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 محمد حسین مهرزاد

یکارگرانومردمزحمتکشایرانباهمه

اقتصادی فشارهای خود پوست و گوشت

برای تکاپو در همه و کنند می حس را

لقمهنانیومستاصلبرایبرآمدنازپس

زندگی های و.هزینه اوضاع این در

زحمتکشان و کارگران عموم احوال

اندوسرکوبوسرنیزهوفقدانناراضی

مبارزات سیاسی انقالبی آلترناتیو یک

واضحاست.پراکندهراکماثرکردهاست

بست بن این از رفت برون برای که

یکیازاین.مراحلمختلفیبایدطیشود

در وسیع و مشترک ای مطالبه مراحل،

اثر منشاء بتواند که است کارگران میان

باشدوتحرکیفراترازمبارزاتپراکنده

بهعبارتیدیگراگرمطالبهی.ایجادنماید

دستمزدسهمیلیونیفراگیرشودوسخنو

موضوعهرکارگریشودخودگامیبرای

است اینمرحله با.برونرفتاز اکنون

مورد در کارگری های تشکل ی بیانیه

خامنه اى در آستانه نوشیدن 

 جام زهر هسته اى
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خامنهاىدرحضورگروهیازنيیيروهياى

بيرای نظامىدرروزیکشنبه،هشتمفوریه

بيليکيهأیاولینبارنهازت یدمذاکراتاتيميی

و کييرد سييخيينييرانييی تييوافييقييات از دفيياع در

هييم شييروطييی و شييرط ميي ييمييول مييطييابييل

تأییدعلنیهمهیآنچهنميایينيدگيان.گذاشت

بيودنيد رژیمدرمذاكراتهستهایپذیرفتيه

توسطخامنهای،گردنگذاشتنبهخيواسيت

وىرا كيه بيود كشورهاىپنجباضافهیي 

خامنهاىبه.تصمیمگیرندهنهایىميدانند

طوررسمیوعلنی،محدودیتدرظرفيیيت

سيازی غينيی ميتيوقيدشيدن غنیسازیو

در اسياسيی بیستدرصد،محدودیيتهيای

و اراک سيينييگييیيين آب نييیييروگيياه فيي ييالييیييت

 .تأسیساتفردوراپذیرفت

تيوافيقيات اىشيدن خامنهایبادومرحيليه

اگرتوافلمیکنند،جزئیات:"مخالفتكرد

وکلیاترادریکجلسهواحدتمامبيکينينيد

بيه"وامضاءبکنند عيليتآنيرا وتيوضيیيح

اليميليليی،یعهده بيیين اميور مشاورشدر

اکبروالیتی،واگذاشتکهاظهارداشيتاز

مذاکراتاسرائیلوفلسطیندرسآميوخيتيه

درباوجوداندکه تيوافيقياتکيليی دهيه دو

خيامينيه.اسلوهنوزهیچپیشرفتینداشتهاند

زهير جيام نيوشيیيدن یيادآوری از ایحتيی

آتيش توسطخمینیهنگامپذیرشقطي ينياميه

رژیيم شيدن تسيليیيم تيا نيکيرد ابيا بسنيیيز

و اسالمیدرمذاکراتاتمیراتوجیهکينيد

تيوافيقياتنيبيایيد درعینحالتاکیدکردکيه

بگونهایباشدکهبهتسيليیيم

ایران در سالی که بر زنان 

 گذشت

 پروانه وزیری

روحيانيی0938دردورهانتخابيات حسين ،

کيه بيفيریيبيد را تمامزورشرازدتاميردم

کيليیيد بيا اگراوودولتشبرسرکاربیيایينيد

هييمييه زنييدگيی دسييتدارد در کييه بيهييشييتيی

ایيران و ناراضیانرادگرگونخواهدکرد

کيه گلستانمیشودوالبته،هرگزازمردمی

خييود زنييدگييی نييیييازهييای تييریيين اولييیييه از

 .محرومند،حرفینزد

سييرمييایييه قييدرتييميينييدان ازابييزارهييای فييریييب

و.است پيایيه بيی هيای آنهابافریبوقول

در تيوميان و دالر خرجکردنمیيليیياردهيا

و دورانانتحاباتی،برایکارکردسرمایيه

اسيتيثيميار شدتبخشیدنبيه
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 !رژیماسالمیبهآمریکاواروپات بیرشود

آیيد ازاظهاراتهردوطردچنینبرميی

ميوضيوع کهزمانبندیرفعتحریمهاتنها

ی نیتنهاامتیيازیکيه.مهمباقیماندهاست

بيه قراراسترژیماسالمیدرمقابلتسلیيم

 .خواستهایپنجباضافهیکبگیرد

و عيرال باظهورآدمکشهایاسالمیدر

سوریه،رژیماسالمیمیپنداشتکهقدرت

افيزایيش اتيميی چانهزنیاشدرميذاکيرات

بهمطلوبیيتخيودودراینباوریافتهاست

رقيیيبآدميکيشيش -داعيش-درجني عيليیيه

داشييت کيياهييشقييیييمييتنييفييت.اتيکيياء ميينييتييهييا

و داد بياد بيه را اسيالميی رژیيم رویاهيای

 .زمانراکامالبهزیاناوبرگرداند

یيک واضحاستکهکشورهایپنجباضافه

و کيرد نيخيواهينيد ليويو تحریمهارایکباره

طير  قيبيول ایجيز چياره اسيالميی رژیم

با.زمانبندیچندسالهلووتحریمهاندارد

تياثيیير هيا تيحيریيم ليويو کاهشقیمتنيفيت،

اسيالميی چندانیدراوضاعاقتصادیرژیم

کيميک.ایجادنخواهدکرد رژیماسالمیاز

گيروه هيا ده حيزب و و اسيد بهبشيار

مرتجعوآدمکشاسالمیدرخارجنخواهيد

انيواعو ی بيودجيه هيم داخيل کاستودر

کهتماميا-اقسامگروههاونهادهایمذهبی

راافزایشدادهاستو-ضدمردمیهستند

غيارتو از درآميد بهسپاهباوجودآنهميه

اخيتيصيا ميی هيم  قاچالبودجهسياالنيه

و.دهد کيارگيران اقيتيصيادی بهبوداوضاع

مردم،دردلیکبحرانعمیلاقتصادیو

دچيار سياخيتياری، بارژیمیغرلدرفساد

بحرانحکومتیومتکیبرسرکيوبخشين

 .تنهادرگرواعتراضومبارزهاست
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میلیون سه ی مطالبه اعالم و دستمزد

اینبیانیهنشانمی.تومانیروبروهستیم

و ها دستگیری تمام وجود با که دهد

تشکل به حمله و کارگران شدن زندانی

 جمهوریاسالمیدر...هایکارگریو

خود هدد به کارگری جنبش سرکوب

اما.نرسیدهواینموضوعبااهمیتیاست

همانند بیانیه این که اینست آن از مهمتر

دیگر مطالبات و ها بیانیه از بسیاری

طور به  که سوسیالیستی و کارگری

نیست شود، می منتشر بیانیه.م مول این

این استبه برخوردار خاصی جایگاه از

دلیلکهتشکلهایکارگریداخلکشوربا

بر دارند که جایگاهی و موق یت هر

مشخ  ای تومان-مطالبه میلیون سه

تاکیدکردهاندوبهایناعتباراین-دستمزد

از یکی که دستمزد ی مسئله بر بیانیه

است کارگر طبقه مطالبات ترین محوری

تا کرده باز را راه و گذاشته انگشت

یا و بست بن از مورد این در مبارزه

موضوعاین.مبارزاتپراکندهخارجشود

کنیم تصور و باشیم خوشباور نیستکه

کارگر ها میلیون بالفاصله و اکنون هم

می خیابان به یا و کرد اعتصابخواهند

است شرایطی سر بر موضوع بلکه آیند،

ای مرحله وارد مبارزاترا میشود که

مطالبهیسهمیلیونتوماناین.جدیدکرد

پتانسیلراداردکهمبارزاتواعتراضات

هر کند، ف ال مورد این در را کارگری

چندش اعاینپراتیکهنوزقابلپیشبینی

است فرصتی شکل هر به اما باشد نمی

 .برایطبقهکارگردرشرایطموجود

مبارزه شدن اکتیو تحقل اولی طریل به

سه دستمزد ی مطالبه حول کارگر طبقه

بیانیه این به مشروط فقط تومانی میلیون

ف الین نیستواینموضوعنهپایانآنچه

کارگریوسوسیالیستهامیتوانستنددر

اینموردانجامدهند،بلکهآغازمبارزهدر

است حوزه ی.این دامنه افزایش برای

اقداماتدیگریضروریاست مبارزات،

در دستمزد صورتبیانیه این غیر در و

 .همینسطحباقیمیماند

وسی ا را موضوع این باید ساکن به ابتدا

تبلیغکنیمتابهگوشطیدهرچهبیشتری

ازکارگرانبرسدواینکارممکننیست

و ها سوسیالیست عموم اینکه مگر

و داخل در کارگری و انقالبی نیروهای

خارجکشورازنهایتپتانسیلشاناستفاده

کنند این. به مشروط موضوع این خود

و ضرورت بر آنها ی همه که است

عظمتپراتیکیکهمیتوانددراینمقطع

بخورد استارت اقل حد یا و بگیرد شکل

ف الینکارگریوسوسیالیست.واقدباشند

طبقه به نزدیک روشنفکران دیگر و

طر  که موضوع این بر باید کارگر

از تومانی میلیون سه دستمزد ی مطالبه

مثابه به شده، شناخته های تشکل طرد

جرقهایاستکهمیتواندجنبشیبهراه

درکاینموضوعکه.بیندازدواقدباشند

جانب از میلیونی سه دستمزد ی مطالبه

تشکلهایکارگریازهربحثتئوریک

گذشته سال کنوندرچند تا سیاسیکه و

تشکل ایجاد مثالدرمورد و داشته وجود

سراسریکارگرانکهبسیاریرابهعکس

لذا و است تر اهمیت با واداشت، ال مل

و ای حاشیه بحث ازهر است ضروری

درخودکهبهپیشرویموضوعلطمهبزند

کنیم اجتناب جریان. فالن چرا اینکه

بهمان یا و نکرده امضا را آن کارگری

جریانآنراامضاکردهدرمقابلعظمت

هر به و هستند ثانویه کامال مسائلی آن،

از بیشتری گرایشات و افراد که میزانی

با ارزشاستو با اینحرکتدفاعکنند

ای پیشرویجنبشاینموضوعاتحاشیه

ترخواهندشدوگرایشکارگریقویتر

پتانسیلیکهدراین.واکتیوخواهدگردید

های بحث با نباید را دارد وجود حرکت

را نیرو تمام و دارکرد ایخدشه حاشیه

این بردن برای ف الیت به م طود باید

کرد کارگر طبقه درون به  .مطالبه

امکاناتاستفاده و ها رسانه از وسیع ی

1از ص ...“ بیانیه دستمزد “دنباله   
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هربیشترزحمتکشانجهان،وقتبیشيتيری

دوليتيش و برایخودمیخرندوروحيانيی

بيه.همازاینقاعدهمستثنینیست نيگياهيی

سیياه"کارنامهی"رویدادهایسالگذشته،

اینرژیمرادرم رضدیدوقضاوتشما

 .قرارمیدهد

درسالیکهگذشت،طبلآماررسمیکهبيه

علتوجودسانسورواختنال،همیشهکمتر

تناعدام0131ازآمارواق یاست،حدود

33شدهاندوت دادکلسنگسارها 811تا

بيوده زنيان آنيان موردبودهاستکهبیشتر

قيوانيیين.اند ریحانهجباریآخرینقيربيانيی

بيوده ایيران اسيالميی ضدبشریجمهوری

قيانيونيش و اسيالم کيه آنيجيایيی از استو

ویيژه بيه بشير کيميال و بم نیکنترلتميام

تيریين زناناست،ازدخالتدرخصوصی

اعيميال از و مسایلانسانهاوروابطشان

شدیدتریناشکالسرکوبهایغیيرانسيانيی

هيا.ووحشیانهنیزابایینخواهندداشت آن

بيرای ابيزاری بي ينيوان اعيدام ازمجيازات

اسيتيفياده ایجادارعابوسرکوبمخياليفيیين

 .میکنند

کييارتييون تيي ييداد  گييذشييت، کييه سييالييی در

رسيیيده تين خوابهایتهرانبهپانزدههزار

از کهبیشترآنانرازنانوکودکانکيميتير

زریين.هیجدهسالهتشکیلمیدهينيد ایينيجيا

خيیيابيانيهيای از خامه،نبشخورشید،یيکيی

زن.تهراناست،ساعتیازدهشباسيت

یيکجي يبيه روی جوانیدرکنارخیيابيان،

چوبینشستهودرکنارشدوکارتنویک

دنيیياسيت، دارایيیاشاز تيميام  گاریکه

دارد پييتييوی.قييرار بييا سييرد زمسييتييانييی در

را مندرسیبهدورشکهبهزحمتسيرميا

مهارمیکندوازلرزشبيدنيشجيليوگيیيری

براشفرقیندارهکيه:اومیگوید.میکند

یييکروز شييوش، یييکروز بيياشييه، کييجييا

جيای یيا و غيار مولوی،یکروزدروازه

وضي يیيت ایين دیگر،دلشنمیخواستتو

باشهولیدیگهناییبرایجنگیدنوتوییر

حرکت این راستای در افراد و ها تشکل

می فراهم را تبلیوات برای الزم ظرفیت

 .کند

این اگرف الینکارگریوسوسیالیستیبه

بلکه یکضرورت مثابه به نه موضوع

کارگری جنبش برای را آن بودن حیاتی

ایجاد نیز الزم های ظرفیت کنند، درک

اقدامات.خواهدشد پسازاینمرحله اما

پسازوس ت.دیگرینیزضروریاست

یدستمزد مطالبه مورد تبلیواتدر یافتن

هر از باید آن، افتادن جا و میلیونی سه

متفاوتو چند هر ف الیتی و عمل ابتکار

برد بهره  رابطه این کوچکدر .ظاهرا

زمان.حاالوقتاتحادعملکارگریاست

کننده کسل های بحث بجای که است آن

بزرگ سن   و بسته درهای پشت

برداشتنبهعالمتنزدن،واردهراتحاد

و کارگری جنبش سطح در مفیدی عمل

حتیجریاناتسیاسیچپورادیکالیکه

شد دارند، اجتماعی  ی واضح.پشتوانه

ف الین استکهنقشاولوت یینکنندهرا

کارگریوکارگرانپیشرودرداخلکشور

امابههرشکلبایدبدانیمکهزمان.دارند

آناستکهدرموردمطالبهیدستمزدسه

پشتدرگذاشت اختالفاترا میلیونیباید

حرکت این پیشبرد برای توان تمام با و

کرد ابتکار.اقدام و ها فکر ی همه اگر

موضوع خدمت در امکانات و ها عمل

مطالبهیدستمزدسهمیلیونیباشد،ممکن

فاز وارد بتواند کارگری جنبش  است

شود مبارزه از که.دیگری است واضح

بایدازاحتماالتصحبتکرد،چراکههمه

کاستی و کارگرض دها طبقه میدانیم

هایزیادیداردوهمهیاینهامیتوانند

تبدیل حرکت جریان در آشیل پاشنه به

مانع.شوند کاستینباید هیچض دو اما

و کارگر طبقه پیشروی برای تالش از

مبارزه عرصه در فرصت از استفاده

طبقاتیگرددواکنونزماناستفادهازیکی

ازفرصتهایتاریخیبرایطبقهکارگر

هرزمانجنبشکارگریپابگیردو.است

برای زمینه گردد، وسیع آن ی دامنه

کارگر طبقه های ض د کردن برطرد

 .نیزبیشترمیشود

طیهفتههایگذشتهتجم اتپرستارانو

از حکایت دستمزد با رابطه در م لمان

طبقه در دستمزد افزایش قوی پتانسیل

بحراناقتصادیکهدرایران.کارگردارد

وجودداردطبقهکارگرراچندبرابرزیر

چه هر را عرصه و داده قرار فقر خط

است کرده تن  کارگران بر .بیشتر

چنان دستخوش ایران اقتصادی ساختار

برای راهی که است نابسامانی و بحران

نظام چوب چار در آن از رفت برون

تمامامکاناتو.سرمایهداریوجودندارد

و اسالمی جمهوری سرکوب سیستم

در تنها سیاسی و اقتصادی های مکانیزم

حفظ همینشرایطرا خدمتایناستکه

کنندکهاینهمعملینیستواقتصادایران

سراشیبیحرکتمیکند در در.همچنان

برون برای کارگری حل راه تنها نتیجه

.رفتازبحرانمیتواندوجودداشتهباشد

باراهحلکارگریکه واضحاستکهما

دردستورکارطبقهکارگروعموممردم

برایپرکردناین اما باشدفاصلهداریم،

دست این از اقداماتی ی-فاصله مبارزه

 .میتواندموثرباشد-واحدبرایدستمزد

بیانیه که خواهیم می اگر نهایت یدر

هایکارگریدربارهیدستمزددرتشکل

حدبیانیهباقینماندومنشاءاثریدرطبقه

وهمهی باالزد را آستینها باید گردد،

گزینههارارویمیزگذاشت،تاازمیان

اجرا به و انتخابکرد را ها بهترین آنها

میلیونتومانی.گذاشت یسه اگرمطالبه

تبدیل کارگر یبخشیازطبقه مطالبه به

گردد،اینبیانیهنقطهیعطفیدرجنبش

کارگریوشروعیدیگرخواهدبودودر

 .غیراینصورتبهحاشیهخواهدرفت
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عيادتکيرده.زندگیشنمونده هيميه.دیگيه

.زندگیشدریکتکهکارتنخالصهمیيشيه

بيیحيرميتيیهيا، بياشيه، اماهرجایيیکيه

اگيه.تمسخرهاوترحمهاهمراهشهسيتينيد

ميی خيوبميتيوجيه پایدرددلشبنشینيیيد،

تيریين تيلي  و بيدتيریين زمسيتيان کيه شویيد

ميا.خاطرهاشاست کيه روزهيایسيردی

تيازه آبميیيشيود کناربخاریگرمی مان

خييوابييهيياسييت، کييارتيين یييخييبيينييدان شييروع

روزهاییکهحتیداشتنیکپتوهمآنهيا

 .رامحافظتنمیکندوازپادرمیآیند

وضيع سيوزان، سيخيتو کيارزار درایين

کودکانخیابانی،اینقربانیانکوچکنظيام

ميراتيب بيه ظالمسرمایهجمهوریاسالميی

 .شکنندهترواسفبارتراست

شيويليی کيارو ایينيهيا حتیاگرکسیازمیان

بيیياورد، بيخيانيه نيانيی داشتهباشدکهليقيميه

ی.بازهموضعبهترازایننیست بهگفيتيه

در تيهيران، مدیرکلپزشکیقانونیاستان

کيار حيیين در سالاخیرآمارمرگوميیير

درصيدی فقطدرتهرانازافيزایيشپينيجياه

بيه.مرگناشیازکارخبرمیدهد هنيوز

یادمانهستکهآتشسوزیدریکپياسياژ

مشيويول درتهرانباعثشدکارگرانیکيه

بيه کاربودندبراینجاتخودازپنجرهها

کيارگيربيا زن دو و شيونيد آویيزان بیيرون

پرتابخودازپنجره،باميرگدليخيراشيی

در.جانباختند شيخي ، طبلگفتههيميیين

 تيهيران، در 031چهارماهنخستامسيال

کيه بيوده موردمرگناشیازحوادثکيار

زن022ازاینمیان دونيفير و ميرد نيفير

در.بودهاند درصيد درکلکشور،چيهيار

در.حینکارجانخودراازدستدادهاند

 کشييور، در721کييل را شييان جييان تيين

کيه انيد ازدسيتداده حوادثناشیازکيار

 .هشتنفرازآنانزنهستند

زناندرتقسیمکاراجتماعیایرانمشاغلی

در و دارنيد پيرزحيميتتير کمدرآمدترو

شيرایيط در ميردشيان هيميتيایيان بيا مقيایسيه

کينينيد .مشابه،دستمزدیکمتردریافيتميی

تينيهيا نيه منافعسرمایهازنابرابریجنيسيی

نیمیازجم یتکارارزانرادردسيتيرس

مي يرضخيطير در داردبلکهآنانهمیيشيه

بيیيکياریهيا بیکاریاندودرصيدميقيدم

اینامربهنوبهیخود،ميوجيب.قراردارند

ميی رقابتوایجاددشمنیباکارگرانمرد

داری سيرميایيه ابيزاریسيتکيه شودوایين

و کيارگيران ميیيان برایایجاداختالددر

فيقير.جلوگیریازاتحادانهابکارمیگیرد

زنييان آمييار کييه سييت عييامييلييی بييیييکيياری و

بياشيد روزافيزونيیداشيتيه .خيیيابيانيیرشيد

یيکزنيدگيی فياقيد اميا انيد زنيده زنانیکه

 .انسانیهستند

بيا نيیيرویکيار تيوليیيد بياز کيه توجهکنیيم

بيدون رایيگيان بيطيور و کارزناندرخانه

بيابيتآن دسيتيميزدی داری سيرميایيه آنکيه

بپردازد،انجاممیگیردوکارخانگی،نسل

پيرورش بيرایسيرميایيه آیندهیکارگررا

دوره.وبازتولیدمیکند  بههمینسبيب،

بيیيشيتيری هایبحرانسرمایهداری،زنيان

کينيد ميی نشيیين سيتيم.رابیکاروخانه ایين

ایيران و مضاعدبرزناندرخاورميیيانيه

سيرميایيه و شيود ميی دیيده بشکلویژهای

بيه دارانمبالغهنگفتیراازبیگاریزنان

زنيينييد مييی  مييبييارزات.جييیييب نييبييایييد امييا

زن ضيد رژیيم سرسختانهزناندربرابير

جمهوریاسالمیایرانبرایبدستآوردن

اوليیين حقولانسانیخود،اززمانبرپایيی

اميروز22روزجهانیزندرسال تابيه

 .رابهفراموشیسپرد

اش اسيالميی جيميهيوری و روحيانيی شایيد
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را آبياد خاطرهآتشسوزیهولينياکشيیين

فراموشکردهباشدکهکودکاندرآنجا،بيه

طي يميه سببکوتاهیدولتومسيئيوليیينيش،

بييا آنييان از بييرخييی و شييدنييد آتييشسييوزی

هينيوز صورتوجانورو آسیيبدیيده،

رنيج درميان و ازنبودامکيانياتپيزشيکيی

تياریي .میبرند در امااینجنایاتبنامآنيان

شييد خييواهييد کييه.ثييبييت کييوچييکييی دخييتييران

کيه  اسيت جرمشان،تحصیلدرميدارسيی

از دیيگير، مينياطيل مانندميدارسبسيیياری

همچينيان.ابتداییترینامکاناتمحروماند

اردبيیيل4کهدوباره، در امسيال، آذرماه

آتيشبيخياری هيای شاهدباالگرفتنش يليه

در.نفتیدیگریبودیم ایندرحالیستکيه

بييا پييرورش آمييوزشو وزیيير ميياه، مييهيير

بيرای کيافيی بیشرمیجارزدکهمااعتبار

ميدارس  از نيفيتيی حذدتمامبخاریهای

بيه.نداریم البتهمنظورایشانمدارسیکيه

وسایللوکسومدرنمجهزاستوکيودکيان

آقازادههادرآنهابهتحصیلمشوولانيد،

 !!!بلهاینستحکومتپابرهنهها.نیست

کيه امسالنیرویانتظامیایراناعالمکرد

اسيیيدپياشيیصيورت ميورد بیشازسیصد

علتاینموارد،کینهونفرتی.گرفتهاست

دارد زنيان از اسيالميی ستکهجميهيوری

ابيتيدای از زنانیحردنشنوونافرمانکه

ضيد قيوانيیين بهقدرتگیریآدمکشان،با

بشریوضدزناشبهمخالفتوميبيارزه

ایيجياد بيرای پرداختهاند،ایناسیدپاشیها

بيرایدسيت رعبووحشتدرمیانآنيان

شيده ریيزی بيرنياميه کشیدنازمطالباتشان

صييورت.بييود بييه اصييفييهييان در آبييان ميياه

و شييد پيياشييیييده اسييیييد دخييتييرجييوان چييهييارده

اوبياشجيميهيوری و اراذل عامالنآنکيه

چينيان نشيدنيد اسالمیبودندهرگزدستگیير

هيرگيز ایهيم زنيجيیيره کهقاتالنقتليهيای

3از ص ..“ ایران در سالی که بر “بقیه   
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زنده باد کوبانی 

 !آزاد شده
 محمد حسین مهرزاد

واشوالحدود محاصره پسازچهارماه

نیمیازشهرکوبانی،مبارزهیقهرمانانه

یمردمکوبانینتیجهدادوفاشیستهای

داعشیبادادنتلفاتیبسیارناچاربهعقب

مسلحشدنکوبانیهایباالی.نشینیشدند

با خود هستی از دفاع برای سال هجده

سنگین های حمله و وخیم شرایط وجود

حماسه و داد نتیجه فاشیستهایاسالمی

خورد رقم انقالبی با.ای جن  چند هر

در هنوز و است نیافته پایان ها داعشی

صدها آزادی برای و کوبانی ی حومه

شکل هر به اما دارد ادامه جن  روستا

است شده منتفی تقریبا شهر سقوط .خطر

ازهماکنونجشندرکوبانیبهراهافتاده

های فاشیست کامل نابودی به امید و

بخشیازساکنان.داعشیبیشترشدهاست

در البته و کرده بازگشت به آغاز شهر

شهریویرانتالشدارندتادوبارهزندگی

 .رابهجریانبیندازند

چندین جا همین تا ها کوبانی ی مبارزه

دستآوردداشتهاستوالبتهنقاطض د

 .هاییدارد

از عبارتند آن آوردهای دست مهمترین

مردم از متشکل محلی شوراهای .ایجاد

کانتونهاییکهسهشهرکوبانی،عفرینو

جزیرهرادرکنترلدارندنهادهاییمنتخب

اینالگویمردمیدرجریان.مردمهستند

آزادشدنشنگالنیزتوسطایزدیهاانجام

شدوبیستوسهنفرراازبینخودبرای

ابکردندکهباواکنشتندخکنترلشهرانت

حکومت.حکومتاقلیمکردستانمواجهشد

بخشی را شنگال که کردستانعرال اقلیم

یتحتحاکمیتخودمیداند ازمحدوده

باایجادکانتونشنگالاحساسخطرکردو

برایآنهاخطونشانکشیدواعتبارآنرا

 .زیرسوالبرد

کوبانی مردم مبارزات دیگر آورد دست

وایجادجبههی مسلحشدنهمهیمردم

درشرایطیکهانواع.مقاومتتودهایبود

ای منطقه مرتجع های گروه و ها دولت

سیاست پیشبرد برای ابزاری به را مردم

هایخودتبدیلکردهاند،کوبانیهاالگوی

قرار کار دستور در را مردمی مقاومت

دادندواینالگوییشدبرایمردمشنگال

ومیتواندالگوییبرایدیگرمردمجن 

نیزباشد درعرالوسوریه کوبانی.زده

هاایزدیهاودیگرانراآموزشدادندو

آنهانشان.مسلحکردندتاازخوددفاعکنند

های دولت قدرت به توان می که دادند

خود منافع از اما نداشت تکیه ای منطقه

شد پیروز و کرد نشان.دفاع ها کوبانی

های قدرت بازی در توان می که دادند

سیاسی استقالل و شریکنبود ای منطقه

 .شناسایینشدند

هيدیيه:"یکیازایندخترانمیگوید ایين

اسيیيد بيه!ایستبهرن سیاه اسيیيد وقيتيی

و شيده پيیياده صورتمپاشیدهشدازماشيیين

شيميشيادهيای بيه همچونکيبيوتيریخيودميو

کييمييکمييی مييردم از و زدم اطييرادمييی

ميی خواستماماآنهانمیدانستندکهچگونه

ميحيل.توانندجلویفاج هرابگیيرنيد حياال

دردنياک و آسیبهادربدنمبهرن سیياه

گاهیحالتهوعداریونمیتوونيیغيذا.اند

سييرا  سييرعييت بييه درد گيياهييی بييخييوری،

ميداواشهسيتيی دنيبيال و اميا!جسمتمیآد

ات دردهاییهستندکهرو ،روانوجسيم

کينيی ميی چيه هير سيوزانيد، ميی راباهم

بيایيد.ب دجزییاززندگيیيتميیيشيه.نمیشه

تمامعمربادردهاتبسازیچونميرهيميی

بویترشیدگیاسیدمدتهادرحافظيه.نیست

اتمیماندواحساستيرسرهيایيتنيميی

مناکنونقادربهنوشتننیستمامابيایيد.کند

را هيایخيفيتيه گفتوحردزدتاوجيدان

کيرد بيودنيم.بیداروآگاه قيربيانيیزن مين

 ."نگذاریددیگریبهاینروزبیافتد.شدم

بسيیياری پسازوقوعاینفاج ه،مردمدر

دسيت ازشهرهابهحرکتهایاعتراضيی

از.زدنييييد هييييا حييييرکييييت ایيييين شييييروع

دسيتيگيیيری خيواهيان کيه شهراصفهانبيود

دوليتفياسيد و جينيایيتشيدنيد عامالنایين

از عييامييالن، دسييتييگييیييری بييجييای روحييانييی

بيه وحشتاوجگیریاعتراضاتمردميی،

نيييفيييراز چييينيييد دسيييتيييگيييیيييری و سيييرکيييوب

بيه را مياجيرا تيا پيرداخيت تظاهرکننيدگيان

بي يد.سکوتوفراموشیبسپيارد روز سيه

حسيابيه ازآن،جالدانداعشیبرایتسویيه

نشييدن آشييکييار بييرای و شييان درونييی ای

حقایل،جانریحانهجباریراعلیرغمهمه

و کوششهایداخلیوبینالمللیگيرفيتينيد

 .اورااعدامکردند

روحانیدرهنگامانتخاباتبهطرفدارانو

دیيگير کيه بيود داده خوشباوراناشقول

زنيان و بيود زندانیدرزندانهانيخيواهيد

داشيت بيا.شرایطبهتریخيواهينيد آریاو
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نيه اعدامهاوسنگسارهاواسیدپاشیهيا،

بيا کياسيتبيليکيه تنهاازجم یتزندانها

و زنيان فشاراقتصادیودستبردبهحقول

مردمزحمتکشبهقولهایشجامهیعمل

 .پوشاند

کييه بييدانييد بييایييد اسييالمييی جييمييهييوری رژیييم

در کشيتيار سيرکيوبهيا، علیرغمتماماین

زندانهاوبیحقوقیزنان،زنانقهيرميان

و دهينيد ميی همچنانبهمبارزهخوداداميه

ميتيحيدا دراینکارزارمبارزاتیمردانهم

کينيارشيان در قيدرت، در علیهاینجانیيان

 .قرارمیگیرند

 

 !به امید پیروزی زنان و همه زحمتکشان 
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 .کسبکرد

یکیدیگرازدستآوردهایجنبشکوبانی

بود جنبش این در زنان ف ال نقش.نقش

در کوبانی جن  در زنان ف ال بسیار

با میانه خاور در که شد انجام شرایطی

و نقش بیشتر چه هر سیاسی اسالم رشد

موق یتزنانبهمخاطرهافتادهوزناناز

محروم خود اولیه حقول از بسیاری

حقوقی.شدند که کردند ثابت کوبانی زنان

مرداندارندوباشرکتف الشان برابربا

باورهای به مهلک ای ضربه جن  در

 .اسالمیسیاسیدرموردزنانزدند

عمومی افکار نظر توانستند ها کوبانی

جلب را حدودیحمایتآنها تا جهانیانو

جن در درارتباطبا وبراینمبنا کنند

عرال و سوریه مشخصا و خاورمیانه

گرفتند را سمپاتی.جانبکوبانیها ایجاد

دولت کلکسیون میان در کوبانی مردم به

به گامی خود ارتجاعی های گروه و ها

 .پیشاست

دارند هم ض فی نقاط ها کوبانی .اما

بررسیهرجنبشیبدونذکرنقاطض د

کوبانیهادرعرصه.آنبیارزشاست

ناسیونالیسم چنگال در هنوز سیاسی ی

اند نکرده گسست آن از و فقدان.هستند

کارگری سیاست و کارگری حزب یک

باعث که آنهاست ض د نقطه بزرگترین

درهالهایازابهام آنهارا میشودآینده
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زنان حماسه آفرین 

 کوبانی
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کردهاهیجدهدرصدازجم یيتبيیيسيتو

یکمیلیونیسوریهراتشکیلمیدهندامابا

وحيقيول ميزایيا هيميه اینحال،هموارهاز

انييد بييوده مييحييروم اجييتييميياعييی و .انسييانييی

شيیي يه کردهایسوریهعمدتاَسنیشاف يی،

تيمياميیعلوی،ایزدیویامسیحی از اندو

 .حقولاولیهشانبیبهرههستند

 سييال بييه8100در کييردسييتييان مييردم ،

و پيیيوسيتينيد اعتراضاتمردمیدرسوریه

درچندشهردراعتراضبهسیياسيتهيای

ميبيارزاتميردمي درحيميایيتاز یدولتو

تييظياهييراتزدنييد فيي ييال.دسيتبيه حضييور

کردهادرایناعتراضات،نشانازبرجستيه

شدنهرچهبیشترنقشکردهادرتحيوالت

داشيت سيوریيه .سیياسيی آنيهيا8108در ،

سيرنيوشيت سياليهيا باالخرهتوانستندپساز

واعييالم گييرفييتييه بييدسييت را خييود ميينيياطييل

شيورایيی قياميیيشيليو، در و موجودیتکننيد

دهينيد .برایادارهمناطلآزادشدهتشيکيیيل

وظيیيفيه داشيتو عضيو اینشورادهنيفير

اداره سيیياسيتکيليیو اشتي يیيیين اصليی

 .مناطلکردستانبود

کييردسييتييان در کيوبييانييیشييهييریکيردنشييیيين

شيميال حيليبدر سوریهاستکهدراستان

بيا.سوریهواقعشدهاست جم یتکيوبيانيی

نيظيرگيرفييتينروسيتياهييایاطيرادبيیيين در

دوليت پانصدتاششصدهزارنفراستکيه

الي يرب"سوریهآنرا ایين.ميیيخيوانيد"عيیين

دارد .شهرتامرزترکیهدوکیلومترفاصله

مينيطيقيه درخاللجن داخلیسوریه،این

داعيشقيرار نيظياميیيان آماجحميالتشيبيه

گرفتکهخودمحصولسیاستهایقدرت

بيود اميپيریياليیيسيم و تيميام.هایخاورمیانيه

نهادهایمردمی.فروببرد ایجاد -هرچند

ها نقش-کانتون تواند می زمانی دیر تا

امور در دخالتمردم و کند ایفا را خود

همراه به خودشانرا سیاسیواجتماعی

سیاست شکل، هر به اما باشد، داشته

اگر و است طبقاتی مبارزه ی عرصه

در نتوانند زحمتکش مردم و کارگران

داری جبهههایمختلددرمقابلسرمایه

خودراسازماندهندامکانضربهپذیری

آنهاافزایشمییابدوهمیشهخطرشکست

 .وجوددارد

امابههرشکلوتاهمینجادرخاورمیانه

ایکهمحلجوالناسالمسیاسیوقدرت

هایجهانیومنطقهایشدهوهزاراننفر

و اند شده آواره نفر ها میلیون و کشته

شقاوتبهاوجخودرسیدهوجانانسانها

ازکمترینارزشبرخورداراستمبارزه

فالنیک به باید را پیروزیکوبانیها و

الگویی را آنها ی روشمبارزه گرفتو

داد قرار منطقه کوبانی.برایمردم مردم

عاملقویبرایشکستفاشیستهای به

ی افسانه و شدند تبدیل شکست"اسالمی

رفت"ناپذیری هوا به و شد .داعشدود

کوبانیهاامیدبهزندگیرادوبارهدردل

 .مردمسوریهوعرالزندهکردند

 !زنده باد جنبش کوبانی 

 !زنده باد مردم کوبانی

 0939بهمن
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ازایندستکهازناهنجاریهيایجيامي يه

 .مابشمارمیآینداشارهکرد

باایمانبهاهمیتنقشزناندرخانوادهکه

اسياسيی شيرط سن بنایجام همیباشد،

ای جيياميي ييه نييیييز و خييانييواده ایييجيياد بييرای

پيیيشيرفيتجيواميع و  آزاد دموکراتیيکو

بيه بشریبهمشارکتزنانواهمیتدادن

اسييت وابسييتييه امييور اداره در .نييقييشآنييهييا

و تيأميیين بيرای ميبيارزاتزنيان ف الیتو

کيراميتانسيانيی از تضمینآزادیودفياع

قيرار ميوقي يیيتيی در شيان خودوفرزنيدان

رانيده بيه اميروزدیيگير زن گرفتهاستکه

شدنبهحاشیهگردننمینهدودرجنبيش

بيرای ایپيیيگيیير ميبيارزه هایآزادیخواه،

عيرصيه هيميه رویاروییباواپسگراییدر

 .هاونیزخشونتوقتلدرجریاناست

اسياسيی و یعيميده وظيیيفيه کيه درحاليی

رهبرانخودمدیریتیدموکراتیک،تضمین

بيایسيتيی آزادیوحقولزنمیباشد،آنيهيا

زنيان بهکلیهم ضالتحلنشدهمربوطبه

جيایيگياه رسیدگیوآنرابرطردنمایندو

بيرجسيتيه ارزشهيایشيان زناندرهيميه

گرددوامکانتثبیتیکزندگیبهدوراز

فيراهيم بيرایشيان را خشونتواستيثيميار

گيردد تيأميیين آنيهيا اسياسيی .آوردوحقول

از برایجاافتادناینموارد،مجموعهای

مينيظيور اصولومبانیمربوطبهزنانبه

دستیابیبهبرابریوپدیدآوردنجام های

دموکراتیکوآزادوزیستمحیطیتدویين

 .گردیدهاست

 

 :اصول اساسی مربوط به زنان

تييفييکييرحيياکييمييیييت-0 بييرعييلييیييه مييبييارزه

یيکاز هير واپسگرایانهدرجام هوظیفيه

مييدیييرمييی خييود رهييبييری نييواحييی اعضييای

 .دموکراتیکاست

هيای-8 برابریزنومرددرهمهحيوزه

 .عمومیوخصوصی

انيتيخيياب-9 و انيتيخييابشيدن حيل از زن

 .کردندرهمهیمشاغلبرخورداراست

مناطلاطرادکوبانیدرخاکسوریه،از

تيروریسيتيی تصيردگيروه مدتهاپيیيشبيه

درآمييده اسييالمييی دولييتخييالفييت داعييشو

داعيشتيوانسيتار8104دراکتبر.بود ،

دیيوار و کينيد حيميليه کيوبيانيی سهجبههبه

طيردشيرقيی از و دفاعیشهررابشکند

شيونيد کيوبيانيی وارد ایين.شهير خيالل در

بيار بيه فيراوانيی انسيانيی جن کهفيجيایيع

و شيدنيد کشيتيه نيفير هيزاران آوردهاسيت،

پينياه بسیاریآوارهوبهکشورهایهمسایيه

آدميکيشيان.بردند بيا نقشزناندرميبيارزه

در و چشيميگيیير و داعشیبسیاربرجستيه

اسيت بيوده سيابيقيه بيی .تاری خياورميیيانيه

زنييان و جييوان دخييتيران تصيياویير انيتييشيار

بييا نيبيرد یتيفيني بيدسيتدر سياليخيورده

داعش،ازسویرسانههایمختليدتيوجيه

اسيت جيليبکيرده خيود ایين.همگانرابه

و زنانازپیروجوانسال بدستگرفيتيه

درکنارمردان،درحالدفاعازشهرخود

بيا.اند رویيارویيی کيوبيانيیدر نقشزنيان

بيروز بشيریداعشيیروز ضيد آدمکشان

بیشازپنجهزارزندر.پررن ترمیشد

نيفير حالنبردبودندکهازاینت دادپانصد

بيرخيی درخطمقدمجبههحضورداشتندو

بيگيفيتيه.ازآنانفرماندهاننظامیبودهاند

 عيفيریين"میساعبدو،م رودبيه "نياریين

زنيان رهبروفرماندهیگانيهيایحيميایيتاز

دوره" هيميچيون نيبيرد مردوزندرجبهه

سيال  انيواع از هایآموزشیدراسيتيفياده

تياکيیيد"سبکوسنگینومساویهسيتينيد و

شيليیيکميیيکينينيد"میکندکه تیریکهزنان

را داعشيیهيا بیشازتیرانيدازیميردان،

کيه بياورنيد ایين بير میترساندچراکهآنيهيا

جيای اگربهدستزنانکردکشتهشوندبه

حضيور!"بهشتبهجهنممیروند دراینجا

زناندرجن بهم نیدفاعازدیننیيسيت

ميقيابيل شيهيرونيدیدر بلکهدفاعازحقول

و سيویداعشيیيان از شيده بربریتتحمیل

زنيان.بياشيدحامیانجهانیشانميی ورود

در کيوبيانيیکيه هيایجيني در بهجبيهيه

ميهيميی خاورمیانهبیسابقهاستسيرفصيل

رادرتاری اینمنطقهبازنمودهوامیدبيه

 را پیروزی بيوجيوددر مينيطيقيه زنيان دل

کيه.آورد ایينيسيتکيه اهمیيتکيوبيانيیدر

بيه داعيش، حيميليه کوبانیدوسالپیشاز

ایجادکانتونهاازطریلشوراییپرداخت

نيميایيد .تاروابطحاکمبرآنراسازماندهيی

گرچهالگویاینمناسباتموردتاییدجهان

آن کيه بيوده سرمایهنیستوبههمیندلیل

تيحيميیيليی و جيني ویيرانيگير هادرمورد

کيردنيد اميا.وحوشاسالمیسکوتاختیيار

ایستادگی،پیروزیودستاوردهایکيوبيانيی

اسيالميی درمقابلسرمایهداریوارتجياع

 .برهیچانسانآزادیخواهیپوشیدهنیست

کيردسيتيان جيزیيره ادارهمشيتيرککيانيتيون

نشيسيتسيال هيفيتيميیين سوریهدربیستو

عيميوميیو8104 خود،ميحيتيوایقيانيون

اصولواحکاممربوطبهزنانراتصویب

وروسایمشترکخودمدیریتیدمکراتیيک

ایين.کانتونجزیرهآنراامضاکيردنيد در

 :جانگاهیاجمالیبهآنمیاندازیم

 

قانون عمومی و اصول و احکام مرربروط "  

 :اصول کلی -به زنان 

مشيکيالت درجام همردساالرما،زنانبيا

روانييی و فييرهينييگيی اجييتيميياعيی، سيیياسييی،

مشيکيالتظيليم، روبروهستندونتیجهاین

بهحاشیهراندن،عقبماندگیومحرومیت

وجودواثراتمنيفيیسينيت.آنهابودهاست

بيرسير اصيليی هاوقوانیناستثمارگرمانع

ای آیينيده تياميیين و راهپیشرفتزنانبوده

چنیين.س ادتمندبرایآنانرامحدودمیکند

قوانینومقرراتمت ددوعواملاسيتيثيميار

بيرای عمیقانشانمیدهدکهمبارزاتزنيان

چينيد رسیدنبهحقولخودادامهدارد،هير

اسارتزنيان.تاکنونبهجایینرسیدهاست

آنيهيا نياکياميی بيه درقیدسننکهننهتينيهيا

سيطيح در واپسيگيرایيی بيه بيليکيه انجامیده

ایينخصيو  در و جام هنیزمنجرشده

یيکهيميسير، اراده بيه میتوانبهجدایيی

ازدواجاجباری،چندهمسریومشيکيالتيی

1از ص ...“ زنان حماسه آفرین “دنباله   
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نمیشناسندوبرایهیچشکلیازخانواده،

بيرابيری تقدسیقائلنیستندوآنراموایربيا

 .کاملباحقولدیگرشهروندانمیدانند

را-دوم اینکهحلتشکالتمختلدزنيان

تي يهيدات بيا درصورتیمجازمیداندکيه

کيه اجتماعیمنافاتنداشتهباشد،درحاليی

بيدون بيایيد آزادیوایجادتشکلهایزنيان

و.هیچقیدوبندیتضمینشدهوآزادبياشيد

یيکاز سوماینکهدرموردخيیيانيتهير

تييفيياوت بييدون مييجييازات اشييد هييمييسييران،

رابيطيه.جنسیتی،درنظرگرفتهخواهدشد

قيانيون و افرادرابطهایسيتخصيوصيی

ميی طيرفيیين و نيدارد حلدخالتدرآنرا

و توانندباتوافلبهرابطهشانادامهدهينيد

هيیيچ.یاازهمجداگردند آنهانبایدمشمول

 .نوعمجازاتیبشوند

آن در کييه سيينييد ایيين دیييگييرکيمييبييودهيای از

حييل ازمسييالييه تييوان مييی نشييده، گيينييجييانييده

و کارخانگیزنان،حلحضانتفيرزنيدان

و آزادانيه ایجادتسهیالتیکهزنانبيتيوانينيد

امييور در خيانيگيی، یکيار دغيدغيه بيدون

اقتصادیواجتماعیف الیتکنينيد،-سیاسی

 .نامبرد

ميردم بااینهمه،اینسندحاصلدستاورد

در کوبانیبهویژهزنانقهرمانیستکيه

اسيتيوار مقابلداعشوعلیهاسالمسیياسيی

ایستادندواینقوانینضداسالمیراتدوین

کردندکهبرابریزنومردرابهرسمیيت

پيیيروزی.میشينياسيد تيردیيدینيیيسيتکيه

کوبانیبرکلمنطقهتاثیراتمثبتگذاشيتيه

درس مينيطيقيه در وقط ابهجنيبيشزنيان

بيرایاحيقيال هایگرانبهاییمیآموزدکه

مطالباتشانمیبایستسرسختانهمبيارزه

بييا هييمييسييویييی بييا حييرکييترا ایيين و کيينيينييد

راسيتيای در زحيميتيکيشو مبارزاتمردم

 .برابریکاملسمتوسودهند
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پابندبودنبهاصلریاستمشترکزن-4

 .ومرددرهمهادارات

سيیيياسييی،-2 سيازمييان تشييکيیييل حييل زنيان

دفياع سيازميان مدنی،اقتصادی،فرهنيگيی،

خيود بيه مشروعودیگرتشکالتميربيوط

رادارامیباشنددرصورتیکهبات هدات

 .اجتماعیمنافاتنداشتهباشد

و-7 هيایزنيان سيازميان حضورنماینيده

حقولبشردرمجمعقانونگزاریبهعنوان

در ویيژه قيوانيیين ناظر،وبههنگاموضيع

طيرد شرایطغیرعادی،بادعوتقبلیاز

 .مجمع

زنيان-1 بيه ميربيوط هنگامتصویبقانون

 .بایدخواستآناندرنظرگرفتهشود

برابریزنومرددرحقولمربوطبيه-2

 .کارومزد

برابریزنومرددرادایشيهيادتاز-3

 .لحاظارزشقانونی

خيالد-01 بير ممنوعیتازدواجدختيران

 .میلشخصیآنان

آن-00 مهریهلوومیشودزیراهيدداز

مشيارکيتدریيکزنيدگيی تملکمیباشد،

 .مشترکجایگزینآنمیگردد

ای-08 شيیيوه بيه ميقيدمياتازدواج تمهید

 متمدنانه

 ممنوعیتچندهمسری-09

درخيواسيتجيدایيی-04 طرفینمیتوانند

خيواسيت بيه نمایندوطاللنمیتواندتينيهيا

 .یکطردصورتگیرد

اميور-02 کيليیيه در ميرد و برابرایزن

 .مربوطبهارث

وهييمييسييرگييیييری-07 مييميينييوعييیييتشييیييربييهييا

 .درمقابلپرداختدیه

ميادی،-01 نيظير نيقيطيه از قتلنياميوسيی

عيميد م نویوقانونیدرچهيارچيوبقيتيل

تحتپیگردوبهموجيبميقيرراتميربيوط

 .بهاینمقولهحقوقی،مجازاتخواهدشد

درموردخیانتهریکازهمسران،-02

نيظير اشدمجازاتبدونتفاوتجنسیتیدر

 .گرفتهخواهدشد

اسيم-03 تجارتکودکانویازنانبههير

وتحتهرعنوانیممنوعاعالمميیگيردد

ميیشيود کيليیيه.وبااشدمجيازاتروبيرو

مواردتجارتدراینزمینهاعمازجينيسيی

 .وبهکارگیریکودکانممنوعاست

زنيان-81 عيليیيه تيبي يیيضبير خشونتو

و ممنوعاست،تب یضجرمتلقیمیشيود

.بهموجبقانونمستوجيبميجيازاتاسيت

ميکيليد دستگاهخودمدیریتیدمکيراتيیيک،

بيه خيود اشيکيال هيميه استتب یضرادر

بيیين از آن، نيوعخشيونيتآميیيز از ویژه

اینکارازراهمکانیزمهایقيانيونيی.ببرد

پيیيشيگيیيریو وخدماتوتأمینحمایيتو

ميی قيربيانيیيانخشيونيتانيجيام مراقبتاز

 ."گیرد

:دراینسندسهنارساییبهچشممیخورد

کيوچيکيتيریين-یکم خيانيواده کيه ازآنجيایيی

و مياليکيیيتخصيوصيی واحداجتماعیدر

بياز را نظامطبقاتیستکهسیستمطبقاتی

نييهيياد کيوچييکيتييریيين یيي ينييی کيينيد مييی تيولييیيد

و اشتيوليیيد وظيیيفيه اسيتکيه بورژوایی

بازتولیدنسلآیندهکارگرانازطریلارایيه

سيرميایييه نيظييام بيه زنيان خيدمياترایييگيان

وجيود تياریي  داریستوتاری ایجادآنبيا

ارگيانيهيای دوليتو و مالکیتخصيوصيی

ميی ميذهيبشيروع ویيژه مربوطبهآنبيه

اسيت، ذیينيفيع شودودرحفظوحمایتآن

لذامارکسیستهانهادخانوادهوتقسیمکيار

مضياعيدبير نابرابرشراکهسبيبسيتيم

و شيده شيان نشيیينيی خيانيه و زنان،انقیياد

بيرسيميیيت کينيد، مردساالریراتقویتميی

7از ص ...“ زنان حماسه آفرین “دنباله   
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کهباکوهیازمشکالتاقتصادیـسیاسی

اسيت وناتوانیازحلآن،دستبهگریبان

و امينيیيتيی وهرنوعاعتراضی،نهيادهيای

کينيد ميی کيابيوس.اطالعاتیاشرانگران

سرنگونی،کلنظاماسالمیرابهلرزهمی

 .اندازد

ازهيم از اسيیيدپياشيی درحالیکهقربانیيان

ميیييزنينييد، فييریياد جييانشيان و پياشيیييدنرو 

فمینیستهایلیبرالمدرسهیفيميیينيیيسيتيی

رژیيم اوبياشيان و ما،هنوزازچمياقيداران

بهتراستمسئوالنمواظيب:"میخواهندکه

اش یميحيتيوم سخنهاییباشندکهنتیيجيه

جيامي يه در ناامنیوخشونتسازمانیافته

 ".است

اینانفراموشمیکنندکهتحقلکوچيکيتيریين

در سيیياسيی و وابتداییترینحقولمدنيی

اسييت رژیييم ایيين نييابييودی مسييتييلييزم .ایييران

خيط رژیمیکههفتاددرصدمردمآنزیر

اسيياسييا کييه چييرا مييیييکيينيينييد، زنييدگييی فييقيير

و نييابييودی گييرو در سييرمييایييه سييودآوری

کسيب سرکوبکوچکترینآزادیهاستو

در سيیياسيی یيا و حقولدموکراتیکمدنی

 .ایننظامرویاییبیشنیست

 اسيتيقيبيال بيه شيرایيطيی در ميا 82امسيال

و نوامبرمیرویمکهزنانمبارزماهيميگيام

و همبستهبامبارزاتزنانقهرمانکوبانی

ميقيابيل در دیگرزنانجهاندریکجبيهيه

و صاحبانزوروسرمایهباقامتیميحيکيم

پيیيروزینيهيایيی تيا ایستادهبهمبارزاتشيان

آميوزنيد ميی ادامهمیدهندوبهزنانلیبرال

در تينيهيا ميرد و زن کهبرابریکاملبین

تيحيقيل داریو سيرميایيه نيظيام گروميحيو

 .سوسیالیسماست

 

 سرنگون باد رژیم اسالمی
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اطالعیهکمیتهاجراییاتحادسوسیالیستی

نوامبر،روز82کارگریبمناسبت

خشونتنسبتبهزنان:مبارزهبرعلیه

 درنظامسرمایهداری

 

خشونت بر زنان امریست 

 سیاسی

 

درشرایطیبهاستقبالروزجيهيانيیامسال

کيه رویيم مبارزهباخشونتعلیهزنانمی

کيميتيرخشونت تينيهيا بهاشکالمختلد،نيه

افيزایيشآنيرا رسيميی آميارهيای نشدهبلکه

یيافيتيه.گزارشکردهاند سيازميان خشونتی

اگرچهخشونتبرزنان.ترازسالهایقبل

نمودهایمتفاوتیدارداماخشونتسازميان

تييوان ميی اقيتيصيادیرا سيیياسيیو یيافيتيه

.برشمردب نواناصلیترینعاملخشونت

سييیيياسييی امييریسييت سييیييسييتييم.خشييونييت در

مردساالر،سرمایهداریونهادهایجهانی

اشبرایحفظنظامخود،مجبوربهاعميال

و.سرکوبوحشیانهاند ميردم خشونتبير

ایسيت یيافيتيه بویژهزنان،خشونتسازمان

کهدرراستایمنافعسرمایهبطورمدامدر

اگير.تمامکشورهاتولیدوبازتولیدمیشيود

چهتنهازنانقربانیاناینخشونتنيیيسيتينيد

تيبي يیيض، وجيود یي ينيی اماروندخشيونيت

 .استثمارونابرابریدرجام ه

سيرنيوشيتو داریکيه درجام هسرمایيه

قيدرتسيیياسيی طيریيل از هيا رفتارانسان

و زور ميیشيود، حاکموقوانینشاعيميال

بيا تيوانيد ميی خشونتیگانهابزاریستکيه

را ایجادرعبووحشتاعتراضاتميردم

 .سرکوبوکنترلکند

نيه امروزهمیشنویمکهدرمصر،ازهير

شيونيد .نفرزن،هشتنفرختنهجنسیميی

خيراب دربنگالدشسقدکارخانهنسياجيی

زیير میشودوهزارانکارگرزنوميرد

ميیشيونيد در.آواردفن زنيان بيه تيجياوز

هند،خریدوفروشزنانتوسطبوکيوحيرام

درکشيورهيای درنیجریه،بیحقوقیزنيان

کيه سيرميایيه اسالمی،ونیزمافیایجهانيی

سيتيد و داد قيبيل از دالر ساالنهمیلیاردهيا

بهجيیيب"روسپیگرها"کارگرانتنفروش

سيتکيه میریزند،همهوهمهازمصایيبيی

مييردان و زنييان بييرای جييهييانييی سييرمييایييه

 .زحمتکشبهارموانآوردهاست

داعشييی داری سييرمييایييه نييیييز ایييران در و

هير اش، سالهاستکهباقوانینارتيجياعيی

را زنيان روزهبسیاریازمردم،بهویيژه

هيیيچ واز بهدستجالدانمرگميیيسيپيارد

زنيدانيهيا، نوعخشونتیازجملهشکنجهدر

قيانيون و پيا دسيتو قيطيع آزارجيوانيان،

فيروگيذار اسيیيدپياشيی ارتجاعیقصيا و

کيوتياهيش بيرعيمير ایيی ليحيظيه تيا نمیکينيد

در.بیافزاید زن پيانيزده بيه خبراسیدپاشی

را ميردم و اصفهان،امنیتشهررامختيل

زنيان.نگرانکرد ایناولینبارنیسيتکيه

طير حيميایيتاز کيثيیيدو قربانیقانيون

ميينييکيير از نيياهييیييان ميي ييرودو بييه آمييران

شيریيد.میشوند ميردم خشونتیعریانکيه

بيه را شيهيرهيا سيایير و تيهيران اصفهيان،

.عرصهمبارزهباجمهوریاسالمیکشانيد

تين جالباینکهدرپیایناعتراضاتچنيد

دسيتيگيیير اسيیيدپياشيی ازمردمم ترضبيه

کيردن پيیيدا شدندوشگفتاکهدستگيیيریو

گروهرق هپیکهدرپشتبامخانهشيان

ویدیویرق ضبطکردند،درظردچنيد

ساعتامکانپذیراستامادستگیریلباس

 !!شخصیهاغیرممکن

ميیيگيویيد :مریمیکیازقربانیاناسیدپاشی

و" رو  درد یييکطييردو زخييميهييا درد

هير.روانمبهیکطرد غروبکهميیيشيه

داده چهبهلحظهیحادثهایکهبرایمرخ

ميقيابيل اتيفيال آن نزدیکمیشوم،دوبياره

درآنلحظهمنوسط.چشممزندهمیشود

تينيم در ليبياسيهيایيم و خیابانفریادمیزدم

 ."پودرشدهبود

مبارزاتزنانایرانعلیهحکومتازآغاز

دارد اداميه رژیيميی.رژیماسالمیتاکينيون
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و اجحاد این حجم دولت، دستور به

می نشان را ضدانسانی .دهدبرخورد

اکثریتکودکانونوجوانانافوانستانیاز

محروم حلتحصیلدرمدرسهودانشگاه

مدرسه به که هم قلیلی ت داد آن و هستند

راهمییابندمشمولرفتاروتنبیهاتقرون

فاشیستیبرخی اولترا وسطاییوبرخورد

ازم لمانقرارمیگیرندکههرانسانیرا

میکند شرمسار و مشمئز کارگر.

حرفه و فنی تحصیل از وافوانستانی یی

کارگرو.کسبمهارتبیشترمحروماست

و خانه زحمتکشافوانستانیازحلخرید

مسافرت از و گواهینامه گرفتن و ماشین

شهرهای از لیستی حاال و است ممنوع

محرومیت و اجحاد این به هم ممنوعه

بدترازهمهانگشتاتهام.اضافهشدهاست

ازسوی قاچالاستکه جنایتو و ُجرم

سویشان به رژیم های رسانه و مراجع

شود می تبلیغ و رفته توجه.نشانه جالب

علی که واست تب یض همه این الرغم

حاکمیت مراجع و نهادها فاشیستی رفتار

طبقۀ از بخش این بر سرمایه اسالمی

کارگر،صداییازبلندگوهایکارگزاران

حل که چرا شود، نمی بلند بشر حقول

مالکیتوحلکسبسوداساسحقولبشر

 .نئولیبرالیسمحاکمبرجهانامروزاست

واضحاستکهتداومحاکمیتوکسبسود

دسته چند ایجاد با سرمایه وبرای گی

تر ساده کارگر طبقۀ آحاد میان تشتت

یکیازعواملایجاد"ملیت"میشودو هم

رژیمجمهوری.گیاسترقابتوپراکنده

اقتصادیفزاینده بحران زمینۀ اسالمیبر

نرخ و فقر گرسنگی، و فالکت اش،

کارگران گردن به را ص ودی بیکاری

افوانستان بهمیی که حالی در اندازد،

عنوانبزرگترینکارفرما،نسلهاستکه

کارگران همین وحشیانۀ استثمار از

بهجیبزده سودهایهنگفتوکالنیرا

 .است

برندتااگربختیارینمودوممکنشدبه

شوند منتقل ثالث اقامت.کشور این اما

می نسل سه یا و دو به دلیل.رسداکثراً

خانواده و کارگران این هایمهاجرت

سر از چه و باشد فقر سر از چه شان،

پناه، جستن و جاری وضع به اعتراض

ییهایشانهابههمطبقهتقریباًهمۀآن

حقولدرایرانوبهبازارکارارزان،بی

می نامتشکل پیوندندو بازار. این در

زحمتکشانافوانستانبربریتوبرده گی،

سخت آوربرای زیان و وترین ترین

قبیلناامن از اند؛ نشانیشده ترینکارها

هایآجرپزی،ها،کورهداریکاردرگاو

وچاه سخت کار شرایط با وغیره، کنی

طوالنیطاقت کار ساعات و هیچ.فرسا

نیست کار درمانیدر بیمۀ و ایمنی .نوع

حد از مراتب به دستمزددستمزدها اقل

تراستوچونمتداولدربازارکارپایین

 عنوان به کارگران بیگانه"این از"اتباع

حل بناًء نیستند برخوردار حقوقی و حل

پس م موال ندارند، بانکی حساب افتتا 

امانت به کارفرما نزد را اندازشان

میگذارندکهغالباًبازپسگرفتنآنمشکل

است غیرممکن گاه اجازۀ.و که چرا

داد ندارندشکایتبه هم را ها ی نی.گاه

آزاد را راهزنان و اند بسته س را که

 .گذاشتهاند

که کشوری در افوانستان متولد کارگر

می و شده برده تاراج به کارش نیروی

می که ن ماتی همه این از سهمش شود،

آفریندچیزینیستجزتحقیروتب یضو

اهانت؛بایدبرایاجازۀکار،برایاقامت،

برایحلترددوبرایثبتنامکودکشدر

بپردازد پول بلکه.مدرسه این تنها نه

برخوردنژادپرستانهوتب یضآمیزنسبت

آن ممنوعیتفروشمایحتیاجبه حد تا ها

زنده روزانۀ و نان،اولیه قبیل از گی

ممنوعیت همچنین و دارو و موادغذایی

پارک در آنها تفریحیورود مراکز و ها

رفتار فاشیستی جمهوری رفتار فاشیستی جمهوری  
اسالمی نسبت به کارگران و اسالمی نسبت به کارگران و 
زحمتکشان افغان مقیم ایران زحمتکشان افغان مقیم ایران 

  !!محکوم استمحکوم است

  

گیوزندهسرمایهدولتجمهوریاسالمی

افوانستانی مهاجر کارگران آمد و رفت

بیشاز استانو درسیزده ایرانرا مقیم

.چهلویکشهرایرانممنوعکردهاست

امارتاسالمیطالبان افتادن بر اززمان

اجرایطر  سرمایه رژیم افوانستان، در

اخراجمهاجرینافوانستانیراتحتعنوان

دردستورگذاشته"بازگشتدادنبهوطن"

زنده و تردد محدودیت طر  درو گی

سیزدهاستانوچهلواندیشهرادامۀاین

است سه.سیاست به نزدیک حالیکه در

میلیونازمردمافوانستاندرایرانبهسر

هزارنفرازاینمردم٠٤٨میبرند،فقط

 دارای زحمتکش و اقامت"آواره "کارت

رژیم دست امر این و باشند می مؤقت

و فشار تحمیل سرکوب، در را اسالمی

رژیم.دیپورتواخراجآنانبازمیگذارد

گیریاسالمیسرمایهدرضمنبرایباج

تأمینمنافعۀدرعرص سیاستخارجیو

منطقهییاشدرافوانستانازآتویاخراج

سال میلیونیاینمهاجرینطیاینسیزده

 .وهمیناکنوننیزسودجستهاست

افوانستان، مردم م اصر دوران تاری 

هاتنازکارگران،گیمیلیونتاری آواره

در افوانستان آزادیخواهان و زحمتکشان

کشورهای در ویژه به و دنیا سراسر

است را.مجاور مهاجرین این اکثریت

تشکیل افوانستان زحمتکشان و کارگران

کولهمی و بازو در کار نیروی که دهند

باریبردوش،ازهیوالیجن وبربریت

کار و امنیت جستجوی در و کرده فرار

می پناه ایران به مدت اقامتکوتاه برای
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آدم کشان اسالمی فاجعه ای 

 !دیگر آفریدند

باردیگردستهیآدمکشاناسالمیفاج ه

ی.آفریدند نامه هفته دفتر به حمله با

شارلیابدودرپاریسباکشتندوازدهنفر

جنایتی دیگر ت دادی کردن زخمی و

اینهفتهنامهیطنز.بزرگرارقمزدند

اما بود، گرفته قرار تهدید مورد بار چند

تمام وجود با که کرد اعالم آن سردبیر

تهدیداتبهکارمانادامهمیدهیموترجیح

بمیرم ایستاده دهم در!می و اروپا در

حدود آن از پس و وسطا قرون دوران

تا گرفت صورت مبارزه قرن شانزده

سانسورواختنالقرونوسطائیدراروپا

بخش.برچیدهشدوآزادیبیانبوجودآمد

و فرانسه در مبارزه این از توجهی قابل

توسططبقهکارگرآنکشورودرجریان

یافت تحقل انقالب مرتج ین.چند حاال

اسالمیچهازنوعجمهوریاسالمیوچه

ی زاده که داعشی و ای القاعده نوع از

قدرتهایمنطقهایویاجهانیهستند،به

آزادیهاودستآوردهایمردمحملهور

اند فاشیست.شده توحش میانه خاور در

نظام و نهایترسیده حد به اسالمی های

اند کرده برقرار داری این.برده حاال و

آزاد و است شده کشیده اروپا به جنایات

اندیشانوروزنامهنگارانراهددگرفته

قرون های گیوتین که همانطور اما اند،

را بیان آزادی جلوی نتوانست وسطائی

نمی تنها نه کشینیز آدم ترورو بگیرد،

بلکه کند متوقد را بیان آزادی تواند

را بیان آزادی برای مبارزه و مقاومت

مابهنوبهوسهمخود.افزایشخواهدداد

به و کنیم می محکوم را جنایت این

 !یقربانیانتسلیتمیگوییمخانواده
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طبقۀکارگرایرانهیچمنف تیدرجداییو

زحمتکشان، و کارگران دیگر از انشقال

مرزها سوی آن در چه و خانه در چه

کارگرانوزحمتکشانافوانستاندر.ندارد

کارگر طبقۀ ناپذیر جدایی بخش ایران،

هم سرنوشت هم و سرشت هم و ایران

هستندطبقه کشور این در شان های .یی

گیوهمگرائیکارگرانفار ازهمبسته

هویت و ت لل کاذب ضامن"ملی"های

درتمامعرصهپیروزیآن هایجدالها

طبقاتیاستبناًءمبارزهبرایکسبحقول

و تب یض نوع هر رفع و انسانی برابر

کارگر مردان و زنان برای ممنوعیت

مبارزۀ از بخشی ایران، در افوانستانی

 .کارگرانایرانبراینانوآزادیاست

 

 !گی کارگرانزنده باد اتحاد و همبسته

 !برقرار باد سوسیالیسم

 

 کمیتۀ اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

 

 ٥٨٠٢دومژانویه
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دنیا دروغ گفتند، تا کنون که هزاران نفر 

به دست خالفت اسالمی کشته شده و 

میلیون ها نفر آواره شده اند، منطفه روی 

آرامش ندیده و بیش از هر زمان باندها و 

دارو دسته های جنایتکار ساخته و 

پرداخته امپریالیست ها و یا کشورهای 

منطقه و جمهوری اسالمی به جنایت، 

غارت، تجاوز، آواره کردن مردم و دیگر 

هر کدام به .  فجایع علیه مردم مشغولند

نوبه خود برای کسب منافع بیشتر در 

منطقه مردم را قربانی اهداف خود می 

کنند و از سوی دیگر خود را ناجی و 

 .مدافع آنها نشان می دهند

در جریان این جنگ های ضد مردمی 

بخشی از مردم که مسلح شده و می 

خواهند از هستی خود دفاع کنند و زیر 

یوغ هیچیک از جریانات مرتجع نمی 

از آن .  روند، راه مستقلی انتخاب کرده اند

جمله مردم کوبانی که اکنون در محاصره 

نیروهای شبه فاشیستی خالفت اسالمی 

قرار دارند، پس از مدت ها نبرد، تعداد 

زیادی از روستاهای آن منطقه توسط 

خالفت اسالمی اشغال شده و هم اکنون به 

دلیل بسته شدن مرزهای ترکیه به روی 

آنها از حد اقل امکانات غذایی و تدارکاتی 

و تسلیحاتی محروم شده اند و دیگر 

نیروهای منطقه نیز که در حال جنگ با 

خالفت اسالمی هستند، هیچ کمکی به آنها 

حلقه محاصره شهر کوبانی .  نمی کنند

تنگتر شده و مدافعان شهر در جنگی نا 

برابر همچنان تحت فشار قرار دارند و هر 

لحظه ممکن است با تسخیر شهر همه آنها 

به هر طریق ممکن باید به .  قتل عام شوند

آنها کمک کرد تا این فاجعه صورت 

افشای سیاست ضد مردمی دولت .  نگیرد

ترکیه و انفعال جریانات ارتجاعی جهانی و 

منطقه ضروری است و پشتیبانی  از مردم 

کوبانی و دیگر مردم جنگ زده منطقه به 

 . هر شکل ممکن حیاتی است

زده  از کوبانی ها و مردم جنگ

 !حمایت کنیم

مردم منطقه خاور میانه و عراق و سوریه 

بیش از هر زمان دیگری به دلیل رقابت 

قدرت ها و جریانات ارتجاعی منطقه مورد 

از حمله آمریکا به .  تهاجم قرار گرفته اند

عراق به بهانه ساخت سالح هسته ای در 

دوران بوش که باعث کشته شدن هزاران 

نفر شد و سپس معلوم شد که آنها به همه 
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مردم جهان و به طور مشخص مردم خاور 

میانه بیش از هر زمانی خواهان نان، 

ما به نوبه ی خود   .صلح و آزادی هستند

جنگ افروزی های منطقه ای دولت ها و 

دارودسته های مرتجع و مشخصا خالفت 

اسالمی را محکوم می کنیم و و خواهان 

حمایت و دفاع از مردم جنگ زده عراق و 

 .سوریه و کوبانی ها هستیم

  

 نان، صلح آزادی

 کمیتهاجراییاتحادسوسیالیستیکارگری
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بهدرجهایکهطبقهکارگر.کارگراست

برای الزم مکانیسمهای و بیاید میدان به

مشارکتزنانکارگروتداومحضورآنان

آورد، وجود به مبارزه میدان در را

مکانیسمهایچفتشدنجنبشحلطلبانه

مثال زنانبرایامنیتوعلیهخشونت،یا

برایبهدستآوردنحلسقطجنین،حل

حضانتوغیرهرافراهمنماید،ابزارهای

به اتحادجنبشزنانباجنبشکارگریرا

درچنانشرایطی،جنبش.وجودمیآورد

اش حقوقی برابری به بخواهد اگر زنان

دستیابد،میبایستباحمایتازخواست

جنبش این در کارگر، طبقه بنیادین های

 .مشارکتودخالتنماید

افزایش مطالبه جنبش حاضر حال در

و است پتانسیلی چنین دارای دستمزد،

میطلبد مشارکتودخالتف الزنانرا

وتامیناینمشارکتوف الیت،وظیفهی

فوریهرف السوسیالیستجنبشزنانو

 .جنبشکارگریاست
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جبهه های مبارزه زنان 

 !در جهانی بی نظم

 

 اطالعیهاتحادسوسیالیستیکارگری

 بمناسبتروزجهانیزن

 

درسالگذشتهجنبشزنانبهطورعامو

جنبشزنانکارگرباالخ ،فرازونشیب

اماعلیرغمفوران.هاییراازسرگذراند

انواع نفوذ تحت هنوز انقالبی، های

رو دنباله و بورژوایی های فمینیسم

ماند باقی ها لیبرال بورژوا .ناراضی

که آن با داری سرمایه اقتصادی بحران

هم ت میل ای درجه به و نکرده فروکش

که شده م لوم دیگر جا همین تا اما یافته

توسط انقالبی آلترناتیو های پتانسیل

ریجهانیبهبیراههکشاندهشدهاسرمایهد

وبهسربرآوردندستجاتارتجاعیونیز

درشتی و ریز ای منطقه های قدرت

محصول خود اینکه درعین که انجامیده

توییرآرایشبلوکبندیهایسرمایهداری

جهانیاندنشانازآندارندکهقدرتهای

نمیزنند امپریالیستیدیگرحردآخررا

ونظمدلخواهآنانبهسادگیوبدونهزینه

هزینههاییکه.هایکالنمیسرنمیشود

بلوکی دیگرنهدروسعیکیازآنانویا

ازآناناستونهتمایلوتوافلمشترکی

ب استو میان در آن مبناربرسر همین

شده ناممکن شان روایی فرمان و .کنترل

ایندستجاتوبلوکهادرهرگوشهایاز

 .جهانبهجانهمدیگرومردمافتادهاند

نصیب آنچه کشاکشها، این ی میانه از

مردموزحمتکشانشدهسهمبزرگتریاز

فجایع جن و گرسنگیو فالکتو فقر،

سهمبزرگیازاین است،وزنانتاریخا

حضوردائمی.مصائبرادریافتمیکنند

وچشمگیرآناندرجبهههایمبارزهعلیه

درسراسرجهانبههمیندلیل اینمظالم

حضورومبارزهزنانکوبانیعلیه.است

بود شان انسانیت از دفاع فقط نه داعش

نشان مبارزه در حضورشان با آنان بلکه

دادندکهشایستهبرخورداریازیکقانون

 .برابریطلبانهبامرداننیزهستند

و هند تا کوبانی و ایران در اکنون،

و زنان آن در که نیجریه از بنگالدش،

توسط وسی ی اب اد در خردسال دختران

و اسارت به و شده دزدیده حرام بوکو

میسوری تا شوند می برده جنسی بردگی

همسران زنانزحمتکشهمراه که آمریکا

خودموردانواعتب یضاتنژادیوکشتار

وقتلبهدستپلیسسفیدواقعمیشوند،

زنان.جبههایسراسریشکلگرفتهاست

هندباموجیازشورشواعتراضاتعلیه

لیهستمعتجاوزوفرودستیزنان،مبارزه

گسترش جهان سراسر به را زنان کشی

ریحانه.دادند که حالی در ایران، در

جباریبهعنوانسمبلدفاعازخودزنان

اسیدپاشی مردم سایر و زنان قربانیشد،

وحشیانهسپاهنهیازمنکرراباتظاهرات

رژیم و دادند پاس  اعتراضاتخیابانی و

کردند نشینی عقب به وادار را .اسالمی

اکثریت که م لمان سراسری اعتصابات

آنانرازنانتشکیلمیدهندنشاندادکه

اگرساختارهاییبرایحمایتازمبارزات

حلطلبانهزنانعلیهخشونت،برایحقول

زنان باشد، داشته وجود وغیره مساوی

در هم توانند می زحمتکش و کارگر

اعتصاباتکارگرینقشداشتهباشندوهم

مبارزه کارگر مردان مردساالری علیه

 .کنند

زنان، کار  های محیط پراکندگی طب ا

ناامنیشولیوکارهایغیرقابلاتکاءو

بهویژهکارخانگیدروسیعترینمقیاس

متشکل ی مبارزه مشکالت و موانع آن،

.زنانکارگروزحمتکشرانشانمیدهد

امادشواریفائلآمدنبراینموانعوجا

زنان جنبش بنیادین  بحث آن، انداختن
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یيکبيحيران داشتیمولیهیچکدامتبدیلبيه

حيکيوميتهيا و نشيد حيکيوميتيی ساختاری

اگير توانستندآنرامهاروسرکوبکينينيد،

انيد نيتيوانسيتيه چههنوزازنظراقيتيصيادی

اکنونبحيران.بهبودهاییرابوجودبیاورند

و دارد اسيالميیوجيود حکومتیدررژیيم

اسيتهير آتشزیرخاکستریستکهممکن

ایيران کيارگيران و جيانيبميردم از موقع

ش لهورشودوکلسیستمرادچارليرزش

کيينييد اسيياسييی تييوييیييیييرات و اسيياسييی .هييای

بسيیيار حيکيوميتيی بيحيران وجيود بنابيرایين

بسیارمهمونقطهمثبتیاسيتبيرایميردم

پييیييشييرفييت بييرای و ایييران کييارگييران و

 .مبارزاتشان

دارد وجيود هيم یيکيی.دوعاملمهمدیگير

مذاکراتاتمیاستودومیکاهيشقيیيميت

شيروع.نفت اتيميی مدتهاستکهميذاکيرات

7.شدهومدامبههموقتمیيدهينيد 9مياه،

مياه1ماه،وآخرینآن تيیير اسيتتيا مياه

.آینده رسيميی -مطابلتمامگزارشاتغیر

بلکهچیزهاییکهنماینيده-نهاخباررسمی

چيیيزهيایيیکيه از هایمجلس،گاهگيداری

تيقيریيبيا اسيالميی شنیدهاندمیگویند،رژیم

تمامیخواستههایکشورهایپنجباضافيه

 :یکراقبولکردهاستبجزچندمورد

ميوشيک-0 رژیماسالمیهنوزدرزمیينيه

هيای قيطي ينياميه از هایقارهپیماکهیکيی

کيوتياه اسيت، آن عيليیيه هيم  سازمانميليل

رسيميا.نیامده کيه وحتیب ضااجازهنداده

فقطدرحاشیه.وارددستورمذاکراتبشود

ایين.جلساتخیلیدربارهآنحردزدهاند

یکیازنکاتمبهماستکهعاقبتآنقابيل

بيرایشيورایامينيیيت پیشبینینیستهيم

پينيج بيرایکشيورهيای هيم و سازمانملل

 .باضافهیکوهمبرایرژیماسالمی

هيا-8 غيربيی.چگونگیپایانیافتنتحریيم

 راسيتآزميایيی 01هاخواهانیکدوره

در و ميرور بيه هيا سالههستندکهتحيریيم

شيونيد رژیيم.پایانایندورهکاماللووميی

اسالمیخواهانیکدورهسهسالهاستو

ازچندسالپیشبحراناقتصادیکه.است

ریيخيتين بيهيم ایو باعثتضادهایمنطقه

از آرایشمنطقهایوکنارکشیدنآمریيکيا

عرالواخیراازافوانستانشد،باعثسير

برآوردنکشورهایمنطقهبرایرقابتبيا

شيده هموتبدیلشدنبهقدرتاولمنيطيقيه

و.اسييت اورانييیييوم سييازی غيينييی بييحييث

تيالشکشيورهيای و سیاستهایاتمیرژیيم

اسيالميی رژیيم پنجباضافهیکبرایمهار

وت یینسهمیاستکهآنهامناسبمیدانينيد

کياهيش.ایراندرمنطقهداشتهباشد اکنيون

بيرای اسيتمسيتيقيیيم ای قیمتنفتحيليقيه

اقيتيصياد سرایتبحراناقتصادیجهانیبه

چيهيارچيوب در قيبيالخيودشرا ایرانکه

تحریمهایاقتصادیبرسرسيیياسيتهيای

اقيتيصيادی.اتمینشانمیداد ی نیبحيران

ميهيار سير بير جهانیبایکحلقهسيیياسيی

کردنرژیماسالمیدرمنطقه،سرریزشد

ازچندماهقبلکاهشقیمتنيفيت.بهایران

درسطحجهان،اقتصادایرانراواردیک

اسييت کييرده عييمييیييل بييطييور.بييحييران االن

ایکيه رشيتيه مستقیمازطریلهمانتينيهيا

وصيل جيهيانيی اقيتيصياد بيه ایيران اقتصاد

تيياثييیييرات دارد اقييتييصييادی بييحييران اسييت،

خودشرادراقتصادایرانوطب ازنيدگيی

ميی ایيران کارگرانوزحمتکشانوميردم

 .گذارد

رویآن بيایيد اینهاموضوعياتيیاسيتکيه

سيیياسيی:تمرکزکرد اقيتيصيادیو اوضاع

بييحييران ای؛ هسييتييه مييذاکييرات و ایييران

و هيا جينيا  حکومتیوشکادهایعظیم

جریاناتوباندهایمختلد؛اوضاعجنبيش

کيه خياورميیيانيه مينيطيقيه کارگری؛اوضاع

.یکیازپرآشوبترینمناطلجهاناسيت

درهمینزمانیکهداریمصحبتمیکينيیيم

یيکآدميکيشيی جریاناتارتجاعیاسالميی

انيد در.عظیمدرمنطقهراهانداخته طيبي يا

تاری نسلماچنینآدمکشیهاییبیسابقه

اول استوتنهاباکشتارهایجن جهانی

مينيجير دراینمنطقه،ی نیکشتارهاییکيه

قيابيل بهفروپاشیامپراطوریعثمانیشيد،

 .مقایسهاست

عياميل سيه آنچهکهبایدرویشتمرکزکرد

بيرميی استتاآنجاییکهبهاوضاععيیينيی

ميوقي يیيت هيم یيکعياميل گرددوهمچنین

جنا چپوسوسیالیستجينيبيشکيارگيری

 .است

از جينياحيی یيا عدهایپیشبینیمیکيردنيد

کيردنيد تيالشميی رژیماسالمیولیبرالها

انيتيخيابروحيانيی کيه بيدهينيد جيليوه چنیين

بياشيد میتواندمنشاپایانبحرانحيکيوميتيی

بوجودآمدوشکافیعيظيیيم22کهازسال

ایين درسیستمرژیماسالمیبوجودآوردو

چينيد.شکادهرروزداردشدیدترميیيشيود

وقتپیشدیدیمکهنطلمطهریدرمجلس

 .بهچهمسایلیمنجرشد

هيای مشيخيصيه از یيکيی بحرانحکومتيی

دل اسيتدر ایيران اصلیاوضاعسیاسيی

ایرا سيابيقيه بحرانیکهشرایطعینیبيی

هير کيارگيریو برایعروججنبيشهيای

بيوجيود ایيران در جنبيشآزادیخيواهيانيه

بحرانحکومتییکنقطهمثبيتبيه.آورده

جينيبيشميردميی هير نفعجنبشکارگریو

بيحيران.علیهرژیماسالمیاسيت چيرا اميا

وقتیبحرانحيکيوميتيی.حکومتیمهماست

راه درکشوریاجام هایایجادمیشيود،

و انيقيالبيی رابرایپیشرفتجينيبيشهيای

برایاینکه.تاثیرگذاریشانفراهممیکند

و کلسیستمراازاتخاذسیاستهایواحد

اتحادبازمیداردوباعثازهمپاشیيدگيی

اگربهکلکشورهایاروپيایيیو.میشود

کشيوریکيه یاآمریکایینگاهکنیمدرتنهيا

اینبحراناقتصادیبامبيارزاتکيارگيران

وتظاهراتوانتخاباتبهبحرانحکوميتيی

هيیيچ بيه هيم منجرشد،یونانبودوهينيوز

فيراهيم را راه ثباتینرسیدهاستوهيميیين

فيردا گيویينيد ميی هيا آوردهکهنظرسنجی

روزیکشنبهکهانتخاباتاست،یکجریان

خيیيليیکيوچيک و سوسیالیستتقریباگمنام

شيد .بزرگترینحزبسیاسییونانخيواهيد

تيظياهيرات اسيپيانيیيا و آميریيکيا درآلمانو
 41بقیه درصفحه 
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 .داردمیافتد

بييرای-8 کييه دیييگييری هييای راه از یييکييی

کيم جبرانکسریبودجهصحبتمیکننيد،

ميی یيارانيه کردنازت دادکسانیاستکيه

وقتیکهروحانیرویکارآمدفکر.گیرند

ميیيان ایدر میکردکهخیلیپایگاهتيوده

خييواسييت مييردم از و کييرده پييیييدا مييردم

کينينيد خيودداری داوطلبانهازگرفتنیارانه

کهشکستبزرگیبرایروحانیوسیسيتيم

هيم.بود سيریيع  طوریکهسروتهاشرا

ت دادخیلیکمیداوطلبانهخواهيان.آوردند

ایين سير نگرفتنیارانههاشدندوبحثبر

وليی81استکه حيذدکينينيد را میليیيون

 .چطوری،م لومنیست

 

سيیيسيتيم.بحثدیگرافزایشمالیاتهياسيت

آنيجيایيی اشتيا دولتیایرانسیستممالیاتی

مييزد و زحييمييتييکييشييان و کييارگييران بييه کييه

سيخيتاسيت سيفيتو بگیرانبرمیگيردد

ولیسیستممالیاتیدرمورددیگرانتقریيبيا

نيدارد.صفر .دولتهیچامکاناتیبرایآن

سیستمماليیياتيی.دورهشاههمهمینطوربود

و کيارگيران ایراندرستشدهبرایاینيکيه

را حقولبگیرانقبلازاینکهدستمزدشيان

هیيچ.بگیرندمالیاتشانراازشانمیگیرند

هيیيچ را کارگروحقولبگیریایناختیار

بيرگيه.وقتپیدانمیکندکهمياليیياتنيدهيد

قيبيال مياليیياتيشرا دهينيد، حقولراکهمی

فقطکسانیکهمالکیتدارندو.برداشتهاند

و باصطال شولآزاددارندوغیرکارگر

مزدبگیرهستند،اینسیستمبرایشانت بيیيه

شدهتابتواننداززیربارمالیاتفرارکنينيد

شيان نيفيع بيه و وآنطورکهفکرمیکننيد

نيدهينيد اصيال یيا در.هستمالیاتبدهندو

یا41اینسیستم،تالشبرایاضافهکردن

درصددرآمدمالیاتی،رژیماسالمیرا21

درگیرباکسانیمیکندکههمیشهپشتیيبيان

سيخيت شانبودهواینبهشدتبيرایشيان

است،مثلسپاه،آستانقدسرضویونهاد

نيهيادهيای هایزیرنظرخامنهایودیگير

ازایننظر،باسیستممالیاتیرژیم.مذهبی

درمجموعرژیماسالمیمیخواهدتحریيم

بييتييوانييد تييا بييرود بييیيين از سييرعييت بييه هييا

هيا م ضالتاقتصادیکهازطریلتحریيم

ایين.داردراحلکند اینمهمترینم يضيل

 .مذاکراتاست

قيدرترسيیيدن درکنارایناوضاع،بابه

مييجييلييس دو هيير در خييواهييان جييمييهييوری

نيیيسيت قانونگذاریآمریکا،قابلپیشبینيی

بيود کهآیانتیجهاینمذاکراتمثبتخواهد

بيه.یانه اسيالميیحياضير رژیيم باایينيکيه

تسلیمشدهوتقریباهرآنچهکشورهایپينيج

وليی کيرده قيبيول را باضافهیکخواستنيد

سير بير االنمباحثهردومجلسآمریيکيا

اوبياميا، بيا مذاکراتاتمیواختالفاتشيان

اسييت کييرده شييکيينيينييده را ایيين.اوضيياع و

ميذاکيرات آیينيده شکنندگیدرروشننبودن

و ایيران یکضربهاساسیزدهبهاقتصياد

ميی بهتصمیموسیاستدولتروحانیکيه

و ميردم بيه اميیيدی خواستبههرقیمتيی،

اقيتيصياد بيهيبيود کارگرانایرانبدهدبرای

بيرای ایرانتامردمدستبهعملمسيتيقيیيم

تيا بهبوداوضاعشاننزنندومنتظرباشينيد

 .اوضاعدرستشود

عدهایمیگيویينيد.واماکاهشقیمتنفت

نيفيت عربستانس ودیباعثکاهشقیيميت

ضيربيه روسيیيه و شدهتابهرژیماسالميی

عدهایمیگویندکهعربستانس يودی.بزند

بيه تيا آورد ميی پيایيیين داردقیمتنفترا

گيذاری421نزدیک میلیارددالرسرميایيه

بيزنيددراستخراجنفت ضيربيه اگير.شيیيل

قیمتپایینبیاید،برداشتواستخراجنيفيت

بسيتييه نيیيسييتو صيرفييه بيه آنطيریيل از

و.میشوند سي يودیرسيميا خودعيربسيتيان

از ميهيميتير علناادعاداردکهبرایشبازار

تيحيت.قیمتنفتاست سي يودی عربسيتيان

نيفيترا هیچشرایطیحاضرنیستتيوليیيد

و بيازار از خيود سيهيم کاهشدهدتامبادا

آن.مشتریهایشراازدستبدهد نيتيیيجيه

برایرژیماسالمیایناستکهاولبودجه

بيه14راباقیيميت دادنيد بشيکيه در دالر

دالرکاهيشدادنيد21مجلسوب داآنراتا

 سير بيحيثبير اسيتو42واکنون دالر

در را رقيميی روشننیستکهمجليسچيه

فيروشنيفيتميی بودجه،بهعنواندرآمد

اسيت .34گذاردبرایسال چرااینمهم

 :بهدودلیل

تاریخادرایران،بخشمهمیازبودجه-0

دسيتيه درچهارچوبف الیتهایعيميرانيی

اسييت شييده مييی خييرج و بييه.بيينييدی دولييت

ميی عنوانیکمشتریبزرگواردبيازار

سيازی، سيد شدهوبرایمثالجادهسيازی،

عيميوميی راهآهن،بیمارستانهاوعيميران

کشور،همیشهدولتمدرندرتاری ایيران

ازاینطریلبهحرکتاقتصادیسيميتو

سومیدادهوجهتگیریهيایاقيتيصيادی

از بيزرگيی ميیيزان  و رات یینمیکيرده

خيودش کيه رشداقتصادیراباسفارشاتيی

بيا.بهبازارمیداده،ت یینمیکردهاسيت

کياهيشقيیيميتنيفيت بيا کسربودجهایکه

بوجودمیاید،کهحتیباقیميتنيفيتبشيکيه

دالرهمکسریبودجهبزرگبيود،14ای

نيميایينيدگيان اتيفيال تقربیااکثریتقریيببيه

از کينينيد تيالشميی سيیيسيتيم مجلسوکيل

بيجيز چيیيزی ایين و بودجهعمرانیبزنينيد

کاهشرشداقتصادیدروغینیکهروحانی

گيفيت.میگفت،نیست روحانیآخرینبار

داشيتينيد4که بيانيکجيهيانيی.درصدرشيد

صدایشدرآمدکهرژیماسالمیدرعيرض

 داشيتيه،2اینمدتچيگيونيه رشيد درصيد

چيهيار بياضيافيه بيه ی نیازمنيهيایچيهيار

و رسیده،بدوناینکهبیکاریکمشدهبياشيد

رشيد حيسکينينيد ایيران ميردم بدوناینکيه

انييد داشييتييه کسييی.اقيتييصييادی ایيينييکييه بييدون

تازهنانهمگرانشدوقیمت.متوجهبشود

خیلیازاقالمکهمردمروزمرهاستفادهمی

شيد گيران بيزرگيتيریين.کنينيد، االن ایين و

کسيی ضربهبهسیستمقولهایدوليتکيه

کارینکندودستبهعملاعتراضینزنيد

بيود نيظير.تااقتصاددرستشيود، ایين از

نيگيه انيتيظيار فيریيبدر و ابزارتبلیوياتيی

دسيتدوليت از کيارگيران و ميردم داشتن
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حيول اتيحياد بيرای پیشنهادیکعددم يیين

هیچکدامازارگانهاوتشيکيیيالتهيای.آن

را کارگریجلوصحنهنیامدهاندتارقيميی

و کينينيد اعالمکنندومخالفانشانراقيانيع

حيول اتيحياد بيه ابهامدارانراتشویلکنند

راه واحييد و بييزرگ جييریييان یييک و آن

میلیونتيوميانطير 8سالپیش.بیاندازند

جيانيیيان شدواالنخودشورایاسالميیو

اشازچیزیباالیسهمیلیونصحبتميی

بيرای.میلیونمیداننيد9خطفقررا.کنند

بييرای چييه کييارگييری، جيينييبييش حييرکييت

در دارد وجييود االن کييه اعييتييراضيياتييی

خودروسازیهاوم لمانوچهسالآینده،

جينيبيش داشتنیکرقمکهازطردف الین

کارگریعرضهشدهباشدکلیدیاستوما

جينيبيشکيارگيری بایدتالشکنیموف ياليیين

یيک ایرانراتشویلکنیمکههرطورشده

یيکسيد و بيدهينيد انيجيام کياریرا چنیين

کيارگيریبيرای ميبيارزه بزرگدرميقيابيل

سيول.اضافهدستمزدرابيردارنيد در بيایيد

ایين بيه ایيران دادنف الینجنبشکارگيری

 .سمتتالشکنیم

ميوقي يیيتيی چيه عيیينيی شيرایيط ایين امادر

چييپو جينييا  و دارنييد پييیييشيرو کيارگييران

دارد ایيران .سوسیالیستجنيبيشکيارگيری

جيينييا  دو دارای ایييران جيينييبييشکييارگييری

 .گرایشچپوگرایشراست:بزرگاست

جينيبيش داریبيه ازطردسیستمسرميایيه

کارگریایرانیاهرکشوردیگریتيقيریيبيا

بييرای امييا شييود، مييی وارد واحييد فشيياری

عييلييیييه سييیييسييتييم فشييارهييای ایيين بييا مييقييابييلييه

نيدارد وجيود در.کارگران،پاسخییکسان

اسيت دسيتيه.عیناینکهتقریبافشاریکسان

درون از کيه ميتيفياوتيی هيای پياسي  بنيدی

وضييع اعييتيراضبييه جينيبييشکيارگييریدر

موجوددادهمیشود،پایهسازندهگرایشات

سياده مياليیياتيی افيزایيشدرآميد اسالمیهم

بيرایحيذد نیستوهمتشخی درآمدهيا

و ازلیستیارانهبگیرهاکهتب اتسیاسی

بنابرایين.اجتماعیبزرگیبرایرژیمدارد

رژیيم بهدلیلوجودهمینسیستممياليیياتيی،

چيطيوری اسالمینمیتواندتشخی بدهيد

میلیونازیارانهبگیرانراحيذدکينيد81

مياليیيات ونهمیتواندبهت دادکسيانيیکيه

.میدهند،آنطورکهمیخواهداضافهکنيد

و کيييارگيييران فيييقيييط اسيييالميييی رژیيييم در

زحمتکشانوحقولبگیرانهمیشهماليیيات

اجيحياد شانراازقبلدادهاندوبیشتریين

خيود دراستفادهازخدماتاجتماعیهمبيه

داده را کسانیشدهکههمیشهمالیياتشيان

اميکيانياتاقيتيصيادیو از اندوکسانیکه

انيد، کيرده اسيتيفياده اجتماعیکشوربیشتير

 .همیشهاززیربارمالیاتفرارکردهاند

خيود در اسيتکيه هيایيی اینها،عيرصيه

کيه کينينيد تيالشميی دولتومجلسدارند

جيبيران را بيودجيه کسير ایين یکجيوری

کيه.کنند انيد تاحاالصحبتیازایننکرده

34ازبودجهسپاهکهدرهمینبودجهسال

یيزدیو.افزایشهمیافتهکمکنند مصيبيا 

تمامارگانهایارتجاعیوجنایتکاریکيه

انيگيل و وجوددارندوجزومفيتخيورهيا

اشيان بيودجيه بيه اجيتيمياعيیهسيتينيد، های

کيم.اضافهشدهاست سير بير بيحيثيی هيیيچ

کيم نيیيسيتیيا کردنازکمکبهبشاراسيد

کردنکمکبهمزدورانرژیمدرعرالیا

حزب لبنانویاحذدبودجهیسیاست

تينيهيا.هایاتمی بيودجيه برایجبرانکسر

بيحيثاسيتو درمورداینسهموضيوع،

اینچیزیبهجزت میلبحراناقتصادیو

و زحيميتيکيشيان و فشاربیشتربهکارگران

دارنيد االن کيه چيیيزی هيميان چپاولحتی

افيزایيش.نیست ایهيم یکبيحيثحياشيیيه

اسيت .قیمتموادسوختیوازجملهبنزین

قبالمیگفتندکهیارانهبهموادسوختيیرا

در سيوخيتيی قيیيميتميواد قطعمیکنندتيا

نيزدیيک  ایرانبهقیمتبازارهایمنيطيقيه

بيهيای.شود اکنونباکياهيشقيیيميتنيفيت،

بيجيز بنزیندرخیلیازکشورهاپائینآمده

هيم ایرانوم نایشنزدیکشدنقیمتهابيه

بيرایرژیيم استمنتهانهاززاویهایکيه

 .درآمدآنچنانیکسبکند

واینبهمامیگویدکهسالآیندهميیرود

اوضيياع زحييمييتييکييشييان و کييارگييران کييه

آمياده اقتصادیبدتریداشتهباشندوزمینه

کيارگيریو جينيبيشيهيای باشدبرایعيروج

دسيتيميزد بيرای و زحمتکشانعلیهگيرانيی

اخيیير.بهتروغیره هيفيتيه درهمیندوسه

کييارگييران بييار اولييیيين بييرای بييودیييم شيياهييد

اتوموبیلسازیهابهحرکتدرآمدندبرای

و اعييتييراضياتوسييیييع  و بيهييتيير دسيتييمييزد

شيهير و سراسریم لماندرچندیناستيان

آنيچيه.راشاهدبودیمبرایاضافهدسيتيميزد

ميیيان یيکوحيدتبيزرگدر کهمیيتيوانيد

زحيميتيکيش و مردمایرانکهاکثراکيارگير

اضيافيه هستند،بوجودبیاوردمبارزهبيرای

دستمزددردلشرایطیاستکهتودههيای

اوضياع بيهيبيود مردمایرانناگزیرندبرای

ميا.مبارزهکنند کيارهيای از بنابراینیکی

عيميليیياتيی ب دازاجالسشورایمرکيزی،

في يليی اوضياع از پيراتيیيکيی نيتيایيج کردن

اسيتکيه آیينيده اقيتيصيادیسيال و سیاسی

کيارهيایيی و ایرانداردبهسمتشمیرود

 .کهبایدبرایشانجامبدهیم

جينييبييش وحييدتدر نيکيياتمييهييم، از یيکييی

اضييافييه بييرای مييبييارزه سيير بيير کييارگييری

تاآنجاییکهبهف الینجنبش.دستمزداست

کارگریدرایرانبرمیگردد،باربزرگی

مياه بيهيمين در االن رویدوشآنهاستو

از نشيده دیيده هستیموهنوزحرکتیعلنيی

بييرای ایيران کيارگيریدر 16بقیه درصفحه طيردفي ياليیين  
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نيميی سيليطينيتطيليبيان از اسيانيليو گرفيتين

بياشينيد از.توانستندداشيتيه خيیيليی بي يالوه،

در شينياسيیيم ميی ف االنریزودرشتیکيه

یيکفضيای و اینماجراشکستخيوردنيد

گيرایيشراسيت بيه خالیازضربهایکيه

گيرایيشچيپهينيوز خوردبوجودآمدولی

کينيد اشيويال را مينياطيل.نتوانستهآنفضيا

بزرگیدرجنبشکارگریازدستگرایش

انيد.راستگرفتهشده اماچپهانتوانسيتيه

از یيکيی آنرااشوالومالخودکنندواین

در کينيفيرانيس، از مسائلماستبرایبي يد

هيایيی حيل سالآینده،برایپیداکردنراه

چيپو جينيا  کهف الینجنبشکارگریو

تيرغيیيب آن بيه را ایيران در سوسیالیستی

 .کنیم

کيه-8 انيد آگياه سولیداریتیسنترکههمه

جنا چپچطورصدبندیبزرگیعيليیيه

هيميه و کيرد ایيجياد آندرجنبشکارگری

یيکيی یيکيی سينيتير طرفدارانسولیيداریيتيی

صيد شکستخوردندوب ضیپیوستندبه

بيحيثکيانيون.مقابيل پيیيشکيه وقيت چينيد

سيراسيری مداف انوماجرایایجادتشيکيل

شيد بوجودآمد،بخشیازآنمباحثعجین

باسولیداریتیسنتروباالخرهبرایجنيبيش

کارگریروشنشدکهاستقاللمالیجنبيش

بيحيثثيمير.کارگریبشدتمهماسيت ایين

تمامتالشهاییکهجنبشکيارگيریو.داد

شيد گيرایيش.جنا چپکردهبودند،پیروز

جيينييبييش سييیيياسييی اسييتييقييالل نييه کييه راسييت

کيه هيميانيطيور داشيتينيد قيبيول را کارگری

خيواهيان جيميهيوری بيا رفيتيه في يال اسانلو

قيبيول مياليیرا اسيتيقيالل عرفی،نهطيبي يا

پيیيروزی و شيدنيد رانيده داشتند،بهحاشیه

جنا چپتثبیتشدبهعنوانپیيروزیکيل

برایاینکهیکیازارکيان.جنبشکارگری

سيرميایيه مهمپیروزیجنبشکارگریعلیه

کييه اسييت اش سييیيياسييی اسييتييقييالل داری،

پيیيش سيال دهيهيا و صيدهيا از بزرگانما

رویآنتاکیدداشتندوشرطپیروزیطبقه

ایيين و افييتيياد اتييفييال ایيين و بييوده کييارگيير

االن موق یتیاستکهگرایشچيپهيميیين

طيریيل.درجنبشکارگریاست ماازاین

گيیير در هيم دوگرایشداریمکههمیشهبيا

سير بير داشيتينيد بودندواختالدوم ضل

 اوضيياع از رفييت بييرون هييای حييل .راه

بيرای داشيتيه هيایيی گرایشراستراهحل

برونرفتازاوضاعکهگرایشچپقبول

و دانسييتييه نييمييی سيياز کييار و نييداشييتييه

گيرایيش.سازشکارانهمیدانستهوغيیيره و

داشيتيه تيا.چپهمراهحلهایخيودشرا

آنجاییکهبهاوضاعاقتصادیف لیبيرميی

عيیينيیرشيدش گردد،گرایشراستزمینه

برایاینکهگرایشراستهمیيشيه.کماست

از و بایدحدیازمطالباترامطر کنيد

آن بييا دولييت و دارهييا سييرمييایييه طييرد

مطالباتموافقتبشودواینگرفتنبخيشيی

ازخواستههایجنبشکارگری،پایهميادی

جيذبراه کيه بشودبرایتودههایکارگر

درشرایطی.حلهایگرایشراستبشوند

کهاالنصحبتمیکنیمازطردسيیيسيتيم

هييیييچ اسييالمييی، رژیييم و داری سييرمييایييه

نیروییکهحاضرباشدباحدیازمطالبات

ایين از آنيهيا کيه گرایشراستتوافلکينيد

حيول را کيارگير هيای تيوده طریلبتوانند

بييودن تييحييقييل قييابييل و بييودن پييذیيير امييکييان

نيدارد وجيود در.مطالباتشانبسیجکنند،

هيیيچ کيه آنيجيا از عیناینکهگرایشچيپ

بيه داری مرزیبرایتاختنعلیهسرميایيه

بيرای ميحيدودیيتيی شينياسيد، رسميیيتنيميی

تيوده.خودشقائلنیست هیچوقتخواستيه

هایکارگربنظرشزیادنیستیاخيواسيتيه

 دسييتييمييزد 211اضييافييه یييا 711درصييد

وقييتچيينييیيين هييیييچ نييیييسييتو زیيياد درصيد

بنابرایندراوضاعفي يليی.موض ینداشته

هرچقدرفاصلهبینآنچهکهاالنکارگران

بشيود، دارندباآنچهکهمیخواهندبیيشيتير

جينيا  و فقطشرایطرابرایسوسیالیستهيا

حيفيظ دغيدغيه هيیيچ چپفراهممیکندکه

را غيیيره و سيرميایيه بيارآوری و سیيسيتيم

بهجزتودهکارگرانوزندگیشيان.ندارند

و وم اشخودوخانوادهوآیندهتيحيصيیيل

فيکير دیيگير بهداشتبچههایشانبهچیز

کيه.نمیکنند ميیگيویيد دارد اینهاهيميه

زمینهعروججنا چپوتاثیرگذاریاش

اسيت فيراهيم .برتودههایمیلیونیکارگير

اسيت اینشرایطعمومیوتحلیلموق یتيی

 .کهمااالنداریم

بيزرگيی منتهاجریاناتچپپیشرویهای

 :دریکسالگذشتهکردند

رهيبييران-0 بيزرگيتيریين یيکيیاز اسيانيليو

ضيربيه  گرایشراست،بهراهیرفتکيه

کيه طيوری گيرایيشراسيتزد بزرگیبه

بيه را او و دیگرنمیتوانندسربلندکنينيد

درحيال.عنوانرهبرف الخوداعالمکنند

گيرایيشراسيتجينيبيشکيارگيری حاضر،

پييرداز نييظييریييه و فيي ييال و رهييبيير ایييران

اعيتينيای ميورد حيتيی کيه سرشناسینيدارد

هيای تيوده سیاستایران،گرایشچپویا

بخشاخودگرایشراستیيک.کارگرباشد

موق یتواننفوذداشتمثلنفوذاسانلودر

بنابرایندریکسالگذشتيه،.شرکتواحد

پيیيوسيتينيشبيه و ایيران از خروجاسيانيليو

و جهانشاهیوپسازآنبهسلطنتطلبهيا

 اسيتيراتيژی-جمهوریخواهانعرفيی کيه

آنهابرایموفقیتدرگروبهقدرترسیدن

اسييت طييلييبييان راسييت-اصييال  گييرایييش

موق یتوف الینشرادرجنيبيشکيارگيری

ازدستدادهاستهمبهدلیلکارهایيیکيه

خودشانکردندکهقدرتدفاعازشنيدارنيد

وهمبهخاطرمقابلهبسیارگستردهوقاطع

جيریيانياتيی گرایشچپوسوسیالیستعلیه

مينيافيع کهمیخواستندجنبيشکيارگيریو

بحثهایراجعبهاسانليو.اشرابفروشند

وقيتيی.راخیلیازرفقادنبالکردهانيد اميا

گيرفيت، پيول اسانلوازسلطينيتطيليبهيا

وارد وسيیي يا احزابوسازمانهایچپهم

خیلیهابهنفعاسانلوميوضيع.ماجراشدند

ویيژه بيه و گرفتند،ازجملهحکمتیستهيا

اسيانيليو از قيد تيميام آنيهيا بخشخانيوادگيی

حزبکمونیستکارگریهم.حمایتکردند

کهدریافتکمکمالیازدولتهيایغيیير

پيول اسالمیرامجازمیدانند،انتقادیبيه

15از ص ...“ ادامه بحران اقتصادی “دنباله   
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روبرونخواهیمبودکهماجرایاتمیایران

ایبياقيی مينيطيقيه حلبشودوهنوزمسائل

بيا.بماند هيميه اینهایکبستهبندیاستو

مينيطيقيه.همقراراستحلبشود قدرتيهيای

تيرکيیيه سي يودیو ایمثلقطر،عربستان

پاهایاصلیرقابتباایرانهستندوعيليیيه

مينيطيقيه دسيت.ایجادیککمربندشی یدر

هيوای بيایيد آميریيکيا و نيیيسيتينيد بردارهيم

 .مداف ینشراهمداشتهباشد

درباره تبدیل شدن ما به یک تشکریرالت   -8

اتحادسوسیالیستیکارگری: سیاسی بزرگ

هيدفيی هیچوقتچنیندیدینداشتهوچنین

قيویشيدن جلویخودشنگذاشته،اگرچه

در کيه هرتشکیالتیبرایفي ياليیيتهيایيی

ماهمیيشيه.دستورداردمهمواساسیاست

و چييپ جيينييا  از بييخييشييی را خييودمييان

و دانسيتيیيم سوسیالیيسيتجينيبيشکيارگيری

همیشهفکرکردیمهروقتآنجنا تقویيت

شيویيم جينيا .بشودماهمتقویيتميی اگير

ميا و چپجنيبيشکيارگيریتيقيویيتبشيود

آنيهيا بيا ميا رابيطيه در نشویمیکاشکاليی

دارد وجيود ميا.وجوددارد،اشکالیدرما

بيیيافيتيد اتيفياقيی چينيیين اگير بهاینواقفیمو

دارد وجيود ميا .اشکالیدرفي ياليیيتهيای

یيکتشيکيیيالت بيه بنابراینمانمیتوانيیيم

بزرگتبدیلشویمبهعنوانیکسازمانو

سيوسيیياليیيسيت چيپو جينيا  مثالاوضياع

عينيوان.جنبشکارگریمناسبنباشد مابه

گيرایيش یکسازمانخودمانرابخشیاز

ميی چپوسوسیالیيسيتجينيبيشکيارگيری

دانیمواتحادسوسیالیستیعمرمفیدسیاسی

جينيبيش قيدرکيه یيابيدهير ميی اشپایانپیدا

خيواهيد ميی کيه حيزبيی کارگریایرانبيه

نييزدیييکبشييود کيينييد، اتييفييال.درسييت ایيين

بيیيافيتيد زودتير داریيم.امیدواریمهرچيه ميا

ایين بيا و بيیيافيتيد تالشمیکنیمایناتيفيال

ميفيیيد عيمير بيه داریيم تالش،درعینحال

یيکسيازميان عينيوان بيه سیاسیخيودميان

موق یکهجنبشکيارگيری!پایانمیدهیم

تشيکيیيل آسيتيانيه در ایرانوجنا چپآن

هنوزبحيثهيایچيگيونيگيی.بوجودآورده

یيک تشکلهایکارگریبهپایاننرسيیيده،

چيپبيوجيود جينيا  پیروزیبزرگبيرای

بياال.آورد از خيواهينيد ميی کيه جریانياتيی

بسيتبيا و بينيد بيا برایجنبشکارگریو

هيایصينيفيی، انيجيمين و شورایاسيالميی

تشکیالتدرستکنندبهحاشیهراندهشيدنيد

وطر شانشکستخوردوجریاناتیکيه

در و م تقدندبایداتکاکردبهتودهکيارگير

درسيت دلمبارزهکارگرتشکیالتاشرا

چيطيوریاز کيه یيادشداد کردوهمانجيا

اميکيان و خودشوتشکیالتاشدفاعکنيد

اگير.پیشرویرابوجودبیاورد،پیروزشيد

از ای عيده طيرد، آن طيردو ایين چه

کينينيد، ميی ميطير  خطوطدیگرنکاتیرا

تيثيبيیيتشيد تيوده.ولیاینماجرا بيه اتيکيا

رني  پير کارگروبسیجتودهکارگر،خيط

وهمیشگیجنا چپوسوسیالیستجنبيش

کارگریبودهکهبهجزاتکابهتودهکارگر

نيتيوانسيتيه و دیيگيرینيخيواسيتيه هیچچيیيز

هيیيچ بيه داشيتيه کيه مطابلآرمانوآماليی

خيودشميتيکيی طيبيقيه نیرویدیگریبجيز

بيا.باشد اینشرایطداردبهمامیگویدکه

از االن هيميیين کيه توجهبهحرکتهيایيی

وطييرد هييا سييازی اتييومييوبييیييل کييارگييران

شيرایيط و اضيافيهم يليميان بيرای ميبيارزه

و چييپ گييرایييش اسييت، فييراهييم دسييتييمييزد

سيوسيیياليیيسيتجينيبيشکيارگيریاميکيانييات

جينيبيشيی زیادیداردبرایتاثیرگذاریبر

اعيتيراضيات بيا کهدرشرایطعینیمواجه

ایيران ميردم بزرگباشد،برایرهاییکل

وبهبوداوضاعزندگیکارگرانوخانيواده

 .چنددهمیلیونیاش

 

********* 
 

بررخررش پرراسررا برره سرر رروا ت و 

 : مسا ل مطرح شده
بير: اختالفات منطقه ای  -0 مذاکراتاتمی

اسيت مينيطيقيه در ایين.سرموق یتایيران

درستکهبحثتحریمهامطر هستاميا

اکنونبطورمشخ آمریکاراسارهيبيری

مذاکراتاتمیراب هدهگرفتهوهيمياهيني 

نيیيسيتو کنندهاروپاکهوسطمینشسيت،

خيارجيه اميور وزیير بيا ظریيدمسيتيقيیيميا

مقاماتاروپاییهيم.آمریکامذاکرهمیکند

آميریيکيا بيدسيت را خودشانعمالرهبيری

.دادندتااینماجرابهیکسرانجامیبرسد

بنابراینتحریمهاموق یمطابلنظررژیم

و حيد آن رژیيم کيه اسالمیلووميیشيود

را انيد بيرایيشقيائيل حدودیکهدرمنطقه

دسيتفيقيط.بپذیرد االن کهپذیرفتينيشهيم

هير.دولتآمریکانیست اینانتخابياتيیکيه

بييه را آميریيکييا گيذاری ميجيلييسقيانييون دو

بياعيث چيه اگير و داد جمهيوریخيواهيان

جينيا "تیپيارتيی"تض یدجریان و شيده

هایمحافظهکارولیبرالجميهيوریخيواه

مييوقي ييیييتدولييت اسيتامييا کييرده قييوی را

آمریکاراض یدکرده،تضي يیيداوبياميا

عيربسيتيان و اسيرائيیيل ی نیتقویتموضع

بيرایتسيليیيم.س ودی واینهاشرایطایران

رژیيم راسختترمیکنددرعیناینکهبيه

اسالمیاحتیاجدارندبرایزدنداعيشدر

ایو.منطقه بنابراینکشمکشهایمنطقه

قيرار مينيطيقيه، حدوحدودقدرترژیمدر

استدردلخودهمینتوافقیکهانجاممی

ظيریيدو.شود،حلشود کيه حتماشنیدید

بيرسير بيحيث آميریيکيا وزیرامورخيارجيه

گيویينيد ميی جزئیاتراکنارگذاشتندوعلنيا

سييیيياسييی یييکتييوافييل بييه راجييع دارنييد کييه

در بيي ييد تييا زنيينييد مييی حييرد عييمييومييی

تيازه تيوافيل، آن آوردن چهارچوببدسيت

رژیماسالمیپذیيرفيتيه.واردجزئیاتشوند

اورانيیيوم کينيد، تي يطيیيل تاسیساتفردورا

دیيگيری81غنیشده ميواد بيه را درصد

درصداورانیومغنی2توییردهدوباالی

زیير.نکند چندوقتپیشصالحیگفتکيه

9.2درصدزدهاندوصحبتاز2توافل

پذیرفتهاندتاسیساتاراک.درصدمیکنند

آنيرا پيیيشيرفيت و راتوییرکاربریبيدهينيد

شيرایيط.متوقدکننيد ایين بيا ميا بينيابيرایين
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في ياليیين گيرفيتين توانندبگویندمخالدپيول

شاخيه.کارگریازسولیداریتیسنترهستند

ميی کيه هاییازآنهادرعرال،همانطور

هيميکياری سينيتير دانیددارندباسولیداریتی

شيرکيت آنيهيا میکنندودرکنفرانسهيای

یيک.میکنند بيا آمریکاحکومتصدامرا

وابسيتيه حملهنظامیانداختهوهمهميراکيز

بهآنمثلسولیداریتیسنتردرعرالف يال

و.انييد چييپ جييينييا  ایييران در ميينييتييهيييا

یيکميخياليفيت بيه و سوسیالیستجلوافتاد

بنیادیدرجنبشکارگریعلیهسولیداریتيی

کيميونيیيسيت.سنترشکلداد بيه ف الینیکيه

ایين کارگریهاگوشهچشمیدارند،االندر

تيوانينيد نيميی و تقابلطبقاتیآچمزشدهانيد

مياليی مبارزجبههیدفاعازخوداتيکيایيی

استقاللسیاسیطبقه.جنبشکارگریباشند

کارگریکامرخدشهناپذیردرسوسیالیسم

استوازارکانمهمپیروزیطبقهکارگير

ميخياليد.است هیچسوسیالیستینمیتوانيد

هيميه استقاللسیاسیجينيبيشکيارگيریاز

احيزاب و احزابداراوصياحيبصينيایيع

سيیياسيی اسيتيقيالل طبقاتدیگرباشدوایين

نمیتواندم ناداشتهباشدمگراینکهمتکی

نيظير ایين از و باشدبهیکاستقاللماليی

و داخيل در متکیباشدبهطبقهخودشهم

دیييگيير کشييورهييای در کييارگيير طييبييقييه .هييم

پيائيیين، از باالخرهبافشارجنبشکارگری

عناصرمتمایلبهاینهاناچارمیشوندبیين

را یيکيی منف تحزبومنف تطبقهاشان

ميی.انتخابکنند نشيان تاری طبقهکارگير

ایين سير دهدکهف الینجنبشکارگریبير

دوراهیقرارمیگیرندکهمينيفي يتطيبيقيه

را .اشانراحفظکنندیامنف تحزبشان

عضييو کييه کييارگييری جيينييبييش فيي ييالييیيين آن

در دائيم بيطيور سازمانهاواحزابهسيتينيد

مي يرضایين در انيد اشيان تماسباطبيقيه

را اشيان قضاوتهستندکهمنفي يتطيبيقيه

را اگير.حفظمیکنندیامنيفي يتحيزبشيان

جنا چپوسوسیالیستدرمحلقيدرتيمينيد

را اشيان باشنددراینکهآنهامنف تطيبيقيه

داشيتيه انتخابکنند،نقشمهمیمیتيوانينيد

حزبقراربگیرند،مابهموفقیتخيودميان

تصيميیيم.رسیدهایم اتحادسوسیالیستیتيابيع

اتيحياد آنحزبوتشکیالتاشنسيبيتبيه

في ياليیيتاتيحياد.سوسیالیستیاست اگرچيه

خيود از بيخيشيی سوسیالیستیوف ياليیينيش،

آنحيزبهسيتينيد فيکير.پروسهتشکیل ميا

نمیکنیمکهبزرگشدناتحادسوسیالیستی

اميا.بهمرورماراتبدیلبهحزبمیکينيد

داشيتين بياعيث تقویتاتحادسيوسيیياليیيسيتيی

خيوب نشریهقویوتاثیرگذاروتلویزیون

ميی گيذار تياثيیير بابرنامههایمينياسيبو

بيه کينيد کيميکميی زاویيه ایين از شودو

ف الیتمابهعنوانبخشیازجنا چيپو

ایين از و جينيبيشکيارگيری سوسیياليیيسيت

 .طریلبهایجادحزبکمکمیکند

ایين: مشخصات حزبی که ایجاد میشود-3

حزبنمیتواندحزبیباشددرحالسيرود

اميا خواندندرجادهپیروزیقریبالوقوع

طيبيقيه طبقهایکهبهآنمتکیاستی ينيی

وض يیيت.کارگربااوضاعدربوداغون

ایندوبایدباهمیکخواناییداشتهبياشيد،

از جيدا پيدیيده دو بایدازجنسهمباشندو

بایدحزبیدرستشودازجينيس.همنباشند

در دخيیيل جنبشکارگریوازهمانابيتيدا

سيرنيوشيت در دخيیيل سرنوشتکارگيران،

و دسيتيميزد و نيان بيرای مبارزهروزشان

بيرای دخیلدرسرنوشتمبارزهآتیاشان

جينيبيش.رهایی در دخيیيل بایدحزبیباشيد

جيينييبييش خييود فيي ييالييیيين تييوسييط و کييارگييری

اتيحيادشيان و بسيیيج طيریيل کارگریواز

ایيجياد طيبيقياتيی حولیکاستراتژیم يیين

 کنیماالنماتالشمی.شود

ميتيقياعيد برایجنبشاضافهدستمزد،برای

کردنف الینجنبشکارگریوتشویيقيشيان

بهنتیجهرسیدن.برایاتحاددراینمبارزه

اینتالشمیتواندماراوجينيبيشکيارگيری

بيیياورد بيیيرون في يليی اوضياع .راازایين

تالشبرایایجاداتحادوانسجامحولیيک

بيرای طيبيقياتيی مي يیين سيیياسيی استراتيژی

یييک ایييجيياد بيياعييث کييارگيير طييبييقييه رهييایييی

بيا شيود جریانیدرجينيبيشکيارگيریميی

کارکردف الیتحزبیبدوناینکههنوزنيام

چيطيوری.حزبداشتهباشد تدارکایينيکيه

دیيگير خيودشبيگيذارد روی نامحزبهم

عيکيس بير نيیيسيتتيا دشيواری کارخیليی

درستکردنحزبیکهاینمشيخيصياترا

ميیخيواهيد تشيکيیيل پيساز نداردوتيازه

تيالش.سرا کارگرانبرود هيميه بنابراین

هایمابرایاتحاددرجنبشکيارگيریدر

کيه خدمتمستقیمراهیاستبرایحيزبيی

جينيبيشکيارگيری در بياشيد .ازابتدادخیل

ایين در ميا في ياليیيت نقطهض دهاییدر

کياميال شيد، ميطير  رفيقيا مسیرکهتيوسيط

 .درستاستوبایدآنهارارفعکرد

نيفيوذ: درباره گرایشات جنبش کارگرری-4

وقدرتگرایشراستتابعشرایطسیاسی،

هسيتو یيککشيور اقتصادیواجتماعی

بيوجيود را آنيهيا زمینههایمادیاستکيه

سيوسيیياليیيسيت.میآورد چيپو جينيا  نه

مسئيليه.دستسازاستونهگرایشراست

جيينييبييش در گييرایييش کييدام کييه اسييت ایيين

کينيد ميی پيیيدا دو.کارگریدستبياال ایين

رفيتينيی بيیين گرایشدرجنبشکارگریاز

ميميکين.نیستند ، درجدالهایسیاسیآیينيده

احييزاب از گييرایييشراسييت فيي ييالييیيين اسييت

سیاسیکهاینگرایشرانمایندگیمیکننيد

در.جداشوندوبهگرایشچپبهپيیيونيدنيد

هيميیين تحوالتوتالقیهایسیاسیميهيم،

اتفالممکناستبرایف الینگرایشچيپ

بيه جيا یي ينيی جيایيیهيایيیهمرویدهيد،

سيه.صورتبگیرد هير بهعنواننيميونيه،

شاخهحزبکمونیستکارگریپولگرفتين

.ازدولتهایغیراسالمیرامجازمیدانند

 پييليينييوم حييزب01قييرار مييرکييزی کييمييیييتييه

 در کيارگيری تصيویيب0333کمونیيسيت

غيیير دوليتيهيای از گيرفيتين پيول کيه کرده

قيرار،.اسالمیمجازاست هيميیين بهدلیيل

بيرای هيا ایين بيه ف الینکارگریميتيميایيل

قياطيع دفياع و مخالفتباسولیداریتیسنتر

بييا کييارگييری جيينييبييش مييالييی اسييتييقييالل از

نيميی م ضلیجدیروبروهستندوقاط انه
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هيا سرایتکندبهبخشهایینظیرکيارگياه

اسيت دشيوار بسيیيار .کهمتشکلشدنآنهيا

در کارگرانکارگاههاهیچوقتچیزیرا

و بيخيشهيا شياميل مبارزهنگرفتندکهب د

مراکزصن تیهمبشودودرستبرعکس

اسييت چيياپ.بييوده بييخييش کييارگييران مييثييال

بيوده هموارهبخشپیشروجنبشکيارگيری

ازصيني يتيیشيدن.انددرتهيران بي يد اميا

ایران،اتکایآنهابهچاپخانههيایافسيت

 82و کيارگير هيزار چينيد کيه شيهيریيور

.داشتند،بودیاکارگراناطالعاتوکیهيان

اسيتيراتيژی جنبشکارگرینبایدسیاسيتو

ميحيافيظيه خودرابررویبخشهایف يال

ایين.کارجنبشکارگریبناکند ميهيم البتيه

استکهاینهامدافعسیاستهایمحافظيه

امين کارانهنیستندبلکهبهدلیلموق یيتنيا

شيويل دسيتدادن از اقتصادیکهدارندو

برایشانفاج هبزرگتریاستمحافظه

اتيکيا.کاریمیکنند جنبشکيارگيریبيایيد

کندبربخشهایپیشروجنبشکارگيریو

در شيان ميوجيودیيترشيتيه بخشهاییکه

و خطرنیستمثلگازونفتوپتروشیمی

غيیيره و هيا سيازی .صنایعفلزواتومبیيل

قيدرت و بایدسیاستهایخودرابرتوان

کيرد بينيا بيخيشهيای.اینبخيشهيا روی

جنبشکارگریکهموق یتاقتيصيادیشيان

و.درخطرنیست اینهاوقتیجلوبیافتينيد

جينيبيش تيحيرکدر ميحيور کينينيد، مبارزه

بياعيث آنيهيا کارگریمیشوندوپيیيروزی

جينيبيش ميتيشيکيل میشودبخشهایغيیير

 .کارگریهمچیزیعایدشانبشود

 

 8102ژانویه84

از.باشند شيدن بنابراینجابهجاییوکينيده

جينيبيشکيارگيری گيرایشياتدر احزابو

کيه امریعمومیوم مولاستهنيگياميی

یيکگيرایيشبيا تقابلمنف تیکحزبو

و شيود آشيکيار منيفي يتجينيبيشکيارگيری

قيرار دوراهيی سير بير ف الینکارگریرا

 .دهد

بيرای: بحث اضرافره دسرترمرزد-2 ميبيارزه

یيک افزایشدستمزداینزمینهراداردکيه

و حرکتدرجنبشکارگریبوجودبیاورد

ميی رهبرانشکهدرمحیطکارقدرتپیيدا

کنندوکارگرانرابسیجمیکنند،مجابو

ميی مينيع یيا تشویلمیکنندبرایحرکتيی

کنندازرفتنبهسمتدیگری،اینرهبران

بسيازد و بيیياورد حيزب.رابهجلوصحنه

رهيبيری شياليوده ایين بير جنبشکيارگيری

نمیتوانف ياليیين.کارگریساختهمیشود

جنبشکارگریرادریکسالنیجمعکيرد

ایين ایينيکيه از قيبيل وحيزبدرسيتکيرد

یييکمييبييارزه دل در گييفييتييم کييه درآمييیييزی

انيقيالب.بوجودآمدهباشيد از21در بي يد

راه هيا کيارخيانيه در مدتیجنبششورایی

ایين و افتادکهتحتتاثیرهیچحزبینيبيود

ده چينيدیين درونيی سياز حاصلسوختو

کيه بيود جينيبيشکيارگيری سالهبینف الین

جنيبيشميا.آموزشدیدهبودندازنسلقبلی

تکانهاییخوردونزدیک0929ازسال

و بهدهسالپیشرفتزیادیکردوف ياليیين

رهبرانکارگریبسیاریرابهجلوصحنه

جينيبيش.راندولیکافینیسيت بيه نيیياز ميا

تيا هایتودهایکيارگيریبيیيشيتيریداریيم

تيا بيیياورد صيحينيه بيه ف الینکارگيریرا

 .بتوانندحزبدرستکنند

هيای بيحيثحيقيول دسيتيميزد بحثاضيافيه

اسيت ميطير  طيبيقيه.م وقهوبیکاریهيم

و هيایزیيادیدارد کارگرایرانخواستيه

امااضافهدستمزدخواستهمگانیومتحيد

ميقياميات.کنندهجنبشکارگریاسيت حيتيی

اضيافيه بيه راجيع دارنيد هيم رژیماسالمی

در.دستمزدصحبتمیکنند مياه اینهاسيه

ميا.سالاضافهدستمزدرامطر میکننيد

چينيد هير سيال، بایدتالشکنیمتادرپایيان

پارسالموفلنبودیم،مسئلهاضافهدستميزد

دائيميیدر مشيويليه کمرن نشودوب نوان

بيرایيشميبيارزه و ذهنتودهکارگربيميانيد

 .کند

بيیيکيياری خيواسييتميطير  دو دربياره اميا

از.حقوقهایم وقه بيخيشيی شيود گفتهمی

عيقيب حيقيولهيایشيان کارگرانبااینکه

اضيافيه و ميیرونيد کيار افتادهاسيتسير

کيه هسيتينيد دستمزدهمنمیخواهندوقانيع

انيد کيرده کيه را کياری ایيام همانحيقيول

نشيانيگير.دریافيتکينينيد ميوضيوع دو ایين

اسيت .محافظهکاریدرجينيبيشکيارگيری

داشيتيه جنبشکارگریایرانکمترفرصيت

سيازميان.تشکلهایخودشراداشتهباشد

کينينيد هایکارگریکهدرجلسهایگفتگو

و کينينيد تي يیيیين را وخيواسيتهيایشيان

مييذاکييره بييرای دعييوتکيينيينييد را کييارفييرمييا

دربارهآنهاوکارفرمااگرقبولنکردوارد

را.اعتصابشوند مااینمکانیسمميبيارزه

دردورهجدیدجنبشکيارگيری،.نداشتهایم

ایين0924کارگرانشرکتواحددرسال

کارراکردند،ی نیخواستهشانراعيلينيی

اعيالم اعيتيصيابرا روز و مطر کردند

اینیکیازنقاطدرخشانمبيارزات.کردند

جينيبيشکيارگيری.کارگریدهههشتادبيود

دارد خيودشرا ایرانساختارومکانيیيسيم

جينيبيش.برایپیشبردخواستههایش تاریي 

کارگریایرانتاری جلوافتادنبخشهای

پیشروجنبشکارگریاسيتبيرایگيرفيتين

هيا یکسریخواستههاتاب دآنخواستيه
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ازهمین.اکثریتبشودودولتتشکیلدهد

بيه االنخطونشانهایميوسيسياتمياليی

ایيين اگيير کييه شييده شييروع یييونييان مييردم

شيرایيط رادیکالهابهقدرتبرسندوزیير

پرداختقرضهایشانبزنند،چطورکيل

خيورد ميی در.سیستمیوروضيربيه ایينيهيا

بيه چينيانيچيه صددهستندکهمردمیونانرا

کينينيد .سوسیالیستهارایدادند،مجيازات

در کيه جيریيانيی تيریين رادیيکيال پیروزی

انتخاباتیونانشرکتداردممکناستکل

ميجيددا را یيورو اروپاوکشورهایحيوزه

االن.دچاربحرانکند ایناتفاقیاسيتکيه

اسيت وقيوع اوضياع.دراروپادرحال از

ایيد تشيدیيد.روسیهخودتانمطليع دليیيل بيه

بييحييران هينييگييام اميپييریيياليیييسييتيهييا تضيادهييای

بييا آمييریييکييا و اروپييایغييربييی اقييتييصييادی،

یيکجيدال وارد اوکيرایين سير روسیهبير

کياهيش.شدند و کيردنيد تيحيریيم روسیهرا

آسيتيانيه بيه را  قیمتنفت،اقتصادروسیيه

آنچهکههنوزاقتيصياد.ورشکستگیکشانده

نيگيه روسیهراباهمینوضعلرزانسرپيا

في يال کيه داشته،ذخیرهبزرگارزیاست

قيابيل.دارند آورنيد ميی دوام کيی اینکهتيا

 .پیشبینینیست

پيایيان بيه بيحيران شواهدنشانمیدهداین

ایين و نيدارد نرسیدهواحتمالفروکشهيم

برایماب نوانسوسیالیستهایکنيتيیيجيه

هنوزفرصت.داردکهفرصتهنوزهست

بيرای هست،زیرازمینهعینیآمادههسيت

و ميبيارزاتشيان سازماندهیکارگيران،

بيه ميا نيظير از دستیابیبهمطالباتیکيه

 .نفعاکثریتمردمایراناست

ازآنجاکهاقتصادایراندراقتصادجهيانيی

وقيتبيحيران ادغامنبوده،بجزنيفيتهيیيچ

در مسيتيقيیيميا اقتصادیجهان،تياثيیيرشرا

نييگييذاشييتييه ایييران اقييتييصيياد

ادامه بحران اقتصادی و 

 های بزرگ  ادامه فرصت
 

سخنرانی رضا مقدم در جلسه شورای 

 مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری

 

 باخوشامدبهرفقا

سيوسيیياليیيسيتيهيا بحراناقتصادیدرتحلیيل

چيقيدر عيیينيی برایتشخی اینکهشيرایيط

آمادهاستتامبارزاتکارگراندرجيامي يه

نيقيشميهيميی آورد توییراتاساسیبوجود

بنابراینبرایمامهماستکههمیشه.دارد

آن در کيه ای اقيتييصيادیجييامي يه اوضياع

زندگیمیکنیمواوضاعاقتصيادیجيهيان

چيقيدر رادنبالکنیمتاببینیماوضاععیينيی

چيه و دهيد ميی بهپیشرویهایماامکان

کيه سدهاییدرمقابلمطالباتومبارزاتيی

وجييود بييه پييیييشبييبييریييم، خييواهييیييم مييی مييا

في يليی8112ازسال.میاورد بيحيران کيه

شيده شروعشدهتااالنکهواردسالهفيتيم

و اینبحراندائماکشوقوسهاییداشته

االن.گاهاازشتابشکاستهشده هيميیين اما

،تنهااقتصادیکه8102دراواخرژانویه

کيميتيریروبيرو گفتهمیشودبامشکيالت

ميی.استاقتصادآمریکاست کيه همانطور

دانیداینبحراناقتصادیازآمریکاشروع

کيارخيانيه شدوباعثورشکستگیوبستين

هاوخانهخرابیمردموکارگرانآمریيکيا

آمریکابهقیمتخانهخرابیمیيليیيونيهيا.شد

بيه تيا مردمکارگروزحيميتيکيشميیرود

بيیيرون مرورازاوضاعخراباقيتيصيادی

دراروپاکهموتوراقتيصيادشآليميان.بیاید

بيهيبيود از هيایيی نشيانيه بيار استچينيدیين

فيرو چيیيز هيميه دوبياره وليی مشاهدهشيده

فيروکيش بيحيران ایين ریختهوآشکارشيده

یيافيتيه اداميه بيحيران.نکردهوميجيددا االن

از.کشورهایجنوباروپاحاداست خیلی

عييمييیييل بييحييران دارای کييه کشييورهييایييی

کيه قيرضهيایيی وجيود اقتصادیبودندبا

بيه گرفتند،مطابلپیشبینیهایشان،رو

حتی.رشدنبودهوازبحرانبیروننیامدند

بيدهينيد را نتوانستنداقساطقرضهایشان

بنابراین.ودربحرانخودشانغوطهورند

اقيتيصيادی اوضياع هیچنشانهایازاینکيه

وجيود شيود، بيهيتير کشورهایحوزهیورو

کيه.ندارد هيا بيهيره کيه حتمااطالعدارید

دارد ميجيددا مدتیپیش،روبهافزایشبود

مييیييایييد کشييورهييای.پييایييیيين از بيي ييضييی در

 مسيکين وام 91اروپاییبهره تيا 8سياليه

کياهيش درصيد درصدووامدهسالهتانيیيم

دانيانيی.یافتهاست اکنونکمنیستنداقتصياد

صيفير بيهيره بيا وام کهپیشبینیمیکننيد

انيداز چشيم مينيفيیدر درصدویابابهره

ی نیرسمابهکسانیکهواممیگیرند.است

شييود داده نييیييز ایيين!جييایييزه مييوازات بييه

در اروپيا در اتيفياقياتيی اوضاعاقتصيادی،

دانيیيد.شردوقوعاست ميی همانطورکيه

یيکيی.فردادریونانانتخاباتاسيت یيونيان

نيظير از اروپيا کشيورهيای ازوخیمترین

اقتصادیاستکهبحراناقتصادیاشکيل

کيارگيرانيشرا کشورومردمزحمتکشو

احيزابو.بهخاکسیاهنشانده بيار چندین

جریاناتمختلدس یکردندسیياسيتهيای

بيانيک و اروپيا اقيتيصيادی کشيی ریاضيت

پيیياده را پيول جهانیوصندولبینالمللی

پيس بيه کنندوقرضهاییگرفتنداماقادر

بيحيران.دادنآننیستند یوناندوبارهدچار

شدهودولتشاست فاکردهوفرداانتخيابيات

یيکجيریيان.است کيه پیشبینیمیشيود

اسيتحيزب سوسیالیستورادیکالممکين
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