشان  و  كارگران  از  بيشترى  شمار 
قوتى  نقطه  خود  اين  و   سازد  مى  متمايل  خويش  
ايران  كمونيستى  جنبش   و  كارگرى   جنبش   براى 
محسوب مي گردد. همكارى فعالين پيشرو و راديكال 
سوسياليستى در  گرايش   ساير نقاط كشور با فعالين 
هرچه  تقويت  به  تنها  نه  كردستان  كارگرى  جنبش  
بيشتر گرايش  سوسياليسم كارگرى در سراسر ايران 
در  كارگران   سازمانيابى  موجبات  بل  مي انجامد 
تشكل هاى مستقل و سراسرى را آنهم با انديشه و 

ماهيت سرمايه ستيزى فراهم خواهد ساخت. 
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بمناسبت سالروز  
راديو صداى حزب كمونيست ايران!

عرفان مروت جو

15 آبان 1362 سالروز آغاز بكار راديو صداى حزب كمونيست ايران است. 
23 سال پيش در چنين روزى راديو صداى حزب كمونيست ايران فعاليت خود را 
آغاز و تا به امروز بدون وقفه و پيگيرانه توانسته صداى اعتراض ميليون ها كارگر 
و زحمتكش را منعكس نمايد . آغاز بكار اين راديو كه اندكى پس از تشكيل حزب 
گريخته از  رنجديده و  انسان  هزاران  اميد  نقطه  توانست  بود ،  ايران  كمونيست 
سركوب هاى سال 62 را بازيابد. رژيم ضد انقالب اسالمى كه با سركوب و قلع 
و قمع  نيروهاى چپ در جامعه توانسته بود سوار برامواج انقالب شود و شادى و 
سرور خود را با اربابان و بورژوازى داخل و خارج  سهيم نمايد ، ديرى نپائيد كه 
سرور مستانه شان با تشكيل حزب كمونيست ايران و آغاز بكار راديو صداى حزب 
كمونيست ايران ، مبدل به يأس و نوميدى گشت و براى سركوب آن، با هرآنچه 
كه در اختيار داشتند به جان و مال ميليون ها كارگر و محروم جامعه و سركوب 

جنبش هاى مردمى، كارگرى ، زنان و ... پرداختند .
راديو صداى حزب كمونيست ايران با انعكاس درد و رنج هاى درون جامعه از رنج 
و محنت كارگران گرفته تا انعكاس چهره پليد بورژوازى، ارائه تصويرى واقعى  از 
زندگى ميليون ها انسان رنجديده  كه هرروزه زندگيشان توأم با فقر و فالكت و 
بيكارى است ، ارائه تصويرى از وضعيت اسفبار زنان در بند قوانين سياه مذهبى، 
كودكان رنج و كار ، معضالت اجتماعى درون جامعه همچون اعتياد ، فحشاء و 
فقر. آوارگى ، تورم ، اعدام ، سنگسار، قصاص ، جنگ  و ده ها مصيبت ديگر كه 
ارمغان حاكميت نظام بورژوازى اسالمى حاكم بر ايران است . راديو حزب توانسته 

بعنوان رسانه اى محبوب دربين قشر محروم جامعه ايفاى نقش نمايد.
اين راديو توانسته در بطن مبارزات كارگرى و توده اى با ارائه تجربيات مبارزاتى 
آموزش  و  كارگرى  انقالبات  انقالبى،  و  آزاديخواه  جنبش هاى  كارگرى،  جنبش 
ماركسيسم ، قدم هاى ارزنده اى در پيشبرد امر آگاهگرى  به پيشروان جنبش 
درون  جناح هاى   نمودن  افشاء  و  بيان  با  توانسته  راديو  اين   . بيآموزد  كارگرى 
حاكميت ، چهره عوامفريبانه اين جناح ها و نيز اپوزيسيون داخل و خارج وابسته 
و  ايران  ويرانگر  و  خانمانسوز  جنگ  سال  هشت  درطول   . نمايد  رو  را  رژيم  به 
عراق اين راديو با ارائه و نقد دوطرف، جنگ ويرانگر را جنگ مابين جناح هاى 
بورژوازى دانسته و آنرا بضرر كارگران و زحمتكشان و در كل بانيان آنرا محكوم 

و افشاء نمود .
در طول بيش از دو دهه فعاليت راديو صداى حزب كمونيست ايران، اين راديو تالش 
نموده تا در كليه جنبه هاى سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و در سطح بين المللى 
رژيم جمهورى اسالمى را افشاء و نقشه هاى شوم اين رژيم كه استثمار و بردگى 
روزافزون طبقه كارگر است را عيان نمايد . اين راديو تالش نموده و مى  نمايد 

را  كنندگانى  تحريك  و  عامالن  تا 
كه باعث  هرگونه تبعيضات نژادى، 
ملى، مذهبى و جنسى  مى شوند را 
نقشه هايشان  و  بشناساند  جامعه  به 
را افشاء نمايد. اين راديو چهره هاى 
و  مذهبى  و  دولتى  تروريسم  واقعى 
نقش مخرب امپرياليسم و جناح هاى 
آنرا  و  افشاء  را  تروريست  مذهبى 
و  آمريكا  لشكركشى  براى  خوراكى 
حاميانش و جنگ و آوارگى و كشتار 
جامعه  محرومان  و  كارگران  براى 

ارزيابى مى نمايد .
امروزه به يمن وسايل ارتباط جمعى از جمله وجود راديو و تلويزيون، اينترنت و ... 
پل ارتباطى با محرومان جامعه وسعت بيشترى پيدا كرده  است. اين راديو همگام 
تلويزيون كومه له و راديو سراسرى كومه له و نيز راديو صداى انقالب ايران  با 
توانسته برمبناى جنبش انسانى كه همانا سوسياليسم است، ارتباط و دستاوردهاى 
مهمى را با جنبش كارگرى ايران و ديگر جنبش ها برقرار نمايد. امروزه بورژوازى 
عرصه  در  فقط  نه  را  افكارعمومى  تبليغى،  مهم  ابزارهاى  داشتن  اختيار  در  با 
سياسى بلكه در خصوصى ترين و شخصى ترين مسائل شكل داده است.  كارگران 
و محرومان جامعه ايران با وجود وسايل ارتباط جمعى و وجود انواع كانال هاى 
تلويزيونى و انواع راديوها از تيررس تبليغات رسانه هاى جمعى جهانى در امان 
نمانده و ازلى و ابدى بودن سرنوشت تحت ستم او و مناسبات اقتصادى و سياسى 
مبتنى بر مزدور بودن كارگر مدام از اين رسانه ها جار زده مى شود . اگر به اين 
تلويزيون  تبليغات انواع و اقسام راديو و  بورژوازى جهانى ،  تبليغات منفى  همه 
جمهورى اسالمى و در دست داشتن تمامى دستگاه هاى تبليغى را اضافه نمائيم، 
قطعا موج بمباران هاى تبليغى بورژوازى عليه كارگران و محرومان جامعه را صد 

چندان نموده است.
حزب  اين  تبليغى  ارگان هاى  مجموعه  و  ايران  كمونيست  حزب  صداى  راديو 
جهانى  تبليغات  ابعاد  با  تا  داشته  برعهده  را  خطيرتر  بسيار  اى  وظيفه  واقع  در 
با  جز  شد  نخواهد  ميسر  مسلما  مهم  اين  و  نمايد  افشاء  آنرا  و  مقابله  بورژوازى 
صداى  راديو  اين   . ايران  در  كارگرى  جنبش  فعالين  متقابل  و  تنگاتنگ  ارتباط 
عليه  كشيده  ستم  هاى  توده  آزاديخواهى  صداى  و  ايران  كارگران  و  محرومان 
نظام پليد مذهبى حاكم بر ايران است . اين راديو با  وجود همه فراز و نشيب 
ها  و كمبودها و موانع سر راه، همچنان با تكيه بر آموزش هاى ماركس و اساس 
جنبش  آگاهگرى  تقويت و  جهانى و  بورژوازى  افشاء  تبليغى و  سوسياليسم كار 
كارگرى و افشاء ناسيوناليسم كور ملى و مذهبى  را سرلوحه كار و فعاليت شبانه 

روزى خود دانسته و مى داند. 
                                    نوامبر 2006

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9

75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له)
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى كومه له، 
راديوى ماهواره اى 24 ساعته

بر روى فركانس 12476 
در مجموعه "هات برد 3 "



6 November 2006  NO: 180
JAHAN-E-EMROUZ

JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN
 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

اعتراض به تغييرات قانون كار
جمعى از كارگران واحدهاى مختلف توليدى، در اعتراض به احتمال تغيير قانون 
كار فعلى، در مقابل مجلس شورای اسالمى تجمع كردند. تجمع كنندگان خواستار 
معادن  و  صنايع  كميسيون  كار  دستور  از  فعلى  كار  قانون  تغيير  كه  شدند  آن 
مجلس خارج شود. تجمع كنندگان با سر دادن شعارهايى چون «كميسيون صنايع 
خجالت – خجالت»، «مجلس به ما عيدى داد يك نان آجرى داد»، «وزير كار 

حيا كن- كارگر را رها كن» و...
مى گردد؛  استثمار  سرمايه داران  توسط  شدت  به  كارگر  طبقه  كه  حالى  در 
دست مزدها ناچيز آن ها به موقع پرداخت نمى گردد و روزى نيست كه كارگران 
واحدهاى مختلف سراسر در كشور براى گرفتن دست مزدهاى معوقه خود دست 
و  مى گردند  اخراج  دسته دسته  قراردادى  كارگران  نزنند؛  اعتراض  و  اعتصاب  به 
در ماه هاى نخست سال جارى كارفرمايان به بهانه شناور بودن دست مزدهاى 
روزى  كردند،  اخراج  را  نفر  هزار  دويست  از  بيش  قراردادى،  و  رسمى  كارگران 
نيست كه خبر تعطيلى واحدهاى كارى در رسانه ها گزارش نشود و كارگران آن 
معترض  كارگران  به  ضدشورش  پليس  نگردند؛  پرتاب  بيكار  ميليون ها  ميان  به 
حمله نكند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار ندهد؛ و فعالين و رهبران جنبش 
كارگرى را به دادگاه نكشانند. هنوز هم دستگيرشدگان اول ماه مه 1383 سقز، 

براى چندمين به دادگاه كشانده مى شوند.
طبق آمارهاى موجود، 67 درصد كارگران كشور زير پوشش قراردادهاى موقت 
قراردادى  كارگران  شمار  به  درصد   19 تا   15 حدود  در  ساله  هر  و  هستند  كار 

افزوده مى شود.
كارگران  با  كار  موقت  قرارداد  انعقاد  هنگام  كارفرمايان  مواقع  از  بسيارى  در 
سفيد  ورقه  يك  زير  در  را  خود  امضاى  كه  مى خواهند  متقاضى  از  قراردادى، 
كارفرما  مى پذيرد.  را  اين ها  اجبارا  نيز  كارگر  مى گيرند.  سفته  او  از  يا  و  بگذارد 
كاغذ  در  مى خواهد  دلش  كه  آنچه  هر  دارد  را  كارگر  اخراج  قصد  كه  هنگامى 
سفيدامضا وارد مى كند و يا سفته را به اجرا مى گذارد تا از اين طريق همه راه هاى 

«قانونى» را به روى كارگر اخراجى ببندد.
كارگر  خانه  دبيركل  محجوب،  عليرضا  از  نقل  به  ايران «ايلنا»،  كار  خبرگزارى 

جمهورى اسالمى و نماينده مجلس جمهورى اسالمى نوشت:
اين  كارگر  هزار   200 و  است  بحرانى  وضعيت  در  كشور  صنعتى  واحد   500»
واحدها از 3 تا 50 ماه حقوق نگرفته اند. هشدار مى دهم كه كارگران بيش از اين 

توان تحمل وضعيت دشوار فعلى را ندارند.
نساجى  صنعت  امروز  مى كردند،  كار  كارگر  هزار  ايران 900  نساجى  صنعت  در 
در استان هايى مانند مازندران، اصفهان، تبريز، يزد و رشت از نفس نفس افتاده 
و در شهرى مثل تهران شايد 2 تا 3 واحد نساجى فعال و سرپا بيش تر نداشته 

باشيم . 
صنايع نساجى، لوازم خانگى و چرم و الكترونيكى دچار مشكالت اند و ما تعجب 
مى كنيم كه دولت چرا فكرى به حال اين موضع و كاهش تبعات آن نمى كند و 

هم چنان برادامه سياست خصوصى سازى اصرار مى  ورزد.»
بدين ترتيب، كارگران ايران به لحاظ اقتصادى در فقر مطلق و به لحاظ سياسى 
همواره تحت فشار و سركوب قرار دارند. بزرگ ترين ضعف طبقه كارگر ايران، 
بى بهره بودن آن از تشكل هاى مستقل توده اى سراسرى است. اين ضعف به 
كارفرمايان و حكومت حامى سرمايه جرات مى دهد تا دايما حق و حقوق كارگران 

را زير پا بگذارند. 
حق  دولت،  از  مستقل  تشكل  حق  كارگران  اسالمى،  جمهورى  قوانين  براساس 
اعتصاب و اعتراض و آزادى بيان ندارند. اما با اين وجود روزى نيست كه كارگران 
واحدهاى مختلف صنعتى دست به اعتصاب و اعتراض نزنند و در مقابل پليس 
تا دندان مسلح نايستند. قطعا اگر كارگران با اتكا به قدرت و مبارزه طبقاتى خود 
دولت  و  سرمايه داران  به  را  خود  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  مطالبات  نتوانند 
تحميل كنند، هرگز آن ها حق تشكل مستقل و اعتصاب و آزادى بيان كارگران 
را به رسميت نخواهد شناخت. شكى نيست كه براى برپايى تشكل هيچ نيازى به 
مجوز دولتى نبوده و كارگران مستقيما خودشان تشكل خود را به وجود مى آورند 

و فقط براى ثبت آن به مراجع دولتى مراجعه مى كنند.
تا آن جا كه به قانون كار جمهورى اسالمى، مربوط مى شود اين قانون، در كليت 
خود يك قانون ضدكارگرى است. اما با اين وجود در سال هاى اخير هر بندى از 
اين قانون كه به نفع كارگران بوده مانند خارج كردن كارگران كارگاه هاى زير 
تغيير  كارفرمايان  و  سرمايه داران  نفع  به  كار  قانون  شمول  از  نفر  ده  و  نفر  پنح 
تغييرات  اسالمى، در نظر دارد  جمهورى  اكنون نيز وزارت كار  داده شده است. 

بيش ترى در آن به وجود آورد. 
سال هاى اوايل انقالب 1357 مردم ايران، احمد توكلى، وزير كار دولت موسوى، 
پيش نويس يك قانون كار ضدكارگرى را تهيه كرد كه به «قانون كار توكلى» 
تصويب  به  كارگران  مقاومت  و  مخالفت  دليل  به  كار،  قانون  اين  شد.  مشهور 
تصويب  به   1369 سال  در  زيادى  تغييرات  با  كار،  قانون  اين  سرانجام  نرسيد. 

رسيد كه با پيش نويس اوليه آن تفاوت هاى زيادى داشت.
علينقى جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى كه در همايش به اصطالح «تشكل هاى 
كارگرى و كارفرمائى بسيج واحدهاى توليدى» سخنرانى مى كرد، گفت: در نظر 
داشتيم كه 63 ماده قانون كار را اصالح كنيم اما در حال حاضر بر اصالح و حذف 

5 ماده اين قانون اصرار داريم». 
 مواد 7، 24، 27 و 191 قانون كار را از جمله موارد مورد نظر براى اصالح است 
و اصالح قانون كار حكم برنامه چهارم توسعه است. احتماال در تغييرات جديد 
قانون كار، تاريخ مصرف انجمن ها و شوراهاى اسالمى كار نيز  به نوعى به پايان 
خواهد رسيد. به همين دليل، پيشنهاد جديد وزير كار براى تغيير قانون كار، با 
مخالفت تشكل هاى دست ساز حكومت، يعنى انجمن هاى اسالمى و شوراهاى 

اسالمى كار نيز روبرو شده است.
كشمكش هاى  از  ناشى  كار،  وزير  بحث هاى  با  كارگرى ها  خانه  مخالفت  البته 
جناحى نيز است. زيرا ارگان هاى ياد شده در انتخابات رياست جمهورى اخير، از 
كانديداتورى هاشمى رفسنجانى حمايت كردند. رفسنجانى، در واقع پدر خوانده 

خانه كارگر است.
طرف  آشكارا  حكومت  سال ها،  اين  در  كار  قانون  تغييرات  در  صورت  هر  در 
در  دارد  حق  كارفرما  كه  طورى  به  است.  گرفته  را  سرمايه داران  و  كارفرمايان 
هر شرايطى عذر كارگر را بخواهد و از كار اخراج كند. ناگفته نماند كه جمهورى 
جامعه  اقتصاد  درصد  هشتاد  كشور،  كارفرماى  بزرگ ترين  عنوان  به  اسالمى، 
كه  دارند  اشتغال  دولتى  بخش  در  كارگر  ميليون ها  و  دارد  اختيار  در  را  ايران 
نفع  به  كار  قانون  تغيير  خواهان  كارفرمايان  از  بيش  مى گردند،  استثمار  شديدا 

سرمايه داران است.
شكى نيست كه هر قانون كارى اگر بدون دخالت كارگران تدوين و تصويب شود 
مورد پذيرش كارگران نخواهد بود و بى اعتبار است. مهم تر از همه تدوين قانون 

كار، امر مستقيم خود كارگران است.


