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   اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت آغاز سال تحصيلى 

(1388 -1389)
امسال در شرايطى به پيشواز سال تحصيلى جديد مى رويم 
كه جامعه ايران رويدادهاى سياسى مهمى را از سر گذرانده 
است. دانشجويان، دانش آموزان، استادان و معلمان ايران خود 

در مركز اين رويدادها قرار داشتند. 
خيزش توده اى روزهاى بعد از كودتاى انتخاباتى 22 خرداد 
بار ديگر پرونده قدرت سياسى را به روى جامعه باز كرد، ناآگاه 
ترين اقشار جامعه را بطور مستقيم يا غيرمستقيم به دخالت 
در سياست كشاند، رقابت و كشمكش جناح ها بر سر نتايج 
انتخابات را به بحرانى حكومتى تبديل كرد و تاثيرات عميق 
ايران  مردم  گذاشت.  جاى  بر  جامعه  فضاى  بر  ماندگارى  و 
كه فرصتى يافتند تا در ابعاد توده اى فوران خشم فروخورده 
خود عليه حاكميت سى ساله رژيم را به نمايش بگذارند در 

اين دوران درس ها و  تجارب گرانبهايى آموختند. 

در متن اين تحوالت به دليل فقدان يك رهبرى راديكال و 
انقالبى كه بازتاب خواست ها، اميال و انگيزه مردم رنجديده 
مستقل  طبقاتى  صف  نبود  دليل  به  باشد،  ايران  خشمگين  و 
طبقه كارگر، به دليل نارسائى در سازمانيابى ديگر جنبش هاى 
عمال  مردم  هاى  توده  خيزش  رهبرى  اجتماعى،  راديكال 
طيف  و  موسوى-كروبى  جريان  دست  به  عينى  بطور  و 
به  كه  انقالبى  ضد  جريان  اين  افتاد.  حكومتى  اصالح طلبان 
بركت سهيم بودن در حاكميت سياه جمهورى اسالمى طى 
سالها توانسته بود امكانات وسيع مادى، تبليغاتى، سازمانى و 
كادر انسانى را براى پيشبرد پروژه اصالح جمهورى اسالمى 
فراهم كند، با اتكا به تمام اين امكانات تالش كرد تا خيزش 
توده هاى مردم را در جهت اهداف بورژوائى خود به كنترل 

در آورد.  
اما توده هاى مردم به تجربه مبارزات خود دريافتند كه اصالح 
به  رفته  دست  از  موقعيت  كسب  براى  كه  حكومتى  طلبان 
اعتراضات توده اى پناه آورده بودند بيش از آنكه از كودتاگران 
حاكم هراس داشته باشند از راديكاليزه شدن اعتراضات مردم 
وحشت دارند. مردمى كه نماد تحقق خواست هاى خود را در 
شعار  مرگ بر ديكتاتور بازيافته بودند دريافتند كه موسوى 
و اصالح طلبان حكومتى با استراتژى حفظ نظام اسالمى و 
با شعارها و تاكتيك هاى بزدالنه صالحيت و توانائى رهبرى 

اعتراضات مردم را ندارند.
رژيم  سركوبگر  نيروهاى  با  رودرروئى  جريان  در  مردم 
شجاعت متهورانه اى از خود نشان دادند و در اين مبارزات 
ابتكارات نوينى را بكار گرفتند، اما در همانحال دريافتند كه 
بلحاظ تشكل و سازمانيابى و در غياب يك رهبرى كه تصوير 
روشنى از روند سرنگونى جمهورى اسالمى، فرداى پيروزى 

باشد،  داشته  آنها  خواست هاى  تحقق  چگونگى  و 
هنوز آمادگى دست بردن به نبرد نهايى را ندارند.

ايران در دوره گذار
جناح  دو  اكنون  هم  كه  حكومتى  بحران 
داده  قرار  يكديگر  مقابل  در  را  حكومتى 
نارضايتى  از  ناشى  چيز  هر  از  قبل  است، 
و اعتراضات وسيع توده اى  است كه كل 
روبرو  سقوط  خطر  با  را  اسالمى  نظام 
را  خود  حل  راه  جناحى  هر  و  ساخته  
ارائه  اسالمى  جمهورى  حيات  ادامه  براى 

مى دهد. 

انكار خط فقر از سوى احمدى نژاد
 و بيم راه افتادن يقه آبى ها!

انكار فقر و گرسنگى ميليونى مردم و "سركارى" خواندن خط فقر از سوى احمدى نژاد 
خواص متعددى را در بر دارد. يكى از خواص اين ادعا اين است كه او و دولتش را از 
هرگونه طرح و پروژه اى واقعى كه گامى در جهت بهبود فقر وسيع جامعه بردارند، بى مسئوليت 
ميلياردى  هاى  ثروت  از  بخشى  نيست  قرار  كه  سازد  مى  جمع  خاطر  را  بورژوازى  و  كند  مى 

حاصل كار و رنج كارگر و زحمتكش مملكت صرف فقر زدايى آن 30 ميليون انسان 
فقيرى بشود، كه زير خط فقر له شده اند.

پيروزى كارگران در تركيه موجى از شادى آفريد
روز كارگر در آمريكا

بازنگرى نقض حقوق كارگران ايران در سازمان ملل

گزارش كار مجمع عمومى عادى 
(ساالنة) كميتة هماهنگى براى كمك به 

ايجاد تشكل هاى كارگرى

تالشى بيهوده  در بند زدن سبوى ترک خورده
علوم انسانى در جمهورى اسالمى

مناسبات توليدى حاضر 
منشاء اصلى اعمال تبعيض جنسى است!

شارالتانيسم در موضوع هسته اى
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رژيم كه سيلى جنبش توده اى را خورده 
بود، سراسيمه به هر جنايتى چنگ انداخت، 
دهها نفر را به گلوله بست و يا در شكنجه گاه ها در 
و  جنايات  اين  با  اگر  نظاميان  دولت  غلطاند.  خون 
به راه انداختن دادگاه هاى فرمايشى توانست جناح 
رقيب خود را منكوب و مرعوب كند، اما نتوانسته 

است توده هاى مردم را به تسليم وادارد.
مرعوب كردن و به تسليم كشاندن توده هاى مردم و 
جنبش هاى اجتماعى از اهداف فاز دوم كودتا است. 
خطر  هاى  كانون  طبقاتى،  غريزه  به  بنا  دولت  اين 
براى اين نظام و كانون هاى قدرت مردم را بخوبى 
مى شناسد، بى جهت نبود كه در همان روزهاى اول 
به  شهرستان ها  بيشتر  در  همزمان  اى  توده  خيزش 
دستگيرى و شكار فعالين كارگرى پرداخت و شبانه 

به دانشگاهها شبيخون زد.
رژيم براى تثبيت دولت كودتا  و براى اعاده اعتبار 
قدرت هاى  و  ايران  بورژوازى  بخش هاى  همه  نزد 
سرمايه دارى جهان و حتى نزد جناح رانده شده از 
حكومت به سركوب و خاموش كردن جنبش هاى 
احتماعى در ايران نياز دارد.   شاخ و شانه كشيدن 
جنبش  برابر  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  سران 
همين  راستاى  در  كارگرى  جنبش  و  دانشجويى 

اهداف طبقاتى است. 

دانشجويان، دانش آموزان، استادان و معلمان ايران 
جديد  تحصيلى  سال  پيشواز  به  حالى  در  امسال 
وضعيت  از  اى  خامنه  نگرانى  ابراز  كه  روند  مى 
دانشگاه ها و هشدارهاى پى در پى فرماندهان سپاه 
و  دانشجويى  اعتراضات  بروز  به  نسبت  پاسداران 
تشديد فشار بر فعالين جنبش دانشجويى و كارگرى 
نشان از آن دارد كه دولت مى خواهد با پنجه هاى 
حركت  هر  و  دانشجويى  اعتراضات  با  آهنين 
ها  ده  بازداشت  شود.   روبرو  جامعه  در  اعتراضى 
تن از فعالين دانشجويى در تهران و شهرستان هاى 
احكام  صدور  اخير،  روزهاى  و  ها  هفته  در  ديگر 
تعليق و مجازات از جانب كميته هاى انضباطى عليه 
از  رژيم  كه  است  واقعيت  اين  بيانگر  دانشجويان، 
ميان دو راهى تعطيلى دانشگاهها يا سركوب جنبش 
اين  است.  كرده  انتخاب  را  دوم  گزينه  دانشجويى، 
واقعيات در همان حال پيش درآمد به اجرا در آوردن 

فاز دوم كودتا است.
سران رژيم عليرغم تعطيلى دانشگاهها و مدارس به 
نقش موثر دانشجويان و دانش آموزان در اعتراضات 
پيشينه  به  و  هستند  واقف  اخير  ماههاى  خيابانى 
تاريخى جنبش دانشجويى و تاثيرات آن بر جنبش 
بازگشائى  دارند.  آشنايى  ايران  مردم  آزاديخواهانه 
ميليون   2 از  بيش  حضور  با  مدارس  و  دانشگاهها 
جوش  و  جنب  آموز،  دانش  ميليونها  و  دانشجو 
تازه اى به جامعه مى بخشد. بازگشائى دانشگاهها 
جنبش  برانگيختگى  و  اعتراضى  ظرفيت  مدارس  و 
دانشجويى و دانش آموزان را باال مى برد و آگاهى 
به همين ظرفيت ها و قدرت بالقوه است كه سران 
رژيم را به هراس و وحشت انداخته است. اين نسل 
جوان و تشنه آزادى، كشتارها و شكنجه ها، تجاوز 
جنسى به بازداشت شدگان از سوى نيروهاى امنيتى، 

ماجراى دفن پنهانى اجساد جانباختگان در گورهاى 
بى نام و نشان  را بر سران اين رژيم نمى بخشد.

كه،  است  الزم  جديد  تحصيلى  سال  آستانه  در 
دانشجويان و استادان، دانش آموزان و معلمان عزم 
كنند تا بازو در بازوى هم  و با گسترش مبارزات 
خود سياست مشت آهنين رژيم و فاز دوم كودتا را 

با شكست روبرو سازند.
پيشرو  و  راديكال  سوسياليست،  رهبران  و  فعالين 
جنبش دانشجويى كه در ماههاى اخير از رهگذر در 
آميختن با جنبش عمومى مردم درس ها و تجارب 
هاى  زمينه  كه  است  الزم  اندوختند  ارزشمندى 
چه  اكنون  بشناسند.  را  خود  هاى  فعاليت  گسترش 
از لحاظ زمينه اجتماعى و چه از لحاظ توازن قواى 
جنبش  كه  است  آمده  فراهم  آن  امكان  مبارزاتى، 
دانشجويى را بطور كامل از زير نفوذ اصالح طلبان 
حكومتى و تشكل هاى وابسته به آنها بيرون كشيد، 
نبايد گذاشت كه اين جريانات ظرفيت هاى انقالبى 
خدمت  در  را  دانشجويى  جنبش  آزاديخواهانه  و 
اهداف بورژوائى و ارتجاعى خود قرار دهند. سال 
تحصيلى پيش رو مى تواند سال قدرت نمايى مجدد 

جنبش چپ و راديكال دانشجويى در ايران باشد. 

و  مذهبى  قوانين  با  همواره  كه  ايران  آموزان  دانش 
مدرسه  محيط  در  اسالمى  جمهورى  آور  اختناق 
از  جامعه  سطح  در  و  اند  كرده  نرم  پنجه  و  دست 
ابتدائى ترين حقوق فردى محروم بوده اند، اكنون 
با توجه به زمينه هاى سياسى و اجتماعى كه تحت 
تاثير تحوالت  ما ههاى اخير بوجود آمده، مى توانند 
پيوندهاى خود را با جنبش دانشجويى و كانونهاى 
عليرغم  اما  دهند.  گسترش  جامعه  سطح  در  مبارزه 
وجود زمينه هاى مناسب، برانگيختن و سازمان دادن 
مدارس   سطح  در  عمومى  اعتصاب  و  اعتراضات 
جنبش  فعالين  پيگيرانه  كار  نتيجه  تواند  مى  فقط 

دانش آموزى باشد.

معلمان مبارز و آزاديخواه ايران طى سه دهه گذشته 
در  و  رژيم  پليسى  نهادهاى  فشار  تحت  همواره 
ايدئولوژيك قرار  معرض پاكسازى هاى سياسى و 

و  كار  اقتصادى  دشوار  بسيار  شرايط  در  و  داشته 
زندگى و امر تدريس را پيش برده اند. اين معلمان 
كه تاكنون در مبارزه براى تحقق خواستهاى خود 
تجارب باارزشى اندوخته اند با توجه به تحوالت 
معلمان  صنفى  كانون  كه  باشند  دريافته  بايد  اخير 
ايران آن ظرف و تشكلى نيست كه بتواند مبارزات 
طى  معلمان  صنفى  كانون  كند.  هدايت  را  آنها 
طلبان  اصالح  زائده  مانند  همواره  گذشته  سالهاى 
مبارزه  تا  بوده  تالش  در  و  كرده  عمل  حكومتى 
قوانين  تنگ  چوب  چهار  در  را  معلمان  برحق 
ارتجاعى جمهورى اسالمى محصور دارد. معلمان 
ها  تشكل  نوع  اين  از  كامل  گسست  با  تنها  ايران 
است كه مى توانند در مبارزه خود پشتيبانى جنبش 
همراه  را  اجتماعى  هاى  جنبش  ديگر  و  كارگرى 

داشته باشند.
در  معلمان  آموزان،  دانش  دانشجويان،  مبارزه 
جنبش  كارگر،  طبقه  جنبش  با  اتحاد  و  همبستگى 
زنان و جنبش انقالبى كردستان قادر خواهد شد كه 
سياست سركوبگرانه دولت جمهورى اسالمى را به 
گام  يك  را  اسالمى  جمهورى  و  بكشاند  شكست 

ديگر به سراشيب سقوط نزديك كند.

جمهورى  هاى  كشيدن  شانه  و  شاخ  برابر  در 
شكننده  رژيم  موقعيت  شد،  مرعوب  نبايد  اسالمى 
كاذب  مشروعيت  بود  قرار  كه  "انتخاباتى"  است. 
دهد،  نشان  جهانيان  به  را  اسالمى  جمهورى  نظام 
شده  تبديل  نطام  اين  مشروعيت  عدم  نماد  به 
مشروعيت  حكومتيان   ازخود   نيمى  براى  است. 
اعتبار  است.  رفته  سئوال  زير  به  جمهورى  رياست 
واليت فقيه و شوراى نگهبان بعنوان مراكز قدرت 
مافوق جناحى در هم فرو ريخته است. مخالفت و 
تقابل بخش وسيعى از روحانيت و مراجع تقليد با 
حكومت نظاميان، اين رژيم مذهبى را با يك بحران 
سر  هاى  زمينه   . است  ساخته  روبرو  ايدئولوژيك 
حاكميت  درون  در  جديد  هاى  شكاف  كردن  باز 
مشهود است. بحران اقتصادى عميق تر شده و هيچ 
نشانى از فروكش ندارد. رژيم نمى تواند خود را از 

عوارض اجتماعى اين بحران خالص كند.

حزب كمونيست ايران به اميد اينكه سال تحصيلى 
جديد سال اتحاد گسترده تر مبارزات دانش آموزان 
و معلمان با جنبش دانشجويى و يگر جنبش هاى 
و  پشتكار  از   پر  سالى  اميد  به  و  باشد  اجتماعى 
جمهورى  حاكميت  عليه  موفقيت  و  مبارزه  و  شور 
اسالمى، آغاز سال تحصيلى جديد را به همه دانش 
آموزان و دانشجويان، معلمان و استادان آزاده ايران 

صميمانه تبريك مى گويد.

سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

زنده باد سوسياليسم
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

23 شهريور 1388
14 سپتامبر 2009
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اقتصادى  سياسى-  مولفه هاى  كلى،  نگاه  يك  در 
دخيل در وضعيت حاضر  ايران، داللت بر اين امر 
دارند كه كشور ايران در حال طى كردن پروسه گذار 
از يك شرايط به شرايط ديگرى است.  جامعه ايران 
اقتصادى،  هاى  عرصه  در  اساسى  تغييرات  نيازمند 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى به نفع توده هاى كارگر 

و زحمتكش است. 
آنچه امروز در سطح كشور در رابطه با كشمكش هاى 
كنيم  مى  مشاهده  اسالمى  حكومت  درون  جناحى 
تنها ظاهر قضيه است. واقعيت عميق تر كه  هر دو 
جناح حكومتى در كتمان كردن آن ترديدى ندارند، 
همانا رابطه كار و سرمايه، رابطه كارگران با سرمايه 
و سرمايه داران و مناسبات بين اين دو طبقه  اصلى 

جامعه است. 
اقتصادى  هاى  عرصه  در  موجود  فاكتورهاى  تمام 
- سياسى و اجتماعى  در مناسبات طبقاتى در ايران، 
تغيير در شرايط و وضعيت كنونى ايران را به يك 
حاضر  مقاله  است.   كرده  تبديل  مبرم  ضرورت 
دوره  در  ايران  بر  كه  هايى  مولفه  تا  است  درصدد 

گذار داللت مى كنند را مورد اشاره قرار دهد. 

(1)
اسالمى  رژيم  حكومتى  هاى  جناح  ميان  مناسبات 
ايران در ماه هاى اخير و بويژه پس از كودتاى سپاه 
پاسداران عليه اصالح طلبان اسالمى درون حكومتى  
وارد فاز جديدى شده است.  اگر در گذشته جناح هاى 
رژيم با اغماض با يكديگر رفتار مى كردند، امروز تا 
آن اندازه دندان هايشان از همديگر سفيد شده است 
كه علنا عليه ديگرى به تهديد و دادگاهى كردن طرف 
مقابل متوسل مى شوند. اگر در گذشته خامنه اى در 
ديگر  امروز  شد،  مى  ظاهر  جناح  دو  رهبرى  نقش 
خامنه  شخص  با  مخالفت  و  رفته  بين  از  نقش  آن 
اى از سوى روحانيون و اصالح طلبان جنبه علنى تر 
و آشكارترى بخود گرفته و تمام مالحظات «نظام» 
كنار  گرفت،  مى  قرار  استفاده  مورد  گذشته  در  كه 

گذاشته شده است. 
اسالمى  رژيم  حكومتى  هاى  جناح  بين  كشمكش 
مسئولين  از  تعدادى  كه  است  رسيده  حد  آن  به 
سپاه پاسداران و امام جمعه ها خواهان دستگيرى و 
محاكمه كروبى و موسوى گرديده و در آن سوى نيز، 
كروبى «اين فجايع را مايه ننگ جمهورى اسالمى» 
خوانده است. اگر تا گذشته نه چندان دور منتظرى 
در خانه خودش زندانى شده و سكوت كرده بود، 
امروز بعنوان يكى از مراجع عظام جبهه اصالحات 
سياست  با  رفسنجانى  و  شده  تبديل  حكومتى 
روباه منشانه در صدد حفظ خويش و سنجش توازن 
قوا بين خود و خامنه اى  بوده ، تا او هم بدست 
سپاه پاسداران مورد تصفيه قرار نگرفته  و به دادگاه 

هايشان سپرده نشود. 

اما، درست در چنين شرايطى است كه خطر توهم  
كمااينكه  كند.  مى  پيدا  زمينه  رژيم  از  جناحى  به 
باصطالح  در  بورژوائى  نيروهاى  هم  امروز  همين 
طلب  اصالح  جناح  تبليغى  ابزار  به  اپوزيسيون 
حكومتى و آقايان موسوى و كروبى تبديل شده اند، 
كه آنان نيز بنوبه خود به توهمات در ميان توده ها 

دامن مى زنند. 
اما در پس اين نمودهاى ظاهرى بيان شده در مورد 
جنگ جناح هاى رژيم كه بنوبه خود واقعى است،   
امروز  چرا  است؟  نهفته  تر  اى  پايه  حقيقت  كدام 
هم  جان  به  درنده  حيوانات  مثل  رژيم  هاى  جناح 
افتاده اند؟ و عاقبت جدال بين حكومتى ها به كجا 

مى انجامد؟ 
بحران حكومتى كه هم اكنون دو جناح حكومتى را 
چيز  هر  از  قبل  است،  داده  قرار  يكديگر  مقابل  در 
ايست  توده  وسيع  اعتراضات  و  نارضايتى  از  ناشى 
كه كل نظام اسالمى را با خطر سقوط روبرو ساخته  
حيات  ادامه  براى  را  خود  حل  راه  جناحى  هر  و 

جمهورى اسالمى ارائه مى دهد. 
گرايشات  از  يكى  حكومتى  جناح  دو  هر  واقع  در 
سرمايه دارى را، در واقع سرمايه تجارى و سرمايه 
صنعتى را نمايندگى مى كنند و هر دو جناح، پياده 
شدن الگوى اقتصادى خود را بر پايه بى حقوقى هر 

چه بيشتر كارگران استوار كرده اند. 
به بيان ديگر، عملى كردن سياست هاى كلى اصل 
هاى  سازى  خصوصى  همانا  كه  اساسى،  قانون   44
عمل  برنامه  است،   دولتى  تملكات  بيشتر  چه  هر 
تشكيل  را  درگير  حكومتى  جناح  دو  هر  مشترک 
حكومتى  هاى  جناح  ستيز  و  اختالف  مى دهند. 
تواند   نمى  سياسى  عرصه  در  اسالمى  جمهورى 
دوى  هر  كه  بيندازد   حقيقت  اين  روى  سايه  
يك  از  تقريبا  اقتصادى   عرصه  در   ها   جناح  اين 
باشد  عبارت  كه  كنند  مى  پيروى  مشترک  الگوى 
اصل 44  اجراى  طريق  كشور از  توسعه  از رشد و 
با  كدام  هر  حال  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون 

آهنگ هاى متفاوت... . 
هم اكنون كارگران در شرايط  فالكت بار زندگى و 
كار مى كنند، در فرداى گسترش خصوصى سازى ها 
و  رشد  برنامه  جمله   از  مختلف  هاى  بهانه  به  كه 
عملى  جنبه  حاكم  دولت  سوى  از  كشور   توسعه 
مى يابد، اين كارگران هستند كه در مرحله نخست 
مورد تعرض قرار گرفته و برنامه عمل سرمايه دارى 
اسالمى  جمهورى  سخنگويى  با  و  قالب  در  ايران 
ايران، براى كسب مافوق سود عده اى انگل، با بى 
و  معيشت  كار،  به  تعرض  و  بيشتر  هرچه  حقوقى 

حقوق كارگران بنا شده است. 
علت تغيير قانون كار در شرايط  كنونى و بحرانى 
جمهورى اسالمى را بايد در همين حقيقت جستجو 
كرد، كه سرمايه دارى ايرانى اسالمى با هر بحرانى 

كارگر  طبقه  با  مقابله  و  تعرض  باشد،  روبرو  هم 
لوحه استراتژى خود دارد، بلكه  را نه فقط در سر 
را  مشخصى  عمل  برنامه  آن  كردن  متحقق  براى 
از  كارگران  تا  دهد  مى  قرار  خود  كار  دستور  در 
و  ها  خواست  از  دفاع  براى  قانونى  امكان  كمترين 
مطالبات اقتصادى برخوردار نباشند و در آن سوى، 
بتوانند  دارند  قرار   داران  سرمايه  و  كارفرمايان  كه 
اقدام  زمختى   نمايند.  اخراج  راحت تر  را  كارگران 
براى تغيير قانون كار تا آن حد است كه خبرگزارى 
كار جمهورى اسالمى(ايلنا)  را وا مى دارد تا اعالم 
نمايد:«در اليحه تازه تصويب شده موضوعاتى چون 
هاى  كارگاه  خروج  و  تر  راحت  كارگران  اخراج 
كوچك از شمول قانون كار خواهد بود كه نتيجه آن 

چيزى جز زيان كارگران نخواهد بود...». 
سرمايه  اسالمى  دولت  تعرض  امر،  حقيقت  در 
حقوقى  بى  و  كارگران   معيشت  و  كار  به   داران 
بيشتر آنان با طرح هاى مختلف دولت براى اجراى 
سازى ها،  خصوصى  يعنى  اساسى  قانون   44 اصل 
كردن  باز  جهت  كار  قانون  تغيير  و  بيكارسازى ها  
هر چه بيشتر دست سرمايه داران و كارفرمايان براى 
كارگران  امكان  كردن  محدود  و  كارگران  اخراج 
خود   صنفى  مطالبات  و  ها  خواست  از  دفاع  براى 
كارگر  هزاران  كه  اكنون  هم  است.  شده  شروع 
ماههاست حقوق خود را دريافت نكرده اند،  بايد 
هاى  حقوق  كسب  براى  خود  مبارزات  به  كماكان 
معوقه با سرسختى هر چه بيشتر ادامه دهند زيرا كه 
استراتژى ها و برنامه هاى عملى ارائه شده از سوى 
دولت جمهورى اسالمى براى رشد و توسعه كشور، 
برآورد كردن هيچكدام از اين خواست هاى ابتدائى 
كارگران   حقوق  اتفاقا  و  نداشته  بر  در  را  كارگران 

مورد تعرض تازه ترى قرار گرفته است.  
در همه اين موارد پايه اى در زمينه مسائل اقتصادى 
كه مورد اشاره قرار گرفت، اصالح طلبان حكومتى 
نه  كه  سكوتى  اند،  كرده  اختيار  سكوت  سياست 
معرفتى، بلكه همسوئى با جناح ديگر رژيم اسالمى 

است.  
سياسى  عرصه  در  رژيم  هاى  جناح  بين  اختالفات 
قدرت  از  برى  سهم  معين  چهارچوب  يك  در  نيز 
اعوان  و  پاسداران  سپاه  كه  فراوانى  هاى  ثروت  و 
اند،  كرده  محصور  خود  چنگال  در  آنرا  انصار  و 
هيچوجه  به  طلبان  اصالح  آلترناتيو  زند.  مى  دور 
برساند.  بهترى  شريط  به  را  ايران  كشور  نمى تواند 
عناصرى  همان  طلبان  اصالح  اصلى  هاى  مهره 
حيات  طول  مختلف  هاى  دوره  در  كه  هستند 
جمهورى اسالمى رئيس جمهور و نخست وزير و 
رئيس مجلس بوده اند و حيات سى ساله جمهورى 
اسالمى را با همه جنايات و شرايط فالكتبارى كه 

اند،   آورده  بوجود  كارگر  هاى  توده  براى 
همين عناصر اصالح طلب امروزى بوجود 

ايران در دوره گذار
بهروز ناصرى
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كه  اينست  سخن  اين  معناى  اند.   آورده 
تمام  جرم  شريك  حكومتى  طلب  اصالح 
دهه   سه  اين  هاى  حقوقى  بى  و  جنايات 
جمهورى اسالمى عليه كارگران و مردم ستم ديده 

ايران هستند. 
(2)

و  كار  دهشتناكى  شرايط  تحت  ايران  كارگر  طبقه 
قراردادهاى  سفيد،  قراردادهاى  كند.  مى  زندگى 
محيط  در  كار  اندک،  دستمزد  با  كار  كار،  موقت 
كار  ايمنى،  وسائل  و  تجهيزات  ترين  كم  با  معادن 
بدون بيمه اجتماعى و بيش از 8 ساعت،  حقوق هاى 
معوقه، بيكارسازى ها، عدم داشتن تشكل سراسرى 
كارگرى،  فعالين  عليه  سركوب  و  اختناق  فضاى  و 
مشكل مسكن و ساير بى حقوقى ها، تنها بخش هايى 

از واقعيات جامعه كارگرى ايران هستند. 
عليرغم تعرض افسار گسيخته جمهورى اسالمى و 
مبارزات  كارگران،  معيشت  و  كار  به  داران  سرمايه 
و اعتراضات كارگرى براى دفاع از حقوق خويش 

بطور روزمره  در جريان بوده است. 
كه  ايران  امروز  اقتصادى   – سياسى  شرايط  در 
اكثريت جامعه عميقا از جمهورى اسالمى متنفرند و 
اعتراض براى حق ستانده شده به امر روزمره مردم 
حيات  به  اسالمى  جمهورى  اما  است،  شده  تبديل 
ننگين خود ادامه مى دهد. عليرغم تمام اعتراضات 
كه  اينست  واقعيت  است،  جريان  در  كه  اى  توده 
عرصه  به  پا  سياسى  عرصه  در  هنوز  كارگر  طبقه 
وجود  متعددى  واقعيات  است.  ننهاده  وجود  ابراز 
جنبش  تا  كه  است  حقيقت  اين  گوياى  كه  دارند 
مبارزه  عرصه  وارد   علنا   اجتماعى  پيشرو  هاى 
به  را  اسالمى  جمهورى  كليت  و  نشوند  سياسى 
مصاف نطلبند، اين رژيم مستبد به حيات سرشار از 

جناياتش ادامه مى دهد. 
داده  نشان  را  حقيقت  اين  تجربه  هم  و  تئورى  هم 
سعود را  سير  توده اى  مبارزات   زمانيكه  كه  است 
يك  در  اسالمى  رژيم  هاى  جناح  همه  پيمايد،  مى 
سپاه  و  حاكم  جناح  برند.  مى  بسر  عملى  اتحاد 
و  قلع  و  اعتراضات  سركوب  به  آشكارا  پاسداران 
قمع معترضين مى پردازند و جناح اصالح طلب هم 
به رجز خوانى در مورد مبارزه آنان در «چهارچوب 
درصدد  و  مشغول  فقيه»  «واليت  و  اساسى»  قانون 
اما  كنند.   خنثى  را  مردم  اعتراضات  تا  آيند  مى  بر 
موقعى كه مبارزات توده اى تا اندازه اى كاهش مى 
يابد، جناح هاى رژيم دوباره به جان هم مى افتند. 

تقسير سياسى شرايط سياسى امروز ايران حاكى از 

اين است كه ايران از نظر اجتماعى در دوره گذار بسر 
مى برد. تا جاييكه به دايره حكومت اسالمى برمى 
قدرت  كه  است  شده  موفق  پاسداران  سپاه  گردد، 
سياسى و اقتصادى را در دست خود متمركز كند و 
آنان موفق گرديده اند كه اصالح طلبان حكومتى را  
خنثى كرده و زمينه براى شركت آنان در باصطالح 
انتخابات آينده را هم از هم اكنون بسته اند. تعرضات 
مصباح  و  اى  خامنه  امثال  و  پاسداران  سپاه  فعلى 
يزدى به اصالح طلبان و آنان را به انقالب مخملى 
كه  است  دليل  اين  به  كردن،  متهم  نرم  براندازى  و 
آنان را از دايره رقابت هاى حكومتى خارج كرده و 
حكومت يكدست ترى بوجود بياورند كه اين پروژه 
تا حدود زيادى با موفقيت روبرو شده است. امروز 
اكثر وزراء و مسئولين دولت اسالمى، افراد رده باالى 
درون  جناحين  كشمكش  و  هستند،  پاسداران  سپاه 
رژيم جمهورى اسالمى به نفع حاميان احمدى نژاد 

فيصله پيدا كرده است. 
ديگر  ايران  جامعه  كه  معتقدند  منتقدان  از  خيلى 
كودتاى  از  قبل  يعنى  گذشته،  ماه  چند  دوران  به  
سخن  اين  گردد.  برنمى  پاسداران  سپاه  انتخاباتى 
به درجاتى درست است. مردم  به درجات زيادى 
به  بويژه  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  به   توهمشان 
اگر  اند.  داده  دست  از  را  حكومتى  طلبان  اصالح 
را  امروز  اعتراضات  كه  شود  موفق  پاسداران  سپاه 
هم سركوب نمايد، اما به هيچوجه قادر نخواهد بود 
تجاربى كه توده ها در اين دوره كسب كرده اند را 
باز ستاند. و اين مهمترين مولفه اى است كه آگاهى 
مراتب  به  تحوالت  اين  بطن  در  را  مردم  اجتماعى 

باال مى برد. 
تغيير شرايط ايران از چه راهى طى مى شود، هنوز 
باز است ولى با وجود اين، چند اصل اثبات شده 
تعقيب  در  آمريكا  بويژه  و  غربى  دول  تمام  است. 
منافع خود در رابطه با ايران، بشدت ضد انقالب از 
پايين، انقالب از سوى كارگران عليه وضع موجود 
هستند. به همين دليل به آسانى با جمهورى اسالمى 
كنار مى آيند، زيرا چشم در ميدان بودن كارگران و 
توده هاى زحمتكش در عرصه مبارزات سياسى را 

ندارند. 
تا جاييكه به معادالت بين المللى در رابطه با اوضاع 
ايران برمى گردد، عليرغم جار و جنجال هايى كه 
بر سر سالح اتمى جمهورى اسالمى راه مى افتد، 
به نظر من دول اروپاى غربى و آمريكا حاضرند با 
جمهورى اسالمى داراى سالح اتمى كنار بيايند، اما 
با انقالب راديكال توده ها و كارگران عليه جمهورى 

اينكه  مگر  آيند،  نمى  كنار  سهولت  اين  به  اسالمى 
آن  تا  ايران  در  موجود  وضع  عليه  انقالبى  جنبش 
دول  اين  كه  باشد  صحنه  در  و  آگاه  ميليونى،  حد 
نهايتا  كه  نمايند  ميخكوب  كامال  را  امپرياليست 
سوسياليستى  و  راديكال  ايران  پذيرش  به   مجبور 

بعد از جمهورى اسالمى شوند. 
با اين حال، جدال و كشمكش اصلى در زمان حال 
و آينده ايران، بين توده هاى كارگر و زحمتكش با 
حكومت يكدست شده جمهورى اسالمى يعنى سپاه 
مسلح پاسداران خواهد بود. اصالح طلبان حكومتى 
ساقط  هايشان  همپالگى  سوى  نرسيده،از  مقصد  به 

شده اند. 
اما راديكاليزاسيون و پيشروى جنبش انقالبى طبقه 
جمهورى  عليه  ستم  تحت  هاى  توده  و  كارگر 
اسالمى و براى تغيير وضع موجود به نفع كارگران 
و مردم ستم ديده قبل از هر چيز در گرو  توده اى 
شعارهاى  داشتن  و  طبقاتى  سياسى  آگاهى  شدن 
جدايى  است.  مبارزاتى  لوحه  سر  بعنوان  روشن 
مذهب از دولت و اينكه مذهب امر خصوصى افراد 
است و نبايد هيچ دخالتى در امور سياسى، اقتصادى 
جمله  از  باشد،  داشته  انسانها  زندگى  اجتماعى  و 
هاى  گروه  همه  ى  ريشه  است  راديكالى  مطالبات 
مرتجع مذهبى چه در حكومت و خارج از حكومت 
را مى زند.  اهميت اين مطالبه نيازى به توضيح زياد 
كشورهاى  ساير  و  ايران  ساكن  هاى  انسان  ندارد. 
منطقه بيش از اندازه كافى و در طول دهه ها اسالم 
و حكومت اسالمى را در كار و زندگى شان تجربه 
در  كه  موقع  آن  چه  مذهب  از  شناخت  اند.  كرده 
كه  شرايطى  در  چه  و  دارد  قرار  اپوزيسيون  حالت 
در حكومت قرار مى گيرند، از ضرورت هاى انسان 
آگاه و كارگر عصر كنونى است. كارگران به مذهب 
و بويژه مذهب اسالم، اين ابزار سرمايه داران براى 
تخمير اذهان توده ها و ترويج فرهنگ دروغ، ريا و 
عليه  اسالمى  دولت  سركوب  ابزار  اين  چاپلوسى، 
انسان هاى آگاه و معترض نيازى ندارند. آنرا بايد به 

زباله دان تاريخ انداخت. 
مستلزم  امروز  ايران  در  اجتماعى  تغييرات  ولى 
اينست كه بغير از عنصر آگاهى، انسان هاى كارگر 
بايد متشكل هم شده و تشكل داشته باشند. خواست 
و مطالبه حق تشكل و سازمانيابى حق ماست، يكى 
متحقق  براى  تالش  كه   است  ضرورتهاى  آن  از 
شدن آن،  جنبش ستم ديدگان عليه ستم ستمكشان 

اسالمى را صدها برابر نيرومندتر مى كند. 
عرصه  ايران،  در  طبقاتى  مبارزه  آتى  روند  آيا 
عليه  اجتماعى  پيشرو  هاى  جنبش  بين  كشمكش 
جمهورى اسالمى خواهد بود؟ دوره گذار در ايران 
چه مدت زمانى ادامه خواهد داشت؟ و سئواالتى از 
آگاهى  عناصر  شدن  اى  توده  به  بستگى  قبيل،  اين 
آن  تبع  به  كارگرو  هاى  توده  بين  در  سازمانيابى  و 
پيشروى مبارزه طبقاتى در ايران و به عرصه سياسى 
آمدن جنبش هاى پيشرو اجتماعى براى به چالش 
گرفتن كل نظام اسالمى خدا، خون و خفقان دارد. 

زنده باد طبقه كارگر آگاه و متشكل
زنده باد انقالب سوسياليستى

3 سپتامبر 2009 
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احمدى نژاد روز دو شنبه 16 شهريور ماه در يك 
و  داخلى  خبرنگاران  حضور  با  خبرى  كنفرانس 
خارجي در پاسخ به سوال خبرنگارى كه دليل عدم 
اعالم خط فقر را جويا شد، در نهايت وقاحت خط 
امرى   را  وجودش  و  كرده  انكار  را  كشور  در  فقر 

"سركارى" دانسته است.
اين دروغ گوى جاعل كه حتى از كنار آمار و ارقام 
رسمى دولتى هم مى گذرد و  بيكارى 30 درصدى 
و تورم 40 درصدى و گرانى 50 درصدى را كتمان 
مى كند، وقيحانه شعور 70 ميليون انسان را به هيچ 
همه  و  گرسنه  زحمتكش  و  كارگر  به  و  گيرد  مى 
رونق  بى  سفره  سر  بر  هرروز  كه  جامعه  تهيدستان 
و تقريبًا خالى مى نشينند، مى گويد كه: «در مملكت 

كسى گرسنه نيست»!  
"سركارى"  و  مردم  ميليونى  گرسنگى  و  فقر  انكار 
خواص  نژاد  احمدى  سوى  از  فقر  خط  خواندن 
متعددى را در بر دارد. يكى از خواص ادعاى دروغين 
و شرم آور احمدى نژاد اين است كه او و دولتش 
را از هرگونه طرح و پروژه اى واقعى كه گامى در 
جهت بهبود فقر وسيع جامعه بردارند، بى مسئوليت 
مى كند و بورژوازى را خاطر جمع مى سازد كه قرار 
نيست بخشى از ثروت هاى ميلياردى حاصل كار و 
رنج كارگر و زحمتكش مملكت صرف فقر زدايى 
آن 30 ميليون انسان فقيرى بشود، كه زير خط فقر 

له شده اند.
صرفنظر از اينكه احمدى نژاد با چه رويى دروغى 
به اين بزرگى را تحويل مردم مى دهد، مردم حتى 
فقر  وجود  كه  ارقامى  و  آمار  هر  به  رجوع  بدون 
با  تنها  دهند،  مى  نشان  وسيع  ابعادى  در  را  شديد 
به  ناچيزشان،  هاى  درآمد  ميزان  به  گذرايى  نگاه 
سفره هاى بى رونق شان، به ميزان اجاره بهاى ماهانه 
مسكن فقيرانه شان، به كفش و لباس بچه هاى شان، 
چه  در  كه  يابند  مى  در  شان،  هاى  بدهى  ميزان  به 

شرايط فالكتبارى زندگى مى كنند.
اگر بانك مركزى و مركز آمار با يك سرى محاسبات 
و بر اساس تعاريفى، استاندارد فقر و خط و سطوح 
اقشار  و  زحمتكش  و  كارگر  كنند؛  مى  فرموله  آنرا 
تهيدست جامعه از روى تغيير روز بروز قيمت ها 
ميزان  و  روزانه  مايحتاج  خريد  توان  آمدن  پايين  و 
درآمد خود و كًال حساب دخل و خرج خود، پى 
سال  نيم  گذشته،  سال  يك  به  نسبت  كه  برند  مى 
چقدر  و  تر  چيز  بى  چقدر  گذشته،  يكماه  گذشته، 

فقير تر شده اند!
و  است  بند  تأمينى  بى  كار  به  دستش  كه  كارگرى 
با  بدهد،  دست  از  را  كارش  است  ممكن  آن  هر 
با  كشند،  مى  اش  خانواده  و  خود  كه  گرسنگى اى 
محروميت هايى كه با آنها روبرو هستند، با آرزوهاى 
به دل مانده فرزندانش، فقر و خطوط زير فقر را با 

تمام وجودش لمس و درک مى كند.
و  نداده  دست  از  را  كارش  هنوز  كه  كارگرى  آن 
سقف دستمزدش را 263 هزار و 520 تومان تعيين 

كرده اند و بيش از نيمى از آن را بايد  بابت اجاره 
بهاى مسكن محقرانه اش كنار بگذارد، فقر را با تمام 

وجودش حس مى كند.
كدام كارگر و زحمتكش و معلم و كارمند دون پايه 
اعضاى  و  خود  كه  است  مملكت  اين  بازنشسته  و 
مصائب  و  فقر  با  را  عمرشان  تمام  اش  خانواده 
ناشى از آن سپرى كرده اند، اين دروغ بزرگ آقاى 
"سر  فقر  خط  كه  كنند  مى  باور  را  نژاد  احمدى 

كارى" است؟!
خيل  به  بيكار  ميليون  يك  ساالنه  كه  مملكتى  در 
بيكارانش اضافه مى شود و شبح بيكارى دائمًا گرد 

سر شاغلين اش مى چرخد، 
در مملكتى كه ميليون ها كارگرش از شمول قانون 
از  نه  و  دارد  تضمينى  كارشان  نه  و  اند  خارج  كار 

بيمه بيكارى برخوردارند، 
به  شغل  هفته  در  كار  ساعت  يك  كه  مملكتى  در 
حساب مى آيد و دستفروشى و انواع بيكارى هاى 

پنهان و مشاغل كاذب كار به حساب مى آيند، 
و  اجر  بى  دار  خانه  زن  ها  ميليون  كه  مملكتى  در 

مزد24 ساعته درگير كار سخت خانگى اند، 
در مملكتى كه ميليون ها كودک يا اصًال به مدرسه 
راه نمى يابند يا اگر هم راه يابند مشق شبانه شان 
را بايد در حاشيه خيابان ها و در كنار بساط واكس 

زنى شان بنويسند، 
در مملكتى كه حداقل سن تن فروشى به 12 سال 
دختركان  خانوادگى،  فقر  درنتيجه  و  است  رسيده 
ها  خيابان  در  خشونت  و  فقر  از  فرارى  بسيارى 
و  سكس  تجارت  مافياى  طعمه  و  گردند  مى  ول 
مواد مخدر مى شوند، انكار فقر جامعه و"سركارى" 
خواندن آن از سوى رئيس جمهورش چه درجه اى 
نمايش  به  را  آن  سران  و  رژيم  اين  وقاحت  از 

مى گذارد؟!
***

بنا به ساده ترين تعريف: در هر جامعه اى كه مردم 
از حداقلى از نيازهاى خوراكى، بهداشتى، آموزشى، 
مسكن و حمل و نقل بى بهره باشند به اين معناست 
موظف  دولت  و  فقيرند  جامعه  آن  شهروندان  كه 
درآمد  ميزان  مطابق  را  فقر  خط  سويى  از  است 
شهروندان تعيين و اعالم كند و از سويى ديگر براى 
كاهش و تخفيف آن سياست گذارى و برنامه ريزى 

دقيق و موثر در دستور بگذارد.
و  رفاه  وزارت  ظاهراً  دولتى  كار  تقسيم  در  اگرچه 
فقر  هاى  "پروژه  اجراى  مسئول  اجتماعى  تأمين 
مسئوليتى  هيچ  اينكه  براى  عمًال  اما  است،  زدايى" 
همه  نيفتد  حكومتى  هاى  ارگان  و  دولت  گردن  به 
دولتمردان از رئيس دولت و وزير رفاه و...، جملگى 
فقر و اعالم خط فقر را تا توانسته اند انكار كرده اند 
كنند،  انكارش  اند  نتوانسته  تمامى  به  هم  اگر  و 
فايده"   "بى  امرى  را  آن  سطح  و  خط  اعالم  عمًال 

دانسته اند.
در تمام دورانى كه آقاى ـ عبدالرضا مصرى ـ وزير 

همواره  بود،  نهم  دولت  اجتماعى  تأمين  و  رفاه 
جواب  در  هميشه  و  داشت  ابا  فقر  خط  اعالم  از 
خبرنگاران مى گفت: «اعالم خط فقر به درد كسى 

نمى خورد»
اگر احمدى نژاد و وزير رفاه اش از سر بى مسئوليتى، 
و  زنند  مى  و  زدند  مى  باز  سر  فقر  خط  اعالم  از 
آن  رفاه  وزير  و  "سركارى"  را  آن  جمهور  رئيس 
كه  است  خاطر  اين  به  تنها  داند،  مى  "بى فايده"  را 
اين  زحمتكش  و  كارگر  كه  ثروتى  كل  از  چيزى 
مملكت خلق مى كنند به خودشان كه زير خط فقر 

بسر مى برند، برگردانده نشود. 
اينها با كتمان فقر شديد توده هاى مردم، عمًال در 
تالشند تا با دست بازترى كل ثروت جامعه را بى كم 
و كاست و يك راست به خزانه صاحبان سرمايه و 
جيب حكومتگران و فرماندهان نظامى و حافظان و 

پاسداران نظم نظام سرمايه دارى بريزند.  
احمدى  جناب  آنها  رأس  در  و  حكومتى  دزدهاى 
نژاد اگر تنها درصد كمى از آن 258 ميليار دالرى كه 
ظرف چهار سال گذشته تنها در نتيجه فروش نفت 
خام به "خزانه دولت " آمده است، براى تخفيف فقر 
و گرسنگى مردم صرف مى كردند، امروز نيمى از 
جامعه ما تا اين حد فقير و گرسنه و زير خط فقر 

بسر نمى بردند. 
سازمانيافته  احمدى نژاد جنايتكار كه با يك تقلب 
بار ديگر بر كرسى رياست دولت تكيه زده است، 
خيز  اش  رياست  دوم  دور  اول  روزهاى  همين  از 
برداشته است تا بيشتر از اينها اقشار تهيدست جامعه 
را قربانى منافع بورژوازى حاكم كند و تهيدستان را 

به ورطه فقر بازهم بيشترى بكشاند.
دولتى  و  رسمى  نماينده  باالترين  عنوان  به  او 
جز  و  ندارد  رسوايى  از  ابايى  كه  حاكم  بورژوازى 
و  اطالعاتى  و  پاسدار  برادران  اندوزى  ثروت  به 
توليدى،  صنعتى،  مراكز  كليه  بر  كه  شان  نوچه هاى 
مالى و اقتصادى كشور چنگ انداخته اند نمى انديشد، 
نه تنها همه ثروت ملى و حاصل كار و رنج كارگران 
و زحمتكشان جامعه را بغارت داده است، در عين 
را  شده  غارت  مردم  همين  فالكتبار  وضعيت  حال 

هم انكار مى كند.
عليرغم انكار فقر جامعه از سوى احمدى نژاد، بر 
اساس ارزيابى صاحب نظران و كارشناسان مسائل 
اقتصادى و اجتماعى كشور، ميزان خط فقر در سال 
نشان  را  تومان  هزار   850 از  باالتر  رقمى  جارى 

مى دهد.
مسائل  كارشناس  و  دان  «اقتصاد  راغفر  دكترحسين 
كشور»  فقر  نقشه  گر  تدوين  و  زدايى  فقر  و  فقر 
درباره خط فقر مطلق در سال 88 تصريح كرده است 
كه: با احتساب تورم 35 درصدى و افزايش قيمت 
ها در سال 88 خط فقر مطلق براى يك خانواده 5 
نفره در تهران، رقمى باالتر از 850 هزار تومان پيش 

بينى مى شود.
با توجه به ارقام باال و قياس رقم 263 هزار 

انكار خط فقر از سوى احمدى نژاد و بيم راه افتادن يقه آبى ها!
عطا خلقى
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با   88 سال  در  دستمزدها  تومانى   520 و 
 88 سال  فقر  خط  تومانى  هزار   850 رقم 
در مى يابيم كه سطح زندگى كارگران چند 

پله به زير خط فقر سقوط كرده است!
***

در حالى كه احمدى نژاد فقر و گرسنگى مردم را 
انكار مى كند، بر اساس خيلى از آمارهاى رسمى و 
غير رسمى در نتيجه افزايش نرخ تورم، قيمت همه 
كاالهاى اساسى و مواد مصرفى روزانه مردم و بهاى 

هرگونه خدماتى روز بروز در حال افزايش است. 
معادل  ماهانه  مجبورند  بزرگ  شهرهاى  شهروندان 
محل  اجاره  براى  را  خود  درآمد  كل  درصد   70
ماه  چند  همين  ظرف  بگذارند.  كنار  شان  سكونت 
اخير قيمت نان دو برابر شده است. قيمت هر كيلو 
متوسط  و  است  رسيده  تومان  هزار  ده  به  گوشت 

قيمت يك كيلو برنج كمتر از 2500 تومان نيست.
درجه اى  هر  با  نژاد  احمدى  كه  است  اين  واقعيت 
تواند  نمى  كند،  انكار  را  جامعه  فقر  وقاحت  از 
ابعاد اجتماعى آن را در شكل هاى اعتياد، فحشاء، 
انكار  و...  خوابى،  كارتن  كودكان،  كار  بزهكارى، 

نمايد.
فقر و علل گسترش ابعاد اجتماعى آن در جمهورى 
اسالمى كه اساسًا ناشى از يك نظام غير انسانى و 
نظامى  چنين  كه  زمانى  تا  است  استثمار  بر  مبتنى 
در قدرت باشد، دائمًا باز توليد مى شود و با تغيير 
چهره ها بر مسند قدرت حكومتى، تشديد هميشگى 
فاصله درآمدها و هزينه ها به دليل تورم روز افزون، 

پايانى ندارد.
تورم،  استثمار،  اما  روند  مى  و  آيند  مى  ها  دولت 
اجتماعى  هاى  آسيب  و  گرسنگى  فقر،  بيكارى، 
از  انسان  استثمار  و  مزدى  بردگى  نظام  از  ناشى 

انسان، همچنان سرجاى شان خواهند ماند. 
تنها راه رهايى هميشگى انسان از پديده هاى شوم 
اين  كردن  رو  و  زير  تبعاتش  و  فقر  انسانى  غير  و 
انسان  كه  است  نظامى  قرارى  بر  و  بورژوايى  نظام 
محور است و همه چيز بطور مساوى و برابر براى 
انسان و در خدمت انسان است. اولين گام رسيدن به 
سرنگونى جمهورى اسالمى آغاز  چنين آرزويى با 

خواهد شد.
واقعيت اين است كه شدت فقر و تهيدستى كارگر 
اين  به  تنها  جامعه  پائينى  اقشار  و  زحمتكش  و 
دليل نيست كه در جامعه اى بورژوايى زندگى مى 
كنند، عاملى كه ابعاد فقر را در جوامعى مثل ايران 
ها،  دزدى  بخشًا  مى رساند،  ممكن  حد  باالترين  به 
غارت ها و فساد هاى مالى جارى در اين جوامع 

است. 
بنابراين الزم و ضرورى است كه مبارزه عليه دزدى ها 
كارگزاران  ميان  در  مالى  افسارگسيخته  فساد  و 
حكومتى و ارگانها و دواير دولتى عرصه اى جدى از 
مبارزات كارگران و زحمتكشان و توده هاى محروم 

و تهيدست جامعه به حساب آيد.
اكنون كه روند تكرار هر روزه دزدى ها و گسترش 
دامنه فساد مالى در كشور بيشتر از هر زمان توسط 
خود دزدها در جريان مناظره هاى انتخاباتى و بعد 
از آن رو شده است، ما مردم كارگر و زحمتكش و 
اقشار تهيدست جامعه در ادامه مبارزات تا كنونى مان 

تر  متشكل  مبارزاتى  و  تر  جدى  اعتراضاتى  با  بايد 
به  مرتجعان،  اين  به  قاتالن،  اين  به  دزدان،  اين  به 
اين ضد كارگر ها، به اين ضد زن ها، به اين ضد 
به  تا  كه  بفهمانيم  ها،  شادى  ضد  اين  به  آزادى ها، 

زيرشان نكشيم دست بردارشان نيستيم. 
طبعًا تا آن زمان كه از چنان توان زير و رو كننده 
از  اندازه  هر  تحميل  بود،  خواهيم  برخوردار  اى 
نخواهيم  موكول  فردا  به  را  امروزمان  خواست هاى 

كرد.

يكى از خواست هاى همين امروزمان اين است كه 
هيچ شهروندى و هيچ احدى از آحاد جامعه نبايد 
زير خط فقر زندگى كند. همه آحاد جامعه بايد از 
حداقل امكاناتى باالتر از خط فقر برخوردار باشند.

***
براساس قانون، دولت موظف است به ميزان تورم 
ساالنه حقوق كاركنان و مزد بگيران را افزايش دهد؛ 
اما طى سال هاى  اخير همواره ميزان افزايش حقوق 
كارگران و مزد بگيران و كاركنان دولتى و غير دولتى 

كمتر از نرخ تورم بوده است. 
به  نزديك  رفاه،  وزارت  اعالم  اساس  بر  اكنون  هم 
كه  دارند  قرار  شديد  فقر  خط  زير  نفر  ميليون  سه 

روزانه كمتر از يك دالر درآمد دارند. 
سازمان  تعاريف  اساس  بر  كه  است  حالى  در  اين 
ملل، افراد با درآمد روزانه كمتر از دو دالر زير خط 
فقر شديد قرار دارند. در واقع بر اساس اين تعريف 
افرادى كه در ايران ماهانه كمتر از 60 هزار تومان 

درآمد داشته باشند زير خط فقر شديد قرار دارند!
اين  با  اسالمى  جمهورى  رفاه  وزارت  كه  اين  با 
شاخص ها آشنا است و به ظاهر پروژه اى هم براى 
"فقر زدايى" دارد، اما سقف كمك هاى اين دستگاه 
هاى  كمك  دريافت  شرايط  واجدين  به  حكومتى 

دولتى دو پله زير خط فقر شديد است. 
دولت  ـ،  نهم  دولت  رفاه  وزير  ـ  مصرى  گفته  به 
به افراد شناسايى شده ماهانه حدود25 هزار تومان 

مى پردازد.  
اگر آمار وزارت رفاه را واقعى تلقى كنيم، در واقع 
«يك سوم جمعيت اين مملكت زير خط فقر» و «سه 

ميليون آن زير خط فقر شديد» قرار دارند! 
كارشناس  راغفر  دكتر  محاسبه  اساس  بر  هم  اگر 
يك  براى  را  فقر  خط  زدايى،  فقر  و  فقر  مسائل 
خانواده 5 نفره رقمى معادل 850 هزار تومان بگيريم 

35 ميليون نفر يعنى نيمى از كل جمعيت كشور زير 
خط فقر زندگى مى كنند.

كارشناسانه،  هاى  شاخص  اين  همه  اساس  بر 
مجبور  كه  كارگرى  حكومتى،  حتى  و  بين المللى 
هزار  ناچيز264  دستمزد  با  را  جارى  سال  است 
تومانى به آخر رساند، مى داند كه امروز يا فردا بايد 
كودكان خردسالش را از مدرسه بيرون كشد و به سر 
چهار راه ها بفرستد تا شيشه ماشين ها را پاک كنند! 
گرفتار  فرزندانش  است  ممكن  آن  هر  كه  داند  مى 
كه  داند  مى  شوند!  مخدر  مواد  مافيايى  هاى  شبكه 
شبح فحشاء دور سر دختر خردسالش مى چرخد! 
مى داند كه هزار و يك بالى ديگر در كمين خود و 

اعضاى خانواده اش نشسته اند!
براى رهايى از كابوس دهشتناک وقوع اين باليا و 
براى بهبود نسبى معيشت همين امروزمان الزم است 
همه آنهايى كه زير خط فقر زندگى مى كنند، همه 
آنهايى كه به بهانه كسرى بودجه و بحران و محاصره 
شان  عمومى  خدمات  نازلترين  همان  و...  اقتصادى 
هم زده شده و سوبسيد كاالهاى اساسى و مورد نياز 
روزمره شان قطع شده است؛ در اجتماعات شان، در 
اعتراضات شان، در مبارزات و اعتصابات شان رو 
در روى اين رژيم و كارگزارانش بايستند و بگويند 
شما  سوى  از  ما  گرسنگى  انكار  و  ايم  گرسنه  ما 
دزدان سفره ما، غاصبان حاصل كار و رنج مان، بهره 

كشان كار و توليد مان، انكار شدنى نيست. 
ما در ميدان ايم و در ميدان خواهيم ماند تا با اتحاد 
و تشكل و همبستگى مان نان و آزادى و همه چيز 
غصب شده و به غارت رفته مان را از حلقوم تان 

بيرون كشيم!
رژيم  اين  جنايتكارانه  حاكميت  ساله  سى  تاريخ 
كه  زمان  آن  تنها  كه  گويد  مى  باز  را  حقيقت  اين 
اند؛  بوده  ميدان  در  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى 
دامنه تجاوزات، غارتگرى ها، زور گويى ها و آدم 
كشى هايش فرو كش كرده است. در ميدان بودن و 
وسيع تر به ميدان آمدن تنها راه عقب نشاندن و به 

زير آوردن اين رژيم است. 
عليرغم اينكه در جريان خيزش هاى اخير بازتاب 
مبارزات روتين كارگران تا اندازه اى به حاشيه رفته 
بود، اما اين مبارزات روتين و پيوسته كارگران حول 
مطالبات هميشگى شان، همچنان ادامه داشته است.

كارگرى،  سراسرى  و  وسيع  هاى  تشكل  غياب  در 
و  اتحاد  از  مثبتى  هاى  نشانه  هنوز  خوشبختانه 
اين  اميد  و  مى خورند  بچشم  كارگرى  همبستگى 
مى رود كه با استفاده از تجارب تا كنونى و متكى 
به تشكل هاى شكل گرفته و در حال شكل گيرى 
مراكز كار، با مبارزاتى پيگيرانه طرح ها و ترفندهاى 
اراده  و  نمائيم  خنثى  را  داران  سرمايه  و  دولت 

كارگرى خود را اعمال كنيم. 
و  هايش  پراكندگى  عليرغم  ايران  كارگر  طبقه 
عليرغم سركوب شدن هاى هر روزه اش از سوى 
شمارش  بى  و  روزمره  اعتراضات  با  رژيم،  اين 
سكوت  كه  است  كرده  ثابت  گوناگون،  اشكال  در 
تشكل  و  اتحاد  از  درجه  همين  با  و  كرد  نخواهد 
نسبى كه اينجا و آنجا راه انداخته و راه مى اندازد، 

رفت  خواهد  دولت  و  سرمايه  جنگ  به 
و  حق  اين  از  بيش  داد  نخواهد  اجازه  و 
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حقوقش را پايمال كنند. 
براى  كارگران  تالش  و  عزم  اين 
را  كارگرى  متشكل  رزم  يك 
و  اند  دريافته  كارگران  طبقاتى  دشمنان 
خطر  آنجا  و  اينجا  اخير  ماه  سه  دو  ظرف 
هم  به  بارها  را  آن  گسترش  و  افتادن  راه 
و  يادآورى  خود  تر  خام  هاى  اى  طبقه 

هشدار داده اند.
احمدى نژاد و وزراى قديم و جديد رفاهش 
و هر جنايتكار ديگرى، عليرغم اين كه اين 
روزها به نفع سرمايه و سرمايه داران، فقر 
و تورم و گرسنگى مردم را انكار مى كنند، 
در عين حال از به خيابان آمدن هاى همين 

گرسنگان  بشدت وحشت دارند. 
آنها مى دانند كه در رأس خيزش بعدى «يقه 
آبى ها»،ـ  كارگران متشكلـ  همان هايى كه 
آنها را بوحشت انداخته است قرار خواهند 

داشت.
موسوى  دوران  كار  وزير  توكلى  احمد 
رئيس  و  امروز  اصولگرايان  از  يكى  و 
مسائل  در  كه  مجلس  هاى  پژوهش  مركز 
مدرک  داراى  و  نظر  صاحب  اقتصادى 
است،  انگليس  دانشگاه  از  اقتصاد  دكتراى 
در هيئت يك بورژوا ايدئولوگ جمهورى 
اسالمى در سايت خودش «الف» طى چند 
گسترده  گيرى  شكل  بر  بارها  اخير  ماه 
اعتراضات كارگران متشكل «يقه آبى ها»، 

تأكيد كرده است. 
گذشته  ماه  چند  «طى  نويسد:  مى  او 
گسترده  گيرى  برشكل  دال  اخبار  تمامى 
روند  ادامه  دارد.  ها  آبى  يقه  اعتراضات 
بنگاههاى  ركود  به  توجهى  بى  و  كنونى 
راه  به  را  آبى  اعتراضات  موج  اقتصادى 
شباهت  موج  اين  ناگزير  انداخت.  خواهد 
به  داشت.  خواهد  سبز  موج  با  هم  هايى 
نظر مى رسد اين تحركات از طرح هلندى 
از  شايد  باشد.  تر  خطرناک  هم  رسانه اى 
نسخه بيلدربرگى براندازى نرم هم جلوتر 
را  آن  بخواهند  برخى  هم  شايد  رود. 
آبى ها  تحركات  بنامند.   3 آژاكس  پروژه 
بند  مچ  تنها  است.  متعصبانه  شك  بدون 
هاى  يقه  به  را  خود  جاى  كه  نيست  سبز 
حركت  اين  اصلى  انگيزه  مى دهد.  آبى 
خودجوش نگرانى از گرسنگى خانواده و 
مسكن  اجاره  و  نوزاد  فرزند  خشك  شير 
درمان  و  فرزند  تحصيل  ادامه  و  ماه  آخر 

همسر است.» 
كارسازى رزم متشكل «يقه آبى ها» به ميزان 
جنبش  رهبران  و  ها  كمونيست  آمادگى 
«يقه آبى ها» بستگى دارد. «يقه آبى هاى» 
متشكل الزم است كه به رهبرى كارگرهاى 
سرمايه  وحشت  كه  كنند  ثابت  كمونيست 

داران و دولت حامى آنها واقعى است!

تالشى بيهوده 
 در بند زدن سبوى
 ترک خورده

به  خطاب  پيامى  شهريور   22 در  منتظرى  حسنعلى 
آنها  از  و  كرد  منتشر  متنفذ  دينى  لحاظ  به  آخوندهاى 
خواست در مقابل ستم و اجحافات وارد شده بر مردم 
ضمن  رژيم  بحران  از  خروج  براى  و  نكنند  سكوت 
حكومت  ارشاد  در  كروبى  و  موسوى  با  همفكرى 
بكوشند. اين پيام دو روز پس از ايراد خطبه هاى نماز 
آن  اصلى  هدف  و  شده  صادر  خامنه اى  توسط  جمعه 
جلوگيرى از رسوائى بيشتر جمهورى اسالمى و حفظ 
آبروى اسالم سياسى و مراجع مذهبى است. هدف فرعى 
اين پيام كاستن از فشار بر موسوى و كروبى و درست 

كردن مانع در مقابل دستگيرى احتمالى آنانست. 
تحت  ايران  در  كه  مى پذيرد  پيام  اين  در  منتظرى 
وجود  آزادى  و  عدالت  اسالمى  جمهورى  حاكميت 
ندارد و حقوق و امنيت مردم در آن پايمال مى شود. او 
اذعان مى كند كه تئوريسين واليت فقيه انتخابى بوده و 
نه  و  است  حاكم  نظامى  واليت  اكنون  كه  است  معتقد 
واليت فقيه.  او مى گويد كه در رژيم اسالمى از همان 
ابتداى سقوط حكومت پهلوى خالفكارى شروع شد، 
تكامل پذيرفت و به آنجا رسيد كه امروز پايگاه آخوندها 
و مذهب ضربه ى زيادى خورده است. او معتقد است 
كه فجايع انجام گرفته توسط مقامات جمهورى اسالمى 
بعد از انتخابات به نام دين انجام گرفته است و اضافه 
مى كند كه نمى داند اين صدمات كى جبران خواهد شد. 
منتظرى در بخشى از پيام خود روى نكته ى قابل تاملى 

انگشت مى گذارد و مى نويسد:
و  نظامى  نيروى  بر  تكيه  با  حاكميت  كه  اين  «عجب 
و  پناه  بى  مردم  روى  اسلحه   بر  كشيدن  و  انتظامى 
بى سالح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در   نهايت 
مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام 
را به   مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را 

اغتشاشگر و مخالف   نظام مى نامند».
او ضمن اعتراض به تشديد فشار عليه موسوى و كروبى 
مى گويد تريبون نماز جمعه به بلندگوى مطالب واهى و 
دروغ تبديل شده است. نص اصلى پيام منتظرى اينست 
كه اعمال حاكمين جمهورى اسالمى، اقدامات پليسى و 
انتظامى و عملكرد قوه  قضائيه  انحراف از اسالم بوده و 
نبايد به نام اسالم نوشته شود. او به اين طريق مى كوشد 

خود اسالم را تبرئه  نمايد.
ارزشى  حال  عين  در  اما  مرتجع،  آخوند  يك  منتظرى 
مى گفت  كه  نداشت  توافق  خمينى  تز  اين  با  او  است. 
امر  ترين  واجب  اسالمى  حكومت  بقاى  براى  تالش 
است و براى حفظ آن ميتوان شكنجه گاه هاى وسيع و 
كشتارهاى بى حساب راه انداخت و از تجاوز و پايمال 
كردن حقوق هيچ انسانى نهراسيد. خلخالى، جالد اوليه 
و  مخالف  هر  كه  داشت  آزادى  او  طرف  از  حكومت، 
مشكوک به مخالفتى را بكشد. او به تبعيت از خمينى 
مى گفت كه اگر بيگناهى در حين كار از بين رفت به 
به  حكومت  حفط  خمينى  براى  مهم  مى رود.  بهشت 

حفظ  براى  داشت  اعتقاد  منتظرى  اما  بود،  قيمت  هر 
از  اسالم  آبروى  كه  كرد  رفتار  طورى  بايد  حكومت 
بين نرود. اين ارزشى بودن سرانجام باعث شد خمينى 
منتظرى را از قايم مقامى و جانشينى خود خلع نمايد. 
اختالف ياد شده طبعا اختالفى بوده در بين دو مرتجع، 
اما جايگاهى به منتظرى داده تا امروز بتواند به نجات 
اسالم قيام كند؛ اسالمى كه بدليل سى سال ديكتاتورى، 
جنايت، شكنجه، تشديد فقر و نابرابرى و بى حقوقى 

سياسى بى آبرو شده است. 
قوى  ريشه هاى  البته  سياسى  اسالم  افتادن  نشيب  به 
دارد.  اشاره  جاى  نيز  آن  جهانى  ابعاد  اما  دارد،  داخلى 
باشد  غربى  حكومت هاى  بديل  بود  قرار  كه  اسالمى 
لبنان،  سومالى،  سودان،  پاكستان،  عراق،  افغانستان،  در 
بى حقوقى  تحميل  ابزار  ديگر  جاهاى  و  فلسطين 
برده وارانه بر انسانها و مخصوصا زنان گرديد، سربريدن 
و انتحار وسيله ى جنگش شد و تروريسم كور را عليه 
انسانها به كار گرفت. در كشورهاى مثل عربستان، كه 
اسالم ميانه رو حاكم است، بى حقوقى، تحجر، استبداد 
سلطنتى و عقب ماندگى حاكم است. اسالم سياسى در 
قرن 19 و 20 توسط امپرياليست هاى انگليس، آمريكا و 
حكومت دينى اسرائيل تقويت شد. آنها به كمك طبقات 
حاكم در كشورهاى اسالم زده مردم كارگر و زحمتكش 
را توسط اين ايدئولوژى تحميق و مطيع و نهضت هاى 
مخالفشان را سركوب كردند. آنها با صرف ميلياردها دالر 
افغانستان را به صورت مركز آموزش و گسترش اسالم 
سياسى و تندرو درآوردند تا شوروى را عقب نشاندند. 
اما به اهدافشان كه رسيدند اسالم زدگان را مثل كهنه  
جنگجويانش  و  اسالم  آن  انداختند.  دور  نخور  درد  به 
شده   تحقير  و  ناراضى  بورژوازى  دست  ابزار  بار  اين 
كشمكش هاى  در  گرديدند.  زده  اسالم  كشورهاى 
فى مابين بورژوازى جهانى و محلى جنايات بزرگى از 
هر دو طرف سر زد. در اين ميان دستاورد اسالم سياسى 
انسانى،  حقوق  از  محروميت  جنگ،  جز  مردم  براى 
اين  كه  است  طبيعى  بنابراين  نبود.  دربدرى  و  بدنامى 
منتظرى  گردد.  روبرو  ضعف  و  آبروباختگى  با  اسالم 
آمده تا اين اسالم را برهاند. او و كسان مثل او استدالل 
مى كنند كه اين فجايع به دليل انحراف از اسالم به بار 
همه   در  مى گوئيم  ما  آن.  كارگيرى  به  نه  و  است  آمده 
جا و از جمله در ايران حاكميت اسالم سياسى تحت 
و  جنايت  ديكتاتورى،  با  منتظرى  نظير  كسانى  رهبرى 
كشتار و بى حقوق كردن كمونيستها، زنان و مبارزان و 
آماده كردن زمينه  براى استثمار بيشتر كارگران و تحميل 
جمهورى  شد.  شروع  زنان  بر  مضاعف  حقوقى  بى 
اسالمى براى سركوب انقالب توسط مرتجعين داخلى 
و امپرياليست ها به ميدان آورده شد، انقالبى كه كارگران 
بود.  كشانده  خواه  حق  و  مبارز  مردم  اول  صف  به  را 
اسالم سياسى آمد و به كمك زندانها، كشتارهاى دهها 
هزارنفره، شكنجه هاى صدها هزار نفره آن انقالب را در 
خون غرقه كرد. آن انقالب اما هيچوقت اجازه نداد آب 
خوش از گلوى اسالم و حكومت اسالمى و رهبران آن 
يعنى خمينى ها و منتظرى ها پائين برود. امروز آن اسالم 
و حكومتش با بى آبروئى روبرو شده و در سرآشيب 
اين  مى كوشد  عبث  به  منتظرى  است.  افتاده  سقوط 
پروسه را وارونه كند. آن سبو ترک هاى بزرگ برداشته 

و نمى توان آنرا شكسته بندى كرد.



شماره 234 - صفحه 8 نيمه دوم شهريور 1388- نيمه دوم سپتامبر 2009جهان امروز

صعب  و  دشوار  مسير  پيمودن  براى  گام  نخستين 
العبور رهايى زنان در ايران، شناساندن تمامى سازه ها 
و فاكتورهاى دخيل در اعمال آپارتايد جنسى است. 
چنانچه مسئلة ستم بر زنان را صرفًا ناشى از حاكميت 
برگرفته  كه   – مردساالرى  فرهنگ  و  دينى  استبداد 
بدانيم و در  از اوامر مذهبى و احكام شرعيست – 
فعاليت هاى آگاهى دهنده خود از افشاى فاكتورهاى 
ديگر قصور ورزيم؛ ناخواسته مرز خود را با گرايش 
فيمنيسم ليبرال (نمايندۀ اپوزيسيون ليبرال در تبعيد 
جنبش  در  قانونى)  اپوزيسيون  از  هايى  بخش  و 
رهايى زن كه جدال زنان و مردان برابرى طلب عليه 
اخالقيات  برضد  پيكار  به  تنها  را  جنسى  آپارتايد 
و  ها  نرم  مذهبى،  هاى  آموزه  از  منتج  مانده  عقب 
ساخته،  محدود  دارى  پيشاسرمايه  فرهنگى  ميراث 
رهايى  جنبش  شدن  مبدل  به  و  كنيم  مى  مخدوش 
زنان ايران به زائده گرايش ليبراليسم بورژوايى يارى 

مى رسانيم.  
قوانين  روى  فقط  مسئله  وارسى  در  اگر  همچنين 
اسارتبار مذهبى و عامل فرهنگى انگشت بگذاريم، 
گرايش  با  مسئله  كردن  برطرف  در  تفاوتى  چه 
فيمنيسم اسالمى (نماينده اصالح طلبان رانده شده 
علم  ضمن  كه  قانونى)  اپوزيسيون  و  حكومت  از 
دادن  آشتى  درپى  فرهنگى"  "نسبيت  تئورى  كردن 
سنت با مدرنيته، و هم آغوشى تحجر با تجدد بوده 
و از دوره سر برآوردن جنبش رفرميسم بورژوايى 
در  اصالحاتى  كردن  لحاظ  با  تا  كوشيده  كنون  تا 
زشتى  از  اى  پاره  رفع  و  رژيم،  عقيدتى  مبانى 
قبولى  قابل  و  متعادل  سيماى  حاكم،  فرهنگ  هاى 
بدينسان  و  دهد  ارائه  جامعه  زنان  به  اسالم  از 
راديكال  اعتراضات  گزند  از  را  اسالمى  جمهورى 
زنان مصون نگاه دارد، خواهيم داشت. ازاينجاست 
مى بايد همپاى نقد عوامل روبنايى مؤثر در تحميل 
متوجه  را  خود  حمالت  نوک  ايران،  زنان  بر  ستم 
ساختار زيربنايى جامعه ( سازمان اقتصادى ) كنيم 
كه تبعيض جنسى و تمامى بى حقوقى ها را توليد 
و باز توليد مى كند. شرح تأثيرات سازمان اقتصادى 
زنان،  حقوق  نقض  مسئله  شكل گيرى  در  جامعه 
از  كداميك  زنان  كه  مى دهد  نشان  ديگر  سوى  از 
از  بيش  امروزى]  جوامع  [درهمة  اجتماعى  طبقات 
سايرين مورد ظلم قرار مى گيرند، و ستم مضاعفى 

را متحمل مى شوند. 
رژيم  آميز  تبعيض  قوانين  اساس  بر  است  واضح 
و  شهادت  امر  در  المثل  فى  اسالمى  بورژوا- 
محسوب  مذكر  انسان  نصف  مؤنث  انسان  وراثت، 
مى شود. كامًال مبرهن است باز بر پايه اين قوانين، 
زنان از حق برابر با مردان در طالق و يا حضانت 
كل  نيست  ترديدى  نيستند.  برخوردار  فرزندان  از 
زنان و دختران اين سرزمين به علت قانون حجاب 
و  آزار  در  مردان  بودن  مختار  اجبارى،  پوشش  و 
و  همسرى  چند  داشتن  رسميت  خانگى،  خشونت 
هاى  فعاليت  گوناگون  هاى  عرصه  در  محدوديت 
اجتماعى، فرهنگى و ورزشى در عذابند؛ با اين حال 

و  زنان  اندازه  به  بورژوا  و  بورژوا  خرده  زنان  آيا 
كارگرى  هاى  خانواده  به  وابسته  يا  كارگر  دختران 
(خانه دار، محصل و دانشجو) از ديگر بدبختى ها 
اند؟  برده  سهم  جامعه  اين  در  موجود  دردهاى  و 
فشارهاى  اثر  بر  خودكشى  فروشى،  تن  هرگز  آيا 
خوابى،  كارتن  آوارگى،  اعتياد،  مادى،  و  روحى 
آزار جنسى، بيكارى و اخراج دامان زنان و دختران 
يك  آيا  است؟  گرفته  را  مرفه  و  متوسط  طبقات 
مهندس،  پزشك،  يا  دولتى  مناصب  در  شاغل  زن 
محصول  كه  معضالتى  چنين  با  كارفرما  و  وكيل 
هر  است  طبيعى  آشناست؟  داريست،  سرمايه  نظام 
زن  رهايى  جنبش  درون  راست  گرايشات  از  يك 
اى  پلشتى  هر  از  را  دارى  سرمايه  تا  مى كوشند  كه 
منزه جلوه دهند، هيچگاه به قبول اين واقعيت تن در 
نخواهند داد و پاسخ هاى مغلطه آميز و گمراه كننده 

به اين پرسش خواهند داد. 
اما، فيمنيست هاى اسالمى و ليبرال در پرداختن به 
پايمال شدن حقوق زن در ايران، و رخنه و نفوذ در 
جنبش رهايى زن همانند ساير جنبش هاى اعتراضى 
جامعه، چه اهدافى را جستجو مى كنند؟ برخى از 
مشترک  فصل  كه  عناصر  اين  تعقيب  مورد  مقاصد 

همه آنهاست، بترتيب از اين قرارند: 
از  دخترانى  و  زنان  فكرى  سمپاتى  جذب  الف) 
حدود  تا  كه  خود،  آراى  به  بااليى  و  ميانى  طبقات 
زيادى هم موفق بوده اند. ب) فراخ شدن راه توسعه 
سرمايه دارى كشور و حفظ اين مناسبات توليدى از 
طريق اصالح و تغيير قوانين حاكم از جمله قانون 
تالش  از  ممانعت  ج)  جامعه.  و  خانواده  در  زن 
زن  رهايى  جنبش  سوسياليستى  گرايش  پيكارگران 
در راديكاليزه كردن مطالبات جنبش يا جوش زدن 
و بهم متصل كردن اين جنبش دموكراتيك با جنبش 

كارگرى.
و  حكومتى،  غير  و  حكومتى  طلبان  اصالح 
اپوزيسيون بورژوا- ليبرال سرنگونى طلب (سوسيال 
و...)  طلبان  سلطنت  جمهوريخواهان،  دموكرات ها، 
براى تحقق اين اهداف پرچم دفاع از زنان ستمكش 
ايران را بلند كرده اند. « نبايد از ادعاها و گفته هاى 
رياكارانه عناصرى از جناح حاكم در بهبود وضعيت 
زنان در اين سالها قلم گرفت. اينان هم كه در گذر 
از اين سه دهه در قانونى كردن نقض آشكار حقوق 
اند،  بوده  دار  ميدان  طلبان  اصالح  همچون  زنان 
نيز  و  حكومتى  درون  رقباى  با  مقابله  براى  اينك 
هاى  چهره  كردن  بزک  درصدد  حاكميت  از  خارج 
زنان  از  بخشى  خود  گمان  به  تا  هستند  خود  پليد 
زنان  از  تن  سه  معرفى  گردانند.  متوهم  را  جامعه 
اصولگراى متحجر، زن ستيز، مروج تبعيض جنسى 
و شكنجه گر براى پست وزارت دولت دهم- كه هر 
يك از آنان از سوابق ننگين و سياهى برخوردارند- 

در امتداد همين مقصود است ».  
هايش  نقشه  نتوانست  طلب  اصالح  جناح  اگرچه 
را در درون جنبش كارگرى ايران و جنبش انقالبى 

را  سختى  شكست  و  برساند  انتها  به  كردستان 
چپ  گرايش  دوباره  ظهور  با  اگرچه  شد،  متحمل 
اثر  ديگر  كشور  هاى  دانشگاه  در  سوسياليستى  و 
آخر  سالهاى  مثل  جناح  اين  تازى  يكه  از  چندانى 
دهه هفتاد شمسى در محيط هاى درس و تحصيل 
مشاهده نشد، و اگرچه اپوزيسيون راست سرنگونى 
قادر  حاكميت  هاى  رفرميست  بسان  هم  طلب 
تصرف  به  را  اجتماعى  هاى  جنبش  اين  نگرديدند 
سخت  جان  و  تلخ  واقعيت  ليكن  درآورند؛  خود 
هاى  فيمنيسمت  نفوذ  ميزان  از  نه  هنوز  كه  اينست 
درخور  اندازه  به  زن  رهايى  جنبش  در  اسالمى 
عقايد  ظاهرى  جذابيت  نه  و  شده،  كاسته  انتظار 
فيمنيست هاى ليبرال زير سئوال رفته است. حضور 
مختلف  طبقات  [از  جوان  زنان  و  دختران  گسترده 
اجتماعى] با نشان ها و عالئم سبز رنگ در اوايل 
اعتراضات مردمى و حتى چند هفته پس از آن - كه 
به بهانه تقلب و كودتاى انتخاباتى جناح حاكم راه 
اندازى شدند- و پيروى بخشى از اين قشر جامعه 
تأييد  مهر  استدالل  براين  حدودى  تا  ها،  ليبرال  از 
مى زند. . هرچند ديدن تصاوير دختران و زنان جوان 
در آن اعتراضات حاكى از ظرفيت و پتانسيل انقالبى 
نسل جديد بود و بارقه هاى اميد در دل پيكارگران 
آنسوى  در  زن  رهايى  جنبش  سوسياليست  و  چپ 
بدور  آنان  زدن  حلقه  وصف  اين  با  تابانيد،  مرزها 
فرو  تأمل  به  را  همگان  رژيم،  هاى  جناح  از  يكى 
برد و ذهن را به سئوال قديمى چه بايد كرد مشغول 

كرد. 
به  ايران  در  زنان  بار  تألم  بغايت  وضعيت  بهررو، 
گرايشات بورژوايى در جنبش رهايى زن ميدان داده 
تا پيشروى گرايش سوسياليستى جنبش رهايى زن را 
كند سازند و بيم آن همچنان وجود دارد كه جمعيت 
بيشترى از زنان و مردان برابرى طلب را حول افكار 
و پالتفرم هاى خود گرد آورند. در نتيجه بايستى بيش 
از گذشته در برابر اين گرايشات ايستاد و به وظيفه 
بس خطير روشنگرى عنايت كرد. رويارويى نظرى 
ماركسيست  پژوهشگران  و  شناسان  جامعه  دقيق تر 
جنبش  كمونيست  فعالين  و  زنان،  مسائل  حوزه  در 
هاى  جنبش  فعالين  جزو  بعضًا  كه   - زن  رهايى 
جامعه  زنان  مى باشند-   نيز  دانشجويى  و  كارگرى 
را از پوچ بودن ادعاهاى اين گرايشات مطلع خواهد 
مى  ممدد  مبارزان  اين  به  زمينه  اين  در  آنچه  كرد. 
معكوس  رابطه  و  مغايرت  ساختن  نمودار  رساند، 
ميان  برابرى  شعار  با  سرمايه  هاى  جناح  استراتژى 

زن و مرد است. 
راستگرا  هاى  دولت  چگونه  كه  حقايق  اين  بيان 
كارگران  و  زنان  مبارزاتى  دستاوردهاى  غرب  در 

ديگرى  از  پس  يكى  را  ها  كمونيست  و 
باز مى ستانند، به چه ترتيب زنان كارفرما 

مناسبات توليدى حاضر 
منشاء اصلى اعمال تبعيض جنسى است!

           فرشيد شكرى 
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باالى  مشاغل  داراى  يا 
به  هجوم  در  دولتى 
سطح زندگى و معيشت 
پيشى  مردان  از  كارگر  طبقه 
به  كارفرمايان  چطور  مى گيرند، 
جوامع  اين  كارگر  زنان  حقوق 
نحو  چه  به  كنند،  مى  تعرض 
مدرن  و  پيشرفته  ممالك  آن  در 
با  مردساالرى  و  مذهب  مجدداً 
نهادهاى  و  ها  دولت  همدستى 
بسى  شوند،  مى  ترويج  مذهبى 
الزاميست. اطالع رسانى در مورد 
به  تجاوز  اخبار  روزه  هر  اينكه 
رسيدن  بقتل  و  خشونت  زنان، 
آنان در ستون حوادث روزنامه ها 
يا در رسانه هاى سمعى و بصرى 
نسبت  بهمان  شوند،  مى  منتشر 

اهميت دارد. 
از  آور  مالل  تصاوير  اين  دادن 
مشقات زنان در جهان غرب، به 
آموزد  مى  ايران  فرودست  زنان 
حاكم،  ستيز  زن  قوانين  لغو  كه 
مردساالرى،  فرهنگ  انهدام 
همسرى،  چند  قانون  برچيدن 
حل معضل تن فروشى، پايان كار 
خانگى، محو خشونت، قتل هاى 
رسيدن  كالم  يك  در  و  ناموسى 
به برابرى واقعى با مردان در كليه 
و  سياسى  اقتصادى،  عرصه هاى 
براى  مبارزه  گرو  در  اجتماعى 
مضمحل ساختن مناسبات سرمايه 
با  همبستگى  و  اتحاد  [در  دارى 
كمونيستى]  و  كارگرى  جنبش 
است، نه دنباله روى از گرايشات 
وابسته  زن  نخبگان  و  بورژوايى 
جهت  آنهم  باالدست  طبقات  به 
پا  پيش  مطالباتى  گشتن  محقق 
قوانين  در  هايى  رفرم  يا  افتاده 
مدنى، و در بهترين حالت تغيير 

در روبناى سياسى جامعه. 
چپ  پيشگامان  تا  است  شايسته 
رهايى  جنبش  سوسياليست  و 
ريشه  توضيح  با  همگام  زن 
ايران  در  جنسى  آپارتايد  هاى 
- كه موجب رشد آگاهى جامعه 
بسمت  حركت  و  شد -  خواهد 
كنونى  مبارزات  شيفت  تغيير 
زنان  بدرون  نخبگان  سطح  از 
طريق  از  كه  جامعه  ستمكش 
گسترش ارتباط با زنان و دختران 
و  دانشجو  محصل،  دار،  خانه 
كارگر ممكن مى گردد، همچنين 
ضرورت متشكل شدن در تشكل 
هاى مستقل و توده اى را در بين 

ايشان برانگيزند. 
    15/09/2009             

علوم انسانى
 در جمهورى اسالمى

استادان  با  ديدار  در  ارديبهشت،  هشتم  روز  در  خامنه اى 
انسانى  علوم  رشته   در  دانشجو  ميليون   2 وجود  دانشگاهها، 
را نگران كننده خواند. او گفت استاد اسالم شناس كافى براى 
تدريس در اين عرصه در اختيار نيست و الجرم مكاتب مبتنى 
دانشجويان  ميان  در  و  كرده  غلبه  علوم  اين  بر  ماترياليسم  بر 
مراكز  كرد  تأكيد  او  كرده اند.  ايجاد  شكاكيت  اسالم  مورد  در 
انقالب  شورايعالي  و  مجلس،  دولت،  از  اعم  تصميم گيرى 
فرهنگي بايد اين موضوع را مورد توجه جدى قرار دهند. به 
دولت  مجلس،  در  درشت  و  ريز  مقام هاى  سخنان  اين  دنبال 
و ساير ارگانهاى جيره خوار حرفهاى خامنه اى را طوطى وار 
فرهنگى،  انقالب  عالى  شوراى  وابستگان  حتى  كردند.  تكرار 
را  قدم  شوند،  قلمداد  موجود  وضع  مسئول  بايد  ظاهرا  كه 
امكانات  اسالمى پول و  جمهورى  كه  گفتند  گذاشته و  فراتر 
مى دهد تا در دانشگاه هايش افراد سكوالر و ضد اسالم تربيت 
شوند. آخرين كسى كه در اين مورد اظهار نظر كرد رئيس نهاد 
نمايندگى خامنه اى در دانشگاههاست. او مسئله  حذف بعضى 
از رشته ها در گفتگو با ايرنا را مطرح كرده است. حرف هاى 
خامنه اى كه به دنبال مبارزات توده اى اخير بيان شده و تكرار 
طوطى وار آن از جانب مزدبگيران داليل سياسى دارد كه الزم 
است شكافته شود. براى اينكار نگاهى بسيار كوتاه به وضع 

دانشگاهها در دوران جمهورى اسالمى مى اندازيم.
از سقوط حكومت پهلوى در بهمن 57 تا اواخر فروردين 59 
دانشگاهها تحت سيطره  چپ ها و طرفدارن نيروهاى انقالبى 
به  آمدن  سركار  نخست  روزهاى  همان  از  جديد  رژيم  بود. 
لطايف الحيل كوشيد سلطه  خود را به طرزى كم سر و صدا 
بر دانشگاهها حاكم كند. اما چپ ها، كه از نيروهاى انقالبى و 
فضاى انقالبى موجود در جامعه مايه مى گرفتند، تمام ترفندهاى 
حاكمان جديد را در هم شكستند. سران، كه گفته مى شد از 
مشورت هاى اطالعاتى در داخل و خارج برخوردارند، به دليل 
اين شكست تهاجم مسلحانه به دانشگاهها را، در بطن حمله 
قرار  خود  كار  دستور  در  ايران،  در  انقالبى  نيروهاى  كل  به 
دادند. يورش سراسرى در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت 
59  شروع شد. اين يورش سبعانه، كه  با حمله به كردستان 
همراه بود، دهها كشته بر جاى گذاشت. اين تهاجم به فرمان 
خمينى و پيشقراولى بنى صدر، رئيس جمهور وقت، به سامان 
رسيد. هزاران استاد و دانشجو به دنبال اين تهاجم ددمنشانه، 
به  دانشگاهها  شدند.  اخراج  گرفت،  نام  فرهنگى  انقالب  كه 
اساس  بر  مدت  اين  در  گرديد.  تعطيل  نيم  و  يكسال  مدت 
اسالم سياسى كليه دروس علوم انسانى و قضائى مورد تجديد 
نظر قرار گرفت. از زمان آن حمله، كه ننگ بزرگى بر دامان 
اسالم سياسى، نظام مبتنى بر آن و رهبران جمهورى اسالمى 
گذاشت، 29 سال مى گذرد. در تمام اين مدت ارتجاعى ترين 
متون اسالمى و بورژوائى در اين رشته ها تدريس شده است. 
داشت  كارائى  سركوب  براى  انقالب  از  پس  كه  اسالمى  اما 
اين  باشد.  جوابگو  نمى توانست  انسانى  علوم  ميدان  در  طبعا 
اسالم پس از سركوبهاى دهه  60 در جامعه نيز به شدت رسوا 
و مطرود شده بود.پا به پاى اقدامات جنايتكارانه  رژيم اسالمى 
شكست  توليد،  به  دادن  سامان  در  آن  ناتوانى  زندانها،  در 
مفتضحانه  آن در جنگ ايران و عراق، افزايش فقر و  فاصله  
طبقاتى بى سابقه و مصائب ديگر در سايه  آن، كارآئى اسالم 
سياسى حتى براى بخشى از بورژوازى نيز زير سئوال رفت.  

ارتجاعى  ايدئولوژى  اين  برابر  در  ابتدا  همان  از  كه  نيز  مردم 
عليه  را  توانشان  تمام  بودند  برخاسته  مقابله  به  سركوبگر  و 
اين اسالم و عملكردهاى نشات گرفته از آن به كار گرفتند. 
تا آنجا كه به عرصه  نظرى و دانشگاهها مربوط است جوانان 
انقالبى و زنان و مردان مبارز با مراجعه به متون ماركسيستى، 
نظرات ليبرالهاى غربى و سوسيال دموكرات ها در برابر تهاجم 
فرهنگى اسالمى عكس العمل نشان دادند. واكنش كمونيستى 
كه در خارج دانشگاه ها شروع شده بود همزمان با سربرآوردن 
در  و  كرد  رخنه  دانشگاهها  در  كارگرى  جنبش  جديد  موج 
هيات دانشجويان چپ و سوسياليست خودنمائى نمود. بايد 
گفت كه تمام اين دستاوردها و تغييرات عليرغم و در مقابله 
با علوم انسانى تدريس شده در دانشگاهها به دست آمده بود.
يك  اسالمى  جمهورى  در  انسانى  علوم  كه  اينست  واقعيت 
كه  دانشجويانى  كارآست.  غير  و  باخته  آبرو  شدت  به  پديده  
در صدد تحقيقى علمى بوده و هستند خود به كتابهاى علمى 
انسانى  علوم  شديدتر  دادن  سمت  مى كنند.  و  كرده  مراجعه 
كتاب هاى  به  اجازه  عدم  روايت ها،  ارتجاعى ترين  سمت  به 
سكوالر فرار مغزها و روى آورى به فراگرفتن زبان انگليسى 
و مراجعه به متون غربى، سكوالر و علمى را بيش از گذشته 
به  بتوان  مشكل  اينترنت  عصر  در  كرد.  خواهد  تقويت 
دانشجويان پيشرو اجازه نداد به علوم انسانى معاصر دسترسى 
پيدا كنند. گرچه مسئولين جمهورى اسالمى يك مشت ابلهند، 
اما آنقدر كودن نيستند كه اين حقايق پيش پا افتاده را درنيابند. 
پس حكمت سياسى حرفهاى خامنه اى چيست. او مى خواهد 
بگويد مبارزه  توده اى كنونى عليه جمهورى اسالمى ناشى از 
و  سياسى  فساد  و  فقر  تورم،  بيكارى،  سركوب،  ديكتاتورى، 
مالى حاكم نيست؛ از دخالت سپاه و بسيج در امور سياسى، 
اقتصادى، اجرائى و قضائى سرچشمه نمى گيرد؛ بلكه از غرب 
و باورهاى علمى و سكوالر منشا گرفته است؛ از تدريس علوم 
چل  حرفه اى  اين  با  خامنه اى  است.  گرفته  سرچشمه  انسانى 
من يك قاز طبعا قادر به اقناع مخالفين درون حكومتى نيست. 
براى آنها حربه  تهديد و سركوب به كار گرفته شده است. او 
حتى قادر نخواهد بود كور فكرترين انسانهاى پيرامون خود 
را با اين حرفها قانع كند؛ زيرا آنها عمدتا پيرامون ديگ حليم 
گرد آمده اند و نه اسالم. او اين حرفها را زد تا براى مسئولين 
جمهورى اسالمى خوراكى براى مقابله سياسى فراهم كند و 
آنها را از مات شدن در برابر مخالفين باز دارد. ولى اين تنها  
و حتى مهمترين هدف نيست. هدف واقعى خامنه اى از طرح 
و  دانشجويان  تمام  تصفيه   امكان  كردن  فراهم  مذكور  مسئله  
استادان مستقل و حتى كسانيست كه عليرغم تاييد جمهورى 
قضائى  امور  و  سياست  اقتصاد،  بر  سپاه  تسلط  با  اسالمى 
تصفيه  وسيعتر  طرح  از  بخشى  او  حرفهاى  ندارند.  موافقت 

و سركوب است.
جمهورى اسالمى در چنبره  ناتوانى هاى خود حربه  سركوب 
معترض  كارگران  اجتماعى،  جنبشهاى  فعالين  عليه  را  عريان 
حاكميت  بخشى از  گرفته كه هنوز نيز  مخالفينى به دست  و 
اكنون  انتخابات  از  بعد  سركوب هاى  از  گذشته  هستند. 
دستگيرى فعالين كارگرى توسعه يافته و دارد ابعادى گوناگون 
به خود مى گيرد. سپاه پاسداران، به عنوان نيروى حاكمه  اصلى 
اين  گرچه  سركوبهاست.  اين  مجرى  و  سياستگزار  ايران،  در 
سركوبها در كوتاه مدت مى تواند شديد باشد و بايد در مقابله 
با آن همه توان، هشيارى، احتياط و امكانات موجود را به كار 
بحرانى  گرفت، اما قابل در هم شكستن است. دليل اين امر 
است  واقعيت  اين  و  رژيم  اقتصادى  و  سياسى  وضع  بودن 
كه بخش قابل توجهى از خود بورژوازى در مقابل اين نيرو 

ايستاده است. 
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عليرغم تهديدات فرماندهان سپاه پاسداران و ديگر 
اعتراضى  حركت  هرگونه  به  نسبت  رژيم  مقامات 
در نمايش روز قدس، اين روز به صحنه اعتراض 

گسترده مخالفان رژيم اسالمى تبديل شد.
در تهران دهها هزار نفر از مخالفان  رژيم در مناطق 
مختلف اين شهر از جمله ميادين ولى عصر، فلسطين، 
انقالب، ونك، هفت تير و خيابانهاى طالقانى، آبان، 
كريمخان زند، بلوار كشاورز، مقابل دانشگاه تهران 
و چندين نقطه ديگر دست به تظاهرات زده و عليه 

دولت شعار دادند.
گزارش ها حاكيست كه در برخى از مناطق تهران، 
ماموران رژيم به سوى تظاهركنندگان گاز اشك آور 
پرتاب كردند و برخى گزارش ها از زخمى شدن و 
آمار  اما  دهند،  مى  خبر  مردم  از  شمارى  بازداشت 

دقيقى در اين خصوص در دست نيست.
همزمان با حضور "احمدى نژاد" براى سخنرانى در 
شدن  نزديك  از  جلوگيرى  عليرغم  و  جمعه  نماز 
تظاهركنندگان  مراسم،  اين  برگزارى  محل  به  مردم 
بر  "مرگ  شعارهاى  با  تهران  دانشگاه  مقابل  در 
ديكتاتور و دروغگو دروغگو 63 درصدت كو"، به 

وى اعتراض كردند.
اصفهان،  شيراز،  شهرهاى  از  همچنين  گزارشها 

كرمان،  بوشهر،  كرمانشاه،     تبريز،  مشهد،  اهواز، 
يزد، رشت و چندين شهر ديگر نيز حكايت از آن 
صحنه  شهرها  اين  در  قدس  روز  نمايش  كه  دارد 
تظاهرات و سر دادن شعار عليه رژيم بوده است. از 
شهرهاى مذبور نيز خبر مى رسد كه ماموران رژيم 

در چندين مورد به تظاهركنندگان يورش برده اند.
گيرد  صورت  اى  توده  مقياس  در  كه  حركتى  هر 
بر  جامعه  در  ماندگارى  مفنى  يا  و  مثبت  تاثيرات 
ماه  شهريور  جمعه 27  روز  گذاشت.  خواهد  جاى 
قدس  روز  عنوان  به  را  آن  اسالمى  رژيم  كه  نيز 
نام گذارى كرده است، از جمله آن روزهايى است 
چنين  داراى  ايران  كنونى  سياسى  شرايط  در  كه 

نقشى است.
سال هاست كه رژيم جمهورى اسالمى در اين روز 
به عنوان يك مناسبت رسمى مردم را به تظاهرات 
به منظور دفاع از حقوق مردم فلسطين دعوت مى 
مردم  شدن  جمع  كه  است  مدتها  ديگر  اكنون  كند. 
براى شركت در اين مراسم، يك حركت خودجوش 

دولتى  نهادهاى  وسيله  به  بلكه  نيست،  داوطلبانه  و 
سازمان داده مى شود و در رديف ديگر مناسبتهاى 
رسمى و دولتى قرارگرفته است. مردم ايران هم به 
ستم  تحت  مردم  از  دفاع  در  رژيم  رياكارى  عمق 
فلسطين پى برده اند. همگان دريافته اند كه دست 
اندازى اين رژيم در مسئله فلسطين نه براى دفاع از 
حقوق مردم آن، بلكه به منظور وارد شدن در بده 
بستانهاى جهانى براى تثبيت موقعيت خود در ايران 

و سهم برى از تقسيم كار منطقه اى است.
اما امسال همين مناسبت فرمال و دولتى هم به دليل 
و  حال  شد،  مى  برگزار  آن  در  كه  سياسى  شرايط 
هواى ديگرى داشت و صدها هزار نفر از مردم در 
مغاير  اهدافى  و  انگيزه  با  ديگر  شهرهاى  و  تهران 
خيابانها  به  بود  رژيم  كارگزاران  نظر  مورد  آنچه  با 
آمدند و رژيم مجال عوامفريبى در حمايت دروغين 
گير  توده  حركت  و  نكرد  پيدا  را  فلسطين  مردم  از 

روز گذشته چند واقعيت را به روشنى نشان داد.
اول اينكه، دستگيرى ها، شكنجه هاى ضد بشرى، 
لباس  بندان  قداره  حضور  فرمايشى،  دادگاههاى 
خيابانها، تهديدات  شخصى و مزدوران بسيجى در 
پى در پى فرماندهان سپاه پاسداران و هشدارها و 
طى  مختلف،  مناسبت هاى  در  اى  خامنه  تهديدات 
و  معترض  مردم  است  نتوانسته  گذشته  ماه   3
كردن  فروكش  سازد.  مرعوب  را  آزاديخواه 
اعتراضات خيابانى به معنى كنترل بحران سياسى 
درمقابل  مردم  و  نيست  رژيم  وسيله  به  جارى 
فشارهاى سركوبگرانه جمهورى اسالمى تسليم 
و  نفرت  عمق  نشانه  واقعيت  اين  اند.  نشده 
نارضايتى مردم از اين رژيم و تغيير توازن قواى 
روز  است.  اسالمى  جمهورى  زيان  به  جامعه 
قدس مناسبت و بهانه اى شد تا اين واقعيت هم 
يكبار ديگر خود را نشان دهد و هم جرات و 

جسارت مضاعفى به مردم مبارز ببخشد.
دوم، شعارهايى كه در طول حركت روز گذشته 
از  نشان  شد،  مى  سرداده  رژيم  مخالفان  جانب  از 
سردرگمى و اهداف مبهم اين جنبش داشت. بيشتر 
شعارها قبل از آنكه هدف پيشروى را مد نظر داشته 
باشند، واكنش احساسى به شعارهاى رسمى بود كه 
از بلندگوهاى رژيم پخش مى شدند. به عنوان مثال 
سر  آمريكا  بر  مرگ  شعار  رژيم   طرفداران  وقتى  
كه  شعارهايى  سردادن  جاى  به  مخالفان  مى دادند، 
از  را  شعار  اين  بودن  محتوا  بى  و  بودن  رياكارانه 
در  كنند،  برمال  رژيم  تبليغاتى  دستگاههاى  جانب 
مانند  ترى  مناسب  بى  و  تر  محتوا  بى  شعار  مقابل 

مرگ بر روسيه و مرگ بر چين سر مى دادند.
يا در مقابل شعارهايى كه به طرفدارى از خامنه اى 
و احمدى نژاد سر داده مى شد، نام آيت اهللا هاى 
براى  ديگرى  راه  جستجوى  در  كه  قم  شده  فسيل 
نجات رژيم از بحران هستند فرياد زده مى شد. اين 
نمونه ها نشان مى داد كه حركت روز جمعه هنوز 
نتوانسته است خود را از دام اصالح طلبان حكومتى 
كه هدفشان چيزى جز استفاده ابزارى از اعتراضات 

برحق مردم نيست، رها سازد.
سومين واقعيت حركت روز جمعه گذشته اين بود 
كه نطفه هاى يك جبهه آزاديخواهانه و پيشرو در 
است.  گيرى  شكل  حال  در  جارى  اعتراضات  دل 
در  را  واقعيت  اين  ديدن  براى  زيادى  هاى  نمونه 
شعارهاى واكنشى در درون صفوف مخالفين رژيم 
مى توان ديد. وقتى جمعيتى شعار ناسيوناليستى «نه 
غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران»، را سر مى دادند، 
به عنوان واكنشى در مقابل آن شعار«چه ايران چه 
غزه كشتن مردم بسه»، شنيده مى شد. يا در مقابل 
شعار «منتظرى زنده باد، صانعى پاينده باد»، جمعيتى 
ديگر و دقيقا در واكنش به آن فرياد مى زدند«مرگ 
بر جمهورى اسالمى» و چه بسيار نمونه هاى ديگر. 
چهارمين واقعيت رويدادهاى روز گذشته به شيوه 
انعكاس اخبار آن در رسانه هاى داخلى و خارجى 
كنترل  تحت  داخلى  هاى  رسانه  شود.   مى  مربوط 
عليه  مردم  عظيم  تظاهرات  گرفتن   ناديده  با  رژيم 
رژيم، در مقابل چشمان مردم جامعه ايران و جامعه 
جهانى نشان دادند كه تا چه اندازه از ديدن واقعيت 

وحشت دارند.
در  ديروز  حركت  انعكاس  لحاظ  يك  از  اما 
كه  داد  مى  نشان  هم  غربى  سرشناس  رسانه هاى 
چگونه آنها نيز با شيوه هاى خاص خود بخشى از 
واقعيتها را آگاهانه پرده پوشى مى كنند. خبرگزارى 
هاى "بى.بى.سى"، "سى.ان.ان"، "رويترز" و بسيارى 
را  جمعه  روز  اعتراضى  حركت  آنها  نظير  ديگر 
دربست به هواداران موسوى نسبت دادند و از آن 
معترضين  و  موسوى  هواداران  تظاهرات  عنوان  به 
ها  خبرگزارى  اين  بردند.  نام  انتخابات  نتايج  به 
عكس  ديدن  پيش  سال  كه 30  هستند  هايى  همان 
خمينى در ماه را به خورد مردم ايران مى دادند. اين 
مى دهد  نشان  شده  هماهنگ  تبليغاتى  گيرى  جهت 
جريان  يك  گيرى  شكل  از  نيز  غرب  چگونه  كه 
راديكال، انقالبى و آزاديخواهانه واقعى در ايران در 

هراس است.
سرانجام مهمترين درسى كه از حركت اعتراضى روز 
جمعه گذشته، مى توان گرفت اين است كه نبايستى 
خطر قربانى شدن اعتراضات و نارضايتى مردم در 
گرفت.  كم  دست  را  ناروشن  و  مبهم  اهداف  پاى 
آزاديخواهانه،  جنبش  در  بانفوذ  و  راديكال  رهبران 
جوانان  و  دانشجويان  كارگرى،  جنبش  پيشروان 
مساعد  شرايط  متن  در  كمونيست،  و  سوسياليست 
رژيم  زيان  به  كه  قوايى  توازن  متن  در  و  كنونى 
تغيير يافته است بايستى دست اندر كار، توده گير 
كردن شعارهاى دمكراتيك، انقالبى و سوسياليستى 
دادن  شكل  كار  اندر  دست  خود،  طلبانه  برابرى  و 
به تشكل ها و نهادهايى كه مردم معترض را به هم 
پيوند مى دهد و دست اندر كار تثبيت موقعيت خود 
در  بخش  رهايى  مبارزات  واقعى  رهبران  عنوان  به 

ايران باشند.
     گفتار روز تلويزيون كومه له 

افق هاى پيش رو در مقابل جنبش اعتراضى مردم ايران كدامند؟
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شارالتانيسم در موضوع هسته اى
قرار است گروه پنج به اضافه  يك و دولت ايران روز 
اول اكتبر به مذاكره بپردازند. مقامات ايرانى گفته اند 
كه مذاكرات پيرامون مسائل بين المللى خواهد بود. 
بنا به گفته  احمدى نژاد ايران پيرامون حق استفاده 
از "تكنولوژى صلح آميز هسته اى" گفتگو نمى كند.  
بنا به خبر بى بى سى فارسى هيالرى كلينتون، وزير 
خارجه  آمريكا، روز 15 سپتامبر گفته است كه گروه 
5 + 1 به طور مستقيم به موضوع برنامه  اتمى ايران 
خواهند پرداخت. به گفته  وى اين موضوع صراحتا 

به دولت ايران ابالغ شده است. 
اين روزها از اينگونه سخنان از دو طرف صادر و 
در رسانه هاى خط رسمى تكرار شده و مى شوند. 
هر طرف از اين حرفها اهداف سياسى خود را دنبال 
مى كنند. دولت ايران در تنگناى بحران هاى تشديد 
شده  سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيك گير كرده و به 
شدت به كمك غرب نياز دارد. غرب و آمريكا نيز 
براى پيشبرد آرام و گام به گام اهداف امپرياليستى 
خود در خاورميانه احتياج دارند حاكميت ايران را 

وادارد تا:
1 _ غنى سازيش را كامال تحت نظارت كشورهاى 
قدرتمند قرار دهد و براى اينكار غنى سازى را يا 
متوقف كرده و يا آنرا در كشورى نظير روسيه انجام 

دهد. 
به  و  اهللا  حزب  و  حماس  از  پشتيبانى  عدم  با   _  2
رسميت شناختن نقشه  راه ميان اسرائيل و فلسطين 
يارى  منطقه   در  غرب  و  آمريكا  اهداف  تحقق  به 

رساند.

جمهورى  امنيت  مقابل  در  نيز  غرب  و  آمريكا 
بر  تراشى  مانع  از  و  تامين  را  منطقه   در  اسالمى 
سر راه جذب آن به بازارهاى بين المللى دست بر 

خواهند داشت.
تمام شواهد نشان مى دهد كه جمهورى اسالمى راهى 
جز دست كشيدن از جاه طلبى هايش در منطقه و 
تسليم ندارد و در صفوف كاربدستان صاحب قدرت 
نيز پشتيبان سازش كم نيستند. براى مثال در ميان اين 
كاربدستان ميتوان به اظهار نظرهاى سرلشكر حسن 
فيروزآبادى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح، توجه 
كرد كه در پس پرده  نقشى كليدى در اداره  كشور و 
تعيين سياستهاى كليدى دارد. طبق خبر ايرنا او در 
روز 18 شهريور تاكيد كرده است كه برنامه  هسته اى 
ايران صلح آميز بوده و براى توليد انرژى است. او 
كرده  تصريح  معمول  پورت هاى  و  هارت  جاى  به 
به  بينانه اى  واقع  نگاه  اوباما  ادارى  دستگاه  است 
مسايل دارد. اين يعنى هموار كردن راه سازش، زيرا 
دولت  امپرياليستى  سياست هاى  همان  اوباما  كابينه  
در  شكست  دليل  به  ولى  دارد،  دستور  در  را  قبلى 
با  و  تازانه  يكه  آنرا  نمى تواند  عراق  و  افغانستان 
قلدرى پيش ببرد. همكارى اين كابينه  با قدرت هاى 
بزرگ دنياى سرمايه دارى و شيوه  سياسى به ظاهر 
هيچوجه  به  اسالمى  جمهورى  مقابل  در  آن  آرام 

سياست هاى  از  آن  كشيدن  دست  معناى  به 
سلطه گرانه در منطقه نيست. فيروز آبادى اين 
را به خوبى مى داند. اين مقام از كسانى  است 
كه قبل از حوادث بعد از انتخابات و تضعيف 
رژيم هميشه با تندترين لفظ ها از آمريكا ياد 
نظر  اظهار  بار  اولين  براى  همو  است.  كرده 
تسليحاتى  و  مالى  پشتيبانى  كه  است  كرده  
از حماس و حزب اهللا و غيره در عين حال 
براى دفاع از امنيت جمهورى اسالمى است. 
و  اسرائيل  حمله   خطر  اگر  ديگر  عبارت  به 
آمريكا از ميان برود و ايران به عنوان يكى از 
قدرت هاى منطقه اى به رسميت شناخته شود 
ايران آمادگى دست كشيدن از اين پشتيبانى 
كردن  شايع  و  حرفها  همين  خود  دارد.  را 
تحويل 20 فروند هواپيماى مسافرى بوئينگ 
نيز  نظامى  صنايع  در  مى تواند  كه  ايران،  به 
پشت  توافقات  از  نشان  شود،  گرفته  كار  به 

پرده دارد.
اينكه دولتها هميشه توافقات و قراردادهاى مهم را 
از مردم پنهان مى كنند يك امر روتين آنهاست. طبعا 
افشا  و  كشف  را  توافقات  اين  كوشيد  بايد  هميشه 
كرد. اما آنچه در اينجا شايان توجه ويژه است پشت 
هم اندازى حاكمان ايران در ورود به جلسه  مذاكره  

اول اكتبر مى باشد. 

كه  داده  گروه 5 + 1  به  پيشنهادى  بسته   يك  ايران 
ظاهرا معطوف به شركت ايران در "مديريت جهان" 
نيست.  آن  در  هسته اى  مسايل  به  اشاره اى  و  است 
ادعائى  جهان  مديريت  اصطالح  به  در  شركت 
دومى  به  ابتدا  است.  دروغ  نيز  دوم  نكته   و  باطل 
صلح  مسئله   كه  پيشنهادى  بسته   بند  دو  بپردازيم. 
هسته اى  تاسيسات  به  حمله  از  ممانعت  و  جهان 
براى  را  راه  آسانى  به  مى كند  مطرح  را  كشورها 
نمايندگان  مى كند.  باز  ايران  هسته اى  مسئله   طرح 
به  بورژوازى  دولت هاى  شده   افعى  و  خورده   مار 
براى  شما  حق  كسى  گفت:  خواهند  ايران  نماينده  
است.  نكرده  نفى  را  هسته اى  انرژى  از  استفاده  
جامعه  بين المللى شواهدى در دست دارد و مى داند 
ظرفيت  ايجاد  به  دستيابى  مشغول  خفا  در  شما  كه 
در تهيه  بمب اتم هستيد. آنها خواهند گفت همين 
كار دولت ايران به رقابت سالح هسته اى در منطقه  
دامن خواهد زد، صلح را به خطر خواهد انداخت و 
امكان حمله پيشگيرانه ى نظامى به شما را  افزايش 

خواهد داد و الخ.
صاحبان  و  دولت  است.  مهمتر  كه  دوم  مسئله   اما 
قدرت در  ايران بر اساس باورهاى خرافى مهدويت 
تبليغ مى كنند كه ايران بايد در فراهم كردن شرايط 
براى  آنها  كند.  تالش  مهدى  ظهور  براى  جهانى 
در  قدرتمند  ايران  كه  مى كنند  مستدل  خرافيون 
مديريت جهان شركت مى كند. اين ادعاهاى بى پايه  
و  سياسى  فضاى  در  و  دارد  داخلى  مصرف  فقط 

در ميان توده هاى آگاه ايران  فقط ايجاد خنده هاى 
مثل  امروز  بورژوائى  دنياى  مى كند.  تمسخرآميز 
جنگل است. در اين جنگل هر دولتى كه اقتصادش 
و  قوى  مسلح  نيروى  و  تكنولوژى  است،  قويتر 
ايدئولوژى توجيه  كننده  كارآ دارد به ميزان قدرتش 
شركت  جهان  مديريت  اصطالح  به  در  مى تواند 
اتكا  به  ايران  بحران  دچار  حاكميت  و  دولت  كند. 
كند.  شركت  جهان  مديريت  در  مى خواهد  چه  به 
صندوق  جهانى،  بانك  بر  كه  غربى  دولت هاى 
بين المللى، سازمان تجارت جهانى و دهها تريليون 
اجازه  حتى  دارند  تسلط  جهان  گردش  در  سرمايه  
گاز  و  نفت  مثل  ايران  كليدى  صنايع  در  نمى دهند 
سرمايه گذارى بشود. چنين حكومتى با كدام توانائى 

در مديريت جهان شركت مى كند؟ 
آيا با شعار "پيروزى خون بر شمشير" به ميدان ميآيد 
است.  بسته   اميد  چين  و  روسيه  پشتيبانى  به  يا  و 
شعار پيروزى خون بر شمشير قبال امتحان خود را 
به  حتى  را  ايران  دولت  كه  نيز  روسيه  است.   داده 
جلسه  كشورهاى پيرامون بحر خزر راه نداد و خود 
دولت  از  پشتيبانيش  است  ايران  شدن  اتمى  نگران 
ايران مى تواند خريده شود. مدودف در 24 شهريور 
عليه  سختتر  تحريم هاى  از  باشد  الزم  اگر  گفت 
بسته   صراحتا  او  دولت  كرد.  خواهد  حمايت  ايران 
پيشنهادى ايران را ناقص خواند. چين نيز كه روابط 
اقتصادى و مناسبات پوليش با اياالت متحده قويتر 
از هر كشورى ديگرى در جهان است نميتواند جاى 

اتكائى نيرومند براى دولت ايران باشد.
گرچه دولت ايران هنوز جاى مانور براى امتيازگيرى 
بيشتر دارد، اما موقعيتش به دليل ضرباتى كه جنبش 
توده ى اخير به آن زد ضعيف تر از هر دوره اى است 
مديريت  در  شركتش  ادعاى  در  آن  شارالتانيسم  و 

جهان باد هواست.



كنفدراسيون  شهريور،   10 با  برابر  سپتامبر،  اول  در 
بين المللى اتحاديه هاى كارگرى، موارد نقض حقوق 
و  دوره اى  بازنگرى  "گروه  به  را  ايران  در  كارگرى 
حقوق  موضوع  كرد.  تسليم  ملل"  سازمان  جهانى 
كارگران ايران از 2 تا 10 فوريه 2010 مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. مواد زير در اين سند گزارش 

شده است.

تشكل  حق  شديد  نقض  به  ايران  حكومت   -  1
كارگران ادامه داده و مى دهد. آن فعالين كارگرى كه 
براى ايجاد تشكل مستقل كارگرى فعاليت كرده اند 

با اخراج و آزار تا دستگيرى 
مدت  طوالنى  زندان هاى  و 
مواجه  حكومت  جانب  از 
امروز  همين  تا  شده اند. 
خاطر  به  كارگر  صدها 
تشكل  ايجاد  براى  تالش 
مستقل كارگرى با اتهاماتى 
قانونى"،  غير  "تجمع  نظير 
"به  حكومت"،  عليه  "تبليغ 
خطر انداختن امنيت ملى"، 
"جمع آورى اطالعات براى 
مواردى  و  كشور"  دشمنان 
نظير اينها دادگاهى شده اند. 
در ميان كارگران زندانى دو 

يك  است.  داشته  وجود  كارگرى  برجسته ى  چهره  
معلم عضو كانون صنفى معلمان در صف منتظرين 
كارگرى،  شخصيت  چهار  و  است  اعدام  حكم 
اين  عليرغم  شده اند.   زده   شالق  زن،  دو  منجمله 
تشكل  دو  كارگرى  فعالين  سركوبگرانه  اقدامات 

صنفى مستقل تشكيل داده اند كه عبارتند از:
و  تهران  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  الف:  
حومه و سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه. 
سنديكاى واحد، كه در سال 2005 احيا شد، عضو 
فدراسيون بين المللى كارگران حمل و نقل مى باشد. 
مورد  مداوم  طور  به  سنديكا  اين  اعضاى  و  فعالين 
زندانى  كودكانشان  و  همسران  خود،  بوده،  حمله 
شده، استخدام تعدادى از كارگران فعال لغو گرديده 
و منصور اسالو، رهبر سنديكا، از جوالى 2007 تا 
هم اكنون در زندان است. او در آنجا حتى از امكان 

مداوا به كرات محروم شده است. 
ژانويه   در  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  سنديكاى  ب: 
2008 تشكيل گرديد. اين سنديكا در بطن مبارزات 
حقوق  احقاق  براى  صنعتى  مجتمع  اين  كارگران 
پليس،  طريق  از  حكومت  گرفت.  شكل  خود 
اين  فعالين  به  حمله  پاسدارها  و  امنيتى  نيروهاى 
تشكل را شروع كرد و با تهديد و دستگيرى تالش 
نمود سنديكا را منحل نمايد. اعضا و فعالين سنديكا 
زندان  به  دستگريها،  فشارها،  برابر  در  زمان  اين  تا 
رفتن ها و اخراجها مقاومت كرده و سنديكا را سرپا 

نگه  داشته اند.

از  ديگر  يكى  ايران  معلمان  صنفى  كانون  ج: 
طور  به  مسئولينش  و  اعضا  كه  است  تشكل هايى 
مارس  ماه  در  بوده اند.  آزار  و  فشار  تحت  مستمر 
2007 معلمين طى يك تجمع مسالمت آميز خواستار 
برابر كردن حقوق و مزاياى خود با ساير ارگان هاى 
بررسى  جاى  به  حكومتى  مامورين  شدند.  دولتى 
به  را  پليس  نيروهاى  مشروع  و  ساده  تقاضاى  اين 
جان تظاهر كنندگان انداختند و صدها معلم در اين 
رابطه دستگير شدند. 700 نفر از شركت كنندگان در 
گردهمائى با كاهش حقوق روبرو شدند، عده اى به 
اجبار بازنشسته اعالم گرديده و شمارى نيز اخراج 

گرديدند. وزارت كشور تمام تشكل هاى معلمين را 
آزار  تداوم  براى  را  زمينه   و  كرد  اعالم  قانونى  غير 
معلمين  نمود.  مهياتر  فعال  معلمين  عليه  فشار  و 
عليرغم همه ى فشارها كانون صنفى خود را حفظ 

كرده اند.

2 - آزارها و دستگيريهاى ديگر: 
تمام  اسالمى  جمهورى  شد  گفته  كه  همانطور 
فعالين مبارزه براى آزادى حق تشكل مستقل و حق 
اعتصاب را به شدت سركوب كرده است. در اول 
مراسمى  مه  اول  كننده   برگزار  كميته   مه 2009  ماه 
داد  سازمان  تهران   الله ى  پارک  در  آميز  مسالمت 
امنيتى  پليس  كردند.  شركت  آن  در  نفر  هزار  كه 2 
و نيروهاى قضائى از روز قبل از مراسم شروع به 
مراسم  روز  در  آنها  كردند.  كارگرى  فعالين  تهديد 
ضمن كتك زدن زن و مرد و حتى كودكان شركت 
تا  شكستند  را  همراه  تلفن هاى  و  دوربينها  كننده 

كسى از سركوبها فيلم نگيرد.

برپائى  خاطر  به  كارگران  سركوب  از  گذشته   -  3
جهانى  روز  مراسم هاى  يا  و  مستقل  تشكل هاى 
كارگر تعداد زيادى از زنان و مردان كارگر به خاطر 
ماهانه  حقوق  تعويق  دستمزد،  ندادن  عليه  اعتراض 
اينگونه  از  شدند.  روبرو  زندان  و  شتم  و  ضرب  با 
بخش  تاير،  كيان  كارگران  عليه  سركوبگرى ها 
عسلويه،  كارگران  اصفهان،  و  كردستان  در  نساجى 

كارگران الكتريك رشت، كارگران چند كارخانه در 
تهران و نقاط ديگر ديده شده است.

4 - سركوب زنان و اقليتهاى ملى و مذهبى
كرد،  اقليت هاى  به  متعلق  كارگران  و  زن  كارگران 
بلوچ، آذرى، عرب و كارگران معتقد به آئين بهائى 
به خاطر جنس،  مليت و تعلق مذهبى تحت فشار 
مضاعف و تبعيض بوده اند. يكى از نمونه هاى بارز 
عضو  معلم،  كمانگر،  فرزاد  كردن  محكوم  امر  اين 
كه  است  كردستان  در  بشر  حقوق  فعال  و  اتحاديه  
يك  طى  كشور"  امنيت  عليه  "اقدام  واهى  اتهام  به 
محكوم  مرگ  به  دقيقه اى   5 محاكمه  
و  شده  شكنجه   منظما  او  است.  شده 
گرديده  محروم  پزشكى  معالجات  از 

است.
آشكار  خيلى  تبعيض  زنان  مورد  در 
ائدئولوژى رسمى زنان  است. بر طبق 
اساسا پرورش دهنده  كودكان، آشپز و 
خانه دار هستند. به همين جهت موانع 
كار  بازار  در  آنها  جذب  براى  زيادى 
از  صد  در   12 فقط  آنها  دارد.  وجود 
نيروى كار در ايران را تشكيل مى دهند. 
زنان شاغل با كمترين دستمزد و بدون 
هيچگونه حفاظت شغلى كار مى كنند.  
ايران  التحصيالن  فارغ  از  صد  در   60
زن هستند و فقط 15 در صد آنان در اقتصاد رسمى 

جذب شده اند. 
گرديد،   نقل  آن  از  بخش هائى  كه   ،ITUC گزارش 
حل  در  ايران  بر  غرب  فشار  تشديد  با  همزمان 
شكى  اين  در  است.  گرديده  ارائه   اتمى  مناقشات 
نهاد  يك  عنوان  به    ITUC مسئولين  كه  نيست 
جهانى طبقه ى بورژوا اهداف خود را از تهيه ى چنين 
و  مى توانند  كارگرى   فعالين  اما  دارد؛   پروژه هائى 
به  نسبت  توهمى  هيچ  ايجاد  بدون  است   الزم 
ITUC  آستفاده ى طبقاتى و سياسى خود را از اين 
شرايط بنمايند. به هرحال بدنه ى اين تشكل، كه 170 
ميليون كارگر را در سراسر جهان نمايندگى ميكند، 
كارگرانند. اينان طى سالهاى اخير به درجه ى قابل 
توجهى با شرايط كارى و سياسى كارگران ايران و 
ديكتاتورى جمهورى اسالمى آشنا شده اند. به اتكا به 
تاثيرات اين بدنه ميتوان روى پروسه  موجود و خود 
آمده  اطالعات  نمونه  براى  گذاشت.  تاثير  گزارش 
ميتوانند  كارگرى  فعالين  نيست.  كامل  گزارش  در 
بخواهند   ITUC مسئولين  از  و  كرده  روز  به  آنرا 
سند به روز شده را براى ارگان سازمان ملل ارسال 
كنند. انعكاس گوشه هايى از بى حقوقى ها و زور 
و اجحافى كه عليه طبقه كارگر در ايران اعمال مى 
شود در گزارش كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى 
كارگرى به سازمان ملل قبل از هر چيز نشانه رشد 

مبارزات كارگران ايران است.

بازنگرى نقض حقوق كارگران ايران در سازمان ملل
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Labourstartدر  استارت  ليبر  كارگرى  سايت 
روز 11 سپتامبر، برابر با 20 شهريور، خبر داد كه 
كارفرماى مجتمع صنعتى DESA دسا در تركيه در 
مقابل مبارزات محلى كارگران و كمپين اتحاديه ها 
و گروه هاى پشتيبانى در اروپا و آمريكا به زانو در 

آمد و حق تشكل كارگران را پذيرفت. 
اين مجتمع صنعتى در چهار شهر تركيه و از جمله در 
استانبول كارخانه دارد و لباس، كيف، كفش و ساير 
وسايل چرمى گرانقيمت تهيه كرده و به سالن هاى 
اروپا  و  آمريكا  در  مشهور  سوپرماركت هاى  و  مد 
مى فروشد. كارفرماى دسا، كه نمايشگاه هاى شيك 
محصوالت چرمى در تركيه و يك دفتر نمايندگى 
در لندن نيز دارد، به كارگران  اجازه نمى داد عضو 

اتحاديه  شوند. 
از  برخوردارى  بدون  نفرند   1200 كه  كارگران 
شيميائى  مواد  با  طوالنى  ساعاتى  ايمنى  وسايل 
خطرناک در محيط سربسته كار مى كنند. در نتيجه  
ناشى  بيمارى هاى  دچار  آنها  از  بسيارى  وضع  اين 
از بكارگيرى مواد شيميائى و خطرناک شده و پيش 
فراوانى  هنگام  به  آنها  افتند.  مى  كار  از  موعد  از 
سفارش مجبورند شب و روز با همان دستمزد عادى 
اضافه كارى كنند. اضافه كارى گاه چنان طوالنى است 
كه كارگران زن و مرد چند روز در كارخانه مى مانند 
و در مواردى حتى وقت غذا خوردن پيدا نمى كنند. 
در توالت ها در ساعات كارى بسته است. به كارگران 
در صورت باال بودن ميزان سفارشات مرخصى داده 
نمى شود، حتى اگر عزيزى از آنها فوت كرده باشد. 
كودک  مهد  داشتن  از  نفرند،  كه 300  كارگر،  زنان 
دستمزد،  محرومند.  كودكان  از  نگهدارى  وسايل  و 
با توجه به سطح مهارت كارگران پائين و در اكثر 
موارد برابر با حداقل دستمزد است. جريمه، تهديد، 

تحقير و توهين بسيار رايج است. 
نساجى،  كارگران  اتحاديه    ،Deri Is ايش  درى 
پوشاک و چرم در تركيه، در مارس 2008 كمپينى 
ياد  مصائب  با  مبارزه  و  دسا  كارگران  جذب  براى 
شده را سازمان داد. در آوريل تعدادى از كارگران 
جذب اتحاديه شدند. كارفرما به محض اطالع در ماه 
مه آنها را اخراج كرد. كارگران ديگرى در ماههاى 
ژوئن و جوالى به اتحاديه پيوستند. كارفرما تعدادى 
استعفا  نمود  وادار  زور  به  را  نفر   55 و  اخراج  را 
دهند. در ماه جوالى كارگران اخراجى كه 44 نفر 
بودند به دادگاه شكايت كرده و در مقابل كارخانه ها 
اتحاديه ها   اعضاى  كمك  به  آنها  گذاشتند.  پيكت 
گردهمائى هاى  و  تظاهرات ها  چپ  نيروهاى  و 
نوشته  وسيع  پخش  با  و  داده  سازمان  را  متعددى 
و تراكت به افشاى شرايط كارى وحشيانه  تحميل 
تحقق  خواستار  و  پرداخته  كارفرما  توسط  شده 
مطالباتشان شدند. همزمان  با تظاهرات ها و پيكت ها 
كارگران  المللى  بين  فدراسيون  تركيه    داخل  در 
"كمپين  و   (ITGLWF) چرم  و  پوشاک  نساجى، 
 Clean Clothes Campaign تميز  لباسهاى 
بازگرداندن  و  كارگران  تشكل  حق  تحقق  براى   "

اخراجى ها به سر كارهايشان يك كمپين جهانى را 
سازمان دادند. آنها ابتدا به صاحبان سوپرماركت ها  
و سالن هاى مد مشترى دسا  نامه  نوشتند، ماجرا را 
توضيح دادند و از آنها خواستند كارفرماى دسا را به 
پذيرش حق تشكل كاركنان و بازگرداندن كارگران 
در  كه  كردند  خواست  در  آنها  وادارند.  اخراجى 
اجناس  سوپرماركت ها  كارفرما  مقاومت  صورت 
بقيه   معدودى  تعداد  جز   به  نكنند.  وارد  را  دسا 
صاحبان و مديران سوپرماركت هاى بزرگ اروپا و 
آمريكا حتى جواب نامه ها و اى - ميل ها را ندادند. 
مقابل  در  بشر  حقوق  مدافعين  و  اتحاديه ها  فعاالن 
آنها  كردند.  اتخاذ  ديگرى  تاكتيك  اعتنائى  بى  اين 
مشتريان  به  شدند  حاضر  سوپرماركت ها  مقابل  در 
محصوالت شيك دسا  از بى حقوقى كارگران در 
تركيه صحبت كردند. سرازير شدن اى – ميل هاى 
كرد  ناچار  را  سوپرماركت ها  صاحبان  مشتريان 
گروههاى تحقيق عمدتا نمايشى تشكيل دهند و از 

كارفرماى دسا توضيحات فرمال بخواهند.
كارفرما و مديران دسا براى تهيه  جوابى كه فعالين 
كمك  به  كند  قانع  را  آمريكا  و  اروپا  در  كارگرى 
پليس به تهديد و تطميع كارگران پرداختند تا بلكه 
آنها  بگيرند.  پس  را  خود  ادعاهاى  وادارند  را  آنان 
به  كمپين  طى  كه  اخراجى،  زنان  از  يكى  از  بويژه 
صورت فعال سر شناسى در آمده بود، خواستند با 
قبول 15 هزار يورو به رسانه ها بگويد توسط اتحاديه 
فريفته شده و كارگران دسا از شرايط كارى مناسبى 
برخوردارند. او پيشنهاد را رد كرد. تهديدش كردند 
موثر  كه  رساند  خواهند  آسيب  كودكانش  به  كه 
تا  داد  ترتيبى  گانگستران،  همچون  كارفرما،  نيفتاد. 
دختر 11 ساله ى كارگر مبارز را بربايند. اما مقاومت 
اين  گذاشت.  ناكام  را  نقشه  مردم  كمك  و  كودک 
مبارز  مادر  آن  نتوانست  تنها  نه  جنايتكارانه  عمل 
را به تسليم وادارد، بلكه موجب شد تا او بر دامنه  
فعاليت ها و افشاگرى هاى خود بيافزايد. كارفرما و 
مديران دسا همزمان به صاحبان رسانه ها رشوه  داده 
نشان  گوناگون  برنامه هاى  طى  خواستند  آنها  از  و 
دهند كه انقالبيون و كمونيست ها كارگران را فريفته 
و به ايجاد اغتشاش وادار كرده اند. وقتى همه  اينها 
با شكست مواجه شد كارفرما و مديران ديدارهائى 
اتحاديه  درى ايش ترتيب دادند و  نمايندگان  را با 
از آنها خواستند تا كمپين را متوقف كنند و بيش از 
اين به اقتصاد تركيه و مجتمع ضرر نزنند و موجب 
نياورند.  فراهم  را  آينده  كارگران در  بيشتر  بيكارى 
نمايندگان اتحاديه  اين ادعاها را رد كرده  و خواهان 
باز  و  كارگران  تشكل  حق  شناسى  رسميت  به 
گرداندن اخراجى ها شدند. كارفرما، كه ميدانست به 
رسمى شناسى اتحاديه  يعنى شكست ايدئولوژيك، 
دستمزد،  و  كار  شرايط  و  ايمنى  وضع  بهبود  يعنى 
وقت گذرانى مى كرد. اتحاديه  به جاى تن دادن به 
كارگران  پرونده   كمپين  ادامه   ضمن  گذرانى  وقت 
تحت  دادگاه  نمود.  پيگيرى  دادگاه  در  را  اخراجى 
تاثير وسعت كمپين در داخل و خارج راى داد كه 

پيروزى كارگران در تركيه موجى از شادى آفريد

كارگران به طور غير قانونى و به خاطر عضويت در 
اتحاديه  اخراج شده و كارفرما موظف است آنها را به 
استيناف  تقاضاى  كارفرما  برگرداند.  كارهايشان  سر 
از  بيش  از  پس  سرانجام،  نرسيد.  جائى  به  كه  داد 
يكسال مبارزه ى سخت و پيگيرانه در داخل و خارج 
زانو  به  را  توطئه گر  و  مرتجع  كارفرماى  كارگران 

درآوردند. او در ده سپتامبر رسما متعهد شد كه
به  كارگران  اتحاديه ى  عنوان  به  را  ايش  درى   -  1

رسميت به شناسد و با آن در تماس مداوم باشد.
باز  سركار  به  را  اخراجى  كارگران  از  نفر   12-  2
گرداند و بقيه را در صف استخدام دوباره بگذارد. 
همه  كارگران اسنادى دريافت مى كنند كه در آن گفته 
شده كه حق تشكل حقى است كه در قانون اساسى 

به رسميت شناخته  شده است.
به شكست كشاندن كارفرماى دست راستى دسا، كه 
مورد پشتيبانى همه جانبه ى پليس و رسانه هاى خط 
و  تركيه  كارگران  مبارزه ى  تقويت  در  بود،  رسمى 
در گسترده  كردن و تقويت حق تشكل موثر خواهد 

بود.

سردبير: هلمت احمديان
اگر مايليد جهان امروز را از طريق 

پست الكتريكى دريافت داريد، آدرس 
خود را براى ما ارسال كنيد.

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

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

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

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

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

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

جهان امروز
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كارگر،  جهانى  روز  مه،  ماه  اول  منشاء  اينكه  با 
ساعت  تامين 8  براى  شيكاگو  كارگران  مبارزات 
كار روزانه در اول مه سال 1886مى باشد، كارگران 
آمريكا در روزى متفاوت با ساير كارگران جهان 
در  مى كنند.  برگزار  را  خود  روز  مراسم هاى 
آمريكا آخرين دوشنبه  ماه سپتامبر هر سال "روز 
كارگر" مى باشد. اين روز در اين كشور ريشه در 
جنبش 9 ساعت كار كارگران كانادا دارد. كارگران 
كانادا در دهه  1870 براى 9 ساعت كار در هفته و 
آزادى حق تشكل مبارزه  كردند و در 1872 حق 
جشنى  آوردند.  بدست  را  اتحاديه   ايجاد  قانونى 
كه به مناسب اين پيروزى برگزار گرديد به عنوان 
به  آمريكا  كارگران  گرديد.  تثبيت  كارگر  روز 
به  راهپيمائى  اولين  كانادا  كارگران  عمل  از  الهام 
در   1882 سپتامبر   5 در  را  كارگر  روز  مناسبت 
شهر نيويورک سازمان دادند كه ده هزار كارگر در 
آن شركت داشت. اين كارگران، گرچه با تهديد 
اخراج روبرو شدند، با اينحال يك روز مرخصى 
گرفته و روز خود را گرامى داشتند. به دنبال اين 
نخستين راهپيمائى كارگرى اياالت ديگر نيز هر 
كوتاه  كردند.  برگزار  را  كارگر  روز  مراسم  ساله 
كردن ساعات كار هميشه يكى از مطالبات اساسى 
در مراسم ها بود. در اين تاريخ كارگران زن و مرد 
همراه با كودكان تا 6 ساله، 12 ساعت در روز و 
هفت روز هفته را كار مى كردند تا بتوانند حداقل 
نيازهاى زندگى خود را تامين نمايند. 12 سال پر 
از مبارزه و تالش براى تحميل اين روز به دولت 
سپرى شد. در سال 1894 دويست و پنجاه هزار 
دستمزدهايشان  كاهش  عليه  نقل  و  حمل  كارگر 
نيروهاى  وقت  جمهور  رئيس  كردند.  اعتصاب 
ارتشى را براى خاموش كردن اعتصاب سراسرى 
شهر  به  كه  واحدى  داشت.  گسيل  كارگران  اين 
شيكاگو اعزام شده بود به روى كارگران اعتصابى 
آتش گشود و باعث مرگ چند كارگر شد. مردم 
در تمام اياالت عليه اين عمل وحشيانه اعتراض 
تام  اكثريت  با  و  عجله  با  كنگره  اعضاى  كردند. 
آرا در همانسال قانونى گذراندند، روز كارگر را 
به رسميت شناختند و آنرا  به عنوان دلنوائى از 
كارگران آمريكا تعطيل رسمى و سراسرى اعالم 
ماه  دوشنبه ى  اولين  قانون  اين  طبق  بر  نمودند. 
تعيين  كارگر  روز  عنوان  به  سال  هر  سپتامبر 
اين  گذشته  سالهاى  در  آمريكا  كارگران  گرديد. 
روز را عمدتا به عنوان تعطيل و روز استراحت 
اقتصادى  بحران  دل  در  اما  مى كردند.  تلقى 
كنونى خواست ايجاد شغل و كاستن از بيكارى 
كردن  قانونى  توليد،  در  سرمايه گذارى  طريق  از 
و  همگانى  بيمه   و  بهداشت  از  همگانى  استفاده  
در  بانكداران  ميان  در  مالى  فساد  از  جلوگيرى 
ها  پيك نيك  و  راهپيمائى ها  تجمعات،  برنامه  
در  مراسم ها  به  كنندگان  دعوت  شد.  گذاشته 
دولت  اقدامات  كارگر  روز  به  منتهى  روزهاى 

اوباما در پرداخت چند تريليون دالر به بانكداران 
و  بيكارى  افزايش  و  كرده  تلقى  نتيجه  بدون  را 
به  آن  شاهد  را  كارگران  خانه هاى  گيرى  بازپس 
عدم  به  اعتقاد  انتقادات  وسعت  آوردند.  حساب 
بود  حدى  به  كارگر  طبقه   به  اوباما  كابينه   توجه 
در  شخصا  شد  ناچار  آمريكا  جمهور  رئيس  كه 
 (AFL - CIO) پيك نيك فدراسيون كار آمريكا

به مناسبت اين روز شركت كند. 
اوباما طى يك سخنرانى نيم ساعته در پيك نيك، 
سينسيناتى  شهر  در  نفر  هزار  ده  حضور  با  كه 
براى  خود  دولت  اقدامات  از  گرديد،  برگزار 
برون رفت از بحران دفاع كرد. او گفت كه بدون 
اينى  از  بيش  سازى  بيكار  سرعت  اقدامات  اين 
نظام  در  اصالحات  از  او  هست.  االن  كه  مى بود 
بيمه  داشت،  اظهار  و  كرد  دفاع  آمريكا  بهداشتى 
همه  براى  را  بيشترى»  ثبات  و  «امنيت  همگانى 
شهروندان بوجود خواهد آورد. او، كه مى دانست 
تاكنون  هفتاد  دهه   اواسط  از  آمريكا  كارگر  طبقه  
ميزان  از  گرديده،  اضافه  كارش  شدت  بر  مداوما 
محل  و  شغل  شده،  كاسته  مزايايش  و  دستمزد 
داده،   دست  از  ميليونى  مقياس  در  را  مسكونيش 
سال هاى  از  او  كشاند.  دور  سالهاى  به  را  سخن 
كسب 40 ساعت كار و دو روز تعطيلى متوالى در 
هفته، كسب حداقل دستمزد، بيمه هاى اجتماعى 
و بهداشتى سخن به ميان آورد و همه  را نتيجه ى 
فعاليت روسا و مسئولين اتحاديه ها شمرد. او در 
به  آمريكا  كارگر  طبقه   از  سخنرانى  طول  تمام 

عنوان طبقه ى متوسط نامبرد.
صنعتى  كشورهاى  ميان  در  آمريكا  كارگر  طبقه  
پيشرفته از كمترين ميزان تشكل و آگاهى طبقاتى 
آمريكا   2009 فوريه  آمار  طبق  است.  برخوردار 
ميليون   120 حدود  دارد.  جمعيت  ميليون   305
از  كهنسال.  يا  و  كودكند  يا  جمعيت  اين  از  نفر 
سنين  در  نفر  ميليون   140 بقيه  نفر  ميليون   185
اين  از  نفر  ميليون  از 16  بيش  كمى  هستند.  كار 
جمعيت عضو اتحاديه ها هستند. اينها نيز به تبع 
حزب  به  نسبت  كه  دهه هاست  اتحاديه هايشان 
بهبود  جهت  در  آن  سياست هاى  و  دموكرات 
وضعشان متوهم نگه داشته شده اند. اين امر در 
دو سال اخير كه طبقه  كارگر زير مهميز بحران به 
خود مى پيچيد اجازه نداد تا مبارزات  راديكال 
توجه  بايد  بگيرد.  شكل  آمريكا  در  توجهى  قابل 
غير  اصطالح  به  كارگر  ميليون   20 كه  داشت 
قانونى نيز در اين كشور وجود دارد. اينها نيز طبعا 
غير متشكل بوده و از محرومترين بخش طبقه ى 
كارگر به حساب ميآيند. تقويت آگاهى طبقاتى و 
ايجاد تشكل هاى رزمنده يكى از گام هائى است 
كه كارگران آمريكا بايد بردارند. اگر اينكار عملى 
كارگر  روز  تغيير  خواست  كه  نيست  بعيد  شود، 
ويژه ى كارگران آمريكا با اول ماه مه، روز جهانى 

كارگر، در دستور قرار گيرد. 

روز كارگر در آمريكا
سال جنون

سال شقاوت وجنايت
سال قتل عام عمومى
سال 67 را مى گويم

سال به خون نشاندن،
دالوران بى باک

دالوران پاک را مى گويم
تابستان 67 را مى گويم

كه خط سر خ آن
ادامه سال هاى 

58
59

و 60 بود
سركوب دليران تركمن

مبارزان بى باک كردستان
كردستان قهرمان را مى گويم

را  ِياران  مقاومت  سال هاى  تمامى 
مى گويم

سركوب كارگر
به دست سرمايه دار

جنون سرمايه
در انهدام كار

سال هاى پيوندسرمايه بامذهب
گلوله هاى حافظ سرمايه

باكتاب مقدس دست در دست
مى گشت و
مى كشت و
مى كشد،

هنوزياران را
دالوران را
كارگران را

نهال هاى تازه شكوفه داده را
ز وحشت ِتنومندشدن هايشان

اما، مارا از اينهمه شقاوت چه باک
دوباره قدخواهيم كشيد
ز عمق اين زمين داغ

دوباره باهم قدخواهيم كشيد.

بنفشه كمالى
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هماهنگى  "كميتة  ساالنة  عمومى  مجمع  چهارمين 
براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى" سرانجام 
حول  نظر  تبادل  و  بحث  متناوب  روز  دو  از  پس 
مجموعة عملكرد يك سالة اين تشكل و بخش ها و 
اجزاى متشكلة آن در ساعات پايانى روز جمعه 13 

/ 6 / 88 به پايان رسيد. 
اين مجمع با حضور اكثريت قريب به اتفاق اعضاى 
اين تشكل و تنى چند از ميهمان ها و البته با لحاظ 
كردن وكالت نامه هاى برخى از اعضا كه به داليل 
مختلف نمى توانستند در مجمع حضور يابند، كار 
خود را در جّوى بسيار دوستانه، جدى و صميمى 
آغاز كرد و در فضايى آكنده از همكارى و همدلى 

به پايان رساند.
كمك..."  براى  هماهنگى  "كميته  عمومى  مجمع 

اول  روز  صبح  ساعت 9  در  را  خود  كار 
آقايان  مجمع،  رئيسة  هيئت  انتخاب  با 
جلسه،  رئيس  عنوان  به  مدرس  مصطفى 
على حسينى نايب رئيس، مجيد حميدى 
و جهانگير محمود ويسى  به عنوان منشى 
دقيقه  يك  با  سپس  كرد.  آغاز  جلسه 
سكوت براى جانباختگان جنبش كارگرى 
پيدا  ادامه  اجتماعى  هاى  جنبش  ديگر  و 
كرد و با گزارش هيئت اجرايى از فعاليت 

هاى يك سالة اين  كميته ادامه يافت.
كارى  اول  روز  در  مجمع   كار  دستور   
هيئت  كار  گزارش  ارائه  به  تر  بيش  آن، 
هاى  كميسيون  و  نهادها  ديگر  و  اجرايى 
آن  بررسى  و  نقد  و  كميته  اين  متشكله 
مجمع،  در  حاضر  اعضاى  توسط  ها 
اجرايى”  هيئت  لذا  داشت.  اختصاص 
كميتة هماهنگى . . . “ بر اساس دستور 
گزارش  ارائة   به  شروع  جلسه،  كار 
هيئت  اين  نمود.  مجمع  به  خود  ساالنة 
از  يكى  توسط  كه   خود،  گزارش  در 
فعاليت  مجموعه  شد،  قرائت  آن  اعضاى 
هاى يك ساِل و نيم اين تشكل را مورد 
نقد و بررسى قرار داده و نقاط ضعف و 
قوت آن را برجسته نمود. هيئت اجرايى 
در گزارش كار ساالنه خود به مجمع، به 

طور مشخص نقد هايى را بر چگونگى انتشار نشريه 
جنبش كارگرى و سايت اين  كميته  و كيفيت كار 
مهم  و  اجرايى  هيئت  و  هماهنگى   كميتة  اعضاى  
تر از همه، سبك كار اين كميته در ارتباط با جنبش 
كميته  هاى  فعاليت  سرلوحة  مثابة  به  را،  كارگرى 
هماهنگى  وارد نموده  و نارسايى ها و اشكاالتى را 
كه در اين خصوص بر كار كميته و فعاليت هاى آن 
مترتب است، مورد توجه و دقت نظر قرار داد. هيئت 

اجرايى هم چنين به همراه ديگر اعضاى حاضر در 
كار  سبك   ِ خصوص  در  را  هايى  كار  راه  مجمع، 
كميتة هماهنگى، جهت ارتباط فعال تر و خالقانه تر 
اين  مشكالت   و  موانع  رفع  و  كارگرى  جنبش  با 

بخش از كار را پيشنهاد كرد.
گزارش هيئت اجرايى با تًاكيد بيشتر بر سمت گيرى 
هاى  فعاليت  و  كارگرى  جنبش  مسائل  به  توجه  و 
به  مختلف   هاى  عرصه  در  كارگر  طبقه  اعتراضى 

پايان رسيد. 
مسئولين  اجرايى،  هيئت  گزارش  اتمام  از  پس 
امور  جمله  از  مختلف،  هاى  كميسيون  و  بخش ها 
مالى، تشكيالت و بازرس ِكميته، گزارش كار يك 
ساله كميسيون هاى مورد نظر خود را به مجمع ارائه 
دادند كه هر يك از آن ها در نوبت خود و با وقتى 

بررسى  و  نقد  مورد  شد،  داده  اختصاص  آن  به  كه 
هاى  رهنمود  و  ها  پيشنهاد  از  پس  و  گرفت  قرار 
الزم توسط دوستان و اعضاى حاضر در مجمع  و 

تصميمات مقتضى در هر بخش، به پايان رسيد .  
مجمع عمومى "كميتة هماهنگى براى كمك به ايجاد 
در روز دوم نيز كار خود را  تشكل هاى كارگرى" 
از ساعت 9 صبح  با همان هيئت رئيسه، آغاز كرد و 
دستور كار خود را در دنبالة مطالب روز اول به اين 

ترتيب تعيين نمود :
الف- تصحيح اساسنامه كميته.  ب- بحث و تبادل 
و  اوضاع  در  هماهنگى  كميته  موقعيت  حول  نظر 
شرايط حاضر.  ج- مسئلة انتخابات هيئت اجرايى  

د- بحث آزاد.
مجمع عمومى در آغاز و بر اساس دستور كار جلسه، 
تصحيح برخى از ُمفاد، بندها و عبارات اساسنامه را  
به بحث و تبادل نظر گذاشت و پس از دقت نظر 
و توجة كافى به تك تك عبارات و بند هاى مورد 
آن ها  ــ كه وقت جلسه را   ِ نظر و بررسى كامل 
تا ظهر اين روز به خود اختصاص داد ــ در نهايت 

ُمفاد آن را به تصويب رساند.
 اعضاى حاضر در مجمع، پس از اتمام كار اساسنامه 
ــ باز هم بر اساس دستور كار جلسه ــ موقعيت 
"كميتة هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
وضعيت  به  توجه  با  و  نموده  بررسى  را  كارگرى" 
موجود جامعه و موقعيت جنبش كارگرى در اوضاع 
خوب  انداز  چشم  مجموع   در  رو،  پيِش  احوال  و 
و مثبتى را براى فعاليت هاى  كميته در اين جنبش 

ترسيم نمودند.
جلسه  كار  دستور  برطبق  مجمع   كار   ِ سوم  بخش 
در  دوستان  شركت  و  اجرايى  هيئت  انتخاب  به 
كانديد  از  پس  كه  داشت  اختصاص  انتخابات  اين 
راى  با  انتخابات  برگزارى  و  داوطلب  شدن 14نفر 
مخفى،  تعداد 9 نفر از آنها به عنوان هيئت اجرايى 
"كميتة هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى 
كارگرى" انتخاب شدند. با انتخاب اين  هيئت و دو 
عضو على البدل و هم چنين دو نفر بازرس و يك 
نفر عضو على البدل آن، اين بخش از كار مجمع نيز 

با موفقيت به  پايان رسيد.
از  مانده  باقى  اوقات  در  مجمع،  در  حاضر  اعضاى 
به  كمك  نيز  و  گيرى  عضو  چگونگى  به  روز  اين 
زندانى  كارگرى  فعالين  و  كارگران  هاى  خانواده 
و  ارزيابى  و  بحث  مورد  را  مهم  اين  و  پرداختند 

تبادل نظر قراردادند. 
مجمع عمومى  در ساعات پايانى روز دوم (جمعه 
13 / 6 / 88)، با رضايت كامل از شكل برگزارى 
بر  تأكيد  با  و  آن  اجرايى  هيئت  اعضاى  انتخاب  و 
 ِ موضوعات  و  مسائل  گيرى  پى  و  كار  در  جّديت 
پايان   "  .  .  . هماهنگى  "كميتة  و  كارگرى   جنبش 

يافت.   
كميته هماهنگى

 براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
21/6/1388
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گزارش كار مجمع عمومى عادى (ساالنة) 
“كميتة هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى”
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طى يكى دو هفته اخير 5 مورد ترور در شهر سنندج 
به وسيله افراد مسلح ناشناس انجام گرفته است. 

روز چهارشنبه 18 شهريور ماه "قاضى كيانى" داديار 
اين  شعبه چهارم دادگاه سنندج در خيابان "بعثت" 
شهر مورد هدف ترور افراد ناشناس قرار گرفت و 

زخمى شد.
شامگاه روز شنبه 21 شهريور ماه "برهان عالى" امام 
جمعه موقت سنندج و مسجد قبا در شهرک بهاران، 

ترور شد.
داوطلب"  "حسن  ماه  شهريور   25 چهارشنبه  روز 
مقابل  در  سنندج  دادگاه  شعبات  از  يكى  داديار 
منزلش مورد هدف قرار گرفت، اما وى از اين حادثه 

جان سالم بدر برد.
در چهارمين مورد از اينگونه حمالت، "محمد شيخ 
رژيم،  رهبرى  خبرگان  مجلس  نماينده  االسالم"، 
مقابل  در  ماه  شهريور   26 پنجشنبه  روز  و  غرب 
مسلح  افراد  وسيله  به  سنندج،  قطب  سيد  مسجد 

ناشناس ترور شد.
ترور  از  پس  كه  رسد  مى  خبر  سنندج  شهر  از 
شده  برقرار  شهر  در  امنيتى  شديد  تدابير  فرد،  اين 
به  بسيج  و  انتظامى  اطالعاتى،  امنيتى،  نيروهاى  و 
حالت آماده باش درآمده و فضاى امنيتى شديدى را 

بر شهر حاكم كرده اند.
فيروزه"  تخت  مهدى  "سيد  ترورها  اين  ادامه  در 
رئيس شوراى شهر سنندج روز شنبه 28 شهريور ماه 
در خيابان شاپور سنندج هدف تهاجم افراد مسلح 
ناشناس قرار گرفت. نامبرده تاكنون دو دوره رياست 

شوراى شهر سنندج را به عهده داشته است.
تا زمان انتشار اين خبر هيچ فرد يا گروهى مسئوليت 
مسلحانه روزهاى اخير در سنندج را به  تهاجمات 

عهده نگرفته است.
هيچ  به  اخير  روزهاى  در  گرفته  انجام  ترورهاى 
وجه در راستاى استراتژى جنبش انقالبى خلق كرد 

مردم  انسانى  و  عادالنه  مطالبات  و  خواست ها  و 
كردستان نيست.  اين اقدامات از لحاظ عينى و عملى 
به پيشبرد سياست هاى رژيم در كردستان كمك مى 
سازمان هاى  وسيله  به  يا  جهت  همين  به  و  كند 
بهانه  كردن  بندى  سرهم  قصد  كه  رژيم  اطالعاتى 
هايى براى ميليتاريزه تر كردن فضاى كردستان و براه 
انداختن موج جديد بگير و ببندها را دارند، انجام 
گرفته يا كار جريانات بى ريشه  اى است كه به هيچ 
و  نيستند  مربوط  جامعه  اين  در  اجتماعى  حركت 
با آلوده كردن آب از سرچشمه مى خواهند وجود 

خود را به اثبات برسانند.
در  انقالبى  مسلحانه  مبارزه  هاى  ويژگى  از  يكى 
كردستان، متكى بودن آن به سياست هاى روشن و 
اعالم شده از يك طرف و پشتيبانى بى دريغ مردم 
نيروى  حضور  و  نظامى  فعاليت هاى  از  كردستان 

پيشمرگ از طرف ديگر بوده است.
آنچه كه امروز در كردستان رژيم را نگران مى كند به 
حركت درآمدن توده هاى مردم در مقياس گسترده 
كه  اهميت  كم  مهره  چند  رفتن  بين  از  نه  و  است 
ارزش مصرف چندانى هم  براى وى ندارند. رژيم 
دست اندركار تخريب موقعيت هايى است كه براى 
تحرک مبارزاتى اين مردم در مقايس اجتماعى و در 
شرايط ملتهب سياسى كنونى در ايران فراهم آمده 
است و نظامى كردن فضاى شهرها به همين هدف 

خدمت مى كند.
اينكه افراد ترور شده از عوامل رژيم و يا از مروجين 
از  وجه  هيچ  به  اند  بوده  ماندگى  عقب  و  ارتجاع 
زيانهاى سياسى ناشى از آن براى جامعه كردستان 

نمى كاهد.
گيرند،  مى  قرار  هدف  عناصرى  چنين  امروز  اگر 
به وجود آمدن فضاى ترور، فردا راه را براى ترور 
و  سرشناس  هاى  چهره  و  كارگرى  جنبش  فعالين 

  چه كسانى از ترورهاى اخير  در شهر سنندج
 بهرمند مى شوند؟

پيشرو جنبشهاى توده اى هموار خواهد كرد. مردم 
كردستان حق دارند اگر دست رژيم را در پشت اين 
ترورها ببينند، حال اين دست از آستين سلفى ها و با 
تسهيل كار براى آنها فراهم شده باشد يا مستقيما به 
وسيله دستگاههاى اطالعاتى رژيم اجرا شده باشد، 

فرقى نمى كند.
در جامعه سياسى كردستان با مردمى آگاه كه در كوره 
3 دهه مبارزه بدون وقفه سياسى آبديده شده اند، هر 
حركتى با محكى سياسى سنجيده مى شود و منفور 
بودن اين يا آن مهره كشته شده رژيم معيارهاى جا 
معيارها  همين  با  ريزد.  نمى  بهم  را  مردم  اين  افتاده 
است كه مردم كردستان چنين اقداماتى را در راستاى 
مصالح جنبش عادالنه خود نمى بينند و آنرا درست 

نمى دانند.
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