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 شيده رخ فروز

 ۱۳۹۰ اسفند ۲۲

روز جنايت، کودک خردسال بی قرار بود و دائم با «

صدای بلند گريه و زاری می کرد مادرش که نسبت به 

از من خواست تا او را اين موضوع بی تفاوت بود 

آرام کنم من هم به شدت او را مورد ضرب و شتم 

قرار داده و پس از آنکه ساکت شد احساس کردم جانش 

» را از دست داده به همين دليل جسد او را دفن کردم.

 آفتاب يزد)  21/12/90(

اين گونه خبرهای تکان دهنده جای خود را در تيتر 

است. روزی نيست که  اول رسانه های ايران باز کرده

و روند رشد يابنده » کودک آزاری«با گزارشی تلخ از 

آن در جامعه روبرو نشويم. جمهوری اسالمی اگر چه 

به پيمان نامه جهانی حقوق  72بسيار دير يعنی از سال 

کودک پيوسته است (آن هم زير فشار فعاالن اين زمينه 

و  و افکار عمومی) اما ظاهراً جز پرده پوشی ابعاد

آمارهای واقعی و ناديده گرفتن جنايت در حق کودکان، 

 راهی نمی شناسد. 

در اينجا نيز مانند ساير پديده های گريبانگير توده  

های مردم، از آمار و ارقام واقعی که متکی بر 

تحقيقات دقيق و بی شبهه باشد، خبری نيست و اگر هم 

باشد، در دسترس مردم قرار نمی گيرد. چرا که هيچ 

گونه نقشی برای تعيين سرنوشت و دخالتگری آگاهانه 

در تصميمی گيری و حل معضالت جامعه، به دست 

اکثريت زحمتکش جامعۀ ايران متصور نيست. از 

سوی ديگر قبول قوانين، بدون ضمانت اجرائی آن، 

فاقد هرگونه ارزش عملی است. عدم تالش در جهت 
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ر شناخت و خشکاندن ريشه های اين پديدۀ شوم د

کشور، عدم برنامه های حمايتی از کودکان و عدم 

اختصاص بودجه در اين زمينه، عدم باز نهادن دست 

نهادهای داوطلب مردمی و فعاالن حقوق کودک و 

برداشتن موانع قانونی از سر راه فعاليت آنان، مسائلی 

است که جمهوری اسالمی نه تنها عمال به آنها گردن 

ن عامل اصلی وقوع اين نمی نهد، بلکه خود به عنوا

پديده، روند آن را باز توليد می کند و اصوال به دليل 

ماهيت ضد مردمی و پليد خود، توانايی حل اوضاع 

 وخامت بار کنونی را ندارد.

نه قوۀ مقننه، نه قوۀ «روزنامۀ روزگار می نويسد: 

قضائيه و نه قوۀ مجريه هيچ کدام برای حل پديدۀ 

ر عمل نکرده اند و اين قوا کودک آزاری در کشور مؤث

نتوانسته اند باعث کاهش کودک آزاری در کشور شوند 

... اليحه حمايت از حقوق کودکان سه سال است در 

دولت مانده و به مجلس تحويل داده نشده است. 

مسئوالن برای حل پديده کودک آزاری در کشور گام 

حقوق کودکان  مؤثری برنمی دارند. اليحۀ حمايت از 

نوز به مجلس نرسيده است و از طرف ديگر که ه

خيلی از قضات اصال از وجود قانون حمايت از 

تصويب شده است  81کودکان و نوجوانان که در سال 

 )1/5/90» (خبر ندارند.

جناح های حاکم سرمايه داری چنان بر سر نشستن بر 

خوان نعمت و ثروت و بهره مندی از موقعيت مسلط 

سياسی، گوی سبقت از هم  بر اهرم های اقتصادی و

ربوده اند، و سرکوب توده های مردم را دستمايۀ بقای 

ننگين خود و رسيدن به مطامع سود جويانۀ خود نموده 

اند، که اين همه، به سياه ترين و ضد انسانی ترين 

رفتارها در همۀ عرصه های زندگی توده ها، و بويژه 

شش يعنی بی پناه ترين و آسيب پذيرترين قربانيان خامو

 کودکان، به شدت دامن زده است:

در مقابل يک مورد کودک آزاری که فاش می شود، «

مورد ديگر پنهان می ماند. به بيان ديگر،  20حداقل 

شايد بتوان اين طور قلمداد کرد که آمار واقعی کودک 

آزاری در ايران، روزانه خيلی بيشتر از اين هاست و 

بار، کودکان ايرانی اين يعنی سالی بيش از صد هزار 

مورد هجوم والدين شان قرار می گيرند. ... از سوی 

ديگر، برخی چهره های علمی با ارائه گزارش هايی 

درصدهای دقيقی را برای کودک آزاری عنوان می 

کنند که به روشنی، منبع و ماخذ آن معلوم نيست ... 

طی گزارشی که با مشارکت وزارت بهداشت و يک 

 15، تهيه شده است، 88ی در سال نهاد بين الملل

درصد از کودک آزاری ها، جنبه جنسی دارد که از 

درصد به آزار جنسی پسران و بيش  30اين آمار حدود 

درصد به آزار جنسی دختران اختصاص دارد،  70از 

سال قبل از انتشار اين آمار،  5اين در حالی است که 

ه درصد آن ب 52درصد کودک آزاری به پسران و  48

 16  –(آفتاب يزد » دختران اختصاص داشت.

/11/90 ( 

اما مسئوالن حکومتی، تا آنجا که می توانند، با انکار 

وخامت فزايندۀ وضعيت کودکان، سعی در القای بهبود 

يافتن اين اوضاع و فرار از زير بار مسئوليت خود 

 دارند:

خليل اللهی دادستان عمومی و انقالب تبريز اين نکته «

يادآور می شود که موضوع کودک آزاری  را نيز

نسبت به گذشته در تبريز کاهش يافته و در حال 

حاضر حقوق کودکان با توجه به اقدامات انجام پذيرفته 

 (همانجا) » در جامعه، بيشتر رعايت می شود.

حضرات حاکم با همان روش هميشگی خود، با دروغ 

های آشکار و حرف های توخالی، معضالت را به 

گی حل يا کتمان می کنند. در حالی که در همين ساد

 مورد روزنامۀ روزگار نوشته است: 
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از ابتدای امسال، کودک آزاری در ايران سير «

صعودی پيدا کرده است. کارشناسان معتقدند افزايش 

خشونت در جامعه باعث افزايش کودک آزاری شده 

است اما مسئوالن چنين ادعايی را رد می کنند. می 

د نه خشونت افزايش پيدا کرده و نه کودک آزاری گوين

بلکه رسانه ها با برجسته کردن اخبار خشونت، قصد 

 ) 3/5/90» (سياه نمايی دارند.

اما بايد ديد زمانی هم که مسئوالن مجبور به پذيرش 

رشد چنين پديده ای گرديده اند، در زمينۀ ريشه يابی 

يلی و خشونت عليه کودک، به چه دال» کودک آزاری«

 متوسل می شوند: 

نکته جالب توجه در بررسی آزار جنسی کودکان در «

اين گزارش، کمرنگ شدن مذهب و نقش مهارکنندۀ آن 

 (همانجا) » در روابط اجتماعی و خانوادگی است.

برخالف اين گزارش، بررسی های کارشناسان 

بحران «حکايتی ديگر از مسئله فوق ارائه می دهند: 

تماعی که حاصل اتخاذ سياست های اقتصادی و اج

های غلط دولت در سال های اخير است، يکی از علت 

های اصلی کودک آزاری در کشور است ... وقتی 

خانواده در جامعه دچار فشار اجتماعی و اقتصادی می 

شود به طور قطع آسيب پذيرترين اعضای خانواده 

) 3/5/90 -(روزگار » يعنی کودکان قربانی می شوند.

و شرايط گوناگونی باعث کودک آزاری می  عوامل«

شود و والدين بی دليل کودک خود را آزار نمی دهند و 

می توان گفت در پشت هر آزاری عللی نهفته است که 

بايد به آن پرداخته شود. ... شرايط بد اقتصادی، 

فشارهای موجود در محل کار و زندگی، اخراج و 

ز جمله تبعيض در کار، عدم امنيت شغلی و ... ا

» عواملی هستند که موجب کودک آزاری می شوند.

در خانوادۀ کودکان آزار ) «8/5/90 –(آفتاب يزد 

ديده، دست کم يکی از پديده های طالق، اعتياد به مواد 

مخدر، رفتارهای جنسی نامتعارف، اعتياد به نوشيدنی 

های الکلی يا درگيری های شديد خانوادگی به چشم می 

 بع)(همان من» خورد.

بر حقايقی که در پس تمامی اين معلول های جامعۀ 

سرمايه داری عقب ماندۀ اسالمی نهفته است، عمداً 

سرپوش نهاده می شود، تا به نقش دولت و سياست 

هايش در نابسامانی زايی در جامعه و در نتيجه ايجاد 

بيکاری و فقر ... و نيز اين حقيقت که آنچه در خانواده 

از شرايط اقتصادی، اجتماعی،  رخ می دهد انعکاسی

سياسی و فرهنگی حاکم، و نبود سرزندگی و نشاط در 

جامعه است، پرداخته نشود، و از اين طريق نيز خود 

 رژيم اسالمی زير سئوال نرود! 

راهکارهای پيشنهادی کارشناسان حکومتی نيز از 

چرخۀ تکرار فجايع عليه کودکان، گامی فراتر نمی 

زبان قراملکی نيز با تآکيد بر دکتر رحيم هم«رود: 

ضرورت شناسايی نيازهای اساسی کودکان در جهت 

احصای حقوق کودکان، ... بر اين باور است که با 

کلی گويی نمی توان در موضوع حقوق کودک به 

جايی رسيد و بايد حقوق کودکان از منظر اسالم 

» منظر اسالم«(همانجا) بايد ديد که از » بازبينی شود.

چگونه محافظت می شوند و چه قوانين حمايتی  کودکان

دبير کار گروه توسعۀ «ای از آنان موجود است: 

قضايی شمال غرب کشور با اذعان بر اينکه قانون 

خاصی برای حمايت از حقوق کودکان و جود ندارد ... 

از سوی ديگر نکته ای که محققان اجتماعی بر آن 

ا کودک تأکيد دارند ابهامات قانونی در برخود ب

آزاران، خصوصاً والدينی است که در رابطه با 

فرزندان خود مرتکب خشونت می شوند. براساس 

قوانين، " اقدامات والدين و اولياء قانونی و سرپرستان 

صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آن 

ها انجام می گيرد مشروط به اينکه اقدامات مذکور در 

افظت باشد جرم نيست" حد متعارف، تأديب و مح
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قانون مدنی به والدين  1179همچنين هر چند ماده 

"حق تنبيه" کودک خود را می دهد ولی تأکيد می کند 

که به استناد اين حق نمی توانند فرزند خود را "خارج 

از حدود تأديب" تنبيه کنند. به گفته کارشناسان حقوقی، 

 مشخص نبودن محدوده "تأديب و تنبيه" و نامشخص

بودن "حد متعارف" در مواد قانونی مذکور "دست 

قاضی را در زمان الزم برای صدور حکم بسته" و 

"دست والدين غير مسئول و خشن را برای اعمال 

در ايران به «(همانجا) » خشونت" باز گذاشته است.

دليل اينکه قوانين، اختيارات زيادی برای والدين 

ای حمايتی کودکان در نظر گرفته است، وجود نهاده

تعداد قابل ) «3/5/90 –(روزگار » بی ربط است.

مالحظه ای از پرونده های آزار جنسی کودکان، بدون 

محکوميت عامل جرم مختومه می شود. بسياری از 

مجرمان حتی به دادگاه نيز فراخوانده نمی شوند. 

مسائلی همچون رعايت مسائل عرفی مانند شرم، 

ها و همسايه ها و  مداخله نکردن در امور خانواده

دشواری تهيه اسناد و اثبات کودک آزاری، از مهم 

ترين عوامل فرار اين مجرمان جنسی از چنگال قانون 

است. راه حلی که برای اصالح اين وضعيت در اليحه 

حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان پيش بينی شده 

است، مجازات قانونی برای عوامل سکوت در برابر 

ست. اين در حالی است که دادستان عمومی اين پديده ا

و انقالب تبريز معتقد است، نبايد مسائل مربوط به 

کودکان را قضايی و پليسی کرد، چرا که بخش اعظمی 

از مسائل مرتبط با حقوق کودکان، اجتماعی بوده و 

بايد تالش شود تا با فرهنگ سازی در جامعه به سمت 

» ه شود.رعايت صحيح حقوق کودکان گام برداشت

 (همانجا) 

قوانين قرون وسطائی جمهوری اسالمی که با توسل به 

دين و حفظ حريم خانواده (!؟) و محوريت پدر (مرد)، 

حق اعمال خشونت عليه کودکان را برسميت شناخته و 

حکم سرپرستی وی را بر کودکان قانونی خدشه ناپذير 

می سازد، خود ظالمانه ترين روابط را در خانواده 

درايران مسئوليت اصلی نگهداری «دينه می سازد: نها

فرزندان با پدر خانواده است در حالی که در بيشتر 

کشورهای جهان چنين تلقی وجود ندارد. ما بايد بپذيريم 

که خانواده هم ممکن است دچار آسيب شود به گونه ای 

که ديگر صالحيت نگهداری از فرزند خود را نداشته 

مثال در مورد محمد ) «3/5/90 –(روزگار » باشد.

پويا که اوايل سال جاری به خاطر مصرف مواد مخدر 

کراک به بيماستان آورده شده بود، اگر با يک تعهد 

قضايی ساده به خانواده اش تحويل داده نمی شد، شايد 

 ) 1/5/90(روزگار » امروز شاهد مرگ او نبوديم.

 رد حق سرپرستی مادر بنا به قوانين متکی بر شرع و

 7در مواردی سپردن حق حضانت به وی تا سن 

سالگی کودک (که آن هم بسته به دختر يا پسربودن 

کودک مشروط می باشد)، در نبود حمايت قانون و 

مراکز نگهداری کودکان، حتی حمايت مادر را نيز از 

کودک بی پناه سلب می نمايد و در صورتی که هم پدر 

زار ديده را و هم مادر صالحيت نگهداری از کودک آ

نداشته باشند (در صورتی که بتوان آن را اثبات نمود، 

به توسط کدام نهاد حمايتی کودک؟) وضع بدتر گرديده 

و با هزار بهانه و رفع مسئوليت نگهداری از کودک 

(که مستلزم اختصاص بودجه از سوی دولت و ايجاد 

سازمان های مربوطه می باشد)، کودک باز به خانواده 

ه می شود و اين چرخۀ خونبار و روانپريش برگرداند

اجتماعی دوباره بکار می افتد. اين در همان حالی 

است که ساالنه ميلياردها دالر صرف امور مذهبی و 

 پر کردن کيسۀ گشاد روحانيان می گردد.

اگر نمی خواهيم دوباره شاهد شکنجۀ سميه ها، جان 

 دادن باربدها، پارساها، محمد پوياها، محمدها و

هزاران هزار کودک ديگر بر تخت بيمارستان ها 

 باشيم، بايد دست به کار شد.  
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کودک «نمی توان و نبايد نسبت به افزايش رو به رشد 

در تمام ابعاد آشکار و پنهان جسمی، جنسی و » آزاری

روانی آن بی اعتنا ماند. عواقب ِاعمال سياست های 

جامعه و  خانمان برانداز جمهوری اسالمی که تا اعماق

خانه و خانواده نفوذ کرده، کودکان بی پناه جامعۀ ما را 

آماج حمالت ستمگرانۀ خود قرار داده است. اين 

رفتارهای رژيم اسالمی کودکانی روان پريش توليد می 

کند که والدين فردای جامعه اند. بايد پيامدهای خشونت 

را در جامعه آشکار » کودک آزاری«عليه کودکان و 

افشا نمود. علل به وجود آورنده آن و نقش ساخت و 

حاکميت در اين مورد را نيز به همگان نشان داد. عليه 

قوانين ارتجاعی حاکم، به ويژه در مورد کودکان، 

بپاخواست و برای تغيير آنها جنبش اجتماعی متحدی 

را سازمان داد. کارگران و توده های زحمتکش بايد 

ساله بکشند و  33خط بطالن بر اين کارنامه سياه 

بساطی را که همه روزه بر بستر آن شاهد زجر و 

شکنجه و برباد رفتن حيات محرومان هستيم، درهم 

بکوبند. کودکان ما و نسل های آينده بايد زندگی شايستۀ 

انسان امروز و فردا را با رفاه و آسايش بيشتری 

تجربه کنند. اين تجربۀ ارزشمند به دست نخواهد آمد 

زير کشيدن حاکمان سرمايه دار و زميندار  مگر با به

کنونی و برقراری حاکميت جمهوری دمکراتيک 

شورائی کارگران و زحمتکشان ايران. اين ما هستيم 

 که بايد اين فردا را از هم اکنون تدارک ببينيم!

*** 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com  

 

 

 

 

 يحيی سمندر  

 1390اسفند  29

حکايت همچنان باقی است: حکايِت استثمار مطلق 

کارگران؛ حکايِت محروميت طبقۀ کارگر از حقوق 

اجتماعی و سياسی و فرهنگی؛  –اساسی اقتصادی 

حکايِت انباشت هر چه بيشتر سرمايه و ثروت در دست 

مار و انباشت فقر سياه، استثمار و بی عده ای کم ش

اعتمادی به آينده برای اکثريت انبوه و قاطع جامعه يعنی 

کارگران و زحمتکشان؛ حکايت بيکاری انبوه و مزمِن 

بخش فزاينده ای از طبقۀ کارگر؛ حکايِت محروميت 

در صد کارگران بيکار از بيمۀ بيکاری؛  95بيش از 

گر و محروم کردن حکايِت استثمار مضاعف زنان کار

 آنان ازتصدی فعاليت های اجتماعی و سياسی و

فرهنگی؛ حکايت مخالفت رژيم با استقالل اقتصادی 

زنان و تالش برای برگرداندن آنان به کنج خانه؛ 

حکايِت کار ميليون ها کودک و محروميت شان از 

تحصيل و شرايطی که رشد سالم جسمی و روحی و 

حکايِت محروميت کارگران  فرهنگی آنان را تأمين کند؛

از حق تشکل و تحزب، از حق گرد همائی و اعتراض، 

از حق اعتصاب؛ حکايِت محروميت کارگران از حق 

اظهار نظر و تصميم گيری در مورد سازمان دهی 

شرايط کار و زندگی خود و جامعه، در حالی که طبقۀ 

کارگر بزرگ ترين طبقۀ اجتماعی ايران و بزرگ ترين 

ت در جامعه است؛ حکايِت سرکوب و مولد ثرو

بازداشت و شکنجه و کشتار و اعدام مخالفان سياسی؛ 

حکايت قبضۀ تمام وسايل ارتباط جمعی، مطبوعات 
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توسط حکومت و اِعمال سانسور و تبليغ شبانه روزی 

دروغ و خرافات و تهديد و فريب از راديو و تلويزيون 

عه و و مطبوعات وابسته و مساجد و مراسم نماز جم

غيره. آری اين حکايت های درد و رنج تحمل ناپذير 

طبقۀ کارگر همچنان ادامه دارند و اين داستان مالل آور 

 د.وشو طغيان بر انگيز، روز به روز طوالنی تر می 

اقل مصوب شورای عالی در اين شرايط، اعالم مزد حد

کار، اين ارگان دست نشاندۀ دولت سرمايه داری و 

ۀ هولناک ديگری است که نظام کارفرمايان، ضرب

سرمايه داری بر پيکر طبقۀ کارگر ايران وارد می 

 آورد!

شوراي « ،1390اسفند  24طبق گزارش ايسنا، روز 

برگزار شد،  یاجتماع یكار با حضور شركای عال

 91حداقل دستمزد سال  یدرصد 18طرفين با افزايش 

موافقت كردند. بر اين اساس حداقل دستمزد كارگران 

تومان افزايش يافت.  754هزار و  389ر سال آينده به د

 ی، دبير كانون عالیدر اين زمينه غالمرضا عباس

سراسر كشور اظهار كرد:  یكارگر یصنف یها انجمن

هزار تومان، پايه  35ین كارگرهمچنين در اين جلسه بُ 

تومان و ساير سطوح نيز هفت  250سنوات روزانه 

لایر افزايش  12093 درصد افزايش به اضافه روزانه

 .)1390اسفند  24(ايسنا، » يافتند

کارگران ايران که طبق آمارهای عناصر وابسته به  

اقل را درصدشان حتی اين مزد حد 43حدود  خود رژيم

هم دريافت نمی کنند و زنان کارگر که به طور متوسط 

در صد مزد مردان کارگر کمتر است  60مزدشان از 

توسط شورای عالی کار را می معنی ارقام اعالم شده 

دانند و آن را دهن کجی و دشنامی بی شرمانه به خود 

قعی همه ما می کوشيم معنی وا تلقی می کنند. با اين

اقل و ديگر درصدی مزد اسمی حد 18افزايش 

تصميمات شورای عای کار را به طور مختصر 

 توضيح دهيم. 

ش نخست، بد نيست نگاهی به فاصلۀ نرخ تورم (افزاي

ح قيمت ها) با نرخ افزايش مزد عمومی و مستمر سط

آخر سال  یدر ماه هااقل در سال گذشته بياندازيم. حد

» اقلمزد حد شيافزا«که بحث  ی، هنگام1389

بودند که نرخ  یمدع حاکمکارگران مطرح بود، مقامات 

طبق اما % خواهد بود. 12حدود  1390تورم در سال 

 یشاخص كل بهادرصد تغيير  ،یآمار بانک مرکز

ايران در نه  یدر مناطق شهر یكاالها و خدمات مصرف

 شينسبت به نه ماه مشابه سال پ 1390ماه اول سال 

متوسط  ی. بانک مرکزداشته است شيدرصد افزا 21.5

کرده  ینيب شي%  پ21حداقلرا  1390تورم در سال 

مقامات رژيم در مورد تورم  ینيب شيسان پ نيبد .است

احد و 9عالم شده توسط بانک حدود رم ااز نرخ تو

اشتباه «درصد  75حدود  انيآقادرصدی کمتر بود يعنی 

داشتند! از اين مهم تر، اينکه در سال گذشته مزد » لپی

اقل االتر از حدب یو مزد هادرصد  9حداقل به ميزان 

کمتر از اين ميزان افزايش اسمی پيدا کردند که دست 

عالم شده کمتر واحد درصدی از نرخ تورم ا 12کم 

بود. اين بدان معنی است که قدرت خريد کارگران دست 

 کاهش يافت.  1390درصد در طی سال  12کم 

درصد برای  18اقل به ميزان افزايش اسمی مزد حد

نيز از نرخ تورم جاری، سه واحد درصدی  1391سال 

 ديتورم با ۀدر مسأل یمهم ۀدر ضمن به نکتکمتر است. 

محصوالت و خدمات  متيق کهنيتوجه داشت و آن ا

از نرخ متوسط تورم  شيطبقات کم درآمد ب ازيمورد ن

 ،رانيمرکز آمار ابنا بر داده های . دياي یم شيافزا

 یدتريهمواره نرخ تورم شد ،یدرآمد نييچهار دهک پا

 یاما نرخ تورم برا کنند؛ یرا تحمل م نيانگياز تورم م

 نيهمچنمتوسط است.  ازباال غالبا کمتر  یها دهک

 یکه تورم به طور عموم يیها تفاوت در سال نيشدت ا

ها بوده و از جمله در  سال هياز بق شياست، ب دتريشد

درصد اعالم شده،  25.5 نيانگيکه تورم م 87سال 
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را تحمل کرده، حال  یدرصد 29 یدهک اول تورم

اين  بوده است. 21.8دهک دهم  یشاخص برا نيآنکه ا

رخ متوسط تورم در سال بدان معنی است که اگر ن

درصدی باشد که بانک  21همان دست کم  1390

تا  1مرکزی اعالم می کند، نرخ تورم برای دهک های 

تا سه واحد درصدی بيشتر يعنی دست کم  2حدود  7

در صد بوده است. البته اعتباِر اين ارقام به  24تا  23

شرطی است که ما ارقام رسمی را انعکاس درست 

و تغيير مصلحتِی داده ها توسط ارگان  وضعيت بدانيم

های مسئول آمار و سانسور داده ها توسط ارگان های 

 دولتی را در نظر نگيريم.

احساس کارگران از تورم و يا دقيق تر بگوئيم از  

فاصلۀ بين مزد و هزينۀ زندگی شان بسيار بيش از اينها 

است. حتی به اصطالح نمايندگان کارگر در شورای 

درصد افزايش مزد  43ت پيشنهاد ، نخسعالی کار

 و به» تخفيف می دهند«اقل می کنند و بعد به تدريج حد

 18درصد و سرانجام به  25درصد،  30درصد،  35

 درصد می رسند. علت اين امر چيست؟

علت آن است که سطح مزد کارگران ايران به طور 

اقل الزم ساختاری بسيار پائين است و از حدبنيادی و 

گذران زندگی و حتی از خط فقر بسيار پائين تر برای 

است و نه تنها افزايش مزدها به نسبت تورم (که برخی 

از سازمان های کارگری و حتی برخی از سازمان 

هائی که خود را حزب طبقۀ کارگر می نامند آن را 

چارۀ درد دست کم در اين مقطع تصور می کنند)، بلکه 

رخ تورم (و حتی به افزايش مزد به ميزانی بيش از ن

چاره ساز نيست  ميزان  دو يا سه برابر نرخ تورم) نيز

 اقل زندگی بخور و نمير را تأمين نمی کند.و حد

در اينجا بايد با گفتمان فريب کارانۀ سرمايه داران، 

مقامات دولتی، ايدئولوژی پردازان بورژوازی و حتی 

برخی از جريان های اصالح طلب کارگری نيز 

کرد که مدعی اند افزايش مزدها باعث مرزبندی 

اين آنچه ورم می شود و بنابرافزايش قيمت ها و ت

کارگران در اثر افزايش مزد به دست آورند به خاطر 

افزايش قيمت ها از دست می دهند، پس تالش برای 

افزايش مزد تالشی بيهوده است و يا اينکه نبايد 

فزايش خواستار افزايش مزد به صورتی بود که باعث ا

شديد تورم شود! اين گفتمان نادرست و ضد کارگری 

است. افزايش مزد ممکن است باعث کاهش سود 

ارزش کل  شياما باعث افزاسرمايه داران شود 

. می گوئيم افزايش مزد شود یشده نم ديمحصوالت تول

باعث کاهش سود سرمايه داران شود » ممکن است«

مايه داران زيرا اين کاهش الزامی نيست، چون که سر

معموال با کاربست فن آوری جديد و شيوه های 

سازمانی نوين و عقالنی کردن روند توليد و غيره می 

توانند بارآوری کار را افزايش دهند و افزايش مزد را 

جبران کنند و حتی بيش از زمانی که مزدها افزايش 

تغيير يافته بود استثمار نمايند. افزايش مزد تنها باعث 

ارزش توليد شده بين سرمايه و کار می  عدر توزي

اما کل ارزش توليد شده تغيير نمی کند. از سوی  ،گردد

ديگر می دانيم که ارزش (يعنی کار اجتماعا الزم برای 

توليد يک کاال)، مبنای قيمت است و به رغم تفاوتی که 

بين ارزش انفرادی و قيمت انفرادی يک کاال می تواند 

ش کل کاالها و خدمات توليد شده وجود داشته باشد، ارز

در جامعۀ سرمايه داری با قيمت کل آنها برابر است. 

تورم اساسا در اثر افزايش نقدينگی (به ويژه اعتبارات 

يا پول اعتباری) به وجود می آيد و به افزايش مزد 

 ربطی ندارد.

گفتمان فريبکارانۀ ديگری در مورد مزدها وجود دارد  

قدی مربوط می شود. مقامات دولتی که به يارانه های ن

و نيز سرمايه داران مدعی اند که يارانه های نقدی به 

خانوارهای کارگری کمبود مزد آنها را جبران می کند 

قدرت خريد » ارتقای«يا حتی » حفظ«و باعث 
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کارگران می گردد. اين دروغی آشکار است. زيرا 

يارانه های نقدی در بهترين حالت، افزايش قيمت 

نرژی و سوخت و نان را جبران می کنند و افزايش ا

قيمت ديگر ارزاق و افزايش هزينۀ مسکن (اجاره يا 

ت خريد) و پوشاک و حمل و نقل و ارتباطات و مخابرا

بر نمی گيرند. به و بهداشت و آموزش و غيره را در

حق «و » بن کارگری«همين طريق افزايش ناچيز 

های کمرشکن  و غيره نيز در مقابل هزينه» سنوات

زندگی چاره ساز نيست. اکنون ديگر برخی از مقامات 

مزد حاکم و برخی از سرمايه داران نيز معترف اند که 

(که بخشی از مزد است که دولت  ها به عالوۀ يارانه ها

به جای سرمايه داران از دارائی عمومی می پردازد) 

حدود يک سوم تا يک چهارم مبلغ الزم برای زندگی 

 شايستۀ يک خانوار کارگری را تشکيل می دهند.نسبتا 

درک اين موضوع که افزايش مزد به تناسب تورم، 

است و حتی فوری ترين مشکالت  شعاری راست روانه

کارگران را حل نمی کند باعث شده است که در يکی 

دو سال اخير برخی سازمان های کارگری و برخی از 

می نامند  سازمان هائی که خود را حزب طبقۀ کارگر

 یواقع یها ندهيدستمزدها توسط نما نييتع« خواست 

بشر  یزندگ یاستانداردها نيکارگران بر اساس باالتر

و » جذاب«را مطرح کنند. اين خواست که » امروز

اقل نظر می رسد فاقد بنياد علمی و حدبه » دلربا«

محاسبۀ اقتصادی است. بر طبق يک محاسبۀ سادۀ 

زد دريافتی کارگران بتواند سرانگشتی برای اينکه م

باالترين استانداردهای زندگی بشر («يک زندگی مرفه 

پيش کش!) برای کارگران ايران تأمين کند، »  امروز

ميليون کارگر مزدی  13تا  12بايد مجموع دريافتی 

ميليارد دالر باشد که  800تا   700ايران چيزی بين 

شور است! تقريبا دو برابر کل توليد ناخالص ساليانۀ ک

عيب اين شعار تنها در غير قابل تحقق بودن آن نيست. 

اين شعار در عين حال حامل يک انحراف تئوريک 

برای  بينش امتياز جويانهاست که می توان آن را نوعی 

بايد » کارگران«کارگران تلقی کرد: طبق اين خواست، 

از باالترين استاندارد زندگی بشر امروز بهره مند 

وان پرسيد بقيۀ مردم از چه بايد بهره مند باشند. می ت

باشند؟! در وضعيت کنونی، تنها بورژوازی و 

زمينداران بزرگ و گروه های کوچکی از اليه های 

باالی خرده بورژوازی از باالترين استانداردهای 

اين  را دارند. امتياززندگی برخوردارند يعنی آنها اين 

ران برگرداند! را به کارگ امتيازشعار می خواهد اين 

در حالی که طبقۀ کارگر بنا به سرشت طبقاتی خود 

 است.    مخالف هر نوع امتياز

و » هرچه بيشتر بهتر«اساس اين گونه شعارها که بر 

آزاد گذشتن قوۀ تخيل و واقعيت انگاشتن آرزوها بيان 

می شوند مشکلی از کارگران حل نمی کنند و نمی 

غ و ترويج و چه بسيج توانند شعاری برای عمل (چه تبلي

و سازماندهی جنبش های اعتراضی و مطالباتی 

در » امکان گرائی«کارگران) باشند. ما ضمن آنکه با 

معنای تسليم به شرايط موجود بايد مبارزه کنيم و بدان 

تن ندهيم  در همان حال بايد خواست و شعاری طرح 

کنيم که قابل تحقق باشد (طبيعی است که برخی از 

ا می توانند با مبارزه و پيگيری و فداکاری خواست ه

در همين جامعۀ سرمايه داری تحقق يابند هر چند امکان 

بازپس گرفتنه شدن آنها همواره وجود دارد و برخی 

ديگر که مهم ترين خواست ها هستند تنها پس از 

 سرنگونی بورژوازی قابل تحقق اند).

روشن است که اگر کارگران ايران يا دست کم 

گران واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی کشور، کار

 ،اقل مطرح کنندو مشترکی برای مزد حدخواست واحد 

اين کار، گام مهمی برای وحدت مبارزاتی آنان خواهد 

بود. طبيعی است که خود کارگران با توجه به توازن 

نيروها و با مشورت و تبادل نظر و تجربه با يکديگر 

را مطرح خواهند  ينیخواست افزايش مزد به ميزان مع
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های ا اين بدان معنی نيست که نسبت به شعارکرد. ام

 شعار راست روانۀ(مانند » چپ«نادرست راست و 

 شعار چپ روانۀو » افزايش مزد به تناسب تورم«

کارگران  یواقع یها ندهيدستمزدها توسط نما نييتع«

) »بشر امروز یزندگ یاستانداردها نياساس باالتربر

نکه برخی سازمان های کارگری يا سازمان به بهانه اي

باشيم.  های سياسی آنها را مطرح می کنند، بی اعتنا

نادرست از جانب هر کس و هر  هایبايد با شعار

را روشن  هاسازمانی که باشد مبارزه کرد و نادرستی آن

و بايد و آشکار ساخت. در همان حال می توان 

  ود.درست جستجو نم هایچارچوبی برای طرح شعار

ما گفتيم که طبقۀ کارگر بزرگترين طبقۀ اجتماعی و 

بزرگترين مولد ثروت در کشور است در همان حال می 

توان گفت که کارگران با خانواده شان اکثريت جمعيت 

» عادالنه«را نيز تشکيل می دهند. بدين سان طبيعی و 

است که کارگران خواهان مزدی باشند که هزينۀ 

ار شهری را تأمين کند. از اين متوسط زندگی يک خانو

رو هزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شهری (با توجه 

به اينکه اکثريت عظيم کارگران در مناطق شهری 

زندگی می کنند) می تواند مبنائی برای مزد باشد و 

طبيعی است که چنين مزدی هر ساله بايد به تناسب 

 يد.تورم و نيز افزايش بارآوری اجتماعی کار افزايش يا

به نظر می رسد که اتخاذ چنين مبنائی برای مزد چند 

 مزيت داشته باشد:

مبلغ اين مبنا کامال مشخص است و هر شش  )1

سال يک بار از سوی بانک  ماه يک بار يا هر

اعالم می » بودجۀ خانوار«مرکزی در آمار 

 گردد.

بلند پروازی غير معقول و امتياز خواهی  )2

 یها ندهيمادستمزدها توسط ن نييتع«نادرست 

 نيکارگران بر اساس باالتر یواقع

در آن  »بشر امروز یزندگ یاستانداردها

 نيست.

برای کارگران و تودۀ مردم قابل فهم، ملموس  )3

باالترين «است: به جای » منصفانه«و 

مبنا را متوسط » استاندارد زندگی بشر امروز

هزينۀ زندگی واقعی يک خانوار شهری ايران 

 گرفته است.

رشته محاسبات کارگری در  ايج يکبا نت )4

يک » زندگی شايستۀ«اقل الزم برای مورد حد

 خانوادۀ کارگری انطباق دارد.

برای روشن شدن بيشتر موارد باال مبلغ اين مبنا را 

 :حساب می کنيم

بودجه خانوار در مناطق  یگزارش نتايج بررسطبق 

که  یبانك مركز یاز سو 1388ايران در سال  یشهر

ايران  یساكن مناطق شهر یرآمد خانوارهاهزينه و د

خانوار نمونه را بررسي  617هزار و 8شهر و  75در 

 یمتوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار شهر ،كرده

 10هزار لایر (ماهانه حدود  139ميليون و  127حدود 

 است. هزار لایر) بوده 595ميليون و 

ما متوسط هزينۀ يک خانوار شهری در سال های 

را نداريم. اما با توجه به نرخ تورم  1390، 1389

% طبق داده های بانک 12.4( 1389رسمی در سال 

ای مرکز آمار) و در % طبق داده ه13.9مرکزی و 

% طبق داده های بانک 21اقل (حد 1390سال 

مرکزی)، می توانيم متوسط هزينۀ خانوار شهری يا 

حساب کنيم.  1390رقمی نزديک به آن را برای سال 

 اين مبلغ چنين خواهد بود:

10595000 x (1.124) x (1.21) = 

هزينۀ ماهانۀ متوسط يک خانوار       لایر 14409624

  1390شهری در سال 
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اساس را بر 1391ورم پيش بينی شدۀ سال حال اگر ت

% فرض کنيم (نقل شده در 16.5ارزيابی اکونوميست 

) در اين صورت خواهيم 1390دی  4دنيای اقتصاد، 

 اشت:د

14409624 x 1.165 = 16787212 ۀنيهز   لایر 

  1391 در سال یخانوار شهر کيمتوسط  ۀماهان

بدين سان هزينۀ متوسط ماهانۀ يک خانوار شهری در 

تقريبا برابر يک ميليون و هفت صد هزار  1391سال 

تومان در ماه خواهد بود. يعنی اگر مبنای مزد کارگران 

توسط يک خانوار متوسط را مبلغی بگيريم که زندگی م

اين مزد دست کم بايد يک ميليون  ،شهری را تأمين کند

 و هفت صد هزار تومان در ماه باشد. 

روشن است که دست يابی به مزدی در اين حد به 

مبارزات طوالنی، دشوار، متحدانه، پيگيرانه و 

فداکارانۀ کارگران بستگی دارد و با مقاومت بسيار 

دولت و سرمايه داران  مصممانه، مخرب و خشن

مواجه خواهد شد. ممکن است کارگران يک کارخانه يا 

يک رشتۀ صنعتی يا خدماتی و غيره در مبارزۀ معين، 

بر حسب تحليل وضعيت خود خواست ديگری مطرح 

کنند. هدف ما از طرح اين مبنا اين است که نشان دهيم 

بر پايۀ ارقام و وضعيت های واقعی و ملموس و 

(چون » چندان بلند پروازانه هم نيست« خواستی که

خواستار اين است که کارگران از زندگی متوسطی 

برخوردار باشند) چه مبارزات دشواری در پيش است 

و چه عزم و اراده و چه اتحاد آهنينی می طلبد. البته اين 

به معنی سه يا چهار » نه چندان بلندپروازانه«خواست 

نشان می دهد چقدر  برابر شدن مزدهای کنونی است که

وضع کارگران در شرايط کنونی وخيم است: بايد 

مزدها سه يا چهار برابر شوند تا کارگران مانند يک 

 خانوار متوسط زندگی کنند!

بارۀ مزد و مبارزه برای افزايش مزد با زندگی بحث در

روزانه و بقای کارگران و نيز فراهم کردن زمينه برای 

نان پيوند دارد و از اين رو گسترش و ارتقای مبارزات آ

دارای اهميت بنيادی و حياتی است. اما اين ها نبايد 

باعث شوند که کارگران تمام نيروی خود را صرف 

مبارزه برای افزايش مزد و بهبود شرايط کار و غيره 

بکنند. تغيير واقعی  و اساسی هنگامی در زندگی طبقۀ 

بنيادی  کارگر پيش خواهد آمد که اين طبقه به تغيير

روابط اجتماعی بيانديشد و برای آن آگاهانه عمل کند. 

مبارزۀ اقتصادی هر چند برای اين کار و در اين راه 

طبقۀ کارگر بسيا رمهم است، اما به تنهائی کافی نيست. 

طبقۀ کارگر بايد به مبارزۀ سياسی مستقل برای دست 

يابی به دموکراسی و برانداختن سرمايه داران و ديگر 

ثمارگران و استقرار حکومت کارگری دست بزند تا است

بتواند شرايط رهائی خود و تمام جامعه را از استثمار، 

کار مزدی و نظام طبقاتی به طور کلی فراهم سازد. هم 

مبارزۀ سياسی انقالبی پرولتری و هم مبارزۀ اقتصادی 

طبقۀ کارگر نيازمند درک روشنی از جامعۀ سرمايه 

بر آن، درک ضرورت و امکان  داری و قوانين حاکم

دگرگونی بنيادی اين جامعه، شناخت ساختار و آرايش 

طبقاتی جامعه و نقش طبقات مختلف در مبارزات 

شناخت  به. همچنين استسياسی، اقتصادی و فرهنگی 

اوضاع جهان و حرکت جهانی سرمايه و تضادها و 

بدين سان طبقۀ  .نياز داردمبارزات مربوط بدان 

کنار مبارزۀ سياسی و مبارزۀ اقتصادی به کارگر، در 

مبارزۀ نظری نيز نيازمند است و تنها با ترکيب اين سه 

مبارزه در جهت رهائی از ستم و استثمار طبقاتی است 

که می تواند به مبارزۀ آشتی ناپذير خود با نظام سرمايه 

داری معنی و سمت درستی بدهد. پيشبرد مبازات 

قۀ کارگر جز از طريق اقتصادی، سياسی و نظری طب

وحدت و سازمان يابی پرولتاريا به ثمر نمی رسد. طبقۀ 

کارگر برای انجام وظايف تاريخی خويش به حزب 

سياسی خود و به تشکل های توده ای به طور مشخص 
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به سنديکاهای مستقل (از دولت، کارفرما، احزاب 

سياسی و نهادهای مذهبی) نياز دارد. بی ترديد در 

فته تر مبارزه سازمان های ديگری شرايط پيشر

ضرورت می يابند و هر چه پرولتاريا از نظر سياسی و 

اجتماعی سازمان يافته تر باشد و هر اندازه  –اقتصادی 

سطح آگاهی و فرهنگ او باالتر رود قدرت خالقيت او 

در پی ريزی سازمان های مناسب برای اشکال عالی 

 تر مبارزه بيشتر خواهد بود. 

 

 

 
 رفته از سايت آذرخشبرگ

، مرکب از نمايندگان دولت »شورای عالی کار«

سرمايه داری، کارفرمايان و عناصر دست نشانده و بله 

قربان گوی دولت و کارفرما که نام نمايندۀ کارگران بر 

آنها نهاده اند، در آخرين نشست خود مزد حد اقل 

هزار و  330را به ميزان  1390کارگران برای سال 

درصد  9کرد. اين مبلغ بيانگر مان تعيين تو 300

است. طبق  1389مزد حداقل در سال  افزايش اسمی

تصميمات اين زائدۀ دستگاه دولتی مقرر شد که مزد 

بيش از مزد حداقل  1389اسمی کارگرانی که در سال 

 304شش درصد به عالوه به ميزان  دريافت می کردند

درصد  9 افزايش يابد که مجموعا از در روز تومان

افزايش اسمی مزد هم کمتر است. همچنين به رغم 

، افزايش اسمی 1390درصدی بودجۀ سال  45افزايش 

 6مزد و حقوق کارکنان دولتی برای سال آينده تنها 

 درصد تعيين شده است.

درصدی مزد حداقل و افزايش کمتر از  9افزايش اسمی 

درصد ساير مزدها و حقوق ها حتی از رقم رسمی  9

واحد  6تا  4به ميزان  1389تورم برای سال  نرخ

 1390درصدی کمتر است. اما نرخ تورم در سال 

خواهد بود: طبق پيش بينی  1389بسياربيشتر از 

و  یمعاون بودجه معاونت برنامه ريز «ممبينی 

نرخ تورم در سال » یيس جمهورئر ینظارت راهبرد

درصد، طبق تخمين روزنامۀ  15تا  13حدود  1390

درصد و  18.5)، حدود 1389اسفند  18( ای اقتصاددني

طبق ارزيابی برخی مقامات در مجلس شورای 

بدين سان افزايش درصد خواهد بود.  25اسالمی، حدود 

درصدی مزدها و حقوق های اسمی  6درصدی و يا  9

درواقع به معنی کاهش قدرت خريد کارگران و حقوق 

   درصد است. 19تا  6بگيران به ميزان 

ا آفت اصلی قدرت خريد و سطح زندگی کارگران، ام

تورم نيست. حتی اگر مزدها به ميزان تورم و يا بيش 

از آن هم افزايش يابند بازهم مشکل زندگی کارگران 

حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سيه روزی کارگران 

تورم نيست که با کاهش آن و يا با افزايش مزدها به 

آن، فقرسياه کارگران تناسب تورم يا حتی بيش از 

بر خالف ادعاهای وزير اقتصاد  - تورمبرطرف گردد. 

و وزير کار جمهوری اسالمی و برخی از اقتصاددانان 

بورژوا و نيزبرخی از کسانی که خود را مدافع حقوق و 

هيچ ربطی به افزايش  -منافع کارگران اعالم می کنند 

 .مزدها ندارد

ارگران و ديگر تورم تنها وضع نابسامان زندگی ک 

زحمتکشان را بدتر می کند اما علت اصلی فقر و سيه 

روزی آنها نيست. علت اصلی فقر و سيه روزی 

کارگران و بسياری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی، 

سياسی و فرهنگی کارگران و مردم ايران و جهان به 

طور کلی، نظام سرمايه داری و استثمار کار ِ مزدی 

رمايه داری پيشرفته سال ها است است. در کشورهای س

که تورم در سطح بسيار پائينی کنترل می شود اما فقر 

و بيکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از ميان 

 نرفته بلکه در حال تشديد است.

برای روشن شدن اين موضوع که اگر مزدها به ميزان 

تورم و يا حتی بيش از آن افزايش يابند بازهم مشکل 

  مزد کارگران:

 دست باز می شودگرهی که نه 
 و نه با دندان!
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رگران حل نخواهد شد، مثالی می زنيم: فرض زندگی کا

 48هزار و  303که  1389می کنيم مزد حداقل سال 

درصدی مصوب  9تومان در ماه بود بجای افزايش 

 30، به ميزان 1390برای سال » شورای عالی کار«

واحد درصدی باالتر از حد اکثر تورم  5درصد (يعنی 

راين حالِت قابل انتظار سال آينده) افزايش می يافت. د

فرضِی بسيار خوش بينانه و بسيار غير محتمل در 

رژيم جمهوری اسالمی، مزد حد اقل کارگران به حدود 

هزار تومان در ماه می رسيد که تقريبا يک سوم  400

نفری است.  4مبلغ الزم برای تأمين زندگی يک خانوار 

هزار تومان  400کامال آشکار است که نه مزد حداقل 

حتی مزد متوسط کارگرانی که باالتر از  در ماه و نه

 30مزد حداقل دريافت می کنند و در صورت افزايش 

هزار تومان در ماه  550تا  500درصدی مزدها از 

بيشتر نمی شود، هيچ يک برای بيرون آوردن کارگران 

 و ديگر مزد بگيران از ورطۀ فقر کافی نيست.

ئی از برخی نمايندگان مجلس شورای اسالمی، گروه ها

اصالح طلبان و طرفداران قانون کار و قانون اساسی 

حتی برخی احزاب،  متأسفانهجمهوری اسالمی، 

، »انقالبی«سازمان ها و گروه هائی که خود را 

و حتی » مدافع طبقۀ کارگر«، »کمونيست«

اين طبقه و طرفدار انقالب سوسياليستی و » پيشاهنگ«

و يا افزايش  ترميمکمونيستی وغيره می نامند، خواست 

خواستی را به عنوان مزدها و حقوق ها به نسبت تورم 

و يا دست کم حالل مشکالت بال واسطۀ  پيشرو

کارگران مطرح می کنند! اين در حالی است که تشکل 

های کارگری غير وابسته به رژيم و حتی برخی از 

نمايندگان سرمايه داری در سال های گذشته اعالم کرده 

 4زم برای زندگی يک خانوار کارگری اند که حداقل ال

نفری در شهرهای بزرگ مبلغی در حدود يک  5يا 

ميليون تومان در ماه و در شهرهای متوسط و کوچک 

 هزار تومان در ماه است. 800تا  700ودر روستاها 

واقعيت اين است که هيچ گونه حرکت تدريجی در 

زمينۀ افزايش مزدها و بهبود شرائط کار گرهی از 

گی کارگران نمی گشايد. اين گره مانند گره زند

) است که گفته می شود آن را به Gordiusگورديوس (

اسکندر برای گشودن عرضه کردند. اسکندر که راهی 

عادی برای باز کردن آن گره کور و پيچيده نديد شمشير 

خود را بيرون کشيد و آن گره را قطع کرد! گره زندگی 

می شود و نه با دندان. کارگران نيز نه با دست باز 

کارگران تنها با تغيير انقالبِی نگرش و عمل خود، يعنی 

تنها با انديشه و عمل انقالبی قادر خواهند بود از وضع 

موجود بيرون آيند. تنها در آن صورت است که خواهند 

توانست راهی برای تغيير واقعی زندگی خود، برای 

آمدن  دست يابی به خواست های خود، برای بيرون

ازدور باطل فقر و بيکاری و بی حقوقی و اسارت 

 جسمی و روحی پيدا کنند. 

چرا چنين است؟ زيرا مشکل زندگی کارگران تنها مزد 

پائين نيست، بلکه بيکاری، بی حقوقی، تبعيض جنسی، 

ملی و دينی هم هست، نبود تأمين اجتماعی در زمينه 

، های مختلف و آموزش و بهداشت نابسامان هم هست

نبود آزادی بيان و حق گردهم آئی وتظاهرات و راه 

پيمائی و اعتصاب هم هست، نبود حق تشکل و تحزب 

هم هست، حاکميت اختناق، سرکوب، شکنجه، اعدام، 

تفتيش عقائد، نظام حقوقی قرون وسطائی هم هست، 

وجود انواع امتيازات روحانيان حاکم و نيروهای امنيتی 

ری هم هست، عظمت و نظامی و صاحب منصبان ادا

طلبی و نظامی گری رژيم هم هست که صلح و ترقی 

را نه تنها در ايران بلکه در منطقه تهديد می کند و آب 

به آسياب امپرياليسم و سياست تجاوز و جنگ و اشغال 

امپرياليست ها و ديگر نيروهای ارتجاعی می ريزد. از 

ه همۀ اينها باالتر، مشکل کارگران، خود ِ نظام سرماي

داری و بردگی مزدی است. همۀ اين مشکالت باهم 

جمع شده و گره کوری به وجود آورده اند که آن را تنها 

با قطع کردن می توان گشود. مشکالت کارگران 
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هنگامی واقعا حل می شوند که مسائلی که در باال 

شمرده شد حل شوند. اين مسائل را کسی برای کارگران 

ه داران و زمينداران و به حل نخواهد کرد. منافع سرماي

طور کلی طبقات دارا با حل اين مسائل سازگار نيست و 

آنها و نمايندگان سياسی، فکری و مرامی شان تمام 

تالش خود را به کار می برند و به کار خواهند برد تا 

کارگران را از تالش در راه حل اين مسائل باز دارند 

ستگی زيرا منافع آنها با وضعيت فرودست و واب

اقتصادی و سياسی و فرهنگی کارگران به سرمايه 

داران و ديگر طبقات و اليه های دارا گره خورده است. 

طبقات حاکم و به طور کلی طبقات دارا عالوه بر تکيه 

بر قهر و سرکوب و اختناق می کوشند با استفاده از 

حربه های مختلف از دين گرفته تا ملی گرائی و 

طلبی گرفته تا تبليغ تسليم ورضا، شووينيسم، از اصالح 

عرفان، صوفی گری و قََدر گرائی، از پوچ انگاری 

گرفته تا بی اعتنائی به سياست و غيره کارگران و 

ديگر توده های زير ستم و استثمار را از عمل مستقل 

 برای تغيير شرائط زندگی باز دارند.

حتی اگر کسی، گروهی يا حزبی واقعا تمايل وارادۀ حل 

سائل برشمرده در باال را داشته باشد قادر به حل آنها م

نخواهد بود. اين مشکالت و مسائل را تنها خود 

کارگران، تنها تودۀ ميليونی کارگران آگاه و متحد می 

توانند حل کنند. برای بيرون آمدن از شرائط ستم و 

استثمار حاکم تنها جهش انقالبی کارساز است و نه 

حرکت های آرام و تدريجی تنها  حرکت آرام و تدريجی.

هنگامی ثمربخش اند که با چشم انداز انقالبی و در 

 خدمت هدف انقالبی باشند.

به همين جهت است که طبقات استثمارگر و ارتجاعی 

با جهش مخالف اند و همۀ تالش های خود را برای 

جلوگيری از آن به کار می برند. سردمداران جمهوری 

استی را که تا حدی در مقابل اسالمی هر حرکت يا خو

سياست قهقرائی و ارتجاعی رژيم باشد يا حتی سير 

قهقرائی را با سرعتی که رژيم می خواهد طی نکند 

می نامند و با وحشت آن را رد می کنند. به » جهش«

) عبدالرضا شيخ 1389اسفند  3گزارش ايلنا (

نژاد با  یاحمد یو امور اجتماعاالسالمی و زير کار 

ها موجب توانمند شدن  ارانهي یهدفمند«اينكه بيان 

کشور به صورت اعم و به طور  یکارگر ۀجامع

 یگفت: دليلي برا شده است، رانياخص حداقل مزد بگ

با طرح  و» مزد سال آينده وجود ندارد یافزايش جهش

ساالنه  یهدف از افزايش دستمزدها«اين پرسش كه 

گران را بتوانيم قدرت خريد كار یگفت: وقت» چيست؟

طرح اين مسائل وجود  یبرا یتقويت كنيم ديگر دليل

  .(تکيه بر کلمات از ما است)» ندارد

آنچه عبدالرضا شيخ االسالمی، اين نوکر وقيح 

افزايش «نظامی حاکم،  –بورژوازی بوروکرات 

 15تا  12مزد می نامد افزايشی در حدود » جهشی

 درصد است که برخی از محافل و برخی سردمداران

شوراهای اسالمی خواستارش بودند. ما قبال نشان داديم 

هدفمند «که برخالف ادعای شيخ االسالمی، هدف از 

نه ارتقای قدرت خريد کارگران بلکه » کردن يارانه ها

تغيير تخصيص منابع مالی ناشی از کاهش يا حذف 

يارانه ها به سمت بنگاه های بزرگ سرمايه داری و 

دولتی در جهت منافع  حفرۀ پرنشدنی هزينه های

اقتصادی، نظامی و سياسی  و چپاول گری بورژوازی 

نظامی است. يارانه ها برخالف ادعای  -بوروکرات

وزير کار افزايش هزينۀ زندگی را جبران نمی کنند تا 

چه رسد به اينکه موجب تقويت قدرت خريد کارگران 

شوند. البته اعتراف وزير کار در اين زمينه که يارانۀ 

است که دولت آنها از مزد  یبخشداختی به کارگران پر

 یعموم ۀداران از خزان هيسرما یبجا یدار هيسرما

 در تأييد تحليل های ما است.پردازد  یبه کارگران م

مزد کارگران به عالوۀ يارانه ها به عالوۀ حق مسکن 

به عالوۀ بن کارگری به عالوۀ حق فزند به عالوۀ 
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کارگرانی که مزد حداقل عيدی و غيره باز هم برای 

 یاز کارگران مزد یميکه بخش عظدريافت می کنند (

 400) در بهترين حالت از حدود دهند یم ليرا تشک

هزار تومان در ماه تجاوز نمی کند که يک سوم مبلغ 

الزم برای تأمين زندگی يک خانوار کارگری است 

(بايد توجه داشت که مزد بخش مهمی از کارگران از 

حداقل قانونی نيز کمتر است). مزد متوسط سطح مزد 

کارگرانی که بيش از مزد حد اقل دريافت می کنند نيز 

(مزايائی که بخش مهمی از » مزايا«با احتساب همۀ 

هزار  500تا  450کارگران از آن محروم اند) از 

تومان بيشتر نيست که کمتر از نصف مبلغ الزم برای 

 . تأمين زندگی يک خانوار کارگری است

 کارگران!

تمام اقدامات رژيم جمهوری اسالمی و طبقۀ سرمايه 

دار ايران در زمينۀ مزدها، يارانه ها و غيره تالشی 

، يعنی شيوۀ استثمار مطلق بر کارگراندر جهت تشديد 

کاهش مطلق سطح زندگی و قدرت خريد شما است تا 

سرمايه داران و دولت سرمايه داری هرچه بيشتر از 

ی کنند. آنها مانند بسياری از طرفداران شما بهره کش

 مخالف اصل مزد حداقلاقتصاد نئوليبرالی حتی 

در  )1389اسفند  17(دنيای اقتصاد هستند. روزنامۀ 

 ،یاالسالم خيآنچه عبدالرضا ش« اين باره می نويسد:

بر توقف  یماه قبل گفته بود، مبتن کيکار حدود  ريوز

 ها ارانهيقانون  یااجر ليدستمزدها به دل شيموقت افزا

اقتصاد، کل  ريوز دياما اظهارات جدبود،  ندهيدر سال آ

برد.در  یسوال م ريدستمزد کارگران را ز نيينظام تع

 دهيبه دنبال ا ینيحس نيالد رسد شمس یواقع به نظر م

کامل دستمزدها در بازار کار است.  یشناورساز

 دستمزد به طور کامل در زانيم نييکه تع یا گونه به

البته در  هينظر نيکارگر و کارفرما باشد.ا ارياخت

سابق کار  ريوز ،یمحمد جهرم یدولت نهم هم از سو

 »شد یم یريگيپ گريد یبه شکل یو امور اجتماع

 (تکيه بر کلمات از ما است). 

 کارگران! 

به روشنی ديده می شود که سياست ضد کارگری 

دولت جمهوری اسالمی در جهت قهقرائی و وخامت 

ندگی کارگران گام های فرسنگی بر می دارد و در ز

ترسی ندارد. تنها چيزی که می » جهش«اين زمينه از 

تواند اين جرثومه های ارتجاع، فساد، دزدی و استثمار 

را واقعا بترساند حرکت متحدانۀ شما است، سياست 

مستقل شما و تشکيالت مستقل شما است، مبارزۀ جامع 

ارزۀ اقتصادی، سياسی و و همه جانبۀ شما يعنی مب

نظری و فرهنگی شما برای برانداختن رژيم جمهوری 

امنيتی و اداری -اسالمی، درهم شکستن ماشين نظامی

بورژوازی، استقرار جمهوری انقالبی شورائی و پيش 

روی به سوی سوسياليسم است. مبارزات روزانۀ 

سياسی و اقتصادی و فرهنگی و نظری تنها در 

بزرگ استراتژيکی به ثمر می راستای چنين هدف 

رسد. مبارزه برای افزايش واقعی مزد حداقل در حد 

تأمين زندگی شايستۀ يک خانوار کارگری و افزايش 

آن به نسبت تورم و نيز افزايش بارآوری متوسط کار 

شما  يک عرصۀ مهم مبارزه اقتصادی است و با اتحاد

کارگران، فارغ از رشتۀ فعاليت و حرفه تان و با 

مبارزۀ مصمانه تان می تواند به نتيچه برسد و راه را 

برای مبارزات ديگر شما هموار سازدو همان گونه که 

شرکت شما در عرصه های ديگر مبارزه، به ويژه در 

عرصۀ مبارزۀ سياسی توان شما را برای پيشبرد 

 اعی تان بيشتر خواهد کرد.  مبارزات اقتصادی و اجتم

 جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش)

 2011مارس  15،  1389اسفند  24

 1390بهمن ، هيأت نويسندگان خيزش
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 جاويد آرش               

     1390بهمن  26 

 حاکميت سالهِ  وسه سی عملکرد و تجربه براساس

 مشکلی وقت هر دوران اين در اسالمی، جمهوری

 شود، احساس بحرانی بوی يا و باشد رژيم روی پيشِ 

 اذهان واقع برای تشويش در يا و بحران رفع برای

 رژيم يک درجه های مهره مردم، ارعاب و ها توده

 ای چاره و راه فکر به و گيرند می قرار تريبون پشت

 نظام در ديکتاتورها همه گیويژ اين البته. افتند می

 که سازند وانمود دخواهن می که باشد می مستبد های

 خامنه. زنيم می را آخر و اول حرف که ماييم هميشه

 تريبون پشت بهمن 14 جمعه نماز های خطبه در ای

 خود عوامفريبانه توجيهات وسيله بدين تا گرفت قرار

  کند. نشخوار همچنان را

 مجلس آينده انتخابات موضوع ای خامنه سخنان محور

 ننگين تاريخ کرد شتال ابتدا او. بود اسفند 12 در

 و سرافرازی از مشحون و مثبت را اسالمی جمهوری

 را ها امپرياليست به رژيم وابستگی ،افتخار

 عزت و عظمت" را مردم تهيدستی و فقر ،"استقالل"

 تحقير از رهايی و آزادی" را اختناق و استبداد، "نفس

دورغين اينکه  اعالماو با . دهد و جلوه نام "شدگی

 های پيشرفت از جهانی استکبار منیدش و حسادت"

 دشمنان" همۀ گرايش به تهاجم ،اسالمی" جمهوری

 اسالم دنيای موفقيت" و رژيم با مقابله برایرا " اسالم

به وجود آورده است، می کوشد وجدان مردم ايران " 

  را خواب کند.

 خواست می خود کارانه فريب نطق در ای خامنه

 اتفاقی هيچ ايران در که کند متقاعد را شنوندگان

پيش  حکومت های سياست وفق بر چيز همه و نيافتاده

 مردم های توده که است کرده فراموش او. می رود

 از پس همچنين و 78 تير 18 از پس را عجزش پيام

 اند نبرده خاطر از 88 سال در اعتراضی حرکت اولين

 سود و تمساح اشک ريختن نمايش با چگونه که ديدند و

 تشويش و نمايی مظلوم به خود" ناقص جسم" از جستن

 تاالن همۀ از پس نيز اکنون. بود آورده رو مردم اذهان

 اقشار و طبقات جستن دوری و ها سرکوب و ها گری

 پشت رأساَ  خود او رژيم، های سياست از مردم مختلف

 برگزاری از پيش بتواند تا گرفت قرار تريبون

 را خويش فريب فتواهای اسفند، 12 انتخابات بالماسکه

 در مزخرفات اينبيان  از او قصد. نمايد القا جامعه به

 ديپلماسی ) نمايش2 ها توده ) فريب1 جمعه: نماز

 و دهی امتياز( ها امپرياليست تهديد و التماس و عجز

 رژيم سردمداران ضمنی به هشدار )3 و )گيری امتياز

 اقتصادی و سياسی اوضاع بودن بحرانی بر مبنی

 است.

 عدم پيرامون او یها سرايی ياوه و ها حرافی همه

 سياسی اوضاع دادن جلوه عادی حکومتی و بحران

 های دوره در انتخابات بودن سالم بر تأکيد و جاری

 جمهوری معضالت و مشکالت از گرهی هيچ قبل

 نشان از شواهد همه زيرا. کرد نخواهد باز اسالمی

 انیناتو و اقتصادی و سياسی اوضاع بودن بحرانی

  ها دارند. بحران اين به گويی پاسخ در رژيم

 و اجتماعی ،سياسی اوضاع وخامت به آگاهی با

 اقتدار دارد قصد ای خامنه که است رژيم اقتصادی

 سياسی حاکميت حفظ زمينه در را اسالمی جمهوری

 به را منطقه در ايران نظامی برتر موقعيت و داخل در

 به ورزيدن اصرار برای. نمايد تفهيم ها امپرياليست

 منطقه، در رژيم نشان دادن نقش باج خواهی و امر اين
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 بر تالش کنون تا که يازد می دست شواهدی ابراز به

 دخالت توانايی ازاکنون  او. داشت را آن نمودن پنهان

 دخالت جا هر ما"و اينکه  خاورميانه ۀمنطق در گری

ٌ  کنيم  با ضديت علت به که همچنان گوييم، می صريحا

 پيروزمند جنگ دو در صهيونيستی رژيم سرطانی غده

 پس اين از و کرديم دخالت روزه    22و روزه 33

 رژيم با گروهی هر يا و ملتی هر جا هر نيز

 و کنيم می کمک او به کند مقابله و مبارزه صهيونيستی

 می سخننداريم"  مسئله اين گفتن از هم ابايی هيچ

 ).1390بهمن 15هشنب -امروز آفتاب روزنامه( گويد.

 خوانده شدن "شرارت محور" از روزی که ای خامنه

 باج برای اکنون گرديد، می برآشفته اسالمی جمهوری

 محور" برامپرياليست ها  از امتيازگيری و خواهی

 اسالمی جمهوری اسالمی جمهوری بودن" شرارت

 نشان دادن کارايی برای واقع در او. ورزد می تأکيد

و اينکه می تواند نقش  اسالمی رژيم حکومتی سيستم

 گذار تأثير و ها توانمندی وزنۀ ثبات را بازی کند از

 با و. گويد می سخن منطقه در جنايتکارش رژيم بودن

 ديگر و آمريکا پايبندی عدم از شکوه و گاليه

 پرده بازی قواعد و قرارها و قول به ها، امپرياليست

 چه "... :گويد میدر رابطه با غرب  او. دارد برمی

 دغدغه و واهمه بدون چگونه و گويد می دروغ راحت

 حرف زير خجالت احساس بدون و کند می شکنی عهد

 بهمن).15 امروز آفتاب" (ميزند قولش و

 نا احساس ها امپرياليست عهدی بد اين از که ای خامنه

 از هم بخشی اطمينان های نشانه و است کرده امنی

 هم به بيند، نمی اکمح سيستم در موجود سياسی بحران

 و مجلس دولت،" :که دهد می هشدار خود های پالگی

 ".بياندازند يکديگر گردن به را تقصير نبايد قضائيه قوه

اساسی  قانون به دادن ارجاعبا  جانبدارانه لحنی با وا

 بايد مسئوالن از يک هر" :دهد می ادامه ارتجاعی،

". دباشن پذير مسئوليت خود قانونی وظايف براساس

 سياسی رقيب هيچ پذيرش به حاضر تاکنون که مستبدی

 مبرشاپي از تر معصوم را خود و نبود خويش برای

 شرکايشبه  ،خطر احساس با و يکباره به دانست، می

 اطمينان برای. باشند پذير مسئوليت که زند می زنهار

 هنگام معمول طبق حکومت سران به دادن خاطر

 نمايی مظلوم نطقی،به ظاهر م ژستی با خطر احساس

 می اش کارانه فريب ترفندهای چاشنی نيز را خود

 نيز رهبری متوجه اشکالی اگر حتی:" گويد می و نمايد

 و کند قبول را شکالاِ  آن متواضعانه بايد رهبری بود،

 دادن دست از ترس که ببينيد ".نمايد طرف بر آن را

 محاکمه به و حکومتی مناصب و سياسی های موقعيت

 به را مستبدان چگونه حکومتی، کاران جنايت دنکشان

 می وادار خود انسانی ضد های روش تغيير ترفند

  !سازد

 فريبکاری يا و تهديد با بخواهد ای خامنه که قدر هر

 نمايد، تأکيد جامعه بر حاکم سياسی جو آرامش بر

 اين عبای که آنند از تر عريان موجود های واقعيت

. باشد خروس دم نمودن پنهان به قادر شياد مالی

 پايه که ايران جامعه سياسیِ های  تالطم وها  ناآرامی

رشد  ،آورده در لرزه به را اسالمی جمهوری های

 او .دهد می نويد را اعتراضی های جنبش افزون روز

 مبنای بی القای و کوچک مسائل کردن بزرگ" از

 دشمنان های روش جمله از کشور در بحران وجود

مجلس" دم می  انتخابات از ملت ردنک مأيوس برای

 امن و آرام کامال که کشوری در" :گويد می و زند

 هستند تالش و کار حال در مردم و ها دستگاه و است

 آن از مدام غافالن و دشمنان اما. ندارد وجود بحرانی

 را رژيم های روزنامه است کافی". زنند می حرف

 از که" نغافال" اين چگونه که دريابيم تا بزنيم ورق

 به هراس هول در هستند نيز حاکميت اصلی های مهره

 های برای توده وهمچنين برای يکديگر و برند می سر

 هيچ و سرکوبی هيچ اما. کشند می شانه و شاخ مردم
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 را ها توده اعتراض رشد روند نيست قادر دروغی

 روشنفکران و زحمتکشان و کارگران. سازد متوقف

 و زنان اجتماعی های نبشج با اتحاد در انقالبی

پيدا خواهند  را خود راه ستم زير های ملت و جوانان

 ويرانه بر را خود حاکميت بود خواهند قادر و کرد

 نمايند. بنا اسالمی جمهوری های

 

 

]1913لنين [  

ها، مبارزه برای  ها، برخالف آنارشيست مارکسيست     

 طبقۀت که بدون انهدام قدر اصالحات، يعنی اقداماتی را

می  حاکم وضعّيت زحمتکشان را بهبود بخشند به رسمّيت

ها، که اهداف و  شناسند. اما در همان حال با رفرميست

طورمستقيم يا غير مستقيم به ه را ب کارگر طبقۀهای  فعالّيت

قاطعانه ترين مبارزه   کنند، به کسب اصالحات محدود مي

است، زنند. رفرميسم فريب بورژوائی کارگران  دست مي

 ۀبه رغم بهبودهائی در اينجا يا آنجا، تا زمانی که سلط که

 .مزدی باقی خواهند ماند ۀهمچنان برد سرمايه وجود دارد

کند و  بورژوازی ليبرال با يک دست اصالحات مي     

پس می گيرد، به هيچ مّبدل  همواره با دست ديگر، آنها را

تفرقه  ان،سازد و از آنها برای به بردگی کشيدن کارگر مي

افکندن در ميان آنان و جاودانه کردن بردگی مزدی بهره 

دليل، رفرميسم، حتی اگر صادقانه باشد،  جويد. به اين مي

با آن، کارگران را  به سالحی مبدل می گردد که بورژوازی

 کشورها نشان مي همۀفاسد و ضعيف می کند. تجربّيات 

همواره  ها اعتماد کنند کارگرانی که به رفرميست دهند

 .خورند فريب مي

، کارگرانی که تئوری مارکس را جذب کرده برعکس     

که  بردگی مزدی را تا هنگامی اند، يعنی اجتناب ناپذيری

هيچگونه  سرمايه داری مسلط است، دريافته اند، با

شوند. کارگران با درک نمی اصالحات بورژوائی تحميق 

حات نه می سرمايه داری وجود دارد، اصال اينکه هرجا

 می برای شرايط بهتر )۱( دورُبرد توانند ديرپا باشند و نه

بردگی مزدی  رزمند و از اصالحات برای تشديد مبارزه با

ها می کوشند کارگران را به  استفاده می کنند. رفرميست

و از طريق امتيازات کوچک،  )۲( بکشند، فريب دهند تفرقه

اما کارگرانی که  منحرف سازند. طبقاتی ۀآنها را از مبارز

اصالحات، برای  به دروغين بودن رفرميسم پی برده اند از

 .کنندمی طبقاتی استفاده  ۀمبارز توسعۀتکامل و 

بين کارگران قوی تر باشد،  چه نفوذ رفرميستی درهر    

بورژوازی بيشتر،  وابستگی اش به تر، ضعيف کارگر طبقۀ

ختلف، های م و خنثی کردن اصالحات با طفره و نيرنگ

برای بورژوازی سهل تر خواهد بود. هر اندازه که جنبش 

طبقۀ کارگر مستقل تر، اهداف آن عميق تر و وسيع تر، و 

) ۳( از کوته بينی رفرميستی آزاد تر باشد، حفظ اصالحات

 و استفاده از آنها برای کارگران آسان تر خواهد بود.

کشورها وجود دارند زيرا  همۀ ها در رفرميست     

 ورژوازی درهمه جا به دنبال آن است که به طريقیب

کارگران را فاسد کند و آنها را به بردگان خشنودی که 

از بردگی را کنار گذاشته اند، مبّدل  هرگونه فکر رهائی

 شتۀطلبانند که گذ ها، انحالل سازد. در روسّيه، رفرميست

کوشند کارگران را با رؤياهای  کنند و ميمی ما را نفی 

 ِسِورنيا پراودا ی و قانونی به خواب برند. اخيراً علن حزبی

Severneya Pravda  انحالل طلباِن سن پترزبورگ را

رفرميسم، از خود دفاع  اتهامبرابر  مجبور ساخت تا در

روشن ساختن يک  های آنها را برای کنند. بايد استدالل

  .تحليل کرد فوق العاده مهم دقيقاً  مسئلۀ

ن پترزبورگ می نويسند: ما رفرميست انحالل طلبان س     

ايم رفرم همه چيز است و هدف نهائی  نيستيم زيرا ما نگفته

گفته ايم، ما  هيچ؛ ما از حرکت به سمت هدف نهائی سخن

پيشروی از طريق مبارزه برای اصالحات در جهت  ۀدربار

 . اهداف تعيين شده سخن گفته ايم تمامّيت

 واقعّيات تا چه حد با  ] بانانحالل طل[ببينيم اين دفاع      

     .انطباق دارد

 مارکسيسم و رفرميسم
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بندی گفته  واقعّيت اول: سدوف انحالل طلب، با جمع     

) ۴( »سه ُرکنِ «نوشت: از انحالل طلبان،همۀ های 

 .)۵( نيست ها، دو تای آن برای تبليغات مناسب مارکسيست

نظر  ساعته را که از ۸سدوف، درخواست روز کار 

الحات قابل تحقق است نگه داشت و اص تئوريکی به عنوان

روند حذف  مي که از اصالحات فراتر) ۶( را آن چيزهائی

در نتيجه، سدوف مستقيماً به اپورتونيسم و  کرد يا پس زد.

» هدف نهائی هيچ« از همان سياستی که با فرمول پيروی

(حتی » هدف نهائی«که  شود، سقوط کرد. هنگامی بيان مي

کنار  از تبليغات ما هرچه بيشتردر رابطه با دموکراسی) 

 . زده شود با رفرميسم روبرو هستيم

) شتۀواقعّيت دوم: کنفرانس علنِی ماه اوت (سال گذ     

های غير رفرميستی را  آنکه خواست انحالل طلبان به جای

تبليغات ما  در يک مورد خاص نزديک کند، يعنی در قلب

ی دور مشابه ۀجای دهد، آنها را هرچه بيشتر به شيو

 .ساخت

واقعّيت سوم: انحالل طلبان با نفی و بی اعتبار ساختن      

و گسستن از آن، خود  ] قديمی و مشی آن حزب[ »گذشته«

وضعّيت کنونی، ارتباط  را به رفرميسم محدود می کنند. در

 .آشکار است ، امری کامالً »گذشته« بين رفرميسم و نفی

قتصادی کارگران واقعّيت چهارم: هنگامی که جنبش ا     

خاذ می کند، خشم، لعن و ترفرميسم ا شعارهائی فراتر از

از آن به عنوان  و( حمالت انحالل طلبان را برمی انگيزد

 ).و غيره ياد می کنند» باد در هاون کوبيدن«، »ديوانگی«

نتيجه چيست؟ انحالل طلبان در حرف، رفرميسم را به      

عمل همواره بدان می  اّما در ،کنند عنوان يک اصل رد می

دهند که  يک سو به ما اطمينان می چسبند. آنان از

هدف نيست، اما  همۀچيز و  اصالحات از ديدگاه آنها همه

رفرميسم  ها از از سوی ديگر، هر زمان که مارکسيست

شوند يا  ها به آنان حمله ور مي فراتر می روند، رفرميست

 .اعتراض سر می دهند فرياد نفرت و

کارگر نشان می  طبقۀا تکامل اشکال مختلف جنبش ام     

عملی از  ۀتنها در استفاد ها نه دهد که مارکسيست

 اصالحات و مبارزه برای اصالحات عقب نيستند، بلکه

به  س اين مبارزات قرار دارند. مثالً در رأ) ۷( قطعاً 

فراکسيون کارگری، به سخنرانيهای  سطح انتخابات دوما در

سازماندهی  يرون و درون دوما، بهنمايندگان ما در ب

 بيمۀمطبوعات کارگری، به استفاده از اصالحات 

کارگران فلّز  يۀبزرگترين اتحاديه يعنی اتحاد ، به]کارگران[

جا فّعاالن مارکسيست در  همه فکنيد. دراو غيره نظری بي

برای  مبارزه فعالّيت تبليغی روزانه، سازماندهی، مينۀز

 . ، از انحالل طلبان جلوترنداصالحات و کاربرد آنها

ها به گونه ای خستگی ناپذير، بدون از  مارکسيست     

و استفاده از  کسب اصالحات» امکانِ «دست دادن حتی يک 

لکه با حمايت همدردانه و آن، و بدون محکوم کردن، ب

 ۀترويج، تبليغ و مبارز مينۀهر اقدامی که در ز ۀدلسوزان

د و غيره، امر فعالّيت را به رو اقتصادی از رفرميسم فراتر

مارکسيسم  پيش می برند. از سوی ديگر انحالل طلباِن از

بريده، با حمالت خود به َنفس وجود سازمان مارکسيستی، 

انضباط مارکسيستی، و با پشتيبانی از رفرميسم و  با تخريب

 طبقۀتنها به سازمان شکنی جنبش  سياست کارگرِی ليبرالی،

 .کارگر مشغولند

آن، نبايد فراموش کرد که در روسّيه  افزون بر     

بروز می کند و آن يکسان  رفرميسم در شکل ويژه ای هم

 گرفتن شرائط بنيادی وضعيت سياسی روسّيه کنونی با

وضعيت اروپای کنونی است. از ديدگاه يک ليبرال اين 

زيرا ليبرال براين باور است و  يکسان گرفتن مشروع است،

 ای خدا را شکر مشروطه«ند که آن را موعظه می ک

 ۱۷ليبرال هنگامی که اصرار می ورزد پس از ». داريم

سوی دموکراسی، که از رفرميسم  قدمی از هر) ۸( اکتبر

از  فراتر رود، ديوانگی، جنايت و گناه است، تنها

 .بورژوازی دفاع می کند

اما انحالل طلبان که پيوسته و به گونه ای      

حزبی «مبارزه برای و » لنیحزبی ع«سيستماتيک، 

 (البته روی غيره را به روسّيه پيوند می زنند و» قانونی

می  کاربه درعمل اين ديدگاه های بورژوائی را  ،کاغذ)

ها، موعظه  ديگر، آنان نيز مانند ليبرال به کالم .)۹( بندند
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اروپائی به روسّيه ] قانونّيت[ گِر پيوند زدن مشروطّيتِ 

غرب  ای در نظر بگيرند چه راه ويژههستند، بی آنکه در 

به پذيرش اين مشروطّيت و تحکيم آن طی چندين نسل و گاه 

ها و انحالل طلبان می  سده، منجر شد. ليبرال طی چند

پوست را بی آنکه در آب  همانگونه که در َمَثل آمده خواهند

اروپا، رفرميسم در واقع به معنی  در .فرو برند، بشويند

بورژوائی » اجتماعی سياست«نشاندن ترک مارکسيسم و 

 به جای آن است. در روسّيه، رفرمسيم انحالل طلبان، عالوه

بر آن، به معنای درهم شکستن سازمان مارکسيستی، ترک 

طبقه کارگر و نشاندن سياست  دموکراتيک) ۱۰( وظائف

 . ليبرالی کارگری برجای آن است

 ۱۹۱۳چاپ شده در پراوداترودا، سپتامبر 

را سهراب شباهنگ از » مارکسيسم و رفرميسم« لۀمقا

چاپ  ۱۳آثار لنين، جلد  عۀانگليسی مجمو جمۀروی تر

فرانسوی  جمۀو تر ۳۷۲ - ۳۷۵ ، صفحات۱۹۷۲ مسکو

چاپ  ۱۹جلد  ۳۹۹ - ۴۰۳صفحات  آثار او عۀمجمو

و  به فارسی برگردانده۱۹۶۷اديسيون سوسيال و پروگرس 

 .را ويرايش کرده استبهروز فرهيخته آن 

 ۱۳۷۹بهمن 

 پانوشت ها

فرانسوی نوشته  جمۀدر تر» دوربُرد  «به جای ) ۱

 ».جّدی«شده: 

نوشته  یفرانسو ۀدر ترجم» ريب دهندف« یبه جا) ۲

 ».با صدقه فريب دهند«شده: 

نوشته  یفرانسو ۀدر ترجم» حفظ اصالحات« یبه جا) ۳

 ».تحکيم اصالحات«شده: 

ساعت کار  ۸دموکراتيک،  یمنظور سه شعار جمهور ) ۴

 یمالکان است که خواستها یزمينها ۀروزانه و ضبط هم

سوسيال دموکرات روسيه در جريان انقالب  یحزب کارگر

 فارسی بود. مترجم ۱۹۱۷و پس از آن تا  ۱۹۰۵

در » تبليغات مناسب نيست یآن برا یدو تا« یبه جا ) ۵

 یآن اکنون برا یدو تا«نوشته شده:  یفرانسو ۀترجم

 ».سب نيستتبليغات منا

 یفرانسو ۀدر ترجم» را یو آن چيزهائ« یبه جا ) ۶

 ».را یآن چيز هائ قاً و دقي«نوشته شده: 

نوشته شده:  یفرانسو ۀدر ترجم» قطعاً « یبه جا ) ۷

 ».آشکارا«

 ۱۷، تزار در ۱۹۰۵اکتبر  یپس از اعتصاب عموم ) ۸

 یهای آزاد« ۀبر وعد یمبن یاکتبر همان سال بيانيه ا

عقيده، بيان،  یحقوق فرد، آزاد یحقيق یناپذيرنقض  ،یمدن

کرد. حزِب طرفدار تزاريسم صادر » حق انجمن و تشکل

داد.  ر، اين بيانيه را اساس فعاليت خود قرا»اکتبريستها«

 فارسی. يادداشت مترجم

در عمل دقيقاً به «نوشته شده:  یفرانسو ۀدر ترجم)  ۹

 ».مشغولند یبورژوائ ۀاين ايد یستايشگر

نوشته  یفرانسو ۀدر ترجم» ترک وظائف« یبه جا ) ۱۰

 ».رد وظائف«شده: 

 

 

ۀ اخيرا نامه ای از يک دوست در برخورد به مقال   

» ويژگی های اساسی جنبش آزادی بخش زنان«

. ، به دست ما رسيده است7مندرج در خيزش شماره 

خود  ، پاسخاين نامهما ضمن آوردن بخش های اساسی 

 . شدن بحث، ارائه می کنيم را نيز جهت روشن تر

 در نامه چنين آمده است: 

من نمی دانم که مقاله ای را که شما در خيزش در «

ايد] چه کسی نوشته رابطه با جنبش زنان [درج کرده 

 می فرستم! شتی خود را سرانگ... اما نقد 

 پاسخ به يک نامه
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بسيار متأسفم که نويسنده به جای اينکه به خود زحمت 

را مطالعه کند، با بخشی  ی ادبيات روز زناندهد و کم

" برخورد مرد ساالر –جامعه سرمايه از استدالالت "

. جامعه جنايتکار سرمايه استقديمی  بسيارمی کند که 

مردساالر ... ديگر به هيچ وجه از اينگونه  –

فاده نمی کند ... بلکه اينک با " لباس استدالالت است

" با ایبنفش فمينيستی" به بازار آمده ... حتی "آخونده

سوادتر هم در ايران ... ديگر يک پا فمينيست شده اند 

و در اين گيرودار ... جدا کردن "سره از ناسره" 

 . کاری بسيار دشوار است

در طيف بسيار بسيار ياسی فمينيست های جهان تا آنجا 

يشتر از نيمی خود را چپ می که من اطالع دارم ب

بشدت دفاع  . و از مبارزه برای عدالت اجتماعیدانند

 می کنند ...

اين طيف  حيف که نويسنده به خود زحمت نداده که با

 !آخری ... درگير بحث شود

اما يک سئوال از نويسنده و تمام مردانی که حتی از 

جان خود برای شرف انسانی و عدالت اجتماعی دريغ 

 نمی کنند ... 

چگونه است که در برابر تجاوز به زنان و  -

هيچ تحقيقی انجام نمی کودکان در جنگ ها 

ادبيات دهند ... موضوع بحث در 

 ؟ سوسياليستی و کارگری نيست

چگونه است که خشونت برعليه زنان و  -

تحقيقی " موضوع هيچ کودکان "درخانواده

 ؟ نيست

عليه کودکان چگونه است که تجاوز جنسی بر -

توسط پدر و فاميل نزديک هرگز موضوع 

 ؟ و نيستقيق و نوشتن مقاله ای و و هيچ تح

رفيق ... من اينها را برای شما می نويسم  -

اال ... و چون می دانم که گوش شنوا داريد

من سال هاست که اميدم را از مردان کم و 

بيش هم نسل خودم قطع کرده ام و کار خود 

چون به غير از وقت تلف کردن را می کنم 

) حاصل (بحث مرغ اول بود يا تخم مرغ

ی پيدا شدند که ديگری ندارد وقتی مردان

ين سکوت را شکستند و خود به صف تابوی ا

" مبارزه با قتل، خشونت وحشيانه بدنی، "اول

روحی، جنسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی 

يوستند، آنوقت تقسيم عليه زنان و کودکان پ

 ...»   ، و وارد بحث می شويم کار می کنيم

*** 

 نامه اين پاسخ خيزش به 

و درود به شما، از اينکه طی دوست عزيز، با سالم 

نامه تان به مقاالت "خيزش" توجه نشان داده و نقطه 

نظرات خود را با ما در ميان گذاشته ايد، بسيار 

 خوشحاليم. 

ويژگی های اساسی جنبش «شما در برخورد به مطلب 

نوشته ايد : "بسيار متأسفم که  »آزادی بخش زنان

د و کمی نويسنده به جای اين که به خود زحمت ده

ادبيات روز زنان را مطالعه کند با بخشی از استدالالت 

مردساالر برخورد می کند که بسيار  –جامعه سرمايه 

مردساالر ديگر  –قديمی ست جامعۀ جنايتکار سرمايه 

به هيچ وجه از اين گونه استدالالت استفاده نمی کند 

بلکه اين بار با لباس بنفش فمينيستی به بازار آمده حتی 

خوندهای باسوادتر هم در ايران ديگر يک پا فمينيست آ

" ن "سره از ناسرهشده اند و در اين گيرودار جدا کرد

 کاری بسيار دشوار است. 

در طيف بسيار بسيار ياسی فمينيستهای جهان تا آنجا 

که من اطالع دارم بيشتر از نيمی خود را چپ می 
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دفاع دانند و از مبارزه برای عدالت اجتماعی به شدت 

می کنند. حيف که نويسنده به خود زحمت نداده که با 

  »اين طيف آخری درگير بحث شود.

همان طور که از نام مقاله مشخص است، بحث اصلی 

آن روی موضوعی مشخص يعنی علل اصلی نابرابری 

و ستم بر زنان، که از احترام به مالکيت خصوصی، 

ن برمی نظام طبقاتی و استثمار و سرکوب اقتصادی آنا

خيزد، و مرزبندی با جنبش بورژوايی زنان تمرکز 

دارد. اين برخورد از زاويۀ بررسی های ماترياليستی 

تاريخ که توسط مارکس و انگلس برای اولين بار به 

شکل ريشه ای و علمی نسبت به پيدايش خانواده و 

چگونگی رانده شدن زنان به موقعيت فرودست و نيز 

د، صورت گرفته است. پيدايش دولت، مطرح گردي

نابرابری زن با مرد و ستم بر زن در جامعۀ سرمايه 

داری که با استثمار سرمايه دارانۀ کار زنان (و نيز 

کار کودکان بويژه درقالب استثمار ارزش اضافی 

مطلق) ستمی مضاعف بر آنان وارد می آورد، همه 

روزه باز توليد می گردد و در جمهوری اسالمی از 

ت بيشتری برخوردار است (در تمامی شدت و شناع

اشکال اقتصادی، حقوقی و اجتماعی). اين برخورد 

است اما نادرست نيست و » قديمی«اگر از نظر شما 

لحظۀ حيات جامعه سرمايه  هرواقعيتی است که در 

داری فعليت دارد و باز توليد می گردد. از سوی ديگر 

صراحت  هنوز ما با ايده ها و نظراتی روبروئيم که به

ستم جنسيتی معلول ستم طبقاتی «اعالم می دارند 

طور که در خود مقاله اشاره شده،  و يا همان »نيست

نظرات ارتجاعی دربارۀ اين نابرابری را به حوزه 

های بيولوژيکی، روانشناسانه و اخالقيات حواله می 

دهند. همان طور که خود شما نيز اذعان داشته ايد بيش 

ست های جهان خود را "چپ" می از نيمی از فميني

نامند و ايده های خود را با همين عنوان ارائه می دهند 

اقتصادی و  –اما اينان نيز کمتر به علل اجتماعی 

طبقاتی ستم ها و تبعيض های وارد بر زنان می 

 پردازند. 

عالوه بر آن در جامعۀ ايران که تبليغات به غايت 

وسطائی و ارتجاعی و پس مانده های ذهنی قرون 

سال حاکميت رژيم زن ستيز  33آموزه های دينی طی 

اسالمی، دائماً به خورد توده های مردم داده می شود، 

کار انقالبی در جهت مبارزه با عقب ماندگی ها و 

زدودن آثار آن در ميان زنان و نيز مردان، کاری بس 

. پس کمونيست ها و انقالبيان استطوالنی و صبورانه 

ر اين راه تالش کنند و بگويند و بنويسند و هر قدر هم د

برخورد کنند باز هم کم است. اگر شما به طور روشن 

برای ما می نوشتيد که با چه شيوه ای می بايست در 

اين زمينه، استدالل کرد که تمامی اين علل به شکلی 

ريشه ای تجزيه و تحليل گردند و ضمن آن از درک ها 

اشد، يا به عبارت ديگر و نظرات انحرافی نيز مبرا ب

نظرات مثبت و ايجابی خود را نيز برای ما می 

 نوشتيد، بسيار خوب بود.  

در رابطه با نظرات فمينيستی "آخوندهای باسواد"، 

همان گونه که در اوج جريانات فعال در "جنبش سبز" 

و اصالح طلبی آنان شاهد بوديم، در زمينه مسئله زن، 

راه حلی پيشرو که جامعه به ارائه نظر و  آنان قادر

خواهان آن بود، نشدند از جمله ابتدايی ترين آزادی 

برای زنان يعنی آزادی پوشاک و لغو حجاب اجباری 

  »کمپين يک ميليون امضاء«حتی جرياناتی نيز مانند 

که زنان را به فتواهای فقهی "صانعی" اميد می دادند، 

با سکوت معنی دار او، و شکست عملی طرح شان، 

خود را نيز از دست دادند. اين  حتی هواداران

" چه باسواد و چه بيسواد، آزادی طلبی شان "آخوندها

نجا دوام دارد که از چهار چوبۀ در رابطه با زنان، تا آ

نشده است. هيچ " خارج "اسالم" و "جمهوری اسالمی

" و پيروان يک از اين "آخوندهای باسواد يا بی سواد

رفداران عمامه دار يا بی عمامۀ آنها، يا به طور کلی ط
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قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسالمی نه آگاهی 

و نه جرأت آن را دارند که آشکارا با عمل وحشيانۀ 

سنگسار، با چند همسری و صيغه، مخالفت ورزند، 

نمی توانند يا نمی خواهند آشکارا خواستار آزادی زنان 

دی هر در انتخاب لباس و منع حجاب اجباری، آزا

دختر و پسر بالغ و زن و مرد در انتخاب همسر يا 

برابری زن و مرد در امر طالق، همراه زندگی، 

پرستی فرزندان، ادارۀ خانواده، ارث بری، برابری سر

در امر شهادت و غيره باشند. هيج يک از آنها از مزد 

برابر زن و مرد در مقابل کار برابر دفاع نمی کنند، 

زن و مرد در فرصت های شغلی هيچ يک از برابری 

يا تصدی مسؤليت ها و غيره پشتيبانی نمی کنند، هيچ 

درصد کمتر از  60يک به اينکه مزد زنان در ايران 

مزد مردان است و اينکه نرخ بيکاری زنان کارگر 

بيش از دو برابر نرخ بيکاری مردان کارگر است 

کاری ندارند. همان گونه که به اين واقعيت که بار 

ويژه زنان کارگر  لی کار خانگی بر دوش زنان، بهاص

چون کار خانگی زنان طبقات دارا و زحمتکش است (

می دهند و نه خود اين  را خدمتکاران  زن و مرد انجام

) بی اعتنا هستند. هيچ يک به اين کاری زنان دارا

در صد جمعيت فعال  15ندارند که زنان تنها حدود 

هند در حالی که نيمی اقتصادی رسمی را تشکيل می د

از جمعيت کشور اند و قاعدتا می بايست حدود نصف 

جمعيت فعال اقتصادی زن باشند. به اين نکتۀ اساسی 

توجه نمی شود که عدم استقالل اقتصادی زنان يا سطح 

پائين اين استقالل يکی از پايه های ستم بر زنان و 

موقعيت فرودست آنها است. در جوامعی که زنان از 

قالل اقتصادی برخوردارند، برخورداری شان از است

هر  ،حقوق اجتماعی و سياسی و مدنی هم بيشتر است

چند در هيچ جامعه ای زنان هنوز از برابری کامل با 

 مردان برخوردار نيستند.

در يک کالم، نه به اصطالح فمينيست های اسالمی و 

نه فمينيست های عرفی وابسته به طبقات دارا نمی 

و نمی توانند نه خواست های عام دموکراتيک خواهند 

و برابری حقوقی و سياسی و مدنی و اجتماعی زنان با 

مردان را به طور کامل و روشن مطرح نمايند و ستم 

های وارد بر زنان در اين عرصه ها را چه در سطح 

و نه ستم های  ،جامعه و چه خانواده افشا نمايند

تکش جامعه مضاعفی را که بر زنان کارگر و زحم

وارد می شود توضيح دهند، افشا کنند و به دنبال راه 

حل آن باشند. زنان ايران به همين دليل مشخص، تا 

مغز استخوان با اين چهارچوب و قوانين آن از حرف 

تا عمل، تماما درگيرند. از اين رو شگفت آور نيست 

که اکثريت عظيم زنان ايران به همين داليل مشخصی 

ا مغز استخوان نه تنها از قانون اساسی و که ذکر شد، ت

قوانين مدنی جمهوری اسالمی رنج می برند و لطمه 

، بلکه نظرات و خط مشی "فمينيست های می بينند

" و يا فمينيست های عرفی وابسته به طبقات اسالمی

 دارا را قطب نمای تالش های خود قرار نمی دهند.  

بيشتر از "جهان که  فمينيست های نظرات بررسی اما

 نيمی خود را چپ می دانند و از مبارزه برای عدالت

به همان دليل که در  ،اجتماعی به شدت دفاع می کنند"

، در اين مقاله نمی توانست مطرح باشد و به ابتدا گفتيم

تمامی نظرات و طيف های رنگارنگ جنبش زنان و 

نيز موردی که شما در نظر داريد، برخورد صورت 

از پيشنهاد شما استقبال می کنيم و گيرد. اما ما 

اميدواريم با کمک شما و ارائه نظرياتی که طرح 

 خواهيد کرد، روی آن کار کنيم. 

در رابطه با سئواالت شما پيرامون کم کاری و نبود  

کار تحقيقی روی مسئله خشونت عليه زنان و کودکان 

و اشکال آن (تجاوز به زنان و کودکان در جنگ ها، 

ر در خانواده و تجاوز جنسی عليه کودکان خشونت پد

 3و قتل های ناموسی و ...)، اول اينکه چرا اين 
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 سئوال را فقط در رابطه با "مردان" طرح کرده ايد؟ 

"اما يک سئوال از نويسنده و تمام مردانی که حتی از 

جان خود برای شرف انسانی و عدالت اجتماعی دريغ 

د زنان را نيز در نمی کنند:" (از متن نامه) خوب بو

برخورد شرکت می داديد چرا که آنان نيز بخشی از 

جنبش چپ را تشکيل می دهند و در اين مبارزه جايگاه 

خود را دارند. شما در رابطه با سئواالت خود در اين 

زمينه، به خوبی کمبودها را مطرح کرديد و به انتقاد 

در  پرداختيد. ما نيز با شما موافقيم که جامعۀ مدرن چه

خشونت  بعد جهانی و چه بويژه در ايران شديداً از اين

ها رنج می برد و قربانيان آن نيز عمدتا زنان و 

کودکان هستند. اين مسأله در ايران به دليل نبود کار 

آماری و پنهان کاری های مصلحتی از سوی مسئوالن 

رژيم، عمدتا با سکوت همراه است به نحوی که فرياد 

عکاسی نمی يابد. يا اگر تحت فشار زجر قربانيان ان

افکار جامعه به آن پرداخته شود باز هم داليل وقوع آن 

به گردن خود قربانيان انداخته می شود نظير تجاوز 

اخير دسته جمعی به زنان و دختران در ميهمانی 

خصوصی "خمينی شهر" که چرائی وقوع آن از سوی 

 نيروی انتظامی، بدحجابی زنان شرکت کننده در

ميهمانی خانوادگی ذکر گرديد. ارائه کار تحقيقی از 

سوی کمونيست ها، در رابطه با اين گونه جنايات ضد 

انسانی، که متکی بر داده ها و آمارهای واقعی باشد که 

منجر به نتايج صحيح گرديده و انعکاس آن در جامعه 

گامی حداقل در پيشگيری از وقوع آن ها باشد، تحت 

. چرا استبر ايران کاری دشوار  شرايط کنونی حاکم

که اين گونه تحقيقات را بايد از طريق دسترسی به يک 

سری از نهادها و مراجع قانونی رژيم مانند بيمارستان 

ها، پزشکی قانونی، بهزيستی، دادگاه ها و مراکز 

حقوقی و انتظامی و ... و نيز آمارهای موجود (اگر 

لين زبده و پيگير ارائه شده باشند) توسط يک تيم از فعا

و دلسوز، دنبال کرد. فعالينی که بالفاصله از سوی 

رژيم به جرم برهم زدن نظم عمومی و تشويش اذهان، 

روانه زندان و تحت بازجويی و ... قرار خواهند 

گرفت (مانند سرنوشت وکاليی که هم اکنون خود به 

 دليل دفاع از موکالنشان در زندان بسر می برند). 

قعيت ها را بيان نکرديم که بر روی کمبودها ما اين وا

سرپوش گذاشته باشيم يا از وظايف خود در قبال افشای 

پيگيرانۀ جنايات رژيم و آگاه نمودن توده های مردم، 

. بلکه موانع موجود را بازگو کرديم ،شانه خالی کنيم

البته بايد ذکر کنيم که چنين مطالعاتی با برخی 

عليه زنان و کودکان تا  کمبودها، در زمينه خشونت

و برخی حقوقدانان در ايران  نحدودی به وسيله فعاال

منتشر گرديده است. اما شناخت ابعاد فزاينده و اشکال 

يع و  بی رحمی ها و علل گوناگون آن و عمق اين فجا

گونه که شما نيز بر آن انگشت نهاده  ، همانبروزآنها

رد. اين ايد، نياز به بررسی های بيشتر و مداوم دا

وضعيت در ساير کشورها نيز با درجاتی محدودتر، کم 

و بيش به همين صورت مشاهده می گردد. در آنجا نيز 

که مؤسسات و افراد متخصص با در دست داشتن 

اطالعات و آمار، روی اين مسائل کار می کنند، بنا به 

مصالح دولت ها و طبقات حاکم (نظير تجاوز و 

و ناتو در عراق و افغانستان  جنايات نظاميان آمريکائی

و ... عليه عمدتا کودکان و زنان) باز هم سکوت و 

چشم پوشی و اهمال کاری در قبال آن صورت می 

 گيرد.

از سوی ديگر، با توجه به بحران اخير سرمايه داری  

و سياست دولت ها در محدود ساختن و حذف خدمات 

ه اجتماعی و بهداشتی، بودجۀ بسياری از مؤسساتی ک

در اين زمينه ها آموزش و خدمات ارائه می نمودند از 

طرف دولتها کم و يا قطع گرديده است. به گونه ای که 

آنها ديگر قادر به ارائه خدمات حمايتی خود از کودکان 

 .ستندو زنان آسيب ديده يا در معرض خطر ني
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با اين همه و به رغم همۀ کمبودها و پرده پوشی ها در 

مربوط به خشونت بر زنان باز هم آن  زمينۀ داده های

قدر دامنۀ اين فجايع وسيع است که برای افشای آنها و 

به ويژه افشای علل آنها نيازی به دانستن همۀ آنها 

نيست. همان گونه که در آغاز اين نوشته آمد انواع ستم 

تم های ها بر زنان، چه در عرصۀ اجتماعی يعنی س

جتماعی، دولتی، های اوارد بر زنان از سوی نهاد

قانونی، اقتصادی و غيره، و چه در درون خانواده (از 

سوی شوهر، پدر، برادر و حتی عمو و دائی و غيره) 

وارد می شود. ستم های وارد بر زنان در خانواده، که 

ساالرانه است اسا ناشی از سنت های ارتجاعی پدراس

تا حد زيادی از جانب شرايط اجتماعی و نهادهای 

ما بايد لبۀ تيز حملۀ خود را تقويت می گردد.  اجتماعی

روی ستم های اجتماعی در ُبعد وسيع آن قرار دهيم بی 

آنکه ستم های وارد بر زنان در عرصۀ خانواده را از 

در واقع بسياری از ستم های وارد بر  نظر دور بداريم.

زنان در خانواده هنگامی قابل رفع اند که يک رشته 

موانعی که در مقابل زنان وجود ستم های اجتماعی و 

دارد رفع شده باشند. در همان حال يک رشته امکانات 

از جمله امکان قانون گذاری مترقی که تنها در  –

صورت از ميان رفتن حکومت های ارتجاعی ممکن 

، و نيز امکانات آموزشی و نيز سازماندهی  -است 

 وسيع زنان و انتقال تجربه و غيره فراهم شده باشد.

برخی از جنبش های زنان که تکيۀ اصلی را بر 

خشونت وارد بر زنان در خانواده قرار می دهند دو 

نکتۀ را در نظر نمی گيرند: يکی اينکه ريشۀ بسياری 

از خشونت های وارد بر زنان، از جمله خشونت هائی 

که در سطح خانواده اعمال می شود، ريشه در شرايط 

يا مستقيما ناشی از د (جتماعی و نهادهای اجتماعی دارا

اين نهادها است مانند مالکيت و استثمار و قوانين مدنی 

، يا ه های دينی که به آنها اشاره شد)و نهادها و آموز

ناشی از نارسائی ها و کم کاری نهادهای مسئول است 

که ادامۀ خشونت را امکان پذير می سازند. نکتۀ دوم 

بر زنان،  اينکه با تکيۀ اصلی بر خشونت های وارد

موقعيت نابرابر تحميل شده بر زنان از نظر اقتصادی، 

اجتماعی، مدنی و سياسی ناديده گرفته می شود يا تا 

حد زيادی از نظر دور می ماند. به عبارت ديگر 

مسألۀ نابرابری زن و مرد که در ريشۀ خود مسأله ای 

تقليل  جزائیاجتماعی است به مسأله ای  –اقتصادی 

م هائی که بر زنان وارد می ياری از ستمی يابد و بس

زنان و مردان در برابر کار مثال نابرابری مزد شود (

) و يا تحميل کار خانگی بر زنان ناشی از يکسان

خشونت وارد بر زنان نيست، بلکه ناشی از روابط 

اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و جبر اقتصادی 

 است.  

ا به خاطر در ميان در خاتمه، ما ضمن قدردانی از شم

در رابطه با نهادن نظرات و دغدغه های ارزشمندتان 

بودهای نظری و ، و رفع کممسائل زنان و کودکان

هيم که ما را باز ، از شما می خواعملی در اين زمينه

، چرا که تالش در اين زمينه يک کار هم ياری نماييد

مسئوالنه عمومی برای کليه انقالبيان و فعاالن محسوب 

ی گردد که بايد هرکس بنا به توان خود گوشه ای از م

 آن را بگيرد.

  

 

 زمستان در نوروز         

 شاملو احمد                                      

 )1356 (بهمن                                   

 سالی

 نوروز
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 آيد، می بنفشه بی چلچله بی

 آب بر نارنج برگِ  سردِ  جنبشِ  بی 

 آينه بر رنگين ۀُمرغان گردشِ  بی

 سالی

 نوروز

 آيد، می سفره و سبز گندمِ  بی

 بلور ُتنگِ از ماهی خموشِ  پيغامِ  بی

 .مردنگی در شعله عفيفِ  رقِص  بی

 سالی

 نوروز

  مردانی درکوبی به همراه

 :دوش بر هاشان سال بارِ   سنگينی

 باز آرد ياد به سوخته ی الله تا

 را اش  ممنوع نامِ 

 گناه تاقچه و

 بار ديگر

 ممنوع های کتاب احساسِ  با

 .شود تقديس

 عام قتلِ  معبرِ  در

 .شد خواهد افروخته خاطره های شمع

 بسته های دروازه

 ناگاه به

 شد خواهد فراز

  شد خواهد دراز ها دريچه از اشتياق دستان

  شد خواهد باز خنده به فراموشی لبان

  بهار و

 غريو از درمعبری

 شهر تا

 خسته

 شد خواهد ازب پيش

  سالی

  آری

  گاهان بی

  نوروز

 خواهدشد آغاز چنين

***       

 خواهم  نمی              

 آنخال فيگوئرا آيمريک                              
 )1902-1984(شاعرۀ اسپانيائی                   

 
 خواهم  نمی

 که بوسه را بفروشند 

 و خون را بفروشند 

 ود و نسيم خريداری ش

 و بادها را به اجاره دهند. 
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 خواهم  نمی

 که گندم بسوزد و نان ناياب شود. 

 ها سرما باشد  خواهم که در خانه نمی

 ها ترس باشد  و در کوچه

 و در چشم ها خشم باشد. 

 

 خواهم که در ميان لب ها دروغ در بند باشد  نمی

و در گاوصندوق ها ميليون ها ثروت زندانی شده 

 باشد 

 اکان در زندانها گرفتار بمانند. و پ

   

 خواهم که روستايی بدون آب کار کند  نمی

 که چوپان دام هايش را بی فلوت بچراند

 نما دريانوردی کند  و مالح بی قطب

 و در کارخانه سوسن نباشد 

 دم در نگاه ننشيند   و در معادن سپيده

 و در مدرسه معلم نخندد. 

   

 خواهم  نمی

 طر باشند ع که مادرها بی

 عشق بمانند  و دخترها بی

 توتون  و پدران بی

 و شاهان مجوس برای کودکان 

 بافتنی و دفترچه نياورند. 

 [و کودکان فقير بی پوشاک و بی دفتر باشند] 

 

 خواهم  نمی

 که زمين را تقسيم کنند 

 و در درياها امپراتوری تراش دهند 

 و در آسمان ها پرچم ها برافرازند 

 س ها نشان بدوزند. و بر لبا

   

 نمی خواهم 

 جاری شود ککه به اسم دين سيالب اش

 که کودکان يتيم و زنان جوان بيوه شوند

 که سياهی شبی را که عفو درآن نيست دعوت کنند

 که پسر يک مادر کشته شود

 در جنگی که به دنبالش نبوده.

 

 خواهم که پسرم رژه برود  نمی

 و پسران مادرها رژه بروند 

 فنگ و مرگ را بر دوش بکشند و ت

 و تفنگ شليک کند 

 و تفنگی ساخته شود. 

   

بخواهد چيزی بر » بهمان«يا » فالن«خواهم که  نمی

 من تحميل کند 

 رو به رو پاهای مرا بشکند  ۀ و همساي

 و به روی من اعالن و تمبر بچسبانند 

 فرمان دهند که شعر چيست.  و

   

 خواهم که  نمی

 ته باشم نهانی دوست داش

 و نهانی بگريم 

 و در خفا آواز سر دهم. 

   

 خواهم  نمی

 که دهانم را ببندند 

 گويم  آن زمان که می

 خواهم. من نمی

***         
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 مرثيه

 نوروز علی غنچهبرای       

 احمد شاملو                                            

 ۱۳۳۰مهر                                          

کارگر نفت، مدت ده سال زندانی  نوروز علی غنچه

سياسی بود. او را به سبب بيماری شديد آزاد کردند که 

 بالفاصله پس از آزادی درگذشت.

 راه

 در سکوت ِ خشم    

 به جلو خزيد                      

 و در قلب ِ هر رهگذر

 غنچۀ پژمرده يی شکفت:

 

 برادرهای يک بطن! -« 

 يک آفتاب ديگر را    

 پيش از طلوع روز بزرگش    

 خاموش    

 »کرده اند!          

□ 

 و الالی مادران

 برگاهواره های جنبان افسانه

 پرپر شد:                                  

 ده سال شکفت و -«

 باغش باز                      

 غنچه بود.                               

 يش را پا 

 چون نهالی         

 در باغ های آهن يک ُکند

 کاشتند.                             

 مانند دانه يی 

 به زندان گلخانه يی

 قلب سرخ ستاره يی اش را

 محبوس داشتند.                               

 و از غنچۀ او خورشيدی شکفت

 تا 

 طلوع نکرده   

 بخسبد                 

 را که ستارۀ بنفشی طالع می شدچ

 از خورشيد هزاران هزار غنچه ُچنو.

 و سرود مادران را شنيد

 که بر گهواره های جنبان

 دعا می خوانند                             

 و کودکان را بيدار می کنند

 تا به ستاره يی که طالع می شود

 و مزرعۀ بردگان را روشن می کند
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 سالم

 بگويند.      

 دعا و درود را شنيد و

 از مادران و از شيرخوارگان؛

 و نا شکفته

 در جامۀ غنچۀ خود            

 غروب کرد                                 

 تا خون آفتاب های قلب ده ساله اش

 ستارۀ ارغوانی را

 »پر نورتر کند.                     

□ 

 وقتی که نخستين باران پائيز

 کستر را نوشيدعطش زمين ِ خا

 و پنجرۀ بزرگ آفتاب ارغوانی 

 به مزرعۀ بردگان گشود                                

 تا آفتابگردان های پيشرس به پا خيزند،

 

 برادرهای هم تصوير!

 برای يک آفتاب ديگر 

 پيش از طلوع روز بزرگش

 گريستيم.                               
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