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 !پيش بسوى ايجاد تشكلھاى كارگرى به نيروى خود كارگران

 ٤بقيه در صفحه  ٢بقيه در صفحه  ٤بقيه در صفحه 

نه فراموش می کنيم، 
 !نه می بخشيم

 

 
 ايرج آذرين

 
 بعنوان يکی از سياه 1386 بھمن 27روز 

ترين روزھای طبقه کارگر ايران در تاري�خ 
در اي��ن روز، ب��ه ج��رم . ث��ب��ت خ��واھ��د ش��د

شرکت در مراسم اول م�ه، ص�دي�ق ام�ج�دی 
دو روز ب�ع�د ب�ه . را در سنندج ش�.ق زدن�د

ھ��م��ي��ن ج��رم ح��ب��ي��ب 3 ک��ل��ک��ان��ی و ف��ارس 
گفته ان�د چ�ن�دي�ن . گويليان را ھم ش.ق زدند

 . کارگر ديگر را نيز ش.ق خواھند زد
 

خشونت رژيم عليه کارگران چ�ي�ز ت�ازه ای 
ھنوز تع�دادی از ک�ارگ�ران ن�ي�ش�ک�ر . نيست

ھ�م اک�ن�ون م�ح�م�ود . ھفت تپه در ح�ب�س ان�د
صالحی به جرم ب�رگ�زاری م�راس�م اول م�ه 

ح�ک�م " پزشک�ان ق�ان�ون�ی"در زندان است تا 
ک�ارگ�ران . مرگ تدريجی اش را اجرا کن�ن�د

خاتون آباد را ب�ه گ�ل�ول�ه بس�ت�ن�د چ�ون ن�م�ی 
. خ��واس��ت��ن��د ش��غ��ل ش��ان را از دس��ت دھ��ن��د
ک��ارگ��ران اي��ران م��ی دان��ن��د ک��ه ب��ا ي��ک��ی از 
ح��ي��وان��ی ت��ري��ن رژي��م ھ��ای ت��اري��خ ط��رف 

ام�ا ب�ا ش�.ق زدن ک�ارگ�ران، رژي�م . ھستند
اس.می سرمايه اکنون جبھۀ ت�ازه ای ع�ل�ي�ه 

اي�ن ب�ار رژي�م : طب�ق�ه ک�ارگ�ر گش�وده اس�ت
م��ا . روح ک��ارگ��ران را ھ��دف گ��رف��ت��ه اس��ت

برده نيستيم اما مثل بردگان با ما رفت�ار م�ی 
تحقيرمان می ک�ن�ن�د، ب�ی ح�رم�ت م�ان . کنند

اي�ن . می کنن�د، ت�ا روح�ي�ه م�ان را بش�ک�ن�ن�د
ي��ک��ی از آن ش��ي��وه ھ��اي��ی اس��ت ک��ه رژي��م 

 در زندان ھ�اي�ش ع�ل�ي�ه 60اس.می از دھۀ 
زن�دان�ي��ان س�ي�اس��ی ب�ه ک�ار گ�رف�ت و در آن 

اکنون اي�ن ش�ي�وه را از حص�ار . استاد است
زندان ھايش بيرون آورده تا در مH عام در 

 . برابر طبقه کارگر به کار بگيرد
 

 نظام سرمايه داری تنھا 

  مارس 8صدمين سالگرد 
 و

 استراتژی رھايی  زنان 
 

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 
 8در شرايطی ب�ه اس�ت�ق�ب�ال ص�دم�ي�ن س�ال�گ�رد    

م��ارس، روزج��ھ��ان��ی زن، م��ی روي��م ک��ه زن��ان 
درايران ھنوز تحت حاکم�ي�ت ي�ک�ی از ھ�ارت�ري�ن 

ارتجاع اس�4م�ی . حکومت ھای جھان قرار دارند
با بکار بردن قوانين متحجر قرون وسط�اي�ی ض�د 
زن بيشترين تبعيض جنسی و طبقاتی را بر زن�ان 

سياسی در  -روا داشته و آنھا را از نظر اجتماعی
 .                                                                                      موقعيت درجه دوم قرار داده است

 
باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم س�اخ�ت�ن  
آنھا از اشتغال ، وابسته کردن ھر چه بيشت�ر آن�ھ�ا 
از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و س�رک�وب 
روز اف�زون ب�ر آن��ھ�ا، ب�خ��ص�وص ن�ھ��ادي�ن�ه ش��دن 
کن�ت�رل م�ردان ب�ر زن�دگ�ی زن�ان ب�ه م�دد ق�وان�ي�ن 
اس4می دست مردان در تمام امورات و شئ�ون�ات 
زندگی زنان را باز گذاشته، و باعث تق�وي�ت م�رد 
ساRری و تحکيم نا ب�راب�ری ب�ي�ن زن�ان و م�ردان 

 .  گرديده است
                                                                                          

فرودستی و شرايط دشوار زن�ان در اي�ران ت�ح�ت 
سلطه يک حکومت مذھبی اب�ع�اد بس�ي�ار گس�ت�رده 
تری يافته است، اما تبعي�ض و ن�اب�راب�ری، ف�ق�دان 
تامين اج�ت�م�اع�ی و س�رک�وب زن�ان ک�ه ريش�ه در 
نظام سرمايه داری دارد، در ت�م�ام ج�ھ�ان ج�اری 

در کشورھای پيشرفته صنعتی ک�ه زن�ان ب�ه . ست
برابری حقوقی با مردان دست يافت�ه ان�د ن�ي�ز ھ�ر 
روزه دھھا و صدھا زن قربان�ی خش�ون�ت و آزار 
و س��ت��م ج��ن��س��ی م��ی ش��ون��د، چ��را ک��ه ق��درت و 

م��ت��رادف ب��ا تض��ع��ي��ف  پ��ي��ش��رف��ت��گ��ی س��رم��اي��ه  
وقت�ی م�ی ت�وان ب�ه . مردساRری در جامعه نيست

از ميان رفتن ستم بر زن، که ريش�ه ھ�ای ع�م�ي�ق 
اق������ت������ص������ادی دارد ام������ي������دوار ب������ود ک������ه                                

نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه 
ھماھن@گ@ی و اخ@ت@Dف@ات 

 داخليش  
 

 علی خدری
 

 : مقدمه

من يکی از اولين کسانی بودم که وقتی 
اط4عيه اع4م موجوديت کميته ھماھنگی با 
بيش از سه ھزار امضا چاپ شد طی يک 

 دفاع کردم و انتظاراتم را آناط4عيه علنا از 
بھر حال از آنجا که ھر دو ": چنين نوشتم

در صدد ھستند ) پيگيری و ھماھنگی(کميته 
به يک نياز واقعی و مبرم طبقه کارگر 
جواب بدھند مغتنم ھستند و ھر دو در مسير 

در . يراتی خواھند شديحرکت خود دچار تغ
اين مسير مھم اين  است که مسايل مورد 
اخت4ف در پرتو منافع کل طبقه بطور علنی 

بطور . مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد
کلی طبقه کارگر در مسير خود برای ايجاد 
تشکلھای مستقل از دولت و گرايشات 

.  بورژوائی راھی  طوRنی در پيش دارد
حرکتھای کنونی فعالين کارگری قدمھای 
آغازين است و به ھمين جھت مھم و حساس 
ميباشد و بايستی با سنجيدگی و با احساس 

".مسئوليت طبقاتی مورد ارزيابی قرار گيرد
در اط4عيه اع4م موجوديت، که ھنوز )  1(

روی سايت کميته ھماھنگی ھست، از 
" لغو کار مزدی"مواضع عجيب و غريب 

به اين دليل ساده که . کوچکترين نشانی نبود
تشکيل کميته ھماھنگی در ادامه فعاليتھای 
جريان لغو کار مزدی نبود که بر کلمات و 
عبارات متکی است و بر سر آنھا به ديگران 

کميته ھماھنگی در ادامه . فحاشی ميکند
مبارزات و فعاليتھای وسيع کارگری و بويژه 
يک حرکت اصيل کارگری در اول ماه مه 
سقز بود که محمود صالحی نقش اصلی را 
در سازمان دھی آن داشت و ھزاران امضای 
مدافع آن ھم  نتيجه تبديل شدن مراسم 

 برگزار نشده اول ماه مه سقز به يک 
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زير نظر شوراى نويسندگان و ! به پيش
مس@ئ@ول@ي@ت . ويراستاران منتشر مي@ش@ود

ھر مطلب درج شده بر عھ@ده ن@ويس@ن@ده 
ن@@ظ@@رات ج@@م@@ع@@ى ش@@ورا در . آن اس@@ت

! به پ@ي@شسرمقاله يا مقاPتى با امضاى 
شورا در رد يا پذي@رش . منعكس ميگردد

و نيز در ك@وت@اه ك@ردن و وي@راي@ش ھ@ر 
نوشته رسيده آزاد اس@ت و تص@م@ي@م@ات 

 . خود را به اطDع فرستنده آن ميرساند

  

Postfach  940166 
 60459   
Frankfurt  

fr.hotmail@bepish  

  ١بقيه از صفحه 
نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه 

 ...ھماھنگی و 
 

موض�وع م�ھ�م ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری در اي�ران و  
در اين عرص�ه  ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری . جھان شد

در خ���ارج کش���ور از ط���ري���ق ب���ک���ارگ���ي���ری 
ظرفيتھای معين اتح�ادي�ه ھ�ای ک�ارگ�ری ب�ي�ن 
المللی در يک شرايط  مشخص سياس�ی ن�ق�ش 

ئ�ی اي�ف�ا ک�ردن�د و اي�ن�ھ�ا ج�ري�ان�ات و  برجست�ه
کسانی ھستند که ھميشه از ف�ع�ال�ي�ن ل�غ�و ک�ار 

اRن دي��گ��ر ب��رای . م��زدی ف��ح��ش خ��ورده ان��د
فعالين جنبش کارگ�ری ھ�م روش�ن ش�ده اس�ت 

ل�غ�و "که يکی از مھمترين خاصيتھای فعالي�ن 
تھی کردن کلم�ات و ع�ب�ارات از " کار مزدی

بعنوان مث�ال اي�ن�ان ج�ري�ان خ�ود . معانی است
را جنبش م�ی ن�ام�ن�د  در ص�ورت�ي�ک�ه م�دع�ی 
ھستند که ھ�م�ه چ�ي�ز از م�وق�ع�ی ش�روع ش�ده 
است که جمله ای از گل�وی م�ح�س�ن ح�ک�ي�م�ی 

دار را ب�ه  آن ادع�ای خ�ن�ده. بيرون آم�ده اس�ت
خاطر بياوريم ک�ه ي�ک�ی از ف�ع�ال�ي�ن ل�غ�و ک�ار 
مزدی تشکيل کم�ي�ت�ه ھ�م�اھ�ن�گ�ی را ب�ه  ي�ک 
سخنرانی نسبت داد که او در کرج ايراد کرده 

 . بود
 
 

 اول ماه مه سقز 
 

ھ�ي�ئ�ت�ی از ) 83ف�روردي�ن  (2004در آوريل 
ھای آزاد کارگ�ری  طرف کنفدراسيون اتحاديه

به ايران رفت که آنا بيوندی  يکی از مسولي�ن 
م��ح��م��ود . اي��ن ک��ن��ف��دراس��ي��ون ھ��م��راه آن ب��ود

ص��ال��ح��ی ب��ا اي��ن ھ��ي��ئ��ت دي��دار ک��رد و از ب��ی 
حقوقيھای تحم�ي�ل ش�ده ب�ه ک�ارگ�ران اي�ران و 

ی  ی اي�ن ط�ب�ق�ه ب�ا ارائ�ه مبارزات ق�ھ�رم�ان�ان�ه
مح�س�ن ح�ک�ي�م�ی . مثالھای عينی صحبت کرد

 . در اين م4قات نقش مترجم محمود را  داشت
 

ب��دن��ب��ال اي��ن دي��دار م��ح��م��ود ص��ال��ح��ی ب��ه 
س��ق��زب��رگش��ت و ب��ا ھ��م��راھ��ان��ش ت��4ش ک��رد 
مراسم اول ماه مه را برگزار ک�ن�د ک�ه م�دت�ھ�ا 

م��ام��وران . ب��رای آن ت��دارک دي��ده ش��ده ب��ود

امنيتی و مسلح رژيم به جمعيتی حمل�ه ک�ردن�د 
 ن�ف�رش�ان را 51که عازم محل مراس�م ب�ود و 

اعتراضات و مبارزاتی ف�وری  . دستگير شدند
برای آزادی دستگير شدگان از داخل زندان و 

. شھر سقز شروع گرديد و سريعا جھان�ی ش�د
 نفر از دستگير شدگان يک روز 44در نتيجه 

بعد از دستگيری آزاد شدند و  ھفت نفر ب�ق�ي�ه 
 روز با سپردن وثيقه ھای سن�گ�ي�ن 12بعد از 

   روز چنان مبارزه12در مدت . آزاد گرديدند
ئ�ی ب�رای رھ�ائ�ی  خستگ�ی ن�اپ�ذي�ر و گس�ت�رده

 1383ھفت نفر از شرکت ک�ن�ن�دگ�ان اول م�ه 
انجام گرف�ت ک�ه در ط�ول س�ی س�ال�ه گ�ذش�ت�ه 

اول م�اه م�ه س�ق�ز را م�ی ت�وان . سابقه نداشت
 آغاز دوران جديد جنبش کارگری دانست که                                                 

فعالين بيشتری با تاثير گرفتن از آن به م�ي�دان 
آم�دن�د و اع�ت�م�اد ب�ه ن��ف�س ف�ع�ال�ي�ن  ک�ارگ��ری 

اي��ن ي��ک��ی از پ��ي��ش . م��وج��ود ن��ي��ز  ب��اR رف��ت
 .                                                       ی ھماھنگی است ھای ايجاد کميته زمينه

 
 تDش برای ايجاد تشکل ھای کارگری 

 
نفر دستگي�ر 7در ھمان ماھھای بعد از آزادی 

 شھر سقز ب�ح�ث اي�ج�اد 1383شدگان اول مه 
تشکل کارگری در ميان م�ح�اف�ل�ی از ف�ع�ال�ي�ن 

اين در شرايطی ب�ود ک�ه . کارگری شروع شد
 ک�ارگ�ران ادام�ه داش�ت و  مبارزات ب�ی وق�ف�ه

زيان فقدان تشکل را بطور روزانه به فعال�ي�ن 
ب�ه ھ�م�ي�ن ج�ھ�ت . کارگری ي�ادآوری م�ي�ک�رد

بحثھا عينی و زنده بودند، اما چون در شرايط 
اختناق و شرايط س�خ�ت ک�ار و زن�دگ�ی پ�ي�ش 
ميرفت امکان تبادل نظر و غنا بخ�ش�ی را ک�م 

به ھمين جھت فعالين کمت�ر از . بدست ميآورد
 .  بحثھای ھمديگر مطلع ميشدند

 
درچنين  فضايی بود که کميته پيگ�ي�ری ب�رای 

و از ھمان . ايجاد تشکلھای کارگری ايجاد شد
اب��ت��دا روش��ن ب��ود ک��ه ک��م��ي��ت��ه از ط��ي��ف��ھ��ای ن��ا 

مھم ت�ري�ن ن�ک�ت�ه .  ھمگونی تشکيل شده است
ای ک��ه پ��س از ي��ک زم��ان ک��وت��اه م��ورد ن��ق��د 
اکثريتی از خود اعضای کمي�ت�ه پ�ي�گ�ي�ری ھ�م 
قرار گرفت در خواست اجازه ايجاد تشکھ�ای 

ال�ب�ت�ه . کارگری از دولت و وزارت ک�ار ب�ود
جم�اع�ت�ی در خ�ود ک�م�ي�ت�ه پ�ي�گ�ي�ری حض�ور 

ک�م�ي�ت��ه . داش�ت�ن�د ک�ه اي�ن��گ�ون�ه م�ی ان�ديش�ي��دن�د
ھماھنگی ھم در فاصله نه چندان طوRنی بعد 

از کميته پيگيری بعد از ش�ور و مش�ورت�ھ�ای 
چ�ن�د ھ�ف��ت�ه ای از ط��رف ت�ع�دادی از ف��ع�ال�ي��ن 

و ب��ع��د از . ک��ارگ��ری اع��4م م��وج��ودي��ت ک��رد
م��دت��ی ب��ه امض��ای  ب��ي��ش از  س��ه ھ��زار ن��ف��ر 

 .رسيد
 

ک��م��ي��ت��ه ھ��م��اھ��ن��گ��ی در ھ��م��ان اب��ت��دای اع��4م 
ک�م�ي�ت�ه  . موجودي�ت�ش ت�اث�ي�رات م�ث�ب�ت�ی داش�ت

گرايش رفرميستی را به عقب راند ک�ه ت�4ش 
داشت با کسب اجازه از وزارت ک�ار  تش�ک�ل 

کميته ھمچنين فضائی م�ب�ارزات�ی . درست کند
را در جامعه  و اعتماد به نف�س خ�وب�ی را در 
ميان طيفھای مختلف فع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری ب�رای 

 . ايجاد تشکلھای کارگری ايجاد کرد
 

ام��ا ب��ه م��رور و در نش��س��ت��ھ��ای ب��ع��دی  و ب��ا 
تصويب اساسنامه و قرارھای ب�ع�دی ن�ظ�رات 
لغو کار مزدی وارد مواضع کميته ھماھنگ�ی 

کميته به اين ترتيب از مواضع اع4م شده . شد
ب��ودن��د .  در اع��4م��ي��ه اول��ش ف��اص��ل��ه گ��رف��ت

فعالينی که ميخواس�ت�ن�د در چ�ارچ�وب ک�م�ي�ت�ه 
ھ��م��اھ��ن��گ��ی ب��رای اي��ج��اد تش��ک��ل ک��ارگ��ری 
ب��ک��وش��ن��د، ام��ا ب��دل��ي��ل ن��ظ��رات غ��ل��ط م��ح��س��ن 

ب�ه . حکيمی از اي�ن�ک�ار خ�ودداری م�ي�ن�م�ودن�د
ھمين دل�ي�ل ب�خ�ش�ی از ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری ک�ه 
عضو ک�م�ي�ت�ه ب�ودن�د و ام�رش�ان ت�4ش ب�رای 
ايجاد تشکلھای کارگری ب�ود خ�ود مس�ت�ق�4 و 

البته ھ�م�ه ) 2.(خارج از کميته اقدام ميکردند 
آنھايی که ب�ه س�ر ن�وش�ت ک�م�ي�ت�ه ھ�م�اھ�ن�گ�ی 
حساس بودند از کشمکشھای داخلی کميته ک�ه 
کوتاه مدتی بع�د از تش�ک�ي�ل ک�م�ي�ت�ه آغ�از ش�د 

 . مطلع بودند و به دقت آنرا دنبال ميکردند
 

 باP گرفتن اختDفات بر سر اساسنامه 
 

ھ��ائ��ی از م��ح��م��د حس��ي��ن و ب��ھ��زاد  ب��ا ن��وش��ت��ه
سھرابی  از اعضای ک�م�ي�ت�ه ھ�م�اھ�ن�گ�ی، ک�ه 

ئ ع�ي�ن�ی و واق�ع�ی  ن�ظ�رات  ھرکدام به شي�وه
متفاوت در ک�م�ي�ت�ه را ب�ررس�ی ک�رده ب�ودن�د،  

خ�ارج . مباحثات درون کميت�ه ب�ه اوج  رس�ي�د
از اعضای کميته که به دو ب�خ�ش اک�ث�ري�ت و 
اقليت ت�ق�س�ي�م ش�ده ان�د  کس�ان دي�گ�ری ھ�م از 
خارج ک�م�ي�ت�ه در م�ورد مس�اي�ل و اخ�ت�4ف�ات 

دوس�ت�ان�ی  . درون کميته اظھار  ن�ظ�ر ک�ردن�د 
ج����ان����ب����دار وح����دت 

 ٣بقيه در صفحه 
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  ٢بقيه از صفحه 
نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه 

 ...ھماھنگی و 
 
آن�ھ�ا ت�4ش داش�ت�ن�د ب�ه . عضای کميت�ه ب�ودن�دا

حفظ وحدت کميته ھماھنگی ک�م�ک ک�ن�ن�د ام�ا 
رائ�ه ي�ک راه ح�ل دس�ت ب�ه نص�ي�ح�ت بجای ا

کارگرانی زدند که در شرايط  سخت زن�دگ�ی 
و در دل اختناق سي�اس�ی آگ�اھ�ان�ه ب�ا م�واض�ع 
غير کارگری و مضر مرزبندی کرده و علي�ه 

اي�ن ب�رخ�ورد ب�ه ف�ع�ال�ي�ن . آنھا جنگي�ده ب�ودن�د
کارگری حتا اگر از روی دلس�وزی ھ�م ب�اش�د  

 )3. (تحقير بزرگی است
 

با تعميق و رادي�ک�ال ش�دن ب�ح�ث�ھ�ا ط�ي�ف�ھ�ائ�ی 
گوناگون به مقابله فع�ال�ي�ن راس�ت�ي�ن ک�ارگ�ری 
برخ�اس�ت�ن�د ک�ه از آن م�ي�ان م�ي�ت�وان ب�ه خ�ان�ه 
کاريگريھا، رفرميست�ھ�ا  و ف�ع�ال�ي�ن ل�غ�و ک�ار 

اي�ن�ان اي�ن�ج�ا و آن�ج�ا ب�ه . مزدی  اش�اره ک�رد 
شيوه ھيست�ري�ک و غ�ي�ر س�ي�اس�ی ب�ه ف�ع�ال�ي�ن 
کارگری برخورد کردند  وھ�رچ�ه  در چ�ن�ت�ه 

.  داشتند عليه ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری خ�ال�ی ک�ردن�د
وقتی ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری ب�ه درس�ت�ی م�واض�ع 
منفع4نه و غيره  کارگری آنھا را ن�ق�د ک�ردن�د 
اب��ت��دا ب��ه ج��م��4ت ک��ل��ي��ش��ه ای پ��ن��اه ب��ردن��د ت��ا 

وقتی کلي�ش�ه ای ب�ودن . گردوخاکی به پا کنند 
و پاسيفيزم  نظراتشان محلی از اعراب نيافت 

اينان که . به کتمان و سناريو سازی پناه بردند
معدودی بيش نيستند اسمھای مختلف ب�ر خ�ود 
نھادند و  شروع کردند به ھذيان گوئ�ی ع�ل�ي�ه 

م�ن اي�ن��ج�ا ن��م�ي��خ�واھ��م ب��ه . ف�ع��ال�ي��ن ک�ارگ��ری
نوشته ھای . نظرات انحرافی محسن بپردازم 

اينجا ف�ق�ط . زيادی در نقد نظرات ايشان ھست
به نکاتی که در آخرين نوشت�ه م�ح�س�ن ھس�ت 

 )4. (اشاره ميکنم و نظرم را ميگويم
 
 آخرين شاھکار محسن حکيمی  
 
در نوشته محسن حکيمی چند نکت�ه اس�ت ک�ه  

او م��ي��گ��وي��د ک��ه . ب��اي��د ب��ه آن ب��رخ��ورد ش��ود 
اک��ث��ري��ت اعض��ای ک��م��ي��ت��ه ح��ق ن��دارن��د ھ��ي��چ 
تغييری را در سند کميته بدھند چون اين س�ن�د 

من از ايش�ان م�ي�پ�رس�م . را او تھيه کرده است
آن��را از . اي��ن س��ن��ت را از  ک��ج��ا آورده اس��ت
ب��ه ق��ول .  روی چ��ه ک��ت��اب��ی ي��اد گ��رف��ت��ه اس��ت

مرتضی افشاری اين روش انسانھای دگم و يا 
ک�4م، : مذھبی است که چنين استدRل ميکن�ن�د

. ک4م  خدا اس�ت و ن�م�ي�ش�ود آن�را  ت�غ�ي�ي�ر داد
اساسنامه کميته ھ�م�اھ�ن�گ�ی م�ح�ص�ول ت�واف�ق 

ح�ال . اکثريت اعضای کميته ھماھن�گ�ی اس�ت
محسن حکيمی می گ�وي�د ک�ه اک�ث�ري�ت اعض�ا 

آق��ای . ح��ق ت��غ��ي��ي��ر م��خ��ل��وق خ��ود را ن��دارن��د
ح�ک�ي�م�ی خ��ودش اع�ت�راف م�ي�ک��ن�د ک�ه وق�ت��ی 
فھميده اين سند ب�ا اخ�ت�4ف اک�ث�ري�ت اعض�ای 
کميته روبرو شده پناه ب�رده ب�ه اص�4ح�ي�ه ای 

ک��ه ب��ت��وان��د ج��ل��و خ��واس��ت اک��ث��ري��ت ک��م��ي��ت��ه 
در : "وی ن�وش�ت�ه اس�ت. ھماھنگی را ب�گ�ي�رد

م��ج��م��ع ع��م��وم��ی دوم ي��ک��ی از ف��ع��ال��ي��ن ض��د 
ھ�م�ان م�ج�م�ع ب�ه  سرمايه داری کميته، که در 

ھيئ�ت اج�راي�ی  ضرب لشکرکشی فرقه ای از 
کنار گذاشته شد، برای اساسنامه اص4حيه ای 
به اي�ن مض�م�ون پ�ي�ش�ن�ھ�اد ک�رد ک�ه چ�ن�ان�چ�ه 
اکثريت کميته خواھان تغير ھ�دف آن ب�اش�د و 
اقليت با اين کار م�خ�ال�ف ب�اش�د ھ�دف ک�م�ي�ت�ه 
عوض نميشود و اين اکثريت است که باي�د از 

او در ادامه م�ي�گ�وي�د ک�ه ". کميته بيرون برود
از او ب�اي�د . اکثري�ت ح�ق�ی ب�ر ک�م�ي�ت�ه ن�دارن�د

پرسيد چرا وی و دوستان اقليتش در ص�ورت 
لزوم ميتوانند سند  تغيي�ر ب�دھ�ن�د و ح�ت�ی اگ�ر 
اقليت ھ�م ب�اش�ن�د اي�رادی ن�دارد، ام�ا دي�گ�ران 

. وقتی اکثريت ھم ھستند اين اجازه را ن�دارن�د
م��ا ک��ارگ��ران اي��ن ش��ي��وه ک��ار ف��ع��ال��ي��ن ض��د 

داری به روايت محسن حکيم�ی را ب�ه  سرمايه
  خودشان می بخ�ش�ي�م و خ�ود ب�ر ھ�م�ان ش�ي�وه

ئ�ي�ھ�ای خ�ود پ�ا ب�ر ج�ا  شناخته شده ھمه طب�ق�ه
ميمانيم که کار را ب�ط�ور دس�ت�ه ج�م�ع�ی و از 

 .  طريق بحث و اقناع و توافق پيش ميبرند
 

 فحاشی به فعالين کارگری 
 

ی حکيمی ھس�ت و  نکته ديگری که در نوشته
بايد جلوش را گرفت توھين و بی احترامی به 
فعال�ي�ن ک�ارگ�ری و چ�پ  و ب�ه وي�ژه کس�ان�ی 

.  نظير بھزاد س�ھ�راب�ی  و  ت�ق�ی ش�ھ�رام اس�ت
در مورد بھزاد سھرابی ادعا ميک�ن�ن�د ک�ه وی 

خ���ارج کش���ور " گ���روھ���ھ���ای"ايش���ان را ب���ه 
منتس�ب ک�رده ک�ه م�ن�ظ�ورج�م�اع�ت ل�غ�و ک�ار 

اي�ن دوس�ت ع�ل�ن�ی ک�ار م�ا  در . م�زدی اس�ت
ايران کتاب چاپ ميکند ک�ه ب�خ�ش�ھ�ای زي�ادی 

ھ��ای ھ��م��ي��ن کس��ان��ي��س��ت ک��ه در  از آن ن��وش��ت��ه
خ��ارج خ��ود را ف��ع��ال��ي��ن ل��غ��و ک��ار م��زدی 

دم خروس را باور کنيم يا حض�رت . ميخوانند
ايش�ان ت�ا وق�ت�ی از . عب�اس آق�ای ح�ک�ي�م�ی را

کارگر دفاع ميکند که در م�ق�اب�ل او س�رف�رود 
آورد، اما ھمينکه مثل بھزاد س�ھ�راب�ی ن�ق�دش 

اين جور پ�ا پ�وش . کرد بر ضدش اقدام ميکند
ق�اف�ل�ه س�اRران . دوختنھا ديگر اعتباری ندارد

پاپوش دوزی يعن�ی ح�زب ت�وده و م�ج�اھ�دي�ن 
خلق و اين اواخر حزب کمون�ي�س�ت ک�ارگ�ری 

. اين راه را پيمودند و جز رس�وائ�ی ن�خ�ري�دن�د
نصيب محسن حکيمی نيز چيزی غير از اي�ن 

 .  نخواھد بود
  

حکيمی قضيه مجاھدين و تقی شھرام را پي�ش 
ميکشد تا اکثريت اعضای کميته ھماھنگی را 

ج��م��ھ��وری .  ب��ه ب��اد ن��اس��زاھ��ای خ��ود ب��گ��ي��رد
اس4می که ھزاران مجاھد را در زندان کشته 
مدعی بود که تقی ش�ھ�رام را ب�ه ج�رم اي�ن�ک�ه 
رھبر سازمان�ی ب�وده ک�ه چ�ن�د م�ج�اھ�د در آن 

اي��ن چ��ه ! کش��ت��ه ش��ده ان��د، اع��دام ک��رده اس��ت
مصلح�ت س�ي�اس�ی اس�ت ک�ه ح�ک�ي�م�ی قض�ي�ه 
اکثريت در کميته ھماھنگی و خودش را با آن 

ت��ق��ی ش��ھ��رام در زن��دان از . م��ق��ايس��ه م��ي��ک��ن��د

باورھايش دفاع کرد و به خاطر آن تير باران 
محسن حکيمی  فعالين کارگری در کميته . شد

ھماھنگی را تھدي�د م�ي�ک�ن�د ک�ه ب�اي�د دس�ت از 
کميته ھماھنگی بردارند در غ�ي�ر اي�ن�ص�ورت 

بايد از او پرسيد تق�ی . تقی شھرام خواھند بود
شھرام کميته ھماھنگی که خواھد بود، ب�ھ�زاد 
سھرابی، محمد عبديپور است يا محمد حسي�ن 
و ب�ھ��روز خ��ب��از؟  ک��ارگ��ران ب��ه خ��اط��ر چ��ن��د 
ساعت ترجمه حرفھای محمود صالحی توسط 

" آی س�ی اف ت�ی ي�و"ايشان در دي�دار ھ�ي�ات 
چه بھايی بايد بپردازن�د؟ ھ�م�راھ�ی ايش�ان  ب�ا 
م��ح��م��ود ص��ال��ح��ی ک��ه ج��زو ف��ع��ال��ي��ت��ھ��ايش��ان 

محسوب نمی شود چون ھم خود ايشان  و ھ�م  
ساير فعالين ل�غ�و ک�ار م�زدی ب�ه اي�ن دي�دار و 
نامه ھای محمود صالحی به گای رايدر فحش 

 . می دھند
 

آقای حکيمی قب4 ھم شري�ن�ک�اري�ھ�ای از خ�ود 
او از مخالفين ايراد ميگرفت . نشان داده است

ک��ه ب��ه م��ق��ام��ات قض��اي��ی ج��م��ھ��وری اس��4م��ی 
بايد از ايشان پرسيد که . برخورد تندی ميکنند

برخورد تند به ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری م�خ�ال�ف�ش�ان 
مجاز است، اما به مقامات جمھوری اس�4م�ی 

 مجاز نيست؟
 

نه . کميته ھماھنگی محصول يک جنبش است
محسن حکيم�ی و ن�ه ھ�ي�چ�ک�س دي�گ�ری ح�ق 

. ن��دارد آن��را م��ل��ک ط��ل��ق خ��ودش اع��4م ک��ن��د
م��ح��س��ن م��ث��ل ھ��ر انس��ان دي��گ��ری ح��ق دارد 
انتخاب کند، جدل ک�ن�د و پ�ي�رام�ون ن�ظ�رات�ش 
ن��ي��رو ج��م��ع ک��ن��د، ام��ا ح��ق ن��دارد ح��ق��وق 

فح�اش�ی و . دموکراتيک ديگران را ضايع کند
اتھام نا روا به فعالين کارگری ک�ه ج�ای خ�ود 

 . دارد
رجوع کنيد به نوشته کميته ھماھ�ن�گ�ی را  . 1

تقويت کنيم از علی خدری در س�اي�ت ک�ارگ�ر 
 امروز

 
رج��وع ک��ن��ي��د ب��ه ن��وش��ت��ه رض��ا م��ق��دم  2 .  

در س��اي��ت . ارزي��اب��ی از ک��م��ي��ت��ه ھ��م��اھ��ن��گ��ی 
اش  رضا در قسم�ت�ی از م�ق�ال�ه. کارگر امروز

 :ميگويد
ف�ع�ال�ي�ن ل�غ�و ک�ار "محسن حکي�م�ی و دي�گ�ر  

مزدی  ادعا ميکنند  که ال�گ�وی تش�ک�ل م�ورد 
 – 1864(ن��ظ��رش��ان ، ات��رن��اس��ي��ون��ال اول 

اين سنت " آنھا معتقدند احيای . است ) 1872
در شکلی به مراتب پيگيرتر ، رزمنده تر ، و 
مناسب تر با نيازھای مبارزاتی طبق�ه ک�ارگ�ر 

به نظ�ر آن�ھ�ا م�ان�ع " . در دنيای معاصر است
ساختن اين تش�ک�ل و اح�ي�ای آن در اي�ران در 
وھله اول اخ�ت�ن�اق و دي�ک�ت�ات�وری رژي�م�ھ�ای 

مانع ايجاد تشکل م�ورد . حاکم بر ايران نيست
نف�وذ و ق�درت " فعالين لغو کار مزدی " نظر 

احزاب و سازمانھای سوسياليستی در ج�ن�ب�ش 
به ھمين دليل ساختن تشک�ل�ی . کارگری است 

م�ي�خ�واھ�ن�د " ف�ع�ال�ي�ن ل�غ�و ک�ار م�زدی " که  
منوط به وجود استراتژی يا طرحی نيست ک�ه 

در وھله اول اخ�ت�ن�اق را 
 ۵بقيه در صفحه 
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نه فراموش می کنيم، نه 

 !می بخشيم
 

فقر و جھل را به کارگران تحميل نم�ی ک�ن�د، 
حرمت�ی بلکه ھمواره با توھين و تحقير و بی 

ش�راي�ط غ�ي�رانس�ان�ی . ھمراه استکارگران 
کار، ھراس از بيکاری، ھراس از نداری ب�ه 
ھ�ن�گ�ام ب��ي�م�اری و پ��ي�ری، ھ�راس از ف��ردای 
نامطمئن کودکان و امروز نامطمئ�ن وال�دي�ن، 
مدام جان طبقه کارگر را ھمچون خ�وره م�ی 

اما در بدترين ش�راي�ط، در ش�راي�ط�ی . خورد
که اکثريت افراد جامعه برای تأمين معاش به 
ناگزير حرمت انس�ان�ی خ�ود را ق�رب�ان�ی م�ی 
ک��ن��ن��د، ھ��م��ي��ش��ه دس��ت��ک��م ع��دۀ م��ع��دودی از 
کارگران ھستند ک�ه ب�ا رف�ت�ار و ک�ردار خ�ود 
در برابر کارفرمايان و حاميان دول�ت�ی آن�ھ�ا، 
انگار تمامی غرور و حرمت ضايع شدۀ يک 

اي��ن ھ��ا . ط��ب��ق��ه را در خ��ود ح��م��ل م��ی ک��ن��ن��د
اي�ن ھ�ا . بھتري�ن ف�رزن�دان ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ان�د

صديق، حبيب 3، . پيشتازان طبقه کارگر اند
ق�اض�ي�ان و . فارس، از پي�ش�ت�ازان م�ا ھس�ت�ن�د

ج.دان رژيم اس.می سرماي�ه ب�ا ش�.ق زدن 
اين رفقا می خواھند تمام طبقه ک�ارگ�ر اي�ران 

جسم اين چند رف�ي�ق را ش�.ق . را تحقير کنند
 . زدند تا به روح مشترک ما تجاوز کنند

 
اگر امروز ھزاران کارگر با شنيدن اين خب�ر 
دندان قروچه می روند و دست شان را ت�ن�ھ�ا 
در جيب مشت می کنند، معنايش اي�ن ن�ي�س�ت 

م�ا . که پ�ذي�رف�ت�ه اي�م ح�رم�ت انس�ان�ی ن�داري�م
و ت�ن�ھ�ا وق�ت�ی . حرمت داري�م، ق�درت ن�داري�م

ق�درت داش�ت��ه ب�اش��ي��م ح��رم��ت م��ا را رع��اي��ت 
ق��درت ک��ارگ��ران در ات��ح��اد . خ��واھ��ن��د ک��رد

آنھاست و حرم�ت ک�ارگ�ران را ت�ن�ھ�ا تش�ک�ل 
 . ھای کارگری می تواند حفظ کند

 
به اميد چنين روزی، دست اي�ن رف�ق�ا را م�ی 
فشاريم، زخم تازيانه ش�ان را م�ی ب�وس�ي�م، و 
پ��ي��م��ان م��ی ب��ن��دي��م ک��ه ب��رای م��ت��ش��ک��ل ش��دن 

ن�وب�ت حس�اب . کارگران دوچندان ت.ش کني�م
پس دادن اين ق�اض�ي�ان، اي�ن ق�ان�ون گ�زاران، 

، اي��ن ج��.دان، م��ی "ق��ان��ون��ی"اي��ن پ��زش��ک��ان 
ن��وب��ت اي��ن ھ��ا روزی م��ی رس��د ک��ه . رس��د

کارگران ايران در تشکي.ت ھای خود متح�د 
م��ا ن��ه : ک��ارگ��زاران رژي��م ب��دان��ن��د. ب��اش��ن��د

 *.فراموش می کنيم و نه می بخشيم

 

  مارس 8صدمين سالگرد 
 و

 استراتژی رھايی  زنان 

 
مالکيت خصوصی و کار مزدی از جامعه 

 .                                     بشری رخت بر بسته باشد
   

زنان کارگر طيف بسيار وسيعی از زنان در 
جھان را تشکيل می دھند، بويژه امروز با 
تحوRتی که در بازار جھانی در حال انجام 
يافتن است، اين زنان بشترين سھم را از فقر، 
ف4کت، خشونت و استثمار می برند، محروم 
ترين بخش از نيروی کار و بی حقوق ترين 
گروه در عرصه اجتماعی و سياسی اند و اين 
پديده در کشورھای جھان سوم به گسترده 

 .                                                                                              ترين شکل جريان دارد
 

اعتراض و مبارزه ھر روزه زنان و 
بخصوص زنان کارگر در ايران عليه اين 
ھمه نابرابری و بربريت جمھوری اس4می 
در جنبشی به نام جنبش زنان، يک جنبش 

. عمومی با گرايشات مختلف، بازتاب می يابد
گرايشی از جنبش اص4ح طلبی، که می 
خواھد با بوجود آوردن تغيير تدريجی در 
بخش کوچکی از قوانين بر موقعيت زنان 
تاثير بگذارد، در حال حاضر در جنبش زنان 

در مقابل ، گرايشی که می . دست باR دارد
تواند رھائی زنان را به شکل واقعی و عميق 
تضمين کند گرايش سوسياليستی ست که 
شامل تمام کارگران زن و مرد و 
کمونيستھايی است که رھايی کامل بشريت را 
بطور اعم و رھايی زنان را بطور اخص در 
مبارزه طبقاتی بی امان بر عليه نظام سرمايه 

زنان کارگر . داری در دستور قرار می دھند
که احقاق حقوق اجتماعی و سياسی شان در 
گرو تغييرات در شرايط اقتصادی شان است 
بايد بخش مھم و تعيين کننده اين گرايش در 

 .                                      مبارزات زنان باشند
 

زنان کارگر و سوسياليست درگير در مبارزه 
طبقاتی، طی يک مبارزه مداوم ، پيگير و 
متشکل است که ميتوانند باورھای کھنه را در 
مورد زن و جايگاه او در جامعه تغييردھند و 
با پيوند زدن اين مبارزات به نيروی طبقه 
کارگر، آزادی پايدار برای ھمه زنان را 

عملی شدن اين اصل در گرو . واقعيت بخشند
ارائه راھبردھائی ست که از سازمان سياسی 
پيشرو طبقه کارگر، حزب سوسياليست آن، 

 .                                             ساخته است
 

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 2008مارس 

 

در م@@ح@@ک@@وم@@ي@@ت اح@@ک@@ام 
ص@@ادره ب@@ي@@دادگ@@اه س@@ن@@ن@@دج 

 عليه کارگران
 

  ويسی انجمن کارگری جمال چراغ

بي�دادگ�اه ت�ج�دي�د ن�ظ�ر اج�رائ�ی اح�ک�ام در ش�ھ�ر 
 نفر از کارگران اين ش�ھ�ر ک�ه 11سنندج، برای 

در مراسم اول ماه مه شرکت کرده بودند، ح�ک�م 
 .ش4ق و جريمه نقدی را صادر و اجرا ميکند

 
Rزم به ذکر است که بي�دادگ�اه ش�ھ�ر س�ن�ن�دج، 

 ض�رب�ه ش�4ق را 10 روز ح�ب�س و 91حکم 
 نفر از کارگران  شرک�ت ک�ن�ن�ده در 11برای 

مراسم اول ماه مه س�ن�ن�دج، ص�ادر ک�رده ب�ود  
 روز 91که در تجديد نظر اين بيدادگاه، حکم 

 ھزار ت�وم�ان ج�ري�م�ه ن�ق�دی 200حبس را به 
 ض�رب�ه ش�4ق 10تغيير داده و ھمچنين حکم  

را قطعی و تا به حال اين احک�ام ش�ن�ي�ع و ب�ر 
 ت���ن از 3آم���ده از گ���ور ب���رب���ري���ت، ب���رای 

 .کارگران اجرا شده است
 

طی سه ده حاکمت جم�ھ�وری اس�4م�ی،  اول 
ماه مه و برگزاری مراسم روز جھانی کارگر 
يکی از کشمکشھای  بين طبقه ک�ارگ�ر اي�ران 
و حاکمين م�داف�ع ک�ارف�رم�ا وس�رم�اي�دارن در 

 س���ال 30در ط���ی اي���ن . اي���ران ب���وده اس���ت
صاحبان سرمايه و  حکومت خدمت�گ�زارش�ان 
برای جلو گ�ي�ری از ب�رگ�زاری روز ج�ھ�ان�ی 
کارگر در اي�ران از ش�ي�وھ�ای م�خ�ت�ل�ف س�ود 

اند تا نگذارن�د م�راس�م اي�ن روز ب�ط�ور  جستنه
در ھمان اوايل انق�4ب، . مستقل برگزار بشود

خ�دا ھ�م "خمينی با طرح شعارھائی از ق�ب�ي�ل 
کارگر است ، ھمه آحاد مردم کارگ�رن�د؛ ب�ي�ن 

کوشيد  تا " مردم تفاوتی نيست؛ ھمه مسلمانيم
طبقه کارگر و روزجھان�ي�ش را م�ن�ک�ر ش�ود، 
اما طبقه کارگر با مبارزه برای ت�ح�م�ي�ل روز 
ج��ھ��ان��ی خ��ود، ب��ه خ��م��ي��ن��ی اي��ن خ��دم��ت��گ��زار 

 .داری ايران جواب داد سرمايه
 

طبق�ه ک�ارگ�ر س�ران�ج�ام و پ�س از م�ب�ارزات�ی 
ق�ھ��رم�ان��ان�ه ت��وانس�ت روز اول م�اه م��ه را ب��ه 

رژي�م اس�4م��ی ت�ح�م��ي�ل ک��ن�د، ام�ا رژي��م ت�م��ام  
سبعيتش را بکار برد تا کارگران نتوانند روز 
جھانی  خود را بطور مستقل ب�رگ�زار ک�ن�ن�د، 
در اي���ن م���ورد ن���ي���ز ک���ارگ���ران م���ب���ارز ب���ا 
برگزاری روز جھانی و مس�ت�ق�ل  خ�وي�ش در 
دل شھرھا پوزه رژيم اس�4م�ی را ب�ه دف�ع�ات 

ن�م�ون�ه ب�رجس�ت�ه اي�ن ام�ر، . بر زمين مالي�دن�د
مراسمھای مستقل اول ماه م�ه در س�ن�ن�دج در 

البته رژيم با دستگيری فعال�ي�ن .  است60دھه 
ک��ارگ��ری ، زن��دان��ی ک��ردن و اع��دام ک��ارگ��ر 

مبارزی ن�ظ�ي�ر ج�م�ال 
چراغ ويس�ی ت�وانس�ت 

 ١بقيه از صفحه 

٩بقيه در  صفحه   

 آدرس تماس مستقم با
 اتحاد سوسياليستی كارگری

wsu@home.se 

            143-397-739-0046:  تلفن

 ١بقيه از صفحه 
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 جوانان ما، آينده ما

 
 مينا فرخنده

 
م��ن ي��ک م��ادر ھس��ت��م، م��ی خ��واھ��م از دل و 
زبان  خودم با شما سخن بگويم، ھر چن�د ک�ه 

 .الکن است و سخت به سخن می ايد
ھمه ما حتما روزی را ب�ه خ�اط�ر م�ی اوري�م 

 س��ال��ه م��ا، 5،6ک��ه ب��رای اول��ي��ن ب��ارک��ودک 
دستان خسته مان را به دست گرفت و نگران 

ھ�ر . به صورت خسته و غمبار ما نگ�اه ک�رد
کدام به خاطر م�ی اوري�م ک�ه او آن وق�ت ک�ه 
توان بازگوييش را نداشت، به ما ف�ھ�م�ان�د ک�ه 

م�ام�ا ي�ا ب�اب�ا :" درکمان می کند، گاھ�ی گ�ف�ت�ه
وقتی که من بزرگتر شوم، دکت�ر م�ی ش�وم و 
ک��م��رت را ک��ه از خس��ت��گ��ی درد م��ی ک��ن��د ، 

 ." درمان می کنم
 
 ساله شدند، 10، 9 وقتی بزرگتر شدند،  آنھا

با ديدن چھره خسته ما، و نگ�ران�ی ھ�ای م�ا، 
نگران می شدند، وقتی ب�ي�چ�ارگ�ی م�ا را م�ی 
. ديدند، در خود فرو رفته و ھيچ نم�ی گ�ف�ت�ن�د

 سالگی شان به بعد، عاص�ی 13 ، 12ازسن 
و معترض بودند، به ھر چه که دور وبرشان 

ھ�م�ي�ش�ه وق�ت�ی ک�ه م�ا از وض�ع . می گذش�ت
روزگار درمانده بوديم، آنھا آشفته ی چرا ھ�ا 

آخ��ر ب��ه چ��ه دل��ي��ل و اش��ک��ال ک��ار از " ب��ودن��د
به قصد اينکه اعتراض خود را به !" کجاست

ھر آنچه که ناحق است ، نشان دھند ، ب�ه م�ا 
شاکی می شدند، که چرا اي�ن�ط�ور زن�دگ�ی را 

ش�اي�د ک�ه ف�رزن�دان م�ا ب�ه م�ا . تحمل می کنيم
ھيچ نگفته اند، ولی اين را م�ا م�ی ت�وانس�ت�ي�م 
ازرفتار ناراضی شان بخوانيم و می توانستيم 

 .درکشان کنيم
  

جامع�ه س�رم�اي�ه داری ک�ه ب�رای ھ�ر چ�ي�زی 
دXيل خود را می ت�راش�د، ب�رای م�ا اي�ن�ط�ور 
توجيه می ک�ن�د، ک�ه ج�وان�ي�ش�ان اس�ت و س�ن 

آنھا اين را پنھان می کنن�د ک�ه س�ن . بلوغشان
بلوغ برای کودکانی که ھيچ دغدغه خ�اط�ری 
ندارند و تمام امکان�ات ف�رھ�ن�گ�ی و ورزش�ی 
در اخ��ت��ي��ارش��ان اس��ت، ط��وری دي��گ��ر م��ی 
گذردو با سن بلوغ و ج�وان�ی ک�ردن ک�ودک�ان 

 .ما، زمين تا آسمان متفاوت است
:  ھمه ما با اين احساس تلخ، اين  س�وا ل ک�ه

چ���را م���ن ب���رای ف���رزن���دان���م، ام���ک���ان���ات "  
زندگيشان را، نيازھايشان را آنطور که ب�اي�د، 

ھر چ�ن�د . آشنا ھستيم." نتوا نستم براورده کنم
که مي�دان�ي�م اي�ن مس�ئ�ل�ه ف�ردی ن�ي�س�ت و اي�ن 
اشکال ما نيست، ما ھر کاری که از دستم�ان 

 .برمی امد، برای فرزندان خود کرده ايم
 

وقتی کودکان ما به سن بزرگسال�ی رس�ي�دن�د، 
به سن جوانی، از فضای بسته خ�ان�واده وارد 

جامعه شدند، تم�ام ت�ج�ارب زن�دگ�ی ش�ان  را 
در فضای جامعه دوباره باز شناختند، م�ن�ت�ھ�ا 
اين بار در محيط گسترده تری، با مسئولي�ت�ی 

جوانان ما که در دانشگاه ھا مشغول . عميقتر
تحصيل ھستند، در م�ی ي�اب�ن�د، ب�رای درم�ان 
ھر انچه که کمر جامعه را می شک�ن�د، ب�رای 
ازبين بردن نارسايی ھای اجتماعی، برايشان 
راھی بغير از مبارزه ن�م�ان�ده اس�ت، م�ب�ارزه 

 .ای متحد و در کنار طبقه کارگر
ما اگر خوب نگاه کنيم ، کودکان خ�ود را در 
چ��ھ���ره م���ع��ت���رض ت���ک ت��ک اي���ن ج���وان���ان 
دانشجويی که  در بند رژيم سرم�اي�ه ط�ل�ب و 
سيری ناپذيراس�ي�ر ھس�ت�ن�د ، دوب�اره ب�از م�ی 

ک��ودک��ان م��ا ک��ه ب��ا آن چش��م��ان . ش��ن��اس��ي��م
تيزبينشان به ما نگاه می کردند ، ب�ه م�ا ق�ول 
می دادند که وقتی بزرگتر شدند، حتما ک�اری 
م��ی ک��ن��ن��د ک��ه م��ا دي��گ��ر احس��اس درم��ان��دگ��ی 

 . نکنيم
 

  ھيچ کدام از اين جوانان دلسوز و ب�ا ھ�م�ت 
ھمه ما به عنوان يک .  جامعه، غريبه نيستند

ت�ن�ھ�ا . پدر يا يک مادر ب�ا آن�ھ�ا آش�ن�ا ھس�ت�ي�م 
تفاوت در اين است که اگر آنھا در گذشته در 
پی درمان دردھای  ما وح�ل گ�رف�ت�اری ھ�ای 
خانواده ک�وچ�ک خ�ود ب�ودن�د، اک�ن�ون در پ�ی 
حل مشک.ت کل جامعه ھستن�د ، ج�وان�ان م�ا 

وق�ت�ی ک�ه پ�ای .  می خواھند آينده را بس�ازن�د
آنھا در ميان ھست، جای ھيچ گونه ت�م�ل�ک�ی، 
جای ھ�ي�چ�گ�ون�ه ت�ن�گ ن�ظ�ري�ی ن�ي�س�ت ، در 

ب�ي�ا ي�ي�م . چشمان ما ھم�ه آن�ھ�ا ب�راب�ر ھس�ت�ن�د
برای آزادی اين عزيزانمان م�ت�ح�دان�ه از ھ�ر 
راھ��ی ک��ه ام��ک��ان دارد، دس��ت ب��ه اع��ت��راض 

 . بزنيم و برای آزاديشان بکوشيم 

   ***           
 

 

نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه 
 ...ھماھنگی و 

 
کنار بزند بلکه بايد احزاب سوسياليست فعال 

 . ..در جنبش کارگری را کنار بزند
 
ی. 3 ازوـج ه صـ4ح ـم ـت وـش " رجوع کنيد به ـن

ی ر دوراـھ ت " کميته ھماھنگی بر ـس اـي در ـس
ران ت اـي ـس ـي وـن ـم زب ـک ی از . ـح ـش ـخ او در ـب

 : اش چنين ميگويد نوشته
 

صـار  ـت کميته ھماھنگی با اين پيشينه که به اـخ
از آن سخن به ميان آمد، در حالی که بسياری 
ا  ری ـب ارـگ ش ـک ـب ـن روان ـج ـش ـي ن و ـپ از فعالـي
دلسوزی و احساس مسـوليت به سرنوشت آن 

چشم دوخته اند ، در مقابل دو اساسنامه و در 
ود  ی ـخ ر آـت ـي ن مـس ـي واقع دو  گزينه برای تـع

ت ه .  قرار گرفته اـس ر ـچ ط اـگ راـي ن ـش در اـي
وش  ر ـپ ا ـس ی را ، ـب ـگ ارـچ حفظ اتحاد و يکـپ
د و  ـن ی و ـپ ـع ات واـق 4ـف ـت گذاشتن بر روی اـخ

 .اندرزھای وحدت طلبانه نميتوان تامين کرد
 
رجوع کنيد به بيراھه سوسياليسم،   نوشته . 4

ی ـم . ايرج آذرين،  در نقد نظرات محسن حکـي
 از ســايــت اتــحــاد ســوســيــالــيــســتــی 22بــارو 

 کارگری
 :اش چنين مينويسد ايرج در قسمتی از نوشته

نــفــس داشــتــن حــزب و ســازمــان در ديــدگــاه 
م "حکيمی  اريـس ـت ـک ر " ـس رد، و ـب ـي ـگ ـي ام ـم ـن
آقــای حــکــيــمــی را از " ســکــتــاريســم"چســب 

ا  ار ـب ـک ـي ان ـپ ازـم مشاھده تفاوت سياستھای ـس
ســازمــان اکــثــريــت ، از مشــاھــده تــفــاوت 
ران ،  سياستھای سازمان رزمنده گان با رنجـب
ا  وده ـب زب ـت ای ـح ـھ ـت از بررسی تفاوت سياـس
حــزب کــمــونــيــســت دوران کــمــيــنــتــرن ، از 
پرداختن به مواضع سياسی جريانات چپ در 
راز  ژه از اـب وـي ن ـب ـي ـن ـچ ـم اظـر ، و ـھ حال ـح

ه . مواضع سياسی خود ، معاف ميکند اين البـت
وری  ـئ ه  ـت وـن رـگ اب ـھ ـي در انسجام کامل با ـغ
سياسی در ديدگاه حکيمی قرار دارد که باRتر 

ی”اينجا . ديديم  اـس ـي وری ـس ـئ ه “ ـت ن ـب ـت داـش ـن
ت ـس ـي ودن ـن ی ـب ه . معنای غيره سياـس ه ـب ـک ـل ـب

ارت  ـب ه ـع ا ـب ودن ، ـي ی ـب اـس ـي معنای ضـد ـس
پ   ی ـچ اـس ـي ای ـس ـھ اـن ازـم درست ضديت با ـس
پ  ی ـچ اـس ـي ای ـس ـھ اـن ازـم است؛ ت4ش ھمه ـس
ا  ـھ ه آـن برای ايجاد تشکل توده ای کارگران ـچ
ه  ا ـک ه آن ـھ د و ـچ ده اـن ق ـش وـف که تاريخا ـم
ران  ارـگ ارزه ـک ـب ع ـم اکنون جريان دارند، ماـن
ازمــان  ون ـس ت ، ـچ داری  اـس اـي رـم ه ـس ـي ـل ـع

 ...دارند
 

ه  ون ـک ن مضــم غ اـي ـي واقعيت اين است که تبـل
اگــر چــپــھــا بــاشــنــد رژيــم تشــکــل مــان را (( 

ش )) سرکوب ميکند ـب ـن ت ـج فعاRن سوسياليـس
آن دســتــه از . کــارگــری را مــخــطــاب نــدارد

ا  ـھ سخنگويان گرايش راست که اين قبيل حرـف
را ميگويند خطاب شان به رژيم است و دارند 
تضمين ميدھند که خودشان ھواس شان ھست 
ن  ر اـي ا ـب و کمونيستھا را مياندازند بيرون، بـن

 . لطفا به آنھا اجازه فعاليت بدھند
رار  ـک ه ـت ديگرانی ھم که اين حرف را ندانسـت
د  ـن ميکنند تنھا تاثير احتمالی ای که باقی خواـھ
ار  گذاشت ترساندن کارگران عقب مانده از ـک

طـور . ( متشکل است ن ـس ن اـي ـت وـش ھنگام  ـن
اعــتــصــاب شــرکــت واحــد جــريــان دارد، و 
شھردار تھران سردار پاسدار قاليباف ، ھمين 

داد که سازمان ھای " ھشدار "چند روز پيش 
ســيــاســی بــرانــداز در صــفــوف کــارگــران 5

 ...اعتصابی رخنه کرده اند 
   

                  *** 

 ٣بقيه از صفحه 



  ٦                                                                                                                                                                                       

 
اعـی  ـم ای اجــت بحـران ـھ
پــيــش رونــده و صــعــود 
ــر  ــذيــ ــاپــ ــاومــــت نــ ــقــ مــ
ــش  ـــب ــارزات و جــــن ـــب ـم

 کارگری 
 

 
 موسی فرھمند

 
مقالۀ زير به نق�ل از نش�ري�ۀ ک�ارگ�ر پ�ي�ش�رو 
است که در داخل ايران منتشر می شود، و به 

! دليل طوRنی بودن در دو ش�م�ارۀ ب�ه پ�ي�ش
 . درج می شود

           ! به پيش 

 بخش اول   
  

جنبش طبق�ه ک�ارگ�ر در ش�راي�ط ک�ن�ون�ی در 
وضعيتی است که عليرغم آن که دارای ن�ق�اط 
ضعف فراوان بوده و از پيوستگی مب�ارزات�ی 
و تش�ک��ل ھ�ای مس�ت�ف��ل ج�ھ��ت س�ازم��ان�دھ��ی 
امورخود محروم است، اما به نحوه وي�ژه ای 
مورد توجه و نفرت جربانات و م�ح�اف�ل ض�د 

اي�ن ت�وج�ه وي�ژه ی ک�ن�ون�ی . کارگری اس�ت
 ناشی از چيست؟

 
ُواکاوی مواضع و عيان نمودن ک�ن�ه م�ق�اص�د 
اين جريانات که با ترفندھای مختلف در صدد 

ک�ه ھ�م�واره ب�ه ان�ح�اء (سرکوب بی رحمانه 
و ب�ه ) مختلف به آن مشغ�ول ب�وده و ھس�ت�ن�د

ان��ح��راف کش��ي��دن آن ھس��ت��ن��د، در ش��راي��ط 
مش��خ��ص ام��روز، ب��رای م��ا ض��رورت��ر م��ی 

 . نمايد
 

فرايند و جھت رشد اعتراضات و اعتص�اب�ات 
کنونی، که بی اعتنا ب�ه ع�دم ح�ق اع�ت�راض، 
اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، در اب�ع�اد 

ت�ع�داد (وسيع و ب�ا ت�ع�داد روزاف�زون آن ھ�ا 
افراد شرکت کننده و تعداد اعتراضات در سه 

تغيير س�ن�گ�رھ�ا و ش�ع�ارھ�ای ) ساله ی اخير
مبارزاتی، گذراز معبر پاره ای از ت�وھ�م�ات 

ارت��ج��اع��ی ح��اک��م��ان -ف��رھ��ن��گ ب��ورژوائ��ی
برجامعه، خروج از توھمات م�ت�اف�ي�زي�ک�ی و 
ماورالطبيعه و فرود آمدن بر زمين واق�ع�ي�ات 
تلخ زندگی که در ش�ع�ارھ�ا و پ�ائ�ي�ن آوردن 

و زدودن شع�ارھ�ای " منجی"عکس اين و آن 
 -ايده آليستی در اعتراضات خود تجل�ی ي�اف�ت�ه

بی اعتمادی نسبت به ن�ھ�ادھ�ا و ارگ�ان ھ�ای 
موجود حکومتی، بروز اعتراضات به شکلی 
ًکام4 علنی، م�ق�اوم�ت ھ�ای خ�ودب�اوران�ه ی 
متکی بر نيروی خويش، جس�ارت ف�ع�اRن و 
پيشروان آن ھا در آمدن ب�ه ج�ل�و ص�ح�ن�ه ی 

مبارزه و ده ھا مورد ديگر که روانش�ن�اخ�ت�ی 
اجتماعی جنبش اعتراضی کنون�ی را ب�ه ج�د 
می طلبد نشان از تغيير فاکتورھای مبارزه ی 
کارگران است تا موقعيت ھا و فرص�ت ھ�ای 
کنونی را به درست ارزيابی کرده وراه ھ�ای 
استع4ء آن را به ي�ک م�ب�ارزه ی ھ�م�ب�س�ت�ه، 
متحد و سراسری در قالب يک فرم و ظ�رف 

ھ�م�ي�ن ج�ا در . (مبارزاتی، يافته و بکار بن�دد
حاشيه متذکر شوم، فراخ�وان  ات�ح�اد ک�م�ي�ت�ه 
ھای کارگری به اتحاد ع�م�ل و پ�اس�خ دي�گ�ر 

اي�ن تشکل ھا و ف�ع�اRن ک�ارگ�ری تش�خ�ي�ص 
پ��رات��ي��ک ج��ن��ب��ش  ب��ود ک��ه ض��روزت م��ب��رم

 .) در دستور روز قرار دادکارگری
در سه سال اخير بيش از ھ�زاران اع�ت�راض 
کارگری با ت�ع�داد ص�دھ�ا ھ�زار ک�ارگ�ر، ب�ه 
صورت خ�ودج�وش و ب�ا م�ط�ال�ب�ات ت�ق�ري�ب�ا 
يکسان ومشابه که بر يک موق�ع�ي�ت ط�ب�ق�ات�ی 
يکسان و جھان شمول حکاي�ت م�ی ک�ن�د، در 
سراسر کشور ب�ه م�ن�ص�ه ی ظ�ھ�ور رس�ي�ده 

اي�ن ت�ع�داد اع�ت�راض�ات وت�ع�داد اف�راد . است
شرک�ت ک�ن�ن�ده در آن، و اش�ک�ال م�ت�ن�وع و 
متھورانه و ارتقاء يافته نسبت ب�ه دوره ھ�ا و 
ًسال ھای پيش طبعا کابوس و نماز وحشت را 
بر حاميان نظم تول�ي�دی س�رم�اي�ه و س�رم�اي�ه 
ًدران تحميل کرده و متقاب4 سرک�وب م�ھ�ل�ک 

و . تری در دستور کار آن�ان ق�رار داده اس�ت
ِاز س��وی دي��گ��ر اس��ت��ع��4ء و ارت��ق��اء ب��خ��ش 
پيشروی متشکل و سازمان يافته آن را وظيفه 
ی عاجل و موض�وع م�ورد م�ج�ادل�ه ف�ع�اRن 
کارگری، با وجود سدھ�ا و م�وان�ع پ�ي�ش رو 

اي��ن ح��ج��م س��ن��گ��ي��ن از . ق��رار داده اس��ت
اعتراضات، به ل�ح�اظ ک�م�ي�ت، و پ�رب�ار، ب�ه 
واسطه ی کيفيت و رو ب�ه ص�ع�ود ب�ه دل�ي�ل 
تاريخی در سه دھه ی اخير بی سابقه است و 
ًيقينا اگر يکپارچه و متحد و ي�ک ک�اس�ه ش�ود 
سرنوشت اس�اس�ی ج�ام�ع�ه ی آي�ن�ده را رق�م 

ُاين ف�راش�د ع�روج م�ب�ارزات ب�ه . خواھد زد
دRيلی که به طور اجمال ب�رخ�واھ�ي�م ش�م�رد، 
در سال آينده شتاب بيشتری خواھد گ�رف�ت و 
ُبا افت و خيزھای پر ت4طمی ھ�م�راه خ�واھ�د  ُ

 . بود
 

  1386بودجه ی کشور در سال 
 

اگ�ر چ��ه ھ�ن��ورارق�ام ت��خ�ص�ي��ص ب�ودج��ه ب��ه 
وزارت خانه ھا، نھادھا، بنيادھا و م�ؤس�س�ات 
و ارگانھای دولتی به تفکيک منتشر نشده ام�ا 

 می 85با نگاھی به تخصيص بودجه در سال 
 را ب�ا 86توان سمت گيری ب�ودج�ه ی س�ال 

امنيتی تر شدن فضای جامعه -توچه به نظامی
و وضعيت دولت مذھبی تا حدودی پيش بين�ی 

 تخصيص بودجه به پاره ای 85در سال . کرد
از وزارت خانه ھا و نھادھای ح�ک�وم�ت�ی ب�ه 

رشد بودجه ب�رخ�ی دس�ت�گ�اه : "شرح زير بود
 نس�ب�ت ب�ه 1385ھا در Rبحه ی بودجه سال 

 45/6سازم�ان ص�دا و س�ي�م�ا  -R1384يحه 
 95/4درص��د، س��ازم��ان ت��ب��ل��ي��غ��ات اس��4م��ی 
 147/1درصد، مرکز خدمات حوزه علميه قم 

درصد، نھاد نمايندگی رھبری در دانشگاه ھ�ا 
 41/9 درصد، شورای عالی ف�رھ�ن�گ�ی 140

درصد، دفتر تبليغات اس4می حوزه علميه ق�م 
درصد، شورای ھم�اھ�ن�گ�ی ت�ب�ل�ي�غ�ات 110/7

 درص��د، دب��ي��رخ��ان��ه م��ج��ل��س 96/5اس��4م��ی 
/ 2درص��د، ش��ورای ن��گ��ھ��ب��ان 44خ��ب��رگ��ان 

درص��د، وزارت آم��وزش و پ��رورش 142
 3/8 درص����د، وزارت ت����ع����اون 32/4
 س�ه 677ش�م�اره  -روزنامه ش�رق." (درصد
اين رشد بودجه کليه ) 1384 دی ماه 27شنبه 

 !!!1385نھادھای کپکی جامعه در سال 
و اما تا آن جا که از گ�زارش�ات م�ن�ت�ش�ره در 

 اس�ت�خ�راج ش�ده ب�ه 85روزنام�ه ھ�ای س�ال 
کسری بودجه دو وزارت خانه ی مھم ک�ه ب�ا 
س��4م��ت و ب��ھ��داش��ت و آم��وزش و پ��رورش 

. اشاره ای ب�ک�ن�ي�م. جامعه ارتباط مستقيم دارد
بودجه وزارت ب�ھ�داش�ت، درم�ان و آم�وزش 

 ميليارد تومان کسری دارد که 1000پزشکی 
منجر به کاھش ب�ودج�ه اي�ن وزارت خ�ان�ه و 
پائين آوردن سرانه بھداش�ت و درم�ان م�ردم 

 . در سال آينده خواھد شد
در حالی که بودجه سرانه بھداشت ھر ف�رد " 

 7 از سوی شورای ع�ال�ی ب�ي�م�ه 85در سال 
اين رق�م در اج�را ب�ه . ھزار تومان تعيين شد

اين رقم بايد ب�رای .  تومان کاھش يافت3900
سال آينده با پيش بينی نرخ تورم افزايش ي�اب�د 
و پيشنھاد سازمان نظام پزشکی کشور ب�رای 

، ھشت ھزار و پانص�د 1386رقم سرانه سال 
دک�ت�ر س�ي�د ش�ھ�اب ." (اس�ت} 8500{توم�ان

الدين صدر، رئي�س س�ازم�ان ن�ظ�ام پ�زش�ک�ی 
 دی م�اه 11کشور، روزنامه اعتماد، دوشنبه 

1385.( 
امسال با توجه به کسری بودج�ه اي�ن وزارت 

 3900خ��ان��ه س��ران��ه ب��ھ��داش��ت ھ��ر ف��رد از 
تومان، بازھم با کاھش فزاينده روبرو خواھ�د 
بود ک�ه س�4م�ت ج�ام�ع�ه را ب�ا ت�ھ�دي�د ج�دی 

بد نيست بدانيم که بودج�ه . روبرو خواھد کرد
 دRر و 3700سرانه بھداشت در کشور ژاپن 

 دRر و در کشور عمان در 7000در آمريکا 
 دRر و در ايران تنھ�ا 174دھانه خليج فارس 

در نشستی که آقای باقرلنکرانی .  دRر است4
وزير بھداشت و درمان با مجلسيان داشت از 

 ميليارد  تومان 638آن ھا درخواست کرد که 
که بخشی از کسری اين وزارت خ�ان�ه اس�ت 

. را ج��ب��ران ن��م��وده و آن را اف��زاي��ش دھ��ن��د
مجلسيان گفتند که اي�ن ب�ر ع�ھ�ده ی م�ج�ل�س 
نيست و دولت بايد Rبحه بدھد، و اين افزاي�ش 
بدون Rيحه دول�ت از س�وی م�ج�ل�س خ�4ف 

لنکرانی گ�ف�ت ک�ه دول�ت . قانون اساسی است
تصميم گرفته است که اين کسری بودج�ه  را 
از راه درآمد بيمارستان ھ�ای دول�ت�ی ج�ب�ران 

يا افزايش تع�رف�ه ھ�ای : که اين به معنای. کند
بيمارستان ھای دولتی و ي�ا ح�ذف و ک�اھ�ش 
پاره ای خدمات بھداشت�ی ب�ه م�ردم از س�وی 
بيمارستان ھای دولتی و يا خالی کردن ج�ي�ب 

با اصرار وزير مجلسي�ان گ�ف�ت�ن�د . مردم است
 است مغاير قانون اساسیکه اين امور گر چه 

و معلوم نيست که شورای نگھبان آن را تأيي�د 
کند ما اين درخواست را تصويب می کنيم  و 

 )به نقل از روزنامه آينده نو(؟ !کردند
 
 ٧بقيه در  صفحه  
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  ٦بقيه از صفحه 
بحران ھ@ای اج@ت@م@اع@ی 

 ...پيش رونده و 
 

باقری لنکرانی بعدھا در مصاحبه با روزنامه 
درعين حال ب�دون اف�زاي�ش : " ی اعتماد گفت

س�ران��ه و س��ھ��م دول�ت، درآم��د اخ��ت��ص��اص��ی 
 درصد افزايش ي�اف�ت�ه 30بيمارستان ھا حدود 

و مفھوم آن اين اس�ت ک�ه م�ردم ب�اي�د پ�ول و 
سھم بيشتری از ھزي�ن�ه ھ�ای خ�دم�ات را ب�ه 

روزن�ام�ه ." (صندوق بيمارست�ان ھ�ا ب�ري�زن�د
ً مش�خ�ص�ا) 1385 دی ماه 11دوشنبه -اعتماد

کاھش سھم سرانه بھ�داش�ت و درم�ان وض�ع 
س4مت جسمی و روان�ی ت�وده ھ�ای ف�ق�ي�ر و 
محروم جامعه را که قدرت پ�رداخ�ت ھ�زي�ن�ه 
ھای سرسام آوربيمارست�ان ھ�ای خص�وص�ی 
را ن��دارن��د و م��ل��ج��اء آن ھ��ا ب��رای درم��ان 
دردھای خود در درمانگاه و بيمارستان ھ�ای 
دولتی است با مخاطرات جدی روبرو خواھ�د 

 .کرد
 

 1700کس��ری ب��ودج��ه آم��وزش و پ��رورش 
ميليارد تومان بر آورد شده که موجب ک�اھ�ش 
سرانه آموزش می شود تا جائی که ع4وه ب�ر 
پول کتاب و ديگر وسائل آموزشی ج�ن�ب�ی از 
قبيل گچ، ورقه برای امتحانات، خريد وس�ائ�ل 
کمک آموزشی، مرکب  پلی کپی، ت�ع�م�ي�رات 

از ... مدارس، ھزين�ه آب و ب�رق و ت�ل�ف�ن و
دانش آموزان، تحت عنوان کمک به مدرس�ه، 
و قبوضی که در طول سال به تناوب به دانش 
آموزان داده می شود، دري�اف�ت م�ی گ�ردد و 

" تحصيل رايگان و اج�ب�اری"ًاين کام4 مغاير
 . است که در قانون اساسی آمده است

 ھ�زار 270مطابق آمار رسمی يک ميليون و 
دان�ش آم�وز خ�ارج از چ�رخ�ه ت��ح�ص�ي�ل ب��ه 
دRيلی از جمله نداشتن امکان�ات م�ال�ی ب�رای 

 ادامه تحصيل از تحصيل باز مانده اند 
 

اما در م�ورد ک�ارگ�ران، دس�ت�م�زد ک�ارگ�ران 
 3يا در اص�ل { ھزار33 با 1386برای سال 

 183، 85ھزار تومان اقزايش نسبت به سال 
با توجه به م�ي�زان در . ھزار تومان تعيين شد
 نفره در نقاط م�خ�ت�ل�ف 4امدھای يک خانواده 

ارق�ام " خط ف�ق�ر"ايران برای موازی شدن با 
م��خ��ت��ل��ف��ی از س��وی مس��ئ��وRن ح��ک��وم��ت��ی و 
کارشناسان ام�ور اق�ت�ص�ادی دول�ت�ی و غ�ي�ر 
دول��ت��ی ب��رآورد ش��ده، اي��ن م��ي��زان دس��ت��م��زد 
ماھيانه برای کل کارگران ايران ن�ه ت�ن�ھ�ا آن 

خ�ط م�ط�ل�ق "را به وجه ھولن�اک�ی از س�ط�ح 
خ�ط "پائين آورده، ب�ل�ک�ه آن ھ�ا را ب�ه " فقر

خ�ط ھ�4ک�ت و "و به بيان دي�گ�ر ب�ه " مرگ
 .نزديک کرده است" مرگ تدريجی زودرس

 
به طنزی از معلم�ان در راب�ط�ه ب�ا دس�ت�م�زد 

 ھزار تومان است 210ماھيانه که متوسط آن 

و اج��اره مس��ک��ن ن��ي��ز ن��دارن��د، در ي��ک��ی از 
: شھرھای کوچک و ک�م ھ�زي�ن�ه ت�وج�ه ک�ن�ي�د

ھ�ف�ت�ه ی "ھفته ی اول که حقوق می گي�ري�م "
اس��ت ک��ه م��ی ت��وان��ي��م پ��اره ای " ش��ج��اع��ت

ف��رھ��ن��گ��ی "ض��روري��ات خ��ورد و خ��وراک 
. خود را ت�ھ�ي�ه ک�ن�ي�م} بخوان فقيرانه{" خور

ًمث4  ميوه ھای ن�وب�ران�ه چ�ون ق�ي�م�ت ش�ان (
نشده ان�د و " فرھنگی خور"باRتر است ھنوز

بعدھا که ق�ي�م�ت ش�ان پ�ائ�ي�ن آم�د م�ی ش�ون�د 
کارد به شکمی بخورد ک�ه ") "فرھنگی خور"

ھفته دوم ماه ھ�ف�ت�ه ."  ھوس ميوه نوبرانه کند
ھ�ف�ت�ه ی "است و ھ�ف�ت�ه ی س�وم " ی قناعت

" ھفته ی ھ�4ک�ت"و ھفته ی چھارم " ف4کت
حال با يک حساب سرانگشتی ب�گ�وئ�ي�د . است

 ھزار تومانی برای يک 183که يک دستمزد 
خانواده کارگری که اکثريت قريب بات�ف�اق آن 

ھفته ی "ھا اجاره مسکن ھم دارند کدام ھفته، 
است؟  و کدام م�ي�وه و ک�اR پ�س از " ھ4کت

 رؤيت ھ4ل خود، خريدنی و خوردنی است؟
با فرض قبول نظرات کارشناسان دول�ت�ی در 
تعيين حداقل درآم�د ب�رای ن�زدي�ک ش�دن ب�ه 

عليرغم اين که آم�ارھ�ای م�رب�وط " خط فقر"
به چھره ی واقعی فقر به رواي�ت رس�م�ی از 
کيفيت کافی برای ارائه ی تصوير واق�ع�ی از 
وضعيت توزيع درآمد در اي�ران ب�رخ�وردار 

 :نيست، با وچود اين به موارد زير توجه کنيد
 
در حالی که بررسی خط ف�ق�ر ب�ه ت�ف�ک�ي�ک " 

 ن�ف�ره 5استانھا نشان می دھد که يک خانواده 
شھری در استان تھران برای خروج از خ�ط 

 ھزار ت�وم�ان 400فقر، حداقل نيازمند ماھانه 
و يک خانوار در استان سيستان وب�ل�وچس�ت�ان 
به عنوان پ�ائ�ي�ن ت�ري�ن رت�ب�ه درآم�دی ب�رای 

 856 ھ�زار و 171خروج از فقر، نيازم�ن�د 
 ب��وده اس��ت، وزارت 1383ت��وم��ان درس��ال 

رفاه، خط فقر مناطق شھری و روس�ت�ائ�ی در 
 ھ�زار 130 و 162 را ب�ه ت�رت�ي�ب 84سال 

 .تومان اع4م کرد
 

بررسی ھای تحقيقاتی دقيق تری ھم، نشان از 
 درص�دی 3فاصله ی کشوراز برنامه کاھش 

تعداد فقرا و اھداف برنامه ی ت�وس�ع�ه ھ�زاره 
است، به گونه ای که علي�رغ�م اع�4م ک�اھ�ش 
ف��ق��ر، ب��ر اس��اس ب��ررس��ی ان��ج��ام ش��ده در 
خصوص وضعيت فق�ر در ط�ول س�ال ھ�ای 

، وضعيت پ�ائ�ي�ن ت�ري�ن Rي�ه ھ�ای 83 تا 69
جامعه تغيير چندانی نيافته و اي�ن Rي�ه ھ�ا از 
بھبود شرايط ب�ی نص�ي�ب م�ان�ده ان�د و ت�ن�ھ�ا 
خانوار ھای نزدي�ک ب�ه خ�ط ف�ق�ر وض�ع�ي�ت 
ب��ھ��ت��ری ي��اف��ت��ه، از ف��ق��رم��ط��ل��ق خ��ارج ش��ده 

حس�ي�ن راغ�ف�ر، مش�اور وزي�ر رف�اه و " (اند
" ايس�ن�ا"تأمين اجتم�اع�ی در گ�ف�ت و گ�و ب�ا 

 )خبرگزاری دانشجويان ايران
 

وی ھ�م�چ�ن�ي�ن در پ�اس�خ ب�ه ع�ل�ل وض�ع�ي�ت 
موجود و بی نصيب ماندن فق�را از ب�ھ�ب�ود و 
شرايط، به آماری از ت�وزي�ع در آم�د کش�ور 

 :اشاره کرد و گفت
 

م��ت��أس��ف��ان��ه داده ھ��ای ج��م��ع آوری ش��ده در "
خصوص مصرف خانوارھا از کيفي�ت ک�اف�ی 
برای ارائه ی تصوير واق�ع�ی  از وض�ع�ي�ت 
توزيع در آمد در ايران برخوردار نيست و به 
ھمين دليل ممکن است داده ھای ج�م�ع آوری 
شده واقعيت را منعکس نکنن�د و ت�ع�داد ف�ق�را 

 )ھمان منبع." (بيشتر از اين ميزان باشد
بر اساس اين مطالعه ک�ه ب�ه : "وی يادآور شد

تفکيک وضعيت خ�ط ف�ق�ر  در ھ�ر ي�ک از 
 ن�ف�ره 5استان ھ�ا ان�ج�ام ش�ده، خ�ان�وارھ�ای 

شھری در استان سيستان و بل�وچس�ت�ان ب�رای 
 1383تأمين حداقل نيازھای زندگی در س�ال 

 تومان ھس�ت�ن�د ک�ه 856 ھزار و 171نيازمند 
اين استان در ميان استان ھ�ای کش�ور پ�ائ�ي�ن 
ترين  ميزان در آمد مورد ني�از ب�رای ت�أم�ي�ن 
حداقل نيازھای خ�ان�وار در م�اه را ب�ه خ�ود 

 :وی افزود." اختصاص می دھد
 
به ترتيب اين خ�ط ف�ق�ر ب�رای اس�ت�ان ھ�ای " 

 244 ھ�زار ت�وم�ان، ف�ارس 216کردس�ت�ان 
 ھ�زار 283 تومان، و اصفھ�ان 584ھزار و 

 ." تومان تعيين شده است611و 
 

مشاور وزير رفاه در امور تأم�ي�ن اج�ت�م�اع�ی 
 نف�ره اس�ت�ان ت�ھ�ران 5خانواده : " اظھار کرد

 943 ھ�زار و 394ني�ز، ح�داق�ل ن�ي�ات�زم�ن�د 
 ھزار ت�وم�ان در آم�د 400نومان يعنی حدود 

 -. " ھس�ت�ن�دفقر مطلقدر ماه برای خروج از 
 ھمان منبع

 م�ي�4دی در 2000در سال : " وی يادآور شد
 ن��م��اي��ن��ده 167دس��ت��ي��اب��ی ب��ه اھ��داف ھ��زاره 

کشورھای مختلف از جمله ايران متعھد شدن�د 
 درص�دی ف�ق�ر در کش�ورھ�ای 50به کاھش 

 شده ان�د، ب�ر اي�ن اس�اس، 2015خود تا سال 
سياست ھای موجود ما را به نتايج مورد تعھد 

 . نمی رساند
مشاور وزير رفاه در امور اجتماعی با اشاره 
به سياست فقرزدائی، تجربيات سايرکش�ورھ�ا 

برای  دستيابی به اين ھ�دف : " و ايران گقت 
 درص�د ک�اھ�ش ف�ق�ر 3کشورھا باي�د س�اRن�ه 

داشته باشند که ما از اين رقم بس�ي�ار ف�اص�ل�ه 
 ."داريم

وی با تأکيد بر لزوم پيش گيری از توليد ف�ق�ر 
و ب�ھ��ب�ود وض��ع�ي��ت زن�دگ��ی گ�روه ھ�ای در 
معرض فقر به خبرگزاری دانشجوي�ان اي�ران 

بس�ي�اری از خ�ان�واده ھ�ا ب�ر اس�اس : " گفت 
محاسبات خود خانوارھا فقير مح�س�وب ن�م�ی 
شوند، ولی با کوچک ترين بحران مانند ن�ي�از 
به درمان يا فوت سرپرست به زير خ�ط ف�ق�ر 

 )ھمان منبع." (می روند
به اعتقاد وی متأسفانه سياست ھای موجود ب�ا 
سياست ھای اصلی فقرزدائی فاصله بسي�اری 
ًدارد و طبيعتا نمی تواند کارائ�ی Rزم را در 
استفاده بھينه از منابع م�وج�ود در پ�ی داش�ت�ه 

 .ياشد
 

اين گفت و گ�و و آم�ارھ�ای در آم�دی ب�رای 
  فقر مطلقخروج از 

 ٨بقيه در صفحه  



 
بحران ھ@ای اج@ت@م@اع@ی 

 ...پيش رونده و 
 

 . است1383مربوط به سال 
که از مشاورت وزير رفاه " راغفر"ًاخيرا آقای 

که با خب�ر ن�گ�ار کنار گرفته است،در گفتگوئی 
روزنامه ی اعتماد در مورد آمار م�رب�وط ب�ه 

 خط فقر داشته چنين گفته است؛
ش��اي��د دول��ت ب��ت��وان��د آم��ار را :"... خ@@ب@@رن@@گ@@ار

ک��ن��ت��رل ک��ن��د ول��ی واق��ع��ي��ت ف��ق��ر م��ح��س��وس 
گ�رچ�ه ھ�ن�وز خ�ط . ت�رازرواب�ط آم�اری اس�ت

ف�ق��ری از س�وی دول�ت اع�4م نش�ده اس�ت ام��ا 
برخی از تخمين ھائی که وزارت رف�اه ارائ�ه 
می دھد به ھيچ وجه ب�رای م�ردم ق�اب�ل ق�ب�ول 

 ."نيست
ب�ب�ن�ي�د زم�ان�ی خ�ط ف�ق�ر از ": راغف@ر"جواب 

 ھ�زار ت�وم�ان  ب�رای 165سوی وزير س�اب�ق 
 ن��ف��ره ی ش��ھ��ری اع��4م ش��د ول��ی 5خ��ان��واده 

اي�ن ) 1385س�ال (محاسبات در ھم�ان م�وق�ع 
ب�ه .  ھ�زار ت�وم�ان نش�ان م�ی داد250رقم را 

گفته ی منت�ق�دان اع�4م چ�ن�ي�ن خ�ط ف�ق�ری در 
شھری مثل تھران اھانتی به مردم بود ام�ا در 
حال حاضر ھمين گروه خط فقر را برای ھ�ر 

 ھ�زار ت�وم�ان اع�4م م�ی 27خان�وار م�اھ�ان�ه 
 10دوش��ن��ب��ه  -روزن��ام��ه اع��ت��م��اد." (ک��ن��ن��د

ش��م��اره  -س��ال پ��ن��ج��م -1386اردي��ب��ھ��ش��ت 
1380(  

 » چطور؟85 و 84 در سال «: خبر نگار
 در زمان مح�اس�ب�ه م�ا آم�ار م�رک�ز «: راغفر

 می شد ولی تقري�ب�ی 83ايران محدود به سال 
درص�د ط�ی دو 20و با اح�ت�س�اب ن�رخ ت�ورم 

 نزديک ب�ه 84سال اخير، اين رقم برای سال 
 ب�ال�غ ب�ر 85 ھزار توم�ان و ب�رای س�ال 480
برای خان�واده ی ( ھزار تومان می شود 550

روزنامه ی اعتماد دوشنبه )." ( نفره شھری5
 ).1386 ارديبھشت 10
 –کاھش ارزش پ@ول و ق@درت خ@ري@د م@ردم •

م@@ي@@زان در آم@@د  -ب@@ح@@ران ھ@@ای اج@@ت@@م@@اع@@ی، و
 جقدر ب@اي@د فقر مطلقخانوار برای خروج از 

 باشد؟
اجتماعی که ھ�ر روز  -نقض حقوق اقتصادی

ج��م��ع��ي��ت بس��ي��ار ب��ي��ش��ت��ری از ج��ام��ع��ه را در 
م��ع��رض ت��ھ��دي��د ق��رار م��ی دھ��د، از اھ��م��ي��ت 
زيادی برای اتخاذ تاکتيک ھای مناسب جھ�ت 
بس��ي��ج و س��ازم��ادھ��ی گ��روه ھ��ای م��خ��ت��ل��ف 
اجتماعی که مورد اصابت ق�رار م�ی گ�ي�رن�د، 

 از ًب��دواب��ه اي��ن م��ط��ل��ب . ب��رخ��ورداراس��ت
م��ن��ظ��راع��4م��ي��ه ی ج��ھ��ان��ی ح��ق��وق بش��ر م��ی 

 . پردازيم
 اع�4م�ي�ه ی ج�ھ�ان�ی ح�ق�وق 25بند يک ماده 

ھ�ر ش�خ�ص�ی ح�ق : "بشر چنين مق�رر داش�ت�ه
دارد که از سطح زندگی مناسب برای ت�أم�ي�ن 
س4متی و رفاه خود و خانواده اش به ويژه از 
حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت ھای 
پ��زش��ک��ی و خ��دم��ات اج��ت��م��اع��ی ض��روری 

و قانون اس�اس�ی کش�ور م�ا ." برخوردار شود
نيز بر اين م�اده ص�ح�ه گ�ذاش�ت�ه و در اص�ول 

 43 و بن�د ي�ک اص�ل 21، 22، 29، 30، 31
دولت جمھوری اس4می را مؤظف ک�رده اي�ن 
حقوق را برای شھروندان ايرانی تأمي�ن ک�ن�د، 

ت�أم�ي�ن "  آمده است، 43از جمله در بند اصل 
اجتماعی نيازھای اساسی، مسک�ن، خ�وراک، 
پوشاک، بھداشت، درمان، آموزش و پرورش 
و امکانات Rزم برای تشک�ي�ل خ�ان�واده ب�رای 

حال سئوال اساسی اين است که آي�ا در ." ھمه
و نيز به طور خ�اص ) سال28(ساليان کذشته 

در نزديک به دو سال عمر دولت فعلی رون�د 
موجود به سمت تأمين چ�ن�ي�ن ش�راي�ط�ی ب�وده 

 است يا خير؟
 
پيش از اين که نظر صاحب نظران  در اين " 

خصوص توضيح داده شود، ابتدا ن�ظ�ر م�ردم 
براين اس�اس ب�ه . در اين زمينه ارائه می شود

بخشی از نتايج مطالعه ی م�ل�ی ت�ح�ت ع�ن�وان 
ارزش ھ��ا و ن��گ��رش ھ��ای اي��ران��ي��ان در س��ال 

در اين مطالع�ه وق�ت�ی .  اشاره می شود1382
از پاسخ دھندگان که نمونه ای از کل جمعي�ت 
مراکز استان ھای کشور بودند سئ�وال ش�د ب�ه 
طور کلی از اوضاع اقت�ص�ادی کش�ور چ�ق�در 

، "ک��م" درص��د 70/5رض��اي��ت دارن��د، پ��اس��خ 
 درص���د 4/5، و "ت���ا ح���دودی"درص���د 25

وقتی از جمعي�ت م�ذک�ور س�ئ�وال . بود" زياد"
به نظر شما قاصله ی ث�روت م�ن�دان و " شد، 

 سال قبل بيشت�ر 5فقيران در جامعه، نسبت به 
ب�ي�ش�ت�ر " درص�د گ�زي�ن�ه 87/9" شده يا کم تر

را انت�خ�اب " فرقی نکرده" درصد 7/4، "شده
" ھم چنين در پاسخ به اين سئ�وال ک�ه . کردند

فکر می کنيد فاصله ی ثروتمندان  و ف�ق�ي�ران 
"  سال آينده بيش تر خواھد شد يا کم تر؟5در 

 درصد انتظار داشتند فاصله ثروتمن�دان 86/8
 8/1 سال آي�ن�ده ب�ي�ش ت�ر ش�ود و 5و فقرا در 

 ."درصد انتظار داشتند اين فاصله کم تر شود
در واقع پاسخ دھن�دگ�ان ب�ه خ�وب�ی در س�ال " 

 وض�ع��ي�ت ام�روز را ن�ي�ز پ��ي�ش ب��ي�ن��ی 1382
کرده و چشم اندازشان از جا به جائی سياس�ی 
دولت ھا نه تنھا اص4ح روند بلک�ه ن�ابس�ام�ان 
ت���رش���دن وض���ع ب���وده، اگ���ر چ���ه ازاوض���اع 
ن��ايس��ام��ان اق��ت��ص��ادی درھ��م��ان زم��ان ن��ي��ز 

در ب��اره ی اوض��اع . رض��اي��ت ن��داش��ت��ه ان��د
اجتماعی نيز ارزيابی پاسخ دھندگان نسبت به 
وضعيت موجود منفی بوده است، زم�ان�ی ک�ه 
به ط�ور خ�اص از گ�روه م�ذک�ور در ب�اره ی 

 درصد گفته 93/5وضعيت اعتياد سئوال شد، 
 س�ال 5اند اين مشکل اجتماعی در مقابس�ه ب�ا 

 درصد 87/8به ع4وه . قبل بيش تر شده است
 س�ال آي�ن�ده 5ھمين گروه انتظار داشته اند در 

در واق�ع از دي�دگ�اه . نيز اعتياد شايع ت�ر ش�ود
اکثري�ت پ�اس�خ دھ�ن�دگ�ان ب�ه آن س�ئ�واRت ک�ه 

 س�ال س�ن و ب�اRت�رم�راک�ز اس�ت�ان 15معرف 
 -ھ���ای کش���ور ب���ودن���د، ش���راي���ط اق���ت���ص���ادی

اجتماعی ھيچ گونه تناسبی با م�وازي�ن ح�ق�وق 
بش���رن���داش���ت���ه ان���د و ب���ر آن اس���اس ح���ق���وق 

اجتماع�ی ج�ام�ع�ه اي�ران ب�ه ک�رات  -اقتصادی

يک�ش�ن�ب�ه  -روزنامه اعتماد." (نقض شده است
 )1323شماره  -1385 بھمن 15

ب�رای اي�ن ک��ه کس�ان�ی م��دع�ی نش�ون��د ک�ه اي��ن 
ًوضعيت مربوط به دو سال پيش بوده و احيانا 
ًطی سال ھای اخير خصوصا در دولت فعل�ی 
وضعيت بھتررقم خورده، اجازه دھيد به چن�د 

 .نکته اشاره کنم
 41ح�دود ) 1384(دولت در س�ال گ�ذش�ت�ه " 

ميليارد واردات داش�ت�ه و امس�ال ب�ا اح�ت�س�اب 
 م�ي�ل�ي�ون دRر، 500 م�ي�ل�ي�ارد و 4نزديک يه 

 م�ي�ل�ي�ون دRر 500 و 45حجم واردات را به 
رسانده، برخی برآورده ھا انت�ظ�ار دارن�د اي�ن 

 ." ميليارد دRر برسد50رقم تا پايان سال به 
آيا اين ارقام نشان گ�ر زن�دگ�ی ب�ھ�ت�ری ب�رای 

. م�ردم اي��ران ب��وده اس�ت؟ پ�اس��خ م��ن�ف��ی اس��ت
زيرا اتکای بيش تر کشور به نف�ت و واردات 
بی حد و حصر، استثمار ملی و ظل�م ب�ه ھ�م�ه 

دول��ت ب��ا ق��رار دادن . ی م��ل��ت اي��ران اس��ت
بس���ي���اری از ک���اRھ���ا در ف���ھ���رس���ت واردات 
کشور، پول نفت را به جای سفره ی ايراني�ان 
برسرسفره ی غير ايرانيان از جمله چينی ھا، 
روس ھ��ا، اع���راب ج���ن���وب خ��ل���ي���ج ف���ارس، 

ق��رار گ��رف��ت��ن . ب��رده اس��ت... اروپ��ائ��ی ھ��ا و
اق4می مثل س�ي�ب، پ�رت�ق�ال، ن�ارن�گ�ی، م�وز، 
ذرت، آناناس، انبه و نارگيل، گوش�ت ق�رم�ز، 

و { مرغ، برنج، آھن، ش�ک�ر، س�ي�ب زم�ي�ن�ی 
کاRھای خانگی، صوتی و تصوبری، پارچه، 

و کاھش نرخ گم�رگ�ی در } ....لباس، کفش و
مواردی تا نزديک صفر، بنيان ت�ول�ي�د داخ�ل�ی 
را نابود کرده و موجب ت�وق�ف ف�ع�ال�ي�ت ھ�ای 
ت��ول��ي��دی ب��ه س��ود ت��ج��ار و ب��ازرگ��ان��ان ش��ده 

 ب�ھ�م�ن 15يکشن�ب�ه  -روزنامه اعتماد." (است
1395( 

 
دولت ب�ه چ�ه کس�ان�ی م�ج�وز اي�ن ح�ج�م ق�اب�ل 
توجه از سير تا پي�از را داده اس�ت؟ پ�اس�خ ب�ه 
اين سئوال پاش�ن�ه ی آش�ي�ل ھ�م�ه ی ادع�اھ�ای 

آي�ا دول�ت . اس�ت" ع�دال�ت"دولت برای تأمين 
حاضر است اسامی واردکن�ن�دگ�ان و دس�ت�گ�اه 

 ھای منتسب به آن ھا را اع4م کند؟
م��ب��ادی و چ��گ��ون��گ��ی ورود و اس��ک��ل��ه ھ��ای 
ن��ام��رئ��ی م��رب��وط ب��ه ارگ��ان ھ��ا و ن��ھ��ادھ��ای 
حکومتی مرتبط با آن ھا را اع4م نمايد؟ و ده 

 . ی ديگر"اما"ھا 
دولت حاضريکی از پرھ�زي�ن�ه ت�ري�ن دول�ت "

ھای پس از انق4ب و بی انضباط ترين آن ھ�ا 
ب�ر اس�اس گ�زارش . از جھت مالی بوده اس�ت

سازم�ان م�دي�ري�ت و ب�رن�ام�ه ري�زی، کس�ری 
) بودجه ی ج�اری(اعتبارات ھزينه ای دولت 

به عب�ارت .  ھزار ميليارد لایر است35حدود 
} 1385{ م��اه اول س��ال ج��اری 8دي��گ��ر در 

 در صد از اع�ت�ب�ارات ج�اری 97دولت حدود 
آثار چنين . ساليانه خودش را خرج کرده است

وضعي�ت�ی ت�ورم ب�ي�ش ت�رب�رای م�ردم و فس�اد 
 -"بي�ش ت�ر ب�رای دس�ت�گ�اه ھ�ای دول�ت�ی اس�ت

 .ھمان منبع پيشين
 

 نقدينگی و تورم * 
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 ٩  

   ٨بقيه از صفحه 
اعـی  ـم ای اجــت بحران ـھ

 ...پيش رونده و 
 

، ب�ان�ک )1385(در آبان و آذر س�ال ج�اری، 
مرکزی اع�4م ک�رد ن�رخ رش�د ن�ق�دي�ن�گ�ی ب�ه 

م�ت�ن�اس�ب ب�ا رش�د .  درصد رسيده اس�ت25/5
نقدينگی تورم سرس�ام آور دو رق�م�ی زن�دگ�ی 
سخت و دش�وارت�ری را ب�رای م�ردم ف�ق�ي�ر و 

 . اقشار متوسط جامعه رقم زده است
مطابق آمار رسمی  بانک مرکزی شاخ�ص " 

بھای کاRھا و خ�دم�ات مص�رف�ی در م�ن�اط�ق 
ش��ھ��ری در ھش��ت م��اه اول س��ال ج��اری در 

 12م��ق��ايس��ه ب��ا ھش��ت م��اه مش��اب��ه س��ال ق��ب��ل 
ب��ه ن��ق��ل از . (درص��د اف��زاي��ش داش��ت��ه اس��ت

روزنامه ھای کثيراRنت�ش�ار کش�ور از ج�م�ل�ه 
 ) بھمن15اعتماد يکشنبه  -منبع فوق

ب��رخ��ی ب��رآورده ھ��ا ح��اک��ی از آن اس��ت ک��ه 
} 85{سرعت رشد نقدينگی ت�ا پ�اي�ان امس�ال 

 درصد می رسد و به اين ترتيب، 50به حدود 
شکاف ھای طبقاتی را در ايران باز ھم ب�ي�ش 

به اين جھت در دول�ت . تر افزايش خواھد داد
فعلی جمعيت بي�ش ت�ری زي�ر خ�ط ف�ق�ر ف�رار 
گ��رف��ت��ن��د و ش��ک��اف ط��ب��ق��ات��ی و ن��اب��راب��ری ب��ه 

 . واسطه نورم روزاقزون عميق تر شد
 4/5به گف�ت�ه ی م�ع�اون اول رئ�ي�س ج�م�ھ�ور 

ميليون نفر يا ح�دود ي�ک م�ي�ل�ي�ون خ�ان�وار از 
 ھ�زار ت�وم�ان 30جمع�ي�ت درآم�دی ک�م ت�ر از

درماه دارند بنا براين آن ھا حتی نم�ی ت�وان�ن�د 
 . شکم خود را سير کنند

 12خوش ب�ي�ن�ان�ه ت�ري�ن ب�رآوردھ�ا از وج�ود 
ميليون نفر جمعيت زير خط فق�رم�ط�ل�ق خ�ي�ر 
می دھد که امکان تأمين نيازھای  اساسی مثل 
خ���وراک، پ���وش���اک، آم���وزش و آم���وزش و 

 . بھداشت خود را ندارند
اگر چه بر آورد برخی اقتصادانان از جمعيت 

 25 ت�ا 20مذکور دو برابر اين مي�زان ي�ع�ن�ی 
 . ميليون نفر است

 
 مسکن و سرپناه*

بنا براظھار مقامات رسمی طی چند ماه اخير 
 درصد افزايش داشته است و 40قيمت مسکن 

پبش بينی شده در صورت ادامه وض�ع ف�ع�ل�ی 
افزايش .  درصد برسد50افزايش قيمت ھا به 

قيمت فقط شامل مح4ت باRی شھرمثل الھيه، 
نبوده ب�ل�ک�ه ... زعفرانيه، قيطريه و نباوران و
" م�ھ�رورزی"ساکنان جن�وب ت�ھ�ران ن�ي�ز از 

بس�ي�اری . سباست دولت بی نصيب ن�ب�وده ان�د
از کارشناسان معتقدند اي�ن اف�زاي�ش ن�اش�ی از 
سياست ھای دولت در اقزايش نقدي�ن�گ�ی ب�وده 

 .است
 5/1ب��راس��اس آم��ارھ��ای رس��م��ی ح��داق��ل " 

ميليون خانوار ايرانی فاقد مسکن ھستند يا ب�ه 
ص��ورت مش��ت��رک از ي��ک واح��د مس��ک��ون��ی  

س��ھ�م ب�ی خ��ان�م�ان ھ�ا در . اس�ت�ف�اده م��ی ک�ن�ن�د
 ب�ه 4خانواده ھای فقير و دھک ھ�ای ي�ک ت�ا 

ھ��م��ان ." ( درص��د م��ی رس��د50 ت��ا 45ح�دود 
 )متيع پيشين

اين به معنای آن است ک�ه ع�4وه ب�ر خ�ان�واده 
ھای زير خط فقر، بحران مسکن خانوارھ�ای 
نزديک به خط فق�ر را ن�ي�ز ب�ه زي�ر خ�ط ف�ق�ر 

 . سوق داده است
حاصل ب�رن�ام�ه و س�ي�اس�ت ھ�ای دول�ت در " 

زمينه ی مسکن، ن�ق�ض ح�ق انس�ان ھ�ا ب�رای 
اي��ن . ب��رخ��ورداری از ح��داق��ل  مس��ک��ن اس��ت

وض��ع��ي��ت م��وج��ب ش��د ش��ورای ح��ق��وق بش��ر 
سازمان ملل کمي�س�ي�ون�ی را مس�ئ�ول ت�ھ�ي�ه ی 
گ����زارش وض����ع����ي����ت مس����ک����ن در اي����ران 

 ).ھمان منبع." (کند
 
 جرم و جنايت *

آيا وقتی که تعداد زندانی ھا در کشور بس�ي�ار 
باRتر از م�ي�ان�گ�ي�ن ج�ھ�ان�ی اس�ت، م�ی ن�وان 
ازامنيت اجتماعی سخن گفت؟ در حالی که به 

 ھزار نف�ر ج�م�ع�ي�ت در اي�ران 100ازای ھر 
وج��ود ) م��ط��اب��ق آم��ار رس��م��ی( زن��دان��ی 250

 ن�ف�ر 144دارد، ميانگين آمار ج�ھ�ان�ی ب�راب�ر 
است و ايران جز پنج کشور دارای ب�اRت�ري�ن 

وض�ع��ي�ت ج��رائ�م آن . ش�اخ�ص زن�دان�ی اس�ت
چ��ن��ان رو ب��ه اف��زاي��ش اس��ت ک��ه م��دي��ر ک��ل 
نوسازی سازمان زن�دان ھ�ا خ�واس�ت�ار ت�أم�ي�ن 

 زن�دان ج�دب�د در 39اع�ت�ب�اری ب�رای س�اخ�ت 
 .کشور شده است

 برابر شده و 13در سال گذشته جرائم زنان "
 در ص�د زن�دان�ي�ان کش�ور زن 3/5ھم اکن�ون 

گفته شده در سط�ح کش�ور آم�ار زن�ان . ھستند
خيابانی دستگيرشده در پنج ماه نخست امس�ال 

 ." درصد بيشترازمدت مشابه گذشته است18
 درص�د 25 ت�ا 20برآوردھا نشان می دھ�د  "

جمعيت ايران دچار مشک4ت روانی ھستند و 
. سطح بھداشت روان در جام�ع�ه پ�ائ�ي�ن اس�ت

س4مت روانی حقی است بشری که ب�ه ش�دت 
ھمان . (تابع سياست ھای ک4ن دولت ھا است

 )منبع
در باره ی اعتي�اد در اي�ران يس�ي�ارگ�ف�ت�ه ش�ده 

پاسخ مسئوRن ب�ه ب�اRت�ري�ن ن�رخ م�واد . است
 افيونی در ميان کشورھای جھان چيست؟

 دانش��ج��و 28ط��ی چ��ن��د م��اه گ��ذش��ت��ه ح��دود 
خودکشی کرده اند، برآوردھا مبنی ب�ر وج�ود 

 ھ�زار دانش�ج�و اس�ت ک�ه ح�داق�ل 150حداقل 
ي�ک ب��ار در م�اه از م�واد م��خ�دراس��ت�ف��اده م��ی 

 )آمار رسمی. (کنند
ش���ي���وع مص���رف ان���واع م���خ���در از ج���م���ل���ه 
کريستال، کراک و ھروئي�ن در م�دارس روز 

پرونده ھای تش�ک�ي�ل . به روز افزايش می يابد
 درص�د اف�زاي�ش را 11شده در اين خصوص 

 )ھمان منبع. (نشان می دھد
نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، سي�اس�ی و 
آزادی ھای دمکراتيک تنھ�ا م�ح�ص�ورب�ه اي�ن 
موارد نيس�ت و اگ�ر ب�خ�واھ�ي�م اي�ن م�وارد را 
مورد بحث قرار دھيم مثن�وی ھ�ف�ت�اد م�ن م�ی 

 . شود
 

 *ادامه دارد 

 

در محکوميت احکام 
 ...صادره 

 
برای چند سالی از برگزاری م�راس�م مس�ت�ق�ل 

اما کارگران مبارز . در شھرھا جلوگيری کند
 در ت��ھ��ران و س��ق��ز دوب��اره 1383در س��ال 

مراسم مستقل خود را تدارک ديدند و ج�ن�گ�ی 
علنی و پر دستاورد را در اين مورد به رژي�م 

کارگران در سنندج بدنب�ال اي�ن . تحميل کردند
 .برآمد دوباره به ميدان آمدند

 
ک��ارگ��ران ) 1386س��ال (در م��اه م��ه امس��ال 

مراسم مستقل خود را در شھر سنندج برگزار 
کردند و مورد حمله مامورين مسلح و مزدور 
حکومت اس4می سرم�اي�ه ق�رار گ�رف�ت�ن�د، در 

 کارگر مبارز و فعال کارگ�ری 13اين رابطه 
کاربدستان قضائ�ی رژي�م، اي�ن . دستگير شدند

کارگران مبارز را ت�ح�ت ع�ن�وان ش�رک�ت در 
تجمع غير قانونی و بر ھم زدن نظم ع�م�وم�ی 
به زندان و ش�4ق و ي�ا ح�د اس�4م�ی م�ح�ک�وم 

 . کرد
قضات و کار به دستان دادگاه سنندج که ھمه  

ھست و نيستش�ان را از دس�رن�ج  و اس�ت�ث�م�ار 
ان�د در ت�ج�دي�د ن�ظ�ر  کارگران ب�ه دس�ت آورده

دادگ��اه، ح���ک��م���ی را ص���ادر و ب���ه اج��را در 
آورن��د ک��ه در آن ن��ه ت��ن��ھ��ا ح��رم��ت بش��ر  م��ی

داری  معنائی ندارد، بلکه حتی در دوران برده
 .نيز چنين احکامی صادر نميشد

 
گان اين احکام، وحشي�گ�ری ت�م�ام  صادر کننده

داری را در ت��اري��خ  ع��ي��ار س��ي��س��ت��م س��رم��اي��ه
بشريت به ثبت رساندن�د و چ�ھ�ره ب�ی رح�م و 

داری را برای ھمه  ضد انسانی سيستم سرمايه
حاميان سرم�اي�ه، ب�رای کس�ان�ی .  عيان کردند

 اند که در بدترين شرايط  و  حکم صادر کرده
با وجود ساعات کار طوRنی، دستمزد پ�ائ�ي�ن 
و ت���ورم س���رس���ام آور ح���ت���ی ج���واب���گ���وی 

ش�ان  ت�ري�ن  ن�ي�ازھ�ای خ�ود و خ�ان�واده ابتدائ�ی
 .نيستند

رژيم جنايتکار اس4می در کنار اربابانشان ب�ا  
تحميل قوانين عصر جاھليت به جامع�ه، خ�ود 

ان�د و  بزرگترين ب�ی ن�ظ�م�ی را ب�وج�ود آورده
ح��ق��وق اول��ي��ه ک��ارگ��ر ب��رای ب��رگ��زاری روز 

اي�ن�ان ک�ه روز . اند جھانيش را  زير پا گذاشته
خود بايد در برابر دادگاھھای مردمی حضور 
يابند، حق ندارند کارگران و مردم آزاده را به 
خاطر برگ�زاری روز اول م�اه م�ه و م�راس�م 
مشابه دستگير و زندانی کنند و حق ندارند که 
قوانين عصر جاھليت را عليه کارگ�ران، اي�ن 
آف�ري�ن�ن��دگ�ان م�درن و ت�ول�ي��دک�ن�ن�دگ��ان اص�ل��ی 

 . جامعه بکار گيرند
اين جنايتکاران تاريخ بشری حق ندارند 

 خالقان ثروت و سامان جامعه را به خاطر 
 شرکت در مراسم  اول ماه مه، يعنی روز 

 



 در افغانستان چه می گذرد؟
مطلب زير گفتگوی نشريۀ سازمان 
سوسياليستھای کارگری افغانستان، 
کارگری خپه، با دبير کميته اجرائی اين 

اين مطلب . سازمان، بصير زيار، است
،  2008، فوريه 20در در شماره 

کارگری خپه منتشر شده است و تجديد 
چاپ آنرا برای اطDع خوانندگان ايرانی 

  !به پيش. مغتنم دانستيم

 :څپهڅپهکارگری 
 بنام خونين ترين سال بعد از 2007از سال  

سرنگونی طالبان و مداخله امريکا و 
نيروھای تحت رھبری آنکشور ياد ميکنند، 
دRئل عدم موفقيت  را در چه ميبينيد؟ آيا 
امريکا و متحدين موفق به سرکوب طالبان 

 خواھند شد؟
 

 :بصير زيار
درين شکی نيست که اوضاع سياسی و  

نظامی افغانستان در طی چند سال اخير رو 
به وخامت نھاده است، در حدی که موجب 
نگرانی امريکا و متحدين آن شده است و 
حتی بعضی از حلقات در غرب از امکان 

. شکست جنگ عليه طالبان صحبت ميکنند
عدم توفيق آنان دRئل زيادی دارد، دRئل که 
کم و بيش در مديا غرب و افغانستان نيز به 

 . آن پرداخته ميشود
امريکا و ناتو در مقابله با طالبان و القاعده 

مث4 در . در ھمه عرصه ھا ناموفق بوده اند
عرصه سياسی بخصوص ايجاد يک دولت 
باثبات و مؤثر، امريکا و متحدين تحت 
رھبری آن به يک چيزی شبيه به 
کنفدراسيون از  حکومتھای گروھھا و 
جنگساRران که تا خرخره در فساد غرق اند، 

در زمينه افتصادی بعوض . دست يافته است
بھبود وضعيت کار و زندگی مردم، به 

گزارش . بيکاری و فاصله طبقاتی افزوده اند
سازمان ملل در سال گذشته با ارائه فاکتھا به 
خوبی عقبگرد و تنزل سطح زندگی اکثريت 

دولت افغانستان بعد از . جامعه را نشان ميدھد
 خانواده ديپورت 20شش سال قادر نيست از 

 .شده پذيرائی بعمل آورد
 

 اقتصاد افغانستان در کل به يک اقتصاد 
. مصرفی و مافيائی تبديل گرديده است

اقتصاد مصرفی اگر از يکسو پاسخگو 
معضل بيکاری در کشور نيست، از سوی 
ديگر دايمأ موجب افزايش قيمتھا و باRرفتن 

توليد ترياک و مواد . ھزينه زندگی ميگردد
مخدر نه فقط به اقتصاد کشور لطمه ميزند، 

. که طبيعتا بی ثباتی سياسی را به ھمراه دارد
. ُدر بعد نظامی وضع از ھمه بدتر است

ناھماھنگی ميان نيروھای نظامی، چه در 
ميان نيروھای ناتو و چه ميان ناتو و ارتش 

اما از . افغانستان، يک واقعيت آشکار است
ھمه مھمتر نبود روحيه رزمی در ارتش 
دولت مزدور و نيروھای ناتو به طالبان 
فرصت داده است تا ساحات عمليات نظامی 
خود را وسعت بخشند و حتی در چند متری 

. کاخ رياست جمھوری دست به عمليات بزنند
اکثريت نيروھای ناتو و افغان نيروھای اجير 
شده و مزدور اند که فقط برای پول و يا 
جھت امرارمعاش مجبور به گرفتن اسلحه و 

دست زدن نيروھای . پوشيدن يونيفورم اند
امريکائی و ناتو به حم4ت ھوائی، با توجه 
به شکل جنگ و وضعيت جغرافيائی بيشتر 

 .به تلفات غيرنظاميان ميانجامد
 اين تاکتيک جنگی اگر از سوئی بيانگر 
ضعف کمی آنھاست، از جانب ديگر بی 
روحيه گی آنان در نبرد رويارو با مخالفين 

نقش کشور ھای اطراف . را نشان ميدھد
افغانستان از جمله ايران و پاکستان در 
حمايت از مخالفان، که از جانب ناتو تا بحال 
کمتر جدی گرفته شده، در شکست امريکا و 

 .متحدين بی تاثير نبوده است
 

در رابطه با بخش دوم سؤال که آيا امريکا و 
نيروی تحت رھبری اش موفق به سرکوب 
طالبان خواھد شد، بنظر من اگر بخواھند 
بخوبی ميتوانند از پس سرکوب طالبان 

طالبان آلترناتيف جز ايجاد يک رژيم . برآيند
مذھبی ـ فاشيستی ندارد، رژيمی كه امتحانش 
را داده و اين گروه در زمره منفورترين و 
وحشی ترين گروھھا در افغانستان و جھان 

اما شواھد سالھای اخير . شناخته شده است
نشان ميدھد که ھدف نه سرکوب و نابودی 
طالبان بلکه به سرعقل آوردن و شريک 

 .ساختن آنان در قدرت است
اين استراتژی از ھمان آغاز تاسيس اداره 
مؤقت چه از جانب سران اداره مؤقت و چه 
از جانب حاميان آن در دستور کار بوده و 
چنانچه ديده ميشود در يک سال اخير بيش از 

. پيش کسب شدت نموده و علنا تبليغ ميگردد
ھدف اصلی دولتھای غربی در راس اياRت 
متحده امريکا، ايجاد يکدولت نسبتا با ثبات و 
مطيع در افغانستان است که در خدمت 
استراتژی منطقوی آنان قرار گيرد و از 
آنجائيکه با مشارکت مجاھدين و تعدادی از 
تکنوکراتھا و بيروکراتھای وابسته بخود تا 
بحال به اين ھدف دست نيافته اند، ميخواھند 
طالبان بويژه جناح باصط4ح مدرات يا ميانه 
رو آنھا را در پروسه دولت سازی شامل 

بخشھای اين پروژه تا کنون عملی . سازد
گرديده است، بعضی از سران و فرماندھان 
طالبان يا با دولت کار ميکنند و يا در حمايت 
مالی و معنوی نيروھای ناتو و دولت کرزی 

 .قرار دارند
 

 طالبان از لحاظ سياسی در نزد دولت و 
حاميان آن تقريبا يک جريان پذيرفته شده 
است و از ھمينرو افشاگری و تبليغات 
سياسی برعليه طالبان چه در رسانه ھای 

غربی و چه در رسانه ھای رژيم کابل يا 
اص¦ وجود ندارد و يا به ندرت صورت 
ميگيرد و بجای آن تمامی عمليات تروريستی 
و تخريبی طالبان به يک اصط4ح کلی و 

نسبت داده " دشمنان افغانستان"نامفھوم چون 
جناح طرفدار طالبان در دولت و . ميشود

حاميان امپرياليستی آن در ت4ش اند تا با 
اس4ميزه کردن و قومی کردن ھرچه بيشتر 
رژيم زمينه پيوستن طالبان، بخصوص 
صفوف و مسئولين رده ھای پائينتر آن به 

 .رژيم را فراھم سازند

 :هڅپڅپکارگری 
 اخراج اخير دو ديپلمات سازمان ملل و 
اتحاديه اروپا و نپذيرفتن سياستمدار انگليس 
لرد پدی اشداون بمثابه نماينده با ص4حيت 
سازمان ملل از جانب دولت کرزی را چگونه 
ارزيابی ميکنيد؟ آيا اين حوادث بيانگر عدم 
تمائل دولت کرزی در پيوستن طالبان به 

 دولت می باشد؟

 :بصير زيار
 اخراج اين کارمندان که اولين مخالفت 
آشکار و جدی دولت افغانستان با سازمان 
ملل متحد است، روابط اين سازمان با دولت 

دليل . افغانستان را خدشه دار نموده است
اصلی اين مخالفت را احتماR بع4وه روابط 
مستقيم و مستقل سازمان ملل با طالبان، 
ميتوان بيان تضادھای درونی حاميان رژيم، 
يعني تبارز تضاد امريکا و اروپا در نحوه ای 

دولت کرزی با . برخورد با طالبان تلقی کرد
اين عمل خواست به اتحاديه اروپا نشان دھد 
که دولت افغانستان در صورت ناديده گرفته 
شدن نقش مرکزی اش در معام4ت سياسی 
وعدم تعقيب سياست کاخ سفيد از جانب 
اروپائيان در تحوRت سياسی، از امريکا 

 .فرمان ميبرد
 

 دولت افغانستان مخالف شرکت طالبان در 
دولت نيست بشرط آنکه طالبان باين دولت 
بپيوندد و دولت طرف اصلی در مذاکرات 

اتحاديه اروپا بخصوص دولت انگليس . باشد
در سالھای اخير عم4 موضع متفاوتی را در 
پيش گرفته و از جمله با طالبان مستق4نه 

 . وارد معامله شده اند
 

گرچه ھمه دولتھای اروپائی موضع واحدی 
ندارند، ليکن گرايش مصالحه و نزديکی با 

اکثريت . طالبان نزد اروپائيان قويتر است
سازمانھای چپ و مخالفان جنگ در اروپا به 

. طالبان بمثابه نيروی توده ای نگاه ميکنند
روحيه ضد جنگ و خروج قوای نظامی در 
اروپا قوی است، گرچه اکثريت ھنوز مدافع 
حضور نظامی دولتھای شان در افغانستان 
است، اما با گذشت زمان و تشديد جنگ و 
تقويت جناح مذھبی در دولت موجود، اين 

 .وضعيت تغيير خواھد کرد
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 در افغانستان چه می گذرد؟

  
 :څپهڅپهکارگری 

 نظر شما در مورد موضع چپھای اروپائی 
در قضيه افغانستان چيست؟ موضع 
سازمانھای سوسياليست و چپ افغانستان چه 

 ميتواند باشد؟
 

 :بصير زيار
 اکثريت چپھای اروپائی نه ھمه آنھا قضايای 
جھانی را صرفأ از عينک ضدامپرياليستی 
نگاه ميکنند، آنھا ھنوز به يك معنی 
ناسيوناليستھای ضد امپرياليست اند و 
ازھمينرو ھر نيروی ضد امپرياليستی و 
مخصوصا ضد امريکائی را مترقی و قابل 

 .تائيد ميدانند
 

 در ديدگاه اين چپ مبارزه ضدامپرياليستی 
از محتوی ضد کاپيتاليستی آن تھی گرديده 
است و درک شان از امپرياليسم فقط جنگ و 
تجاوز است، که اسق4ل و ھويت ملی ملتھای 

چپ ھای اروپائی با . ضعيف را پامال ميکند
محروم بودن از تجارب مبارزات انق4بی و 
در حاشيه قرارگرفتن از مبارزات طبقاتی 
جوامع خودی، ھرگونه نقش پيشرو بودن را 

. از لحاظ نظری و عملی از دست داده اند
بخش راديکال اين چپ تبديل به سيکتھای 
شده اند که قضايای اجتماعی را با معيارھای 
اخ4قی می سنجند و موضعگيري ھای شان 
بر تحليل ھای سطحی و کليشه ای صورت 

برخورد آنان در مورد افغانستان . ميگيرد
: آنھا فراموش ميکنند که. بسيار سطحی است

اوR طالبان و ساير اس4ميستھا تمام ت4ش 
شان برقراری يک نظام خشن سرمايه داری 
است که در آن کارگران و ساير اقشار پائين 
جامعه فاقد حداقل حقوقی اجتماعی باشند، اين 
نيروچه ربطی به جنبش ضدامپرياليستی و 

طالبان و (ثانيا اين نيروھا . رھائی بخش دارد
در گذشته نه چندان ) اس4ميستھای مخالف

دور مولود و محصول قدرتھای امپرياليستی 
بوده اند و طالبان در آينده نزديک در رکاب 

 .امپرياليستھا ظاھر خواھند شد
 ثالثا عملکرد فوق ارتجاعی و ضدانسانی 
آنھا توجيه گر مداخ4ت قدرتھای امپرياليستی 

گمان نميکنم در تاريخ تجاوز و . بوده است
مداخ4ت امپرياليسم فرصت و زمينه ای 
مناسب را که طالبان و احزاب جھادی در 
افعانستان برای آنھا فراھم نمود، نمونه 

امپرياليسم امريکا . ديگری سراغ داشته باشيم
که در جھان به مظھر تجاوز و زورگوئی و 
مدافع ستم و ارتجاع  سياسی شناخته شده 
بود، در حمله به افغانستان در نقش يک 

 .قدرت آزاديخواه ظاھر گرديد
 اينکه امريکا و متحدين با تکيه با بخش ديگر 
نيروھای اس4می و ارتجاعی و تشديد ستم و 

استثمار طبقاتی و اخيرا ت4ش برای دادن 
امتياز و جلب طالبان ھرگونه توھم در مورد 

. ماھيت خود را زدود، يک امر طبيعی است
اما موجوديت طالبان در موقعيت باصط4ح 
اپوزيسيون نه فقط زمينه ساز ادامه مداخله 
است، بلکه يکی از موانع جدی در جھت 
شکلگيری يک حرکت پيشرو ضد 

 .امپرياليستی است
 از يک ديد درازمدت و استراتژيک و با 
حرکت از منافع طبقاتی کارگران طالبان و 
ساير اس4مگرايان از متحدين نزديک به 
امپرياليسم اند که اينک در کوتاه مدت و 
برسر مسائل غيراصلی باھم در مناقشه اند و 
بنابرين نزاع آنان، نزاع و جنگ درون کمپ 
ارتجاع و دشمنان کارگران و زحمتکشان 
است که سوسياليستھا و نيروھای پيشرو نبايد 

 .کليت بھم پيوسته آنھا را فراموش کنند
بنابرين سوسياليستھای افغانستان با ارتجاع و 
امپرياليسم ھردو در مبارزه اند و با 
درسگيری از دوران مداخله روسھا آموخته 
اند که ھرگونه ھم جھتی با ارتجاع داخلی به 
جنبش سوسياليستی و آزاديخواھی طبقه 

 .کارگر صدمات جبران ناپذيری وارد مينمايد
سوسياليستھای افغانستان فقط با متشکل کردن 
و ارتقای آگاھی کارگران در مبارزه طبقاتی 
قادر خواھند شد که مبارزه ضد امپرياليستی، 
ضد کاپيتاليستی و ضد ارتجاعی را در يک 

 .کليت بھم پيوسته به پيش ببرند
 

 :څپهڅپهکارگری 
 اخيرا صدور حکم اعدام پرويز کامبخش 
محصل رشته ژورناليسم توسط يک محکمه 
ابتدائی در شھر مزار شريف به جرم خواندن 
و توزيع يک مقاله ضد دينی، با سکوت 
دولت و اعتراض سازمانھا و نھاد ھای 

. روشنفکری و حقوق بشر ھمراه بوده است
شما اھميت و نتائج اين حادثه در اوضاع 

 کنونی را چگونه می بينيد؟
 

 :بصير زيار
.  اين يک حادثه مھم در اوضاع فعلی است

اين حادثه از يکسو بيانگر تعرض آشکار 
ارتجاع حاکم اس4می بر آزاديھای نيم بند 
کنونی است و سکوت دولت نيز دال برغلبه 
جناح اس4ميست بر ارگانھای قدرت می 

ھمانطوريکه ميدانيم قوانين کشور و از . باشد
جمله قانون اساسی ترکيب از قوانين و 
مطالبات شرعی و مدنی ھردوست و دست 
ھردو جناح را از لحاظ قانونی در توجيه 

اما در عمل آن . سياستھای شان باز ميگذارد
جناح ميتواند تفسير خود را بکار ببندد که در 

اين حادثه و . موضع قدرت قرار داشته باشد
حوادث مشابه آن در گذشته ھمه حاکی از 
توازن قدرت به نفع جناح راست مذھبی 

از سوی ديگر آنچه که به اھميت اين . است
حادثه ميافزايد، اعتراض وسيع برعليه اين 
حکم در داخل و خارج از کشور است و اين 
خود بيانگر بيداری و رشد نيروھای ترقيخواه 

 . و روشنفکر جامعه است
روشنفکران افغانستان کم کم جرئت و اعتماد 
به نفس در روياروئی با ارتجاع ھار اس4می 
را می يابند، اما طوريکه می بينيم اعتراض 
اکثريت سازمانھا و نھاد ھا از يک موضع 
تدافعی صورت ميگيرد که با يک موضع 
اصولی در جھت تامين و تضمين آزادی 
عقيده و بيان که ھمانا جدائی دين از دولت 

اينکه آيا جناح . است، فاصله زيادی دارد
راست مذھبی قادر خواھد شد اين حکم را 

کرزی و شرکای . پياده کند، من ترديد دارم
اس4ميست وی در نھايت در اجرای کار ھای 
ازين دست به حمايت و تائيد امريکا و ناتو 
احتياج دارند، که ممکن نيست چنين تائيدی 

مقامات امريکا و ناتو از . را بدست آورند
ترس افکار عمومی در غرب و در سراسر 

. جھان نميتوانند به اين حکم صحه بگذارند
يکی از نتائج ناخواسته  که متصور است، 
کاريکه تا کنون اتفاق افتاده، فراری دادن 
پرويز به خارج ار کشور و يا مجبور کردن 

يک . وی به ندامت و اظھار ندانم کاری است
چنين سازشی در شرايط فعلی به نفع 
اس4ميستھای رژيم است، چونکه دست آنھا 
برای تعرض مجدد به آزاديخواھان در آينده 

 .را باز نگھميدارد
 

 :څپهڅپهکارگری 
ُ  درجلسه ايکه بمناسبت آغاز سال سوم 
کاری پارلمان ترتيب گرديده بود، کرزی در 
بخشی از سخنانش از گروه ھای سياسی 
داخل دولتش خواست، تا از وابستگی خود به 

اين بيانيه . کشورھای خارجی بکاھند
بصورت روشن زد و بند آشکار جناح ھای 
ُحاکميت را به بيرون برم4 ساخته و بر 
مشروعيت ادعا ھای مستقل انديشی اين دسته 

شما اين . ھا، علنا مھر بط4ن کوبيد
ُوابستگيھا را به صورت موجز چگونه 

 تعريف ميکنيد؟
 

 :بصير زيار
 اوR بايد گفت كه ادعای مستقل انديشی دسته 
ھای شامل در قدرت شوخی بيش نيست و 
اظھارات کرزی که ھيچگاه با تحليل و تامل 
جدی ھمراه نبوده، نيز از اھميت چندانی 

وابستگی دسته ھا و . برخوردار نيستند
عناصر از دولت به کشورھای خارجی يک 
واقعيت روشن است و ھدف کرزی تلويحا 
ميتواند مخالفت با دولتھای غربی و عضو 
ناتو باشد، که در برخی مسائل برسر قضيه 
افغانستان کام4 با امريکا ھمنوا نيستند و يا با 
دولتھای منطقه و ھمسايه ھای افغانستان که 
از عناصر و جناحھای در دولت حمايت 

کرزی که به پايان دوره رياست . ميکنند
جمھوری اش نزديک ميشود ميخواھد ھرچه 
بيشتر خود را نزد امريکائی ھا عزيز سازد 
و نشان دھد که او در شرايط حاضر بھترين 

کرزی اينرا خوب ميداند که . مھره است
تصميم و رضايت 

 ١٠بقيه آز  صفحه 
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 آزاد. س: ترجمه از
 
 
عنوان مق�ال�ه ايس�ت ک�ه " برد گی در دوران ما"

 در روزن�ام�ه س�وئ�دی 2007بتاريخ نھم دسامبر 
دراي�ن . داگنز نيھتر به چاپ رس�ي�د" اخبارروز"

ال�غ�ای "از ج�م�ل�ه ک�ت�اب ) 1(مقاله  دان يونس�ون
نوش�ت�ه ج�ام�ع�ه ش�ن�اس ان�گ�ل�ي�س�ی ) 2" (برد گی

برگردان�دن اي�ن . رامعرفی ميکند) 3(کوين بيلس
 آزاد. س.   مقاله را بيفايده نديديم

 
ھمزمان باف�رارس�ي�دن ش�ب در روس�ت�اي�ی در 

چ�ن�د م�رد , ايال�ت اوت�راپ�رادش درھ�ن�دوس�ت�ان
در پن�اه ت�اري�ک�ی ش�ب ,مضطرب دربيرون ده

ودرحاليکه تنگاتنگ ھم دريک جيپ نشس�ت�ن�ه 
منتظر ع4مت ت�اي�ي�دازي�ک گش�ت�ی پ�ل�ي�س , اند

وقتی پليس باRخره سروک�ل�ه اش پ�ي�دا . ھستند
تنھا چ�ن�د , فرجه کوتاه است. ميشود بايد جنبيد

به سرعت وقبل ازاينکه کس�ی دس�ت و . دقيقه
ک�ه , خودرابه آل�ون�ک ھ�اي�ی,پايش راجمع کند

ميدانند کودکی يا کودکان�ی را درآن�ج�ا پ�ن�ھ�ان 
ک���رده ان���د، م���ي���رس���ان���ن���د ودرھ���ا را ب���ال���گ���د 

اين افرادبرای يک سازمان ھ�ن�دی . بازميکنند
ب��دون , ک��ار م��ي��ک��ن��ن��د)5(ب��ن��ام ب��ال وي��ک��ا س

بابخطر انداختن جان خوي�ش وب�رای , دستمزد
ت�ازه خ�ي�ل�ی وق�ت�ھ�ا . نجات کودکان ازبرد گ�ی

. خود پليس نيز چوب Rی چرخشان مي�گ�ذارد
اين عمليات بشدت خطرناکند چ�ون ت�ن�ھ�ا پ�س 
ازشروع حمله معلوم م�ي�ش�ودک�ه آي�ا پ�ل�ي�س ب�ا 

اگر ھمه چ�ي�ز . برده داران ھمدست بوده يا نه
م�ي�ت�وان دري�ک ش�ب دھ�ھ�ا , خوب پيش ب�رود

کودک رانجات داد وگرنه اين عمليات ميتواند 
کودک�ان�ی ک�ه . به مرگ اين داوطلبان بيانجامد

دراين روستای کوچک ھندوستان ودراسارت 
تن�ھ�ا ق�رب�ان�ي�ان , به کار بافندگی وادار ميشوند

 .صحبت ازميليونھاست. برد گی مدرن نيستند
زمينداران ت�م�ام�ی , در بعضی نقاط ھندوستان

اھالی چند روستا را به ب�رد گ�ی واداش�ت�ه ان�د 
وام�ی ک�ه . آنھم از راه وام�دار ن�م�ودن اھ�ال�ی

چندين نسل را مقروض نگاه داشته واز نسل�ی 
در غ�ن�ا وس�اي�ر . به نسل ديگر به ارث ميرسد
ب��ھ��ره کش��ی از , کش��ورھ��ای آف��ري��ق��ای غ��رب��ی

نيروی کاربردگان برای تولي�د پ�ن�ب�ه وک�اک�ائ�و 
ساليانه ده ھاھزار نفر را ج�ھ�ت . رايج ميباشد

, کار اجباری وبی جيره مواجب درکشاورزی
کارھای خ�ان�گ�ی وروس�پ�ی گ�ری ب�ه اروپ�ای 

ت��ع��داد اي��ن . غ�رب��ی وآم��ري��ک��ا روان��ه م��ي�ک��ن��ن��د
 بردگان چقدر است؟

کوين بيلس که از م�ت�خ�ص�ص�ي�ن ب�ن�ام در اي�ن 
 م�ي�ل�ي�ون را ت�خ�م�ي�ن 27رق�م , زمينه م�ي�ب�اش�د

ب�ا ت�وج�ه ب�ه غ�ي�ر , طبيعتا آمار واقع�ی. ميزند
, ق��ان��ون��ی ب��ودن ب��رده داری درھ��م��ه کش��ورھ��ا

باRتراز اينھاست وتا حدودی نيز ب�ه ت�ع�ري�ف 
ب�ن�ظ�ر . بست�گ�ی پ�ي�دا م�ي�ک�ن�د" برد گی"ما از 

ب�دون , کوين بيلس برد گی يعنی کار اج�ب�اری
درطول تاريخ . دستمزد واغلب ھمراه با تھديد

از شي�وه ھ�ای گ�ون�اگ�ون�ی ب�رای مش�روع�ي�ت 
. ب�خ��ش��ي��دن ب��ه اي��ن ان��ق��ي��اد اس��ت��ف��اده ش��ده اس��ت

ام�روز ,ديروز حق قانونی مالکيت بر بردگان
 . اغلب از راه مقروض نمودن افراد

ت�ع�داد ب�ردگ�ان ام�روزه ب�ه دو , با اي�ن حس�اب
ب��راب��ر ت��ع��داد ب��ردگ��ان��ی م��ي��رس��د ک��ه در ک��ل 
سالھای اوج برده داری از راه اقيانوس اطلس 

کوين بيلس در ک�ت�اب اخ�ي�ر . انتقا ل داده شدند
ج�ھ�ان�ی ش�دن , رشد بی سابق�ه ج�م�ع�ي�ت, خود

وسخت�گ�ي�ری ھ�رچ�ه ) گلوباليزاسيون(اقتصاد 
بيشتر کشورھای ثروت�م�ن�د ع�ل�ي�ه پ�ن�اھ�ن�دگ�ان 
رااز جمله عواملی ميداند ک�ه ب�اع�ث ارزان�ت�ر 
وسھل الوصول تر شدن ني�روی ک�ار ب�ردگ�ان 

 .شده اند
 در آمريکا 1850اگر خريد يک برده در دھه 
ب��ه ارزش پ��ول , ب��ال��غ ب��ر چ��ھ��ل ھ��زار دRر

ھ��زي��ن��ه درب��ر داش��ت وي��ک س��رم��اي��ه , ام��روز
گذاری دراز مدت تلقی ميشد امروزه بردگ�ان 
حک�م ي�ک ک�اRی مص�رف�ی را دارن�د آن�ھ�م ب�ا 

ب�ا .  دRر در ب�ازار ج�ھ�ان�ی90قيمت متوسط 
واض�ح اس�ت ک��ه , در ن�ظ�ر گ�رف��ت�ن اي�ن آم��ار

افش���اگ���ری ھ���ای اخ���ي���ر درم���ورد ش���راي���ط 
استخدامی کارگران کشاورزی در سوئد وکار 

) 6(م�وري�س& کودکان برای ش�رک�ت ھ�ن�س 
آن�ھ�م مش�ت�ی  , تنھا مشت�ی س�ت ن�م�ون�ه خ�روار

 .بسيار کوچک
امروزه تجارت پرسود بردگان ب�ط�ور ح�رف�ه 

کوي�ن ب�ي�ل�س . ای در سطح جھان جريان دارد
کشورھای جھان را ازنظر تعداد بردگ�ان رده 
بندی نموده که البته خواندنش باعث سربلن�دی 

کش��ور ک��وچ��ک س��وئ��د . وس��راف��رازی ن��ي��س��ت
 ھ�زار ب�رده در ان�ت�ھ�ای 3 ت�ا 2بارقم تخمينی 

اما وقتی تعداد بردگان را . ليست جای ميگيرد
م�وی , با جمعيت کشور مربوطه مقايسه کن�ي�م

برتنمان سيخ م�ي�ش�ود چ�را ک�ه درآن ص�ورت 
روس�ي�ه , سوئد مقامی حتی باRتر از مکزي�ک

 .ومراکش کسب ميکند
پ��س ک��ج��اس��ت آن ب��ال وي��ک��اس کش��ورھ��ای 
متمول؟ کوين بيلس که در دو کتاب قبلی خود 

, سعی ک�رد ت�ا زن�گ خ�ط�ر را بص�دا درآورد
س�وال " ال�غ�ای ب�رد گ�ی"در کتاب اخير خ�ود 

مشخصی را مطرح ميکند مبن�ی ب�راي�ن�ک�ه م�ا 
چه ميتوانيم بکنيم؟ او که خودعض�و س�ازم�ان 

 )7"(بردگان را آزاد کنيد"آمريکايی 
سعی دارد تا خوشبي�ن ودرع�ي�ن ح�ال , ميباشد

وی ضم�ن ان�ت�ق�اد از خ�ود . واقع بين نيز باشد
م��ي��ن��ويس��د ک��ه اي��ن ف��ع��ال��ي��ت ھ��ا گ��اھ��ا ن��ت��اي��ج 
نامطلوبی نيز ببار آورده اند وتوضيح م�ي�دھ�د 
که چگونه وی در سفری به کشور نپال ن�ق�ش 
بسزايی در بيداری افکار عم�وم�ی داش�ت�ه ک�ه 

 , اين بنوبه خود باعث شد تا پادشاه نپال
ب��رد گ��ی از راه م��ق��روض ن��م��ودن اف��راد را 

ب�م�رور وب�م�وازات .  غي�رق�ان�ون�ی اع�4م ک�ن�د
ي�ع�ن�ی ب�ي�رون , آشکار شدن نت�اي�ج اي�ن ق�ان�ون

, رانده شدن ھزاران زارع از خانه ھ�ای خ�ود
 .شادی و غريو عمومی نيز فروکش کرد

کوين بيلس ھم چني�ن ت�اي�ي�د م�ي�ک�ن�د ک�ه ن�ت�اي�ج 
عمليات ن�ج�ات ب�ال وي�ک�اس ن�ي�ز ج�ای ب�ح�ث 

ن��ج��ات ي��ک ک��ودک اگ��ر چ��ه بس��ي��ار . دارد
پرارزش است اما در عين حال ميتوان�دب�اع�ث 
تباھی زن�دگ�ی ک�ودک دي�گ�ری ش�ود چ�را ک�ه 
برده داران بدون ھيچ پيگرد قانونی وبراحت�ی 

. ک�ودک��ان دي��گ�ری را ب��ه ب�رد گ�ی وام��ي��دارن��د
, بنظر کوين ب�ي�ل�س آم�وزش وم�ب�ارزه ب�ا ف�ق�ر

راه ح�ل اي�ن مش�ک�ل , دريک پروسه بلند مدت
اس��ت چ��راک��ه انس��ان��ھ��ای آزاد ب��رای اق��ت��ص��اد 

وی ھ��م��چ��ن��ي��ن ب��ه . ج��ام��ع��ه م��ف��ي��د ھس��ت��ن��د
گلوبالي�زاس�ي�ون ب�ه چش�م ي�ک ن�ي�روی ن�ج�ات 

کوين بيلس در ادامه م�ي�ن�ويس�د . بخش مينگرد
که سود برده داری به جيب کسانی ميرود ک�ه 
تقريبا ھمگی شان قدرتمندان محل�ی وي�ا ج�زو 

ام�ا ش�رک�ت ھ�ای . باندھای تبھ�ک�ار م�ي�ب�اش�ن�د
بزرگ چند مليتی به اف�ک�ار ع�م�وم�ی وان�ت�ق�اد 
رسانه ھای جمعی توجه داشته وسعی ميکن�ن�د 
تا رسواي�ی ھ�اي�ی ازاي�ن ق�ب�ي�ل دام�ن�گ�ي�رش�ان 

آنھايی ک�ه ب�ه اي�ن ش�رک�ت ھ�ا ب�دگ�م�ان . نشود
معت�ق�د ن�د ک�ه اي�ن ش�رک�ت ھ�ا ط�وری , ھستند

عمل ميکنند که بتوانند از زير بار مس�ئ�ول�ي�ت 
بنظر ميرسد که طبق معمول . شانه خالی کنند

م��ي��ت��وان ب��ه آس��ان��ی ج��ن��ب��ه ھ��ای س��ي��اس��ی و 
اجتماع�ی اي�ن مس�ئ�ل�ه راک�م رن�گ ن�م�وده وب�ا 
پيش کشيدن موعظه ھای اخ4قی ومسئ�ول�ي�ت 

خ�وش�ب�ي�ن�ی . مسئله را لوث ن�م�ود, ھای فردی
کوين ب�ي�ل�س ج�ای ت�ح�س�ي�ن دارد ام�ا چ�گ�ون�ه 

 م��ي��ل��ي��ون انس��ان 27م��ي��ت��وان ق��ب��ول ک��رد ک��ه
بارضايت خاطر به زندگی برده وار تن دھن�د 

.  بدون اينکه کسی بکارشان ني�از داش�ت�ه ب�اش�د
, ھ�م��ان��ط�ور ک��ه ک��وي��ن ب�ي��ل��س خ��ود م�ي��ن��ويس��د

با فندگی , محصول کار اين بردگان در معادن
ھا و در ت�ول�ي�د ک�اک�ائ�و ب�ن�درت ب�رای ت�ام�ي�ن 

کار اين بردگان ي�ک�ی از . مايحتاج محلی ست
پيش شرط ھای پايين نگاھداشتن ق�ي�م�ت م�واد 

کاری که بدون آن . خام در بازار جھانی است
_ از ت�ی, مسلما شاھد صعود شدي�د ق�ي�م�ت ھ�ا

. خ�واھ�ي�م ب�ود, شرت گ�رف�ت�ه ت�ا ت�ل�ف�ن ھ�م�راه
امری که بنوبه خود منجر به کاھ�ش مص�رف 

تص��ور . وپ��اي��ي��ن آم��دن ن��رخ رش��د م��ي��گ��ردد
پيامدھايی ک�ه اي�ن دو ب�رای اق�ت�ص�اد ج�ھ�ان�ی 

ک�ار چ�ن�دان مش�ک�ل�ی , بھمراه خواھ�ن�د داش�ت
کدام اقتصاددان ليبرالی ش�ھ�ام�ت آن�را .  نيست

دارد که پيشقدم شود و اع4م ک�ن�د ک�ه زن�دگ�ی 
بھترين آلترناتيوبرای بردگان زمان , برده وار

 ماست؟
 .عدالت امکانپذير است اما بھای خود را دارد
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 ٩بقيه از صفحه 

 ١١بقيه از صفحه 

  
مش��ی "ک��رزی ب�ا تص��وي�ب . ب�ه ت�وض��ي�ح ن�دارد

در مورد معاف�ي�ت ج�ن�اي�ت�ک�اران " مصالحه ملی
جنگی از پيگيری در شرايط صحه گذاش�ت ک�ه 
صدای اع�ت�راض نس�ب�ت ب�ه آن داخ�ل و خ�ارج 

س�ازم�ان م�ل�ل و س�ازم�ان�ھ�ای . کشور بل�ن�د ب�ود
حقوق بشر بين المللی نيز يکصدا با آن مخالفت 

 .ن���������������������������������م���������������������������������ودن���������������������������������د
 

محاکمه جنايتکاران جنگی در افغانستان ھم از 
بعد سياسی و ھم از بعد حقوقی حايز اھميت 

با عملی . است و نبايد بفراموشی سپرده شود
شدن محاکمه جنايتکاران جنگی مردم 
افغانستان از شر نيروھای مرتجع که در قدرت 
اند و مانعی در راه پيشرفت و آزادی اند، 

ھمين جنايتکاران جنگی اند که . نجات می يابند
برای دگرانديشان چون پرويز حکم اعدام 
صادر ميکنند و در پی طالبانيزه کردن جامعه 

ھمين جنايتکاران جنگی اند که امروز با . اند
اخت4س و رشوه و قاچاق فقر و سياھروزی را 

محاکمه . به اکثريت مردم تحميل کرده است
جنايتکاران نه فقط از درد و اندوه ھزاران 
خانواده داغدار ميکاھد، بلکه درس خوبی در 

 .عدم تکرار آن در آينده خواھد شد
 

    *** 
 
 

 ...در محکوميت احکام صادره
 

طبي�ع�ت�ا چ�ن�ي�ن . اتحاد طبقاتی خود محاکمه کنند
احکامی جز نفرت و بيزاری ھر چه بيش�ت�ر از 

داری چي�ز دي�گ�ری را ب�ه دن�ب�ال  سيستم سرمايه
 .نخواھد داشت

  
ما با شرکت فعال�ت�ر در م�ب�ارزات م�ردم اي�ران 
برای سرنگونی اين حکومت ارتجاعی، اح�ک�ام 
ص��ادر ش��ده از ط��رف ح��اک��م��ي��ن ج��ن��اي��ت��ک��ار 
جمھوری اس4می عليه کارگران مبارز شرکت 
ک��ن��ن��ده در م��راس��م روز اول م��اه م��ه را ش��دي��دا 
محکوم ميکنيم و خواستار لغو اح�ک�ام ب�ي�دادگ�اه 

 . جمھوری اس4می عليه آنھا ھستيم
م��ا اي��ن ف��رص��ت را م��ن��اس��ب ش��م��رده و م��ج��ددا 
خ��واس��ت��ار م��ع��ال��ج��ه ف��وری و آزادی م��ح��م��ود 
صالحی يکی از رھبران ش�ن�اخ�ت�ه ش�ده ج�ن�ب�ش 
کارگری ايران که به خاطر شرکت در م�راس�م 
اول مه عليرغ�م وض�ع�ي�ت وخ�ي�م جس�م�ان�ی در 

 . است، ھستيم زندان نگه داشته شده
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پيام محمود صالحی به 
مناسبت کشتار کارگران 

 مس خاتون آباد
 
 

چ��ھ��ارم ب��ھ��م��ن روز ب��زرگ��داش��ت ک��ارگ��ران 
اين روز به مناس�ب�ت چ�ھ�ارم . جانباخته است

 و جان باختن ک�ارگ�ران م�ب�ارز 1382بھمن 
معدن خاتون آباد رياحی، م�ھ�دوی، ج�اوي�دی 
و مومنی بدست ن�م�اي�ن�دگ�ان مس�ل�ح س�رم�اي�ه 

اي�ن ک�ارگ�ران ھ�م�راه . نامگزاری شده اس�ت
ھ��ای خ�ود ب��رای  ھ�م�ک�اران و اف�راد خ�ان�واده

حفظ شغلھای خود به تج�م�ع�ی اع�ت�راض�ی و 
مسالمت آميز دست زده بودند و جنات�ک�اران�ه 

. مورد ھجوم و تيراندازی پليس قرار گرفتن�د
م��ن، در ک��ن��ار ب��ق��ي��ه ک��ارگ��ران ح��ق خ��واه و 
معترض، ي�اد ھ�م�ه ج�ان�ب�اخ�ت�ن ک�ارگ�ری را 

ھ�ای  بزرگ ميدارم و به طبقه خ�ود، خ�ان�واده
گرام�ی ج�ان�ب�اخ�ت�گ�ان ک�ارگ�ری و از ج�م�ل�ه 
خ�ان��واده م��ح��ت��رم ج��ان��ب��اخ��ت��گ��ان خ��ات��ون آب��اد 
تسليت ميگويم و جنايات نمايندگ�ان ب�ی رح�م 

 .داری را محکوم مينمايم سرمايه

 
 !کارگران

 
صاحبان سرمايه و نمايندگانشان تنھا زم�ان�ی 
م��ي��ت��وان��ن��د م��ا را اي��ن��گ��ون��ه ب��ه خ��اک و خ��ون 
بکشند که بط�ور پ�راک�ن�ده و ي�ا ب�خ�ش ب�خ�ش 
دست به اعتراض بزنيم و از پشتيبانی م�وث�ر 

. ساير بخشھای ک�ارگ�ری ب�رخ�وردار نش�وي�م
داری اينگونه راح�ت و ب�ی  اگر نظام سرمايه

ئ��ی ھ��ای م��ا آت��ش  م��ح��اب��ا ب��ه روی ھ��م��ط��ب��ق��ه
ميگشايد، اگر نماي�ن�دگ�ان ک�ارگ�ری را ب�دون 
ھ��راس از ع��ک��س ال��ع��م��ل س��اي��ر ک��ارگ��ران 
اخراچ ميکند و اگ�ر ب�ه خ�ود ج�رات م�ي�دھ�د 
فعالين کارگری را زندانی ک�ن�د ب�ه اي�ن دل�ي�ل 
است که ما ھنوز در تشک4ت کارگری خ�ود 

اگ�ر م�ا ت��4ش�ھ�ای . اي�م را سازماندھی نکرده
ئ��ی و  ک��ن��ون��ی خ��ود ب��رای س��ازم��ادھ��ی ت��وده

ک��ارگ��ری را ب��ه س��ران��ج��ام ن��رس��ان��ي��م و ب��ه 
صورت منفرد از مطالبات برحق خود دف�اع 
ن��م��ائ��ي��م، اح��ت��م��ال ت��ک��رار چ��ن��ي��ن اع��م��ال 

ئ�ی از ج�ان�ب ن�م�اي�ن�دگ�ان مس�ل�ح  جنايتکاران�ه
ب��اي��د ب��ه خ��اط��ر . داری وج��ود دارد س��رم��اي��ه

داشت که دستاوردھای تاکنونی ما ک�ارگ�ران 
ئی خونين، پر رنج و مملو از  حاصل مبارزه

ب�رای . قھرم�ان�ی از گ�ذش�ت�ه ت�ا ام�روز اس�ت
ح��ف��ظ اي��ن دس��ت��اورد و اس��ت��ف��اده از آن��ھ��ا در 
مبارزه طبقاتی خويش بايد س�ازم�ان ي�اب�ي�م و 
تشک�4ت ط�ب�ق�ات�ی و ن�ي�روم�ن�د ک�ارگ�ری را 

 .بسازيم
 

ب��اردي��گ��ر ض��م��ن م��ح��ک��وم ک��ردن کش��ت��ار 
ھ��م��رزم��ان خ��ود در خ��ات��ون آب��اد و ع��رض 

ھ�ای آن ع�زي�زان ب�ر اي�ن  تسليت ب�ه خ�ان�واده

 
اميدم که سازمان يابيم و با استفاده از تشکل�ھ�ای 
خود به خواستھ�اي�م�ان ب�رس�ي�م و از اي�ن ط�ري�ق 

 .دست سرکوبگران را کوتاه نمائيم
 

زنده باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی 
 کارگران

 1386 بھمن 4محمود صالحی 
 بيمارستان توحيد سنندج
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 در افغانستان چه می گذرد؟

  
امريکا در ادامه ماموريت وی تعيين کننده است 
و امريکا غير از وی مھره ھای ديگری نيز 
دارد و بنابرين ميکوشد مھره ھای ديگر درون 
حاکميت را وا دارد که با کاھش وابستگی خود 
به کشور ھای خارجی ديگر، با صف کشيدن 

 .عقب وی به امريکا اقتدا کنند
 

 :څپهڅپهکارگری 
ُ درمراسم بزرگداشت ازانفاذ اع4ميه حقوق 

 3ُبشر، در حاليکه عده زيادی از کسانيکه طی 
دھه جنگ وجنايت خواستار به محاکمه کشيده 
شدن جنايتکاران معلوم الحال بودند و با خشم و 
نفرت از سازشکاری جانيان دولتی، شکايت 
داشتند، کرزی صريحآ اظھار داشت که وی 
نيرو و توانايی احقاق حقوق مردم را نداشته و 

. نيز نميتواند با جنايتکاران جنگی، مقابله کند
اين ناتوانی وسازش سياسی را چگونه ميبينيد و 

 دھه 3پاسخ تان به قربانيان و مصدومين 
 تراژيدی چيست و چه بايد کرد؟

 
 :بصير زيار

 گرچه در مقاله جداگانه در شماره قبلی 
 به دRئل ناتوانی کرزی پرداخته څپهڅپهکارگری 

ام، اما اينجا مختصر بايد بگويم که کرزی با 
اظھار اين ناتوانی از يکسو با توسل به روش 
عوام فريبانه خواست خود را غيرمقصر جلوه 
دھد و از سوی ديگر ناآگاھانه بر مشروعيت و 
اتوريته خودش بحيث ريس جمھور که قانونا از 
ص4حيت مھم و گسترده ای برخوردار است، 

در ھر کشور ديگر جھان . خط بط4ن بکشد
پيش از آنکه يک رئيس دولت به چنين عجز در 
بکار بستن قانون و عدالت اعتراف نمايد، 
استعفا ميکند، اما در افغانستان است که يک 
رئيس جمھور بی عرضه، معامله گر و عوام 
فريب نه فقط استعفا نميدھد بلکه اميدوار است 
با اينکار سمپاتی مردم را بدست آورده و بار 

عوام . ديگر بحيث رئيس جمھور انتخاب گردد
فريبی کرزی درينمورد مشخص ضرورت به 

١٣ 



 ١٤ 

 
 

م@@ن@@ش@@اء س@@ت@@م ج@@ن@@س@@ی و 
 طبقاتی زنان

 
به دليل اينکه م�رگ و م�ي�ر و ن�ي�از ق�ب�ي�ل�ه ب�ه 
جمعيت بيشتر باR بود سبب ميشد که زنان در 
تمام دوران باروری خود يا ح�ام�ل�ه ب�اش�ن�د ي�ا 
بچه ک�وچ�ک�ی ھ�م�راه داش�ت�ه ب�اش�ن�د، ک�ه اي�ن 
مس��ي��ل��ه خ��ود ش��رک��ت زن��ان در ش��ک��ار را ب��ا 

م�ردان ب�ه ش�ک�ار م�ی . مشکل مواجه م�ي�ک�رد
رفتند و ابزار شکار و احش�ام ش�ک�ار ش�ده را 
در اخ��ت�ي��ار داش��ت��ن��د، ب��ه ع��ل��ت س��ادگ�ی اب��زار 
شکار، موفقيت چندانی برای مردان ن�داش�ت، 

. و به موقعيت ويژه ای برای آنھا منجر نميشد
به ھمين دليل، اين تقسيم کار تبعيض بين مرد 

کودکان ب�ه ق�ب�ي�ل�ه ت�ع�ل�ق . و زن ايجاد نميکرد
داشتند و بطور دسته جمعی مراقبت می شدند 
و چون م�ادران ک�ودک�ان م�ع�ل�وم ب�ودن�د، آن�ھ�ا 

در کل، زنان بخاط�ر .نسب از مادر می بردند
نقش مھمشان در توليد مثل و ھ�م ج�م�ع آوری 

 .خوراک بر مردان برتری داشتند
بمرور با تکامل ي�اف�ت�ن اب�زار ت�ول�ي�د، داراي�ی 

کشاورزی که ت�وس�ط زن�ان . مردان بيشتر شد
کشف شده بود، ب�ه ک�ار م�ردان�ه ت�ب�دي�ل ش�د و 
جنگھايی که در آن موقع بوقوع پيوست سب�ب 

در ن�ت�ي�ج�ه . به کارگ�ي�ری اس�رای ج�ن�گ�ی ش�د
نيازھ�اي�ی ک�ه ب�ه ش�ک�ل ج�م�ع�ي�ت�ی ان�ج�ام م�ی 

ب��ا زي��اد ش��دن ث��روت و .گ��رف��ت ت��ق��ل��ي��ل ي��اف��ت
دارايی، مناسبات اجتماعی ج�دي�دی ب�ه وج�ود 

م��رد در م��وض��ع��ی ب��رت��ر از زن ق��رار .آم��د 
زم�ان�ي�ک�ه زن در م�وض�ع ب�رت�ر ب�ود . گرف�ت

مساله ای را اي�ج�اد ن�م�ي�ک�رد، ام�ا ب�ر ع�ک�س 
تغيير شرايط به نف�ع م�رد ک�ه م�ال�ک�ي�ت او ب�ر 
ثروت و داراي�ی ب�ه ھ�م�راه داش�ت ت�غ�ي�ي�رات 

ح�ق م�ادری . اساسی در جامع�ه ب�وج�ود آورد
کودکان ديگر نسب و توارث از . از بين رفت

" ب���دي��ن ش��ک��ل، . پ��در ب��ه ارث م���ی ب��ردن��د
" م��ب��ن��ای ت��غ��غ��ي��رات گش��ت و ن��ه " م��ال��ک��ي��ت

اين تغييرات ب�ن�ا ب�ه ھ�ر . مرد" طبيعت جنسی
دوره و نظامی ، کل تاريخ گذشت�ه ت�ا ب�ه ح�ال 

 .را رقم می زند
توارث از طرف پدر نياز ب�ه مش�خ�ص ب�ودن 

در نت�ي�ج�ه، ت�ک ھ�م�س�ری . پدر کودک داشت
برای زنان بوجود آمد، مرد ع4وه بر ھم�س�ر 
اختصاصی خ�ود ب�رای ت�ول�ي�د ف�رزن�دان ارث 
بر، مح�دودي�ت�ی در اس�ت�ف�اده ج�ن�س�ی از زن�ان 

ب�دي�ن ت�رت�ي�ب، ت�ک ھ�م�س�ری . ديگ�ر ن�داش�ت
برای زن و چند ھم�س�ری ب�رای م�رد ب�وچ�ود 

چيزی که بعدھا توسط اديان بويژه اس4م . آمد
مساله ی اجتم�اع�ی . مورد تقديس قرار گرفت

که ريشه در مالکيت خصوصی داشت، تح�ت 
عنوان حق الھی تثبيت و به رسميت ش�ن�اخ�ت�ه 

 .شد
ًدر اي��ن راس��ت��ا، اداره  ام��ور خ��ان��ه خص��ل��ت 
عمومی خود را از دست داد و به ش�ک�ل ي�ک 
ًخدمت خصوصی در آمد و زن در رده اولين 
خدمتکار خان�گ�ی ق�رار گ�رف�ت، ت�ا ک�ن�ون در 
بسياری از نقاط دنيا پابرجاست و ت�ا ج�اي�ي�ک�ه 
نقش مھمی در ب�از ت�ول�ي�د ن�ي�روی ک�ار دارد، 
م��ورد ن��ي��از و ح��م��اي��ت ن��ظ��ام س��رم��اي��ه داری 

 .است
ازدواج و " در ج���ام���ع���ه س���رم���اي���ه داری 

ب�ي�ن . در زمره ارکان دول�ت ھس�ت�ن�د" خانواده
جھت کسی ک�ه ازدواج و خ�ان�واده  را م�ورد 
انتقاد و خطاب قرار دھد ھم به جامعه وھم به 

 ."دولت حمله کرده است
يکتا ھمسری ، در جامعه سرماي�ه داری ف�ق�ط 

در انتقال ارث به وارث و مالکيت بورژوايی  
 .خ4صه ميشود

از مسايل پيچ�ده اي�ی ک�ه ام�روز زن�ان ب�ط�ور 
مسي�ل�ه ازدواج . واقعی با آن دست به گريبانند

خ�ان�واده ای ک�ه ک�ھ�ن�ه و . و خان�واده م�ي�ب�اش�د
ب��رای زن��ان، ح��ل مس��ي��ل��ه . س��رک��وب��گ��ر اس��ت

خانواده از اھم�ي�ت ک�م ت�ری نس�ب�ت ب�ه کس�ب 
برابری سياسی و استق4ل اقتصادی برخ�ودار 

ام�روزه در خ�ان�واده، ک�ه س�اخ�ت�ار آن . نيست
توسط آداب و رسوم و قوانين تاييد م�ی ش�ود، 
زن نه به عنوان يک شخص بل�ک�ه ب�ه ع�ن�وان 

 .يک ھمسر و مادر سرکوب ميشود
حتی در کشورھای پيشرف�ت�ه، ق�وان�ي�ن م�دن�ی، 

ک�م و ) اج�ت�م�اع�ی( زنان را از منظر موقعيت
و به مرد ن�ه . بيش وابسته به ھمسر قرار دادد

تنھا حق دسترسی به دارايی زن و ب�ل�ک�ه ح�ق 
تسلط مع�ن�وی و ف�ي�زي�ک�ی ب�ر وی را ھ�م م�ی 

 . دھد
 

ام��روزه در ح��ک��وم��ت س��رم��اي��ه ج��م��ھ��وری 
اس4م�ی، ک�ه ازدواج�ھ�ای اج�ب�اری در م�ورد 

کھنه ترين آداب و رس�وم . زنان انجام ميگيرد
و سنتھای آميخته به ارتجاع اس�4م�ی زن�دگ�ی 
م��ي��ل��ي��ون��ھ��ا زن اي��ران��ی را در چ��ھ��ار ج��وب 
خانواده و جامعه به اسارت و بردگی کش�ان�ده 
است ، مقررات و قوانين ارت�ج�اع�ی س�رم�اي�ه 
داری حاکم ھيچگونه ح�ق�ی ب�رای زن�ان ق�اي�ل 

از لحاظ مناسبات خانوادگ�ی، زن ح�ق . نيست
ط4ق و جدايی يک جان�ب�ه از م�رد را ن�دارد؛ 

زن ب�ه . مرد ح�ق دارد چ�ن�د زن اخ�ت�ي�ار ک�ن�د
تنھايی خانواده محس�وب ن�م�ی ش�ود؛ زن اگ�ر 
از خانه رانده ش�د ب�ی پ�ن�اه ، و ب�دون خ�ان�ه و 

زن حق تکفل ف�رزن�دان�ش . کاشانه خواھد ماند
اگر ط4ق داده شود ھي�چ اخ�ت�ي�اری . را ندارد

نس��ب���ت ب���ه ف���رزن���دان���ش ن���خ���واھ���د داش���ت و 
ھيچگونه حقی در سر پرستی آن�ھ�ا ب�رای وی 

در م�واردی ح�ت�ی .برسميت شناخته نمی ش�ود
در انتخاب ھمسر و شريک زندگی خ�ود آزاد 

ب��ل��ح��اظ ح��ق��وق اج��ت��م��اع��ی زن ح��ق . ن��ي��س��ت
قض��اوت ن��دارد، زن نص��ف م��رد م��ح��س��وب 

م�ي��ش��ود آن��چ��ه را ک�ه ھ�م ق��وان�ي��ن و م��ق��ررات 
م�وج��ود ب��ه وی واگ��دار م��ي��ک��ن��د، نص��ف م��رد 

ق��وان��ي��ن ح��اک��م او را ک��م ع��ق��ل ق��ل��م��داد . اس��ت
ميکند، قوانين پوسيده م�ذھ�ب�ی زن�ان را ب�زي�ر 
چادر و مقعنه کشانده است، و اگر زن از اي�ن 

پا فراتر بگذارد، ھ�م�س�رش " خانواده مقدس" 
را دوس��ت ن��داش��ت��ه ب��اش��د و راب��ط��ه خ��ارج از 
خانواده با مرد ديگ�ری ب�رق�رار ک�ن�د ب�ه ج�رم 

 . زنا سنگسار ميشود
ھر روز زنان بيشتری از ک�ار ب�ي�ک�ار ش�ده و 

نه تنھا از نظر اقت�ص�ادی .  خانه نشين ميشوند
به ھمسرانشان وابس�ت�ه م�ي�ش�ون�د ، ب�ل�ک�ه ک�ار 
خانگی ب�ي�ش�ت�ری ب�ه آن�ھ�ا ت�ح�م�ي�ل ش�ده، ک�ار 
ًخانگی که اساس و پ�اي�ه اق�ت�ص�ادی اس�ت�ث�م�ار 
زنان است، در اين راس�ت�ا ھ�م از ف�ع�ال�ي�ت�ھ�ای 

 .اجتماعی و سياسی محروم ميشوند
در جامعه ای مانند ايران که ساختار خ�ان�واده 
ًھا کام4 متاثر از فرھنگ عقب مانده مذھ�ب�ی 
ًو مناسبات سرمايه است، سرکوب شامل ھمه 
زن�ان م��ت��ع�ل��ق ب��ه اقش��ار و ط��ب��ق��ات، از زن��ان 
ب��ورژوا گ��رف��ت��ه ت��ا زن��ان ط��ب��ق��ات م��ت��وس��ط و 

 . کارگر ميشود
 

در اي��ران ح��ک��وم��ت س��رم��اي��ه اس��4م��ی ، ھ��م 
بعنوان دولت طبقاتی يعنی نيروی سرک�وب و 
ھم خود يعنوان بخشی از طبقه ای که وس�اي�ل 

توليد مادی جامعه را در اختيار دارد، وساي�ل  
و ب�ا ن�ھ�ادي�ن�ه . توليد ذھنی را ھم کنترل ميکند

ًکردن سنت و خ�راف�ات و اخ�4ق�ي�ات پ�وس�ي�ده 
م��ذھ��ب��ی در درون ج��ام��ع��ه و ب��وي��ژه خ��ان��واده  
سع�ی ن�م�وده اس�ت زن�ان را در اذھ�ان اقش�ار 
مختلف جامعه در موقعيت درجه دوم ت�ث�ب�ي�ت 

و ب��ا س�رک��وب ھ��ر روزه زن��ان ت��ح��ت . ن�م��اي��د
قوانين اس4می چه در خانواده و چه در سطح 
جامعه ميخواھد به موجوديت و تثبيت خوي�ش 
در پناه مالکي�ت خص�وص�ی و ن�ظ�ام س�رم�اي�ه 
داری ادامه داده، و ف�رھ�ن�گ ح�اک�م و مس�ل�ط 

 .مرد ساRرانه را حفظ نمايد
زنان در مقابل اين ھمه ستم جنسی و طبق�ات�ی 
س��اک��ت ن��ن��ش��ت��ه ان��د و ب��ا م��ب��ارزه پ��ي��گ��ي��ر و 
اعتراضات مداوم در اشکال مختلف سعی در 

. مقابله با حکومت سرمايه اس4می ن�م�وده ان�د
ًام�ا زم�ان��ی زن�ان م�ی ت��وان�ن�د م��وف�ق از ادام��ه 
مبارزات خود بيرون بيايند، ک�ه ن�ي�روی خ�ود 
را در ي��ک ج��ن��ب��ش ق��وی زن��ان ب��ا ات��ک��اء ب��ه 
ًنيروی طبقاتی طبقه کارگر و جنبش کارگری 
ب�رای ل�غ�و م�ال�ک�ي�ت خص�وص�ی ک�ه اس�اس و 
ب��ن��ي��ان ت��م��ام اي��ن س��ت��م��ھ��ا و ن��اب��راب��ري��ھ��ا اس��ت 
متشکل و متحد نموده و ھدف ن�ھ�اي�ی خ�ود را 
ب���ران���داخ���ت���ن م���ن���اس���ب���ات س���رم���اي���ه داری و 

به ام�ي�د ھ�ر . جايگزينی سوسياليسم قرار دھند
چه قوی تر شدنجنبش توده ای زنان ک�ه ي�ک�ی 
از مسايل اساسی و مھم در نابودی سرماي�ه و 
ًبر پاي�ی روزی اس�ت ک�ه ھ�م�ه زن�ان خ�ود را 

 *. آزاد و برابر بيابند

 ١٦بقيه از صفحه 

!منحل بايد گردند“ شوراھاى اسDمى”و “ خانه كارگر”  
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 با مبارزه متحدانه

دانشجويان در بند 
 !راآزاد کنيم

 
حمله به دانشجويان چپ و دستگيری آنان در 
آستانه و پس از برگزاری مراسم روز 
دانشجو اتفاقی نبود، بلکه از قبل و با ص4ح 

. ديد تمام جناح ھای رژيم طراحی شده بود 
از  جمله می توان به مقاRت و نوشته ھای 

حکومتی امثال طلبان نظريه پردازان اص4ح 
علوی تبار و محمد قوچانی و حمله به جريان 
چپ دانشجويی از جانب عما مه داران و 

حتی اين ھا . شيوخ اص4ح طلب اشاره کرد
وقاحت را به حدی رساندند که در مورد 
حضور چپ در دانشگاھھای ايران و ابعاد 

امنيتی ھشدار دادند که  -آن به دولت نظامی 
ھمين امروز بايد کاری کرد و فردا دير 

جناح  مسلط بر دستگاه حکومتی . خواھد بود
ھم که در کمين فرصت بود که گوی سبقت 
را از اص4ح طلبان ربوده و جنبش چپ را 
به خيال خود خفه نمايد، از موقعيت بدست 

 آذر استفاده نمود و 13آمده در قبل و بعد از 
با يورش به منازل و محيط دانشگاه  و در 
خيابان، دانشجويان را ربود ه  و بدست 

 .شکنجه گران آدم کش در زندانھا سپرد
 

ا گرچه رژيم جمھوری اس4می با دستگيری  
دھھا تن از دانشجويان و به قتل رساندن 

 ساله 23ابراھيم لطف الھی دانشجوی 
دانشگاه پيام نورسنندج در زير شکنجه، 
ضربه ای را بر چپ رو به رشد در 
دانشگاھھا وارد نمود اما نه تنھا به اھدافش، 
که جلوگيری از برگزاری مراسم روز 
دانشجو و به سکوت  کشانيدن محيط دانشگاه 
و ايجاد رعب و وحشت بود، نرسيد بلکه با 
اعتراضات و تجمعات گسترده ای در داخل 

تشکلھای چپ : و خارج روبرو گرديد
دانشجويی در بسياری از دانشگاھھا اع4م 
موجوديت کرد ند و نشان داده شد که چپ در 
دانشگاه ريشه دارتر از آن است که اينگونه 

 .حذف فيزيکی شود
 

با مبارزات و گردھمآئی ھای متحدانه و 

، پشتيبانی ارگانھا و قھرمانانه خانواده ھا
تشکلھای کارگری و مدافعان آزاديخواھی در 
داخل و با گسترش اعتراضات بين المللی از 
دانشجويان دربند، رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس4می مجبورشد که تعداد زيادی از 
دانشجويان چپ را، ھر چند در قبال وثيقه 

شکی در آن نيست  . ھای سنگين، آزاد نمايد
که مبارزه برای آزادی مابقی دانشجويان 

 .دربند و تا نفر آخر ادامه خواھد داشت 
 

 2008 فوريه 16اع4م روز بين المللی در 
از جانب دانشجويان چپ و آزاديخواه 
فرصتی است دوباره در ھمبستگی با جنبش 
چپ دانشجويی و مبارزه ای متحد برای 

ما نيز به . آزادی تمامی دانشجويان دربند
سھم خود از اين مبارزه به حمايت برخاسته، 
با تمام نيرو دراين اعتراضات شرکت نموده 
و ھمه مدافعان آزادی را به شرکت فعال در 

 .آن فرا ميخوانيم
 

 

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 2008 فوريه 12
wsu@home.s 

! احکام بيدادگاه سقز عليه فعاPن کارگری لغو بايد گردد  

 

 

 با روز اقدام جھانی
  مارس6

ب@@@@رای آزادی ف@@@@ع@@@@ال@@@@ي@@@@ن 
 کارگری در ايران 

 !ھمراه شويم
 
فدراسيون  جھ�ان�ی ک�ارگ�ران ح�م�ل و ن�ق�ل    
بھمراه کنفدراسيون بين المللی ) اف.تی . آی (

) س�ی .ي�و. ت�ی . آی (اتحاديه ھ�ای ک�ارگ�ری 
 را روز 2008 مارس 6طی فراخوانی روز 

اقدام جھانی در ھمبستگی ب�ا ک�ارگ�ران اي�ران 
اع���4م ک���رده و ط���ی آن خ���واس���ت���ار آزادی 

 .منصور اسانلو و محمود صالحی شده اند
اين دو سازمان جھانی از تمام اتح�ادي�ه ھ�ا و  

فدراسيون ھای عضو خود ت�ق�اض�ا ن�م�وده ان�د 
ک��ه در اي��ن روز ب��ا ت��وج��ه ب��ه ام��ک��ان��ات و 
م��وق��ع��ي��ت خ��وي��ش ب��ه پش��ت��ي��ب��ان��ی از ح��ق��وق 
کارگران اي�ران�ی پ�رداخ�ت�ه و خ�واھ�ان آزادی 
اي�ن دو ف��ع�ال ک�ارگ��ری ک�ه ب��ه ج��رم دف�اع از 
ح��ق��وق پ��اي��ه ای ھ��م��ط��ب��ق��ه ای ھ��ايش��ان، در 
شکنجه گاھھای رژيم سرم�اي�ه اس�4م�ی و در 

 . شرايط جسمی وخيم بسر ميبرند، گردند
 
رژي�م ارت�ج��اع�ی ج��م�ھ�وری اس��4م�ی ب��رای   

چ��ن��دي��ن ب��ار و دوب��اره م��ن��ص��وراس��ان��ل��و را 
  در ح��ال��ی ک��ه ب��ا ات��وب��وس 2007درژوئ��ن 

ش��رک��ت واح��د ع��ازم م��ن��زل ب��ود رب��ود و ب��ه 
ھ�م�چ�ن�ي�ن . زندان مخ�وف اوي�ن م�ن�ت�ق�ل ن�م�ود

 ف�روردي�ن 24محمود ص�ال�ح�ی را ب�ارآخ�ردر
، به بھانه مذاکره دررابطه با چگونگی 1386

 ازم�ح�ل 2007برگزاری مراسم اول م�اه م�ه 
کارش به فرمانداری و بيدادگاه سقز کش�ان�د و 
در آنجا با اع4م حکم يکس�ال زن�دان ب�ه ج�رم 
فراخ�وان ب�ه ش�رک�ت در م�راس�م اول م�اه م�ه 

 توسط نيروھای پاسدارسرت�ا پ�ا مس�ل�ح 2004
به س4حھای خودکار، دستگير و روانه زندان 

اززم���ان رب���ودن . م���رک���زی س���ن���ن���دج ک���رد
منصوراسانلو و م�ح�م�ود ص�ال�ح�ی و زن�دان�ی 
ن��م��ودن اي��ن دو ف��ع��ال و ازرھ��ب��ران ع��م��ل��ی 
کارگران اي�ران و دي�گ�رف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری ت�ا 
ک��ن��ون س��ازم��ان��ھ��ای ات��ح��ادي��ه ای ج��ھ��ان��ی 
کارگری، تشکل ھا و ک�م�ي�ت�ه ھ�ای ک�ارگ�ری 
درداخل وخارج کش�ور، س�ازم�ان�ھ�ای چ�پ و 
سوس�ي�ال�ي�س�ت وم�داف�ع ح�ق�وق انس�ان ب�ھ�م�راه 
خانواده ھای فعالي�ن ک�ارگ�ری، ب�رای م�دوا و 
آزادی آنھا م�ب�ارزه ن�م�وده ان�د، رژي�م م�ن�ف�ور 
سرمايه اس4می، آزادی فعالين دستگيرشده را 

ب�رای ع�م�ل�ی . تا کنون به اجرا نگذاشته اس�ت
ک��ردن خ��واس��ت رھ��ائ��ی ف��ع��ال��ي��ن ک��ارگ��ری و 
ديگر جنبش ھا بايد ش�راي�ط�ی ب�ه وج�ود آورد 
ک��ه در زن��دان ن��گ��ه داش��ت��ن آن��ھ��ا ب��رای رژي��م 

 .ھزينه ھر چه بيشتری داشته باشد
 

آزادی اين ف�ع�ال�ي�ن ک�ارگ�ری و ف�راھ�م ک�ردن 
امکانات معالج�ه آن�ان ن�ي�ازی ف�وری و ف�وت�ی 

تمام شواھد موج�ود ح�اک�ی از آن اس�ت . است
که جان محمود صالحی در خطر ج�دی اس�ت 

. و منصور اسانلو به معالجه فوری ني�از دارد
رژيم جنايتکار و کارگرکش اس4می که بدون 
ھ�ي��چ ج�رم��ی اي��ن ف�ع��ال��ي�ن را در زن�دان ن��گ��ه 
داشته است، مسئول جان و ھستی آن�ھ�اس�ت و 

. بايد مورد اعتراض و بازخواست قرار گي�رد
روز اقدام جھانی فرصتی است برای اين امر 
و ج���ا دارد ب���ا ش���رک���ت در آن آزادی اي���ن 
عزيزان و تمامی زندانيان س�ي�اس�ی را م�ي�س�ر 

 .سازيم
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ھيچ درجه ای از دنائ@ت و 
ک@ارگ@ران  پستی  نمي@ت@وان@د

 را از مبارزه باز دارد
 

بر طبق حکم بيدادگ�اه رژي�م اس�4م�ی ب�ه     
  ص�دي�ق ام�ج�دی ي�ک�ی از 27/11/86تاريخ 

کارگران دستگير شده در شھر سنندج به جرم 
  زي��ر ض��رب��ات 86ش��رک��ت در اول م��اه م��ه 

 ھزار ت�وم�ان ن�ي�ز 65ش4ق گرفته شد و مبلغ 
 . بعنوان جربمه از سفره خالی او دزديده شد

 
 ديگرهللا کلکانی و فارس گويليان دو تن  حبيب

 م�ه 1از کارگران ش�رک�ت ک�ن�ن�ده در م�راس�م 
سنندج نيزھر کدام متحمل ده ضرب�ه ش�4ق و 

 .جريمه نقدی شدند
اي�ن اح�ک�ام ب�ي�دادگ�اه رژي�م م�داف�ع س�رم�اي�ه ، 
خ���ف���ق���ان، ش���ک���ن���ج���ه و اع���دام ک���ارگ���ران و 

 ن�ف�راز 9آزاديخواھان قرار است که درمورد 
ک��ارگ��ران ش��رک��ت ک��ن��ن��ده در جش��ن ج��ھ��ان��ی 

 .روزکارگر اجراء شود
 

اج��را اي��ن ح��ک��م ض��د انس��ان��ی، ح��ک��اي��ت از    
بربريت سرمايه  و تمامی اعوان و انص�ارش 

دارد و نش��ان از وحش��ت و خ��وف��ی اس��ت ک��ه  
بيداری و مبارزه طبقه کارگر در دل سرماي�ه 

ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر . داران و دولتش انداخت�ه اس�ت
ھمان طبقه ای است که توليد کننده اصلی نع�م 
مادی و تنھا مبنای س�ود س�رم�اي�ه در ج�ام�ع�ه 

س��رم��اي��ه داری اس��ت وھ��م��چ��ن��ي��ن ن��ي��روی 
اجتماعی  اساسی  ب�رای واژگ�ون�ی اي�ن ن�ظ�م 

 . خون آشام و وارونه می باشد
 

اما اگرشکنجه، اعدام و ت�ي�رب�اران ھ�زاران    
نفر از ک�ارگ�ران س�وس�ي�ال�ي�س�ت و انس�ان�ھ�ای 
آزاديخواه در دھه شصت،  اعدام جمال چراغ 

،  68ويسی به جرم سخنرانی در اول ماه م�ه  
به گلوله بستن کارگ�ران خ�ات�ون آب�اد ب�ه ج�رم 
خواستن کار،  زبان بري�دن رھ�ب�ر س�ن�دي�ک�ای 
کارگران شرکت واح�د و ب�ه اس�ي�ری گ�رف�ت�ن 

 س��ال��ه اي��ن ک��ارگ��ران، رب��ودن و 2ک��ودک��ان 
شکن�ج�ه دانش�ج�وي�ان چ�پ ، س�وس�ي�ال�ي�س�ت و 
برابريطلب ، زجر دادن مح�م�ود ص�ال�ح�ی  و 
در زندان نگه داشت�ن او ب�ا داش�ت�ن ت�ن�ھ�ا ي�ک 
ک��ل��ي��ه ن��اق��ص و رگ��ھ��ای مس��دود  ب��ه ج��رم 
فراخوان دادن برای مراسم  جشن اول ماه مه 
و دفاع از حقوق ھم�ط�ب�ق�ه ھ�اي�ش، ن�ت�وانس�ت 
جلوی مبارزه ک�ارگ�ران و اقش�ار دي�گ�ر س�ت�م 
دي��ده و خ��واھ��ان زن��دگ��ی انس��ان��ی را ب��گ��ي��رد، 
بطريق اولی اجرای چنين احک�ام وحش�ي�ان�ه و 
قرون وسط�ائ�ی ھ�م ن�م�ی ت�وان�د از پ�ي�ش�روی 
طبقه کارگر در راه وصول به خ�واس�ت�ه ھ�ای 

ک�ارگ�ران اي�ن را . انسانی اش جلوگيری نمايد
ھم در پرونده عمر سرا پا جن�اي�ت ج�م�ھ�وری 
سرمايه خ�واھ�ن�د ن�وش�ت و س�4ح م�ب�ارزه را 

جانيان سرماي�ه ب�دان�ن�د ک�ه . صيقل خواھند داد
ھر دنائتی را مرتکب شوند نمی توانند جل�وی 
مبارزه کارگران و ديگر اقشار زجرکشيده را 

اين مبارزه درواقعيت زندگی روزمره .بگيرند

 .کارگران و زحمتکشان جامعه ريشه دارد
 
ولی طبقه کارگر برای لگام زدن و به عق�ب   

راندن رژيم وحشی سرمايه و دفاع از کرامت 
و شأن انسانی خود و ديگران  اح�ت�ي�اج م�ب�رم 
به اتحاد و متشکل شدن در تش�ک�ل ھ�ای ت�وده 

بدون تشک�ل و م�ب�ارزه . طبقاتی اش دارد -ای
آگاھانه و متحدانه  و جمع آوری نيروی ت�م�ام 
اقشار تحت س�ت�م، ن�م�ی ت�وان�د ج�ل�وی ن�ي�روی 
سازمان يافته سرمايه مقاومت کرده وبا پ�اي�ان 
دادن به عمراين نظم زالوئ�ی، خ�ود وبش�ري�ت 
را ازاين نکبت روز افزون و گسترش ي�اب�ن�ده 

 .نجات دھد
 
ما   بسھم خ�ود در م�ب�ارزه  ب�رای ل�غ�و اي�ن   

احکام ارتجاعی و رھائ�ی ک�ارگ�ران و دي�گ�ر 
زندانيان سياس�ی،  ب�وي�ژه م�ح�م�ود ص�ال�ح�ی،  
منصور اسانلو و دانشجوي�ان در ب�ن�د ش�رک�ت 
نموده و تمامی  تشکل ھای کارگری، ک�م�ي�ت�ه 
ھ��ا، ک��ان��ون��ھ��ای م��داف��ع ح��ق��وق ک��ارگ��ران، 
سازمانھا و احزاب سوسياليست، کمونيست و 

م�داف�ع ح�ق��وق انس�ان را ب�ه ش��رک�ت  در ي��ک  
کارزار جھانی ب�رای رس�ي�دن ب�ه اي�ن اھ�داف  

 .فرا می خوانيم
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 ١٤بقيه در  صفحه 

م@@ن@@ش@@اء س@@ت@@م ج@@ن@@س@@ی و 
 طبقاتی زنان

 
 سحر صبا

 
برای پرداختن به ستم جنسيت�ی و ط�ب�ق�ات�ی ب�ر 
زنان در نظام س�رم�اي�ه داری Rزم اس�ت، ک�ه 
ابتدا ن�گ�اھ�ی ھ�ر چ�ن�د ک�وت�اه ب�ه زم�ي�ن�ه ھ�ای 
ت��اري��خ��ی آن ب��ي��ان��دازي��م، و س��پ��س م��ن��ش��اء و 
عواملی که در بوجود آوردن اين ستمھ�ا ن�ق�ش 

ديدگاھھای متفاوتی در . داشته را بررسی کنيم
م�ذھ�ب�ي�ون ، . رابطه با اين ست�م م�وج�ود اس�ت

. ًستم بر زن را اص4 به رسميت نمی شن�اس�ن�د
نظر گاه ديگری ، که رابطه جنسی و ست�م ب�ر 
زنان را به تفاوت�ھ�ای ب�ي�ول�وژي�ک�ی اح�ال�ه م�ی 

ًديدگاھی ک�ه م�ن�ش�اء اي�ن س�ت�م را ک�ام�4 . کنند
طبقاتی دانسته و رقع اين ستم و چگ�ون�گ�ی آن 

طبقاتی دانسته و رفع اين ستم و چ�گ�ون�گ�ی آن 
را در چھارچوب سيستمی که بر جامع�ه ح�اک�م 

 .است، بررسی ميکند
 

مارکسيستھا م�ال�ک�ي�ت خص�وص�ی را اس�اس و 
م��ال��ک��ي��ت . م��ن��ش��اء س��ت��م ب��ر زن��ان م��ی دان��ن��د

خصوصی که با پيدايشش و تکام�ل�ش در دوره 
ھا و نظامھای مخ�ت�ل�ف ت�اري�خ�ی در گ�ذش�ت�ه و 
حال در ستم و انقياد کشيدن زنان نقش بسزاي�ی 

 .داشته و دارد
 

ًچون در جامعه سرمايه داری کنون�ی، ط�ب�ق�ات 
مختلفی موجود است، بررسی مسلي�ه زن ت�ن�ھ�ا 
ميتواند يک بررسی طبقاتی باش�د و ب�ه م�ن�ش�اء 
طبقات برگردد، يعنی به آن جايی که بنای ست�م 

 .زن امروزی گذاشته شده است
 

منش�اء خ�ان�واده و " انگس در اثر معروف اش 
، نشان ميدھ�د ک�ه "مالکيت خصوصی و دولت 

س�ت�م ب�ر زن در دوره اي�ی ک�ه ط�ب�ق�ات وج��ود 
ن��داش��ت��ه اس��ت ي��ع��ن��ی ش��ک��ار و ج��م��ع آوری 

در . خوراک انجام م�ی گ�رف�ت وج�ود ن�داش�ت
اين جوامع، توليد در رابطه با نيازھا ص�ورت 
می گرفت و چون ابزار توليد بسيار ابتدايی و 

زن�ان . ساده بود، اضافه توليدی وجود ن�داش�ت
 50-40و م��ردان در گ��روھ��ھ��ای ق��ب��ي��ل��ه اي��ی 

نفری زندگی می کردن�د و از اس�ت�ق�4ل ک�ام�ل 
در اين گ�روھ�ھ�ا ي�ا ج�وام�ع ، . برخودار بودند

تصميم گيری ھا در رابطه با مسايل روزمره، 
.  بطور ف�ردی و مس�ت�ق�ل ص�ورت م�ی گ�رف�ت

مواد غذايی بطور يکسان بي�ن اعض�ای ق�ب�ي�ل�ه 
و تنھ�ا ت�ق�س�ي�م ک�اری ک�ه م�وج�ود . تقسيم ميشد

ب��ود، ت��ق��س��ي��م ک��ار ط��ب��ي��ع��ی ب��ر اس��اس مس��اي��ل  
زن��ان ب��ه ک��ار ج��م��ع آوری . ب��ي��ول��وژي��ک��ی ب��ود

خ��وراک ک��ه در آن م��وق��ع از ش��ک��ار اھ��م��ي��ت 
که با ن�ق�ش ت�ول�ي�د  بيشتری داشت می پرداختند

 : مثل زنان ھماھنگی داشت


