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!کارگران و فعالین بیشماری در سیاهچالهای جمهوری اسالمی اسیرند  
 

قیمت مایحتاج زندگی از خوراک، پوشاک، . شرایط بحرانی و سختی زندکی می کنند اکثریت جامعه ایران در
مسکن و دارو هر روز در حال افزایش است؛ میلیونها انسان بیکارند و زیر خط فقر زندکی می کنند، صدها نفر 
بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند تحت شکنجه قرار گرفته و در زندان بسر میبرند یا در مالء عام اعدام 

جامعه در نا امنی بسر میبرد، میلیونها کودک که در اثر فقر و فالکت نتواسته اند از یک حداقل زندگی . میشوند
.   بر خوردار باشند بجای مدرسه رفتن در خیابانها آواره اند و درمعرض گرسنکی و امراض مختلف قرار دارند

معضل بیکاری که دامنگیر میلیونها انسان شده پیامدهای . کار کودکان خیابانی کماکان معضل جدی جامعه است
فساد مالی و اخالقی و متوسل . در سطح وسیعی گسترش یافته استآن بصورت فحشاء و تن فروشی و اعتیاد 

نهادینه شدن دولت در . شدن به زور و سرکوب عرصه زندگی را به اکثریت جامعه ایران تنگ نموده است
میلیونها زن از ستم . خصوصی ترین مسائل زندگی مردم بقوت خودش باقی است، و هر روز شدت می یابد

خرافات به دلیل استبداد و عدم آگاهی رواج یافته، اختالف . جنسی و طبقاتی رنج میبرند و مورد اذیت و آزارند
.               طبقاتی سر به فلک می کشد و این زندگی اسفبار میلیونها کارگر و زحمتکش در جامعه ایران است  
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 برای آزادی کارگران زندانی 

!متحد شویم   

سر کار آمدن روحانی با دادن وعده و وعیدها توهماتی را  

ایجاد نمود که گویا در صد روز اول حیات دولت وی بخشی 

دراین مدت نه فقط  . از مطالبات جامعه عملی خواهد شد

بهبودی به نفع اکثریت جامعه حاصل نشد، بلکه اوضاع 

سیاسی ایران برای آنان بمراتب بدتر شده است، -اقتصادی

تورم افسارگسیخته است، سطح دستمزد و حقوقها تغییری 

ننموده، تعویق در پرداخت دستمزد و حقوق کارگران مانند 

گذشته همچنان بقوت خود باقی است، آمار بیکاری روند 

صعودی را دارد، رهبران و فعالین کارگری همچنان 

شرایطی که موجب جان . دستگیر، شکنجه و زندانی می شوند

باختن زندانیانی از قبیل افشین اسانلو و ستار بهشتی گردید پا 

برجاست و کماکان از رسیدگی درحداقل مداوای پزشکی 

زندانیان از جمله رضا شهابی و محمد جراحی جلوگیری می 

درکنار اینها اعدام زندانیان در کردستان، بلوچستان و . شود

اهواز بطور دستجمعی به منظور ایجاد رعب و وحشت و 

جلوگیری از سرباز زدن اعتراضات توده ای شدت گرفته 

کارگرانی که به دلیل مبارزه و دفاع از حق و حقوقشان . است

به شکایت . اخراج و یا محکوم به زندان شده اند بالتکلیفند

هئیت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه در این مورد بی 

توجهی می کنند و حکم بازگشت به کار برای تعدادی از آنها 

کارگران در ایجاد تشکلهای مستقل خود با .  صادر نشده است

سرکوب، بیکاری، دستگیری و زندان : موانع جدی از جمله

.                                                         روبرو هستند  

 سیاستهای دولت روحانی در سرکوب بی رحمانه و وحشیانه  

فعالین و رهبران جنبش کارگری و اعدام زندانیان سیاسی 

ادامه همان سیاستهای ارتجاعی و جنایتکارانه رژیم 

سرمایه جمهوری اسالمی است که بیش از سه دهه است بر 

اوج توحش عملکردهای . جامعه ایران تحمیل شده است

اخیر دولت روحانی که در اعدام صدها نفر و آدم ربایی و 

اذیت و آزار رو به افزون فعالین کارگری زندانی و دیگر 

زندانیان سیاسی به وضوح دیده میشود، از سر استیصال و 

بن بستی است که دولت در شرایط فعلی دراثر بحرانهای 

.  عمیق اقتصادی و سیاسی با آن دست و پنجه نرم می کند

حاکمان سرمایه به علت ناتوانی در حل بنیادی مسائل 

اقتصادی و سیاسی جامعه چاره ای جز سرکوب، زندان و 

شکنجه برای عبور از این بحران را در جلو روی خود 

و از اینکه بیشترین حمالت و قساوتها متوجه . نمی بینند

طبقه کارگر و پیشروان آن میشود به این دلیل است که 

طبقه کارگر با اتحادش و ایجاد تشکلهایش تنها طبقه ای 

است که می تواند در مقابل بورژوازی قد علم نموده و با 

تغییر قوای طبقاتی جامعه را بسوی رفاه و آزادی سوق می 

جامعه ایران امروز در یکی از سیاه ترین دوران از . دهد

سیاسی بسر می برد که در اثر سرکوب و  -نظر اقتصادی 

تورم شدید عرصه یک حداقل زندگی انسانی بر میلیونها 

توده کارگر و زحمتکش تنگ شده است، و حلقه اینهمه 

بر کسی پوشیده . فالکت و بدبختی هر روز تنگتر میشود

نیست، که مبارزه طبقاتی در چنین شرایطی بسیار دشوار 

می باشد، اما طبقه کارگر و تهیدستان جامعه برای عبور از 

این دوران چاره ای جز سازماندهی اعتراض، اعتصاب و 

و . مبارزه هر روزه بر علیه رژیم تا دندان را مسلح ندارند

هیچ یک از دالیل همیشگی حکومت دیکتاتور جمهوری 

اسالمی برای مقابله با اعتراضات توده های کارگر و 

زحمتکش، و زندان نمودن پیشروان و فعالین کارگری حتی 

این رهبران . به اندازه ی سرسوزنی هم مشروعیت ندارد

کارگری زندانی برای بیان اعتراض خود، به هیچ خشونتی 

متوسل نشده اند که به خشن ترین شکل سرکوب، زندان و 

اعتصاب و اعتراض  بر علیه ستمها و        . شکنجه شوند
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نابرابریهای جامعه و ایجاد تشکلهای توده ای کارگری از  

. ابتدایی ترین حق طبیعی کارگران است  

امروز مبارزات کارگری بدون ایجاد تشکلهایش راه بجایی  

نخواهد برد، پراکندگی در صفوف طبقه کارگر این فرصت 

را به دشمن می دهد که از هر حربه ای برای سرکوب و 

استثمار بیشتر توده های کارگر و زحمتکش استفاده نموده و 

در . بدبختی و فالکت بیشتری را بر جامعه حاکم نماید

شرایط امروز بیش از هر زمان دیگر، کارگران نیاز به 

امید به دولت روحانی . همبستگی طبقاتی و متحد شدن دارند

و سیستمی که فلسفه وجودیش بر سرکوب و استثمار میلیونها 

کارگر و زحمتکش بنا نهاده شده 

چاره . است، توهمی بیش نیست

خاتمه دادن به تمام این نابرابریها 

و سرکوبها فقط مبارزه و اتحاد 

باید به پیام ! طبقاتی است و بس

رضا شهابی کارگر فعال و 

رزمنده ایی ارج نهاد که از 

درون سیاهچالهای رژیم فقط 

مداوا را برای خود نمی خواهد 

بلکه از دشمن طبقاتیش می 

خواهد همزمان با او باید دیگر 

هم طبقه ایهای در بندش به همان نسبت مورد درمان و مداوا 

این پیام طبقاتی به کارگران و پیشروان طبقه . قرار بگیرند

کارگر این توجه را میدهد که در هر شرایط و موقعیتی 

. کارگران باید به دنبال منافع و همبستگی طبقاتی خود باشند

مهار کردن افسار روحانی و دولتش را که در سه ماه اول 

حکومتش باالترین فجایع را ببار آورده و بیشترین خدمت را 

به منافع سرمایه و امپریالیستها نموده در گرو اتحاد و 

پاسخ به موج اخیر اعدامها در . همبستگی طبقاتی است

سرتاسر ایران بخصوص کردستان مستلزم اعتراض  و 

اعتراض توده ای به . اعتصاب عمومی و سراسری است

رژیم سرکوبگر از سنتهای انقالبی و  دیرینه در منطقه 

کردستان است و توده هایکارگر و زحمتکش ُکرد بارها  با 

اتحاد خود به صحنه آمده و با نمایش همبستگی رژیم را 

در این شرایط بشدت اختناق .  وادار به عقب نشینی نموده اند

و سرکوب هنوز در مناطق کردستان خانواده های زندانی با 

جسارت کامل در جلو زندانها برایآزادی عزیزانشان  تجمع  

می کنند و بهای هر توحش و برربرریرت رژیرم را برجران مری 

با مروری به گرذشرتره، در وقرایرع اول مراه مره سرقرز، .  خرند

همسران دستگیر شدگان فعاالنه در اعتراض بره دسرترگریرری 

کارگران بپا خاستند و برای آزادی آنرهرا فرعرالریرت کرردنرد، برا 

پخش اطالعیه و خبر رسانی افکار عمومی را چه در سرطرح 

محلی و چه جهانی به این و قایع مهم و غریرر انسرانری جرلرب 

در سطح سراسری مری تروان بره حررکرت قردرترمرنرد .  نمودند

در .  کارگران شرکت واحد و خرانرواده هرایشران اشراره نرمرود

اعتراضات شرکت واحرد نریرز رفرترار تروحرش آمریرز وزرات 

اطرالعررات و مرامرروران قرراضری مررتورروی بررا خررانرواده هررا، 

همرسرران و فررزنردان کرارگرران 

اعتصابی نه تنها موجرب ارعراب 

نشد، بلکه موجب یک افشراگرری 

گسترده و تاثیرر گرذار بره رفرترار 

بشرردت مررترروحشررانرره مررامرروران و 

دستگاه قوائیه در سطرح داخرلری 

نرقرش :  بعنوان مثال.  و جهانی شد

همسر یعقوب سلیمی از اعورای 

هیئت مدیرره سرنردیرکرای واحرد و 

دخرررترررر دوازده سرررالررره اش در 

توضیح رفترار مرامروران هرنرگرام 

دستگیری و در مدت بازداشت یکی از اسناد بر جستره و بره 

یاد ماندنی از نرقرش و آگراهری هرمرسرران و فررزنردان وحرتری 

کودکان کارگران از مطالبات کارگران و شجاعرت فررامروش 

نشردنری آنرهرا در مرقرابرل جررانریران و شرکررنرجره گرران وزرات 

در ادامره ایرن .  اطالعات و رسروایرهرای قروه قورائریره اسرت

حرکتهای تاثیرگذار می باشد که فرزند نوجوان رضا شهرابری 

همه طبقه ایهای پدر مبارزش را به اتحاد و هرمربرسرترگری فررا 

به اعتراض به فعالین کارگرری زنردانری و دیرگرر .  می خواند

زندانیان سیاسی در سطح سراسری و شهر های دیگر ایرران 

در .  فقط به این نوع حرکت توده ای مری تروان اترکراو نرمرود

واقع الزمه آزاد شدن این عزیزان متحد شدن هر چه بریرشرترر 

خانواده های زندانی و ترمرامری آزادیرخرواهرانری اسرت کره بره 

 .توحش و بربریت جمهوری اسالمی معترضند

برای این سرکروب بری رحرمرانره و زنردانری نرمرودن فرعرالریرن 

کارگرری و دیرگرر زنردانریران سریراسری، هریرچ یرک از دالیرل 

  همیشگی حکومت برای مقابله با اعتراضات مردم، حتی به
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مکان و آنگونه که بیشترین تاثیر بر مبارزه برای آزادی 

آزادی . کارگران زندانی مقدور است قدم به پیش بگذاریم

کارگران و فعالین کارگری دربند حلقه ای از مبارزه دائمی 

طبقه کارگر در ایران است، چنانچه نیروی خود را دور این 

حلقه گرد آوریم قدم جدی در پیشبرد مبارزه برداشته ایم      

   

2014ژانویه   

 کانون سوسیالیست های کارگری 

 

هرزاران کرارگرر .  اندازه ی سرسوزنی هم مشرروعریرت نردارد

زحمتکش و انسانهای آزادیخواه و حق طلبی را کره بره دنربرال 

ابتدایی ترین خواست هرای خرود هسرترنرد، بره هریرچ خشرونرتری 

حرق .  متوسل نشده اند که به خشن ترین شکل سرکروب شرونرد

اعتصاب متمدنانه ترین و مسالمت آمیزترین روش برای بیان 

اعتراضات کارگرری اسرت و حرکرومرت جرمرهروری اسرالمری 

ایران حتی مسالمت آمیزترریرن شرکرل اعرترراض را هرم نرمری 

 .پذیرد و به خشن ترین طریقی سرکوب می کند

سرکار آمد و ( با امریکا ) دولت روحانی که با شعار تامل 

برای البی های اقتصادی دولت های سرمایه داری 

 «آزادی تعدادی مشخص وانگشت شماراززندانها را»دستور

:  صادر کرد، طی سه ماه گذشته دارای چنین بیالنی است

صدها نفر اعدام شدند، زندانیان همچنان تحت فشار و اذیت، 

آزار و شکنجه هستند، به هیچ یک از خواست ها و نیازهای 

اولیه فعالین کارگری در زندان نه تنها توجهی نشده بلکه 

.  تعدادی دیگر از فعالین کارگری دستگیر و محاکمه شده اند

دولت روحانی برای نجات سرمایه  بموازات بکار بستن هر 

چه بیشتر و فشرده تراستبداد و خفقان در داخل ایران کشتی 

به ِگل نشسته جمهوری اسالمی را در معرض بادگیردولت 

های امپریالیستی قرار داده است تا برای حفظ نظام با آنان 

.                                                            بتوافق برسد  

سیاست های دولت روحانی در رابطه با دستگیری و زنردانری 

نمودن فعالین کارگری و اعدام آزادیخواهان و فعالین سریراسری 

ادامه بیش از سری سرال جرنرایرت و تروحرش رژیرم جرمرهروری 

فرعرالریرن کرارگرری در برنرد فرقرط بررای احرقراق .  اسالمی اسرت

.  خواسته ها و متشکل شدنشان دسرترگریرر و زنردانری شرده انرد

مبارزه برای آزادی کلیه فعالیرن کرارگرری زنردانری کره بررای 

بدست آوردن حقوق غارت شده خود برعلیه سرمایه و دولتش 

مبارزه می کنند، جزئی از مبارزه طبقه کرارگرر ایرران بررای 

. طبقاتی به نیروی خرودشران اسرت  -ایجاد تشکل های توده ای

کارگران دراین نظام که بر اساس استثمار آنها بنرا شرده اسرت 

اگر متحد و متشکل شوند هیچ نیروئی قدرت مقابله کرردن برا 

آزادی تمام فعالین کارگری زندانی کرنرونری در . آنان را ندارند

ایرن .  توان و قدرت متشکل شدن آنها و خانواده هرایشران سرت

مبارزه ای است برای همین امروز و درگرو متشکل و متحرد 

ازهرر .  شدن نیرویی است کره مری تروانرد آیرنرده را رقرم برزنرد

 امکانی که  نافی  استقالل   طبقاتی  کارگری نیست، در  هر 

 

 

هزار شکایت کارگری ۷۳۲جزئیات پرونده   

د جدال با کارفرمایان برسر دستمزد و قراردا  

 

هزار پرونده شکایت بین  ۷۳۲بیش از  ۱۹در سال 

های تشخیص و حل اختالف  کارگران و کارفرمایان در هیئت

هزار  ۰۶به ثبت رسید که بیشترین میزان آن با حدود 

 ۱۲۹پرونده مربوط به استان تهران و کمترین تعداد نیز با 

کارشناسان .  مورد برای کهکیلویه و بویراحمد بود

گویند تخلفات دستمزدی و قرارداد کار دو موضوع  می

مهمی است که منجر به اختالف نظر و شکایت شده و سهم 

 . شود، باال است   ها باز می هایی که در هیئت آنها از پرونده

           

 دستمزد و قرارداد 

از بیشترین پرونده های مطرح در هیئت ها، مباحث مربوط 

رعایت نکردن قانون در . به دستمزد و قرارداد کاری است

پرداخت دستمزدها، نپرداختن بخشی از دستمزد، حذف 

اضافه کاری انجام شده، وعده پرداخت، تاخیر چندماهه در 

پرداخت حقوق و مسائلی از این دست از مهم ترین دالیل 

 .     شکایت کارگران از کارفرمایان در مبحث دستمزدها است

همچنین رعایت نکردن قانون کار در انعقاد قرارداد 

همکاری، مجبور کردن متقاضیان کار به امضای 

قراردادهای سفید و مخدوش، تدوین شرایط یکطرفه در 

قراردادها و رعایت نکردن منافع کارگران در زمان انعقاد 

قراردادها در کنار سوء استفاده از کم اطالعی متقاضیان 

کار از سوی برخی کارفرمایان در زمان انعقاد قرارداد 

همکاری نیز در بخش قراردادها از مهم ترین موضوعاتی 

است که پای کارگران و کارفرمایان را به هیئت های حل 

 ..           اختالف باز می کند

 



 کارگران خاتون اباد برعلیه قراردادهای موقت و سلطه غارت 

                                   

در اواخر . ده سال از کشتار کارگران خاتون آباد می گذرد

کارگران مس خاتون آباد شهر بابک کرمان   82دیماه سال 

از زمین و هوا مورد تهاجم مزدوران رژیم اسالمی قرار 

گرفتند و چهار نفر از آنان، ریاحی، جاویدی، مهدوی و 

اعتراض کارگران مس خاتون آباد این . مومنی جان باختند

بود که از ابتدائی ترین خواست ممکن خود دفاع نمودند، و 

این دفاع از . خواستار ایجاد کار و دریافت دستمزد خود شدند

یورش وحشیانه مزدوران سرمایه از زمین و حق انسانی با 

مبارزه ی . هوا روبرو شد و به خاک و خون کشیده شد

کارگران در شهر بابک نشان داد که آنها برای دفاع از 

منافعشان، تابع بی چون و چرای اراده ی صاحبان قدرت و 

سرمایه نیستند و آماده اند تا پای جان از منافع خود دفاع 

چهارم بهمن صحنه نبرد و مقاومت کارگران در برابر . کنند

روز مقاومت کارگران . سرمایه و زور و بی حقوقی است

در مقابل حمله گستاخانه بورژوازی به سفره خالی کارگران 

.                                                                     است  

به گلوله بستن کارگران وجه مشترک دو رژیم سرمایه 

داری شاه و جمهوری اسالمی در خفه کردن اعتراضات 

در سال پنجاه نیز صف اعتراضی . کارگری در ایران است

کارگران جهان چیت کرج توسط مزدوران مسلح رژیم شاه 

. در محل کاروانسروا سنگی با گلوله پاسخ داده شده بود

عین همین فاجعه با سرکوب و کشتار کارگران خاتون آباد 

به دلیل دفاع آنها از ابتدایی ترین خواسته هایشان، در 

.                                  جمهوری اسالمی تکرار  شد  

کارگران خاتون اباد برعلیه قراردادهای موقت و سلطه 

غارت گرانه شرکت های پیمانکاری و حفظ امنیت شغلی 

اعتراض نمودند، بطور واقعی این حرکت بر علیه طرح 

قراردادهای موقت، اعتراض به دولت سرمایه جمهوری 

اسالمی هم بود که خود بعنوان بزرگترین کارفرما مسئول 

اجرای این طرح و بکارگیری کارگران قراردادی و پیمانی 

تعرض لجام گسیخته ی نیروهای تا به دندان مسلح . است

جمهوری اسالمی به کارگران بی دفاع شهر بابک به معنای 

دفاع از استمرار قوانین ارتجاعی و حمایت از دولت و 

این فاجعه . پافشاری به اجرای این قوانین ضد کارگری است

خاتون آباد وظایف جدی تری را جلو روی کارگران ایران 

کارگران برای رهایی از زیر خط  فقر و جلوگیری . گذاشت

از استثمار بیشتر با اجرای طرحهای قراردادی و موقت کار 

و شرکتهای پیمانی چاره ای جز مبارزه و ایجاد تشکلهای 

بهمین دلیل این حمله وحشیانه رژیم به . توده ایشان ندارند

کارگران خاتون آباد نتوانست خللی در اراده مبارزاتی و 

طبقاتی طبقه کارگر ایران بوجود بیاورد و آنها را مرعوب 

بهمین دلیل، تا به امروز کارگران با اعتراض، . نماید

دستگیری، زندانی و شکنجه شدن هزینه این همه بی حقوقی 

.                              و نابرابری را پرداخته ومی پردازند

ده سال از این جنایت رژیم می گذرد، اما رژیم با سرکوب  

اعتراضات کارگری ودستگیری فعالین کارگری ، با افزایش 

تورم و گرانی سر سام آور و بیکاری گسترده و ادامه 

تحریمها کمر به ساقط کردن میلیونها انسان زحمتکش از 

در طول  این سالها که . اولیه ترین حقوق انسانی بسته است

از جنایت خاتون آباد توسط  رژیم جنایتکار جمهوری 

اسالمی می گذرد، نه تنها بهبودی در وضعیت توده های 

کارگر و زحمتکش ایجاد نشده است بلکه  قساوت و بیرحمی 

سران حکومتی مزدور  افزایش یافته است، و برای مقابله با 

سیاسی که با آن روبرو است، به –بحرانهای اقتصادی 

.                     سرکوب و زندان و اعدام متوسل شده است  

در این مدت که از جنایت کشتار خاتون آباد می گذرد و 

 کارگران برای احقاق خواستهای خود مبارزه کرده اند، تا به 

!              ده سال از کشتار کارگران گذشت  

!یاد کارگران جانباخته خاتون آباد گرامی باد  

 

 به یاد کارگران مس خاتون آباد
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شده اند، نه تنها دستمرزدی افرزایرش نریرافرتره، برلرکره سرایره ی  

سنگین فقر بر زندگی کارگران بیش از پریرش سرنرگریرنری مری 

کند، اخراج های دسته جمعی هم چنان ادامره دارد، روز بره 

روز سفره کارگران خالی تر می شود، بر تعداد کودکان کار 

افزوده شده، فحشاو و اعتیاد در سطح گسترده ای رواج یافته 

آری همه ی این ها واقعیات تلخی است کره هرم چرنران .  است

حررکرت  . بر زندگی هم طبقه ای های مان سایه انداخته اسرت

برای ایجاد تشکلهای کارگری به امری حریراتری بررای طربرقره 

ایجاد تشکل های طبقاتری کرارگرران، .  کارگر تبدیل شده است

در راستای دستیابی به افزایش دسرترمرزد مرترنراسرب برا ترورم، 

امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی برای تمامی آحاد آمراده بره 

کار و دیگر خواست های طبقاتی کارگران، تنها و ترنرهرا، برا 

اتکاو به نیروی متشکل کارگران و با توانمندی طبقه کرارگرر 

جلوگیری از کشتار کارگران و زندانی شدن .  امکانپذیر است

آنها نیز به آن گره خورده است، فقط با متحرد شردن طربرقراتری 

می توان به فاجعه ای دیگر همچون کشتار کارگران خراترون 

جرنرایرت رژیرم اسرالمری و سررمرایره داری در . آباد خاتمه داد

خاتون آباد نه تنها فراموش ناشدنی است بلکه تجربه ای هرر 

ایرنرکره .  چند سنگین برای طبقه کارگر در ایران بجرا گرذاشرت

تنها با اتکاو به نیروی همبستگی طبقاتی است کره کرارگرران 

  .می توانند به ابتدایی ترین خواست ها ی خود دست یابند

 

  2014ژانویه 

 !زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 گرامی باد یاد جان باخته گان معدن مس خاتون آباد

 

  کانون سوسیالیست های کارگری

 

 

 
 

 

 در ستایش دیالکتیک

 برتولت برشت
 

  لشکر بیداد اکنون با صالبت پیش می راند  

 نقشه می ریزند   ظالمان بَهر ِهزاران سال ِ دیگر

 گونه خواهد ماند   آنچه هست این: زور، می گوید

        !هر صدائی جز صدای حاکمان خاموش

  : سر بازارها می غّرد استثمار   بر

 آغاز      تازه کردم صید خود                                  

  :لیک بسیاری به خیل بردگان، نومید، می گویند  

  .آنچه می خواهیم ما هرگز نمی آید                      

 

هان وهان تا زندگی باقی است واژۀ هرگز نباید 

 گفت

نیست   آنچه محکم بود دیگر  

    .آنچه هست اکنون، این چنین دیگر نخواهد ماند   

                                                           حاکمان آنگه که حرف خویش بس کردند

. حرِف محکومان شود آغاز  

بر زبان “ هرگز”پس، که را یارای آن باشد که   

 آرد؟

    دیرپائی ستمکاران، متکی بر کیست؟ 

.بی گمان بر ما                                            

 

 محو استیالی جباران، متکی بر کیست؟

  . همچنان برما                                           

  !خیز    ای فرو افتاده، برپا  

  ! ای سپر انداخته، بستیز

کیست بتواند ببندد راه بر آن کس که از وضع خود   

  آگاه است؟

 ست   پس، تودۀ مغلوب امروزین، فاتح فردا  

خواهد « امروز»، بی گمان «هرگز»و آن زمان، 

  .شد
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 عده ای از کارکنان مجتمع مس



 

بره یراری خرود " صندوقهای همبستگی مالی کارگری"برپایی 

کارگران یکی از سنتهای مبارزاتی دیریرنره جرنربرش کرارگرری 

در هر دوره از تاریخ جرنربرش کرارگرری ایرجراد ایرن . می باشد

صندوقها و ادامه آن در پراسرخ بره نریرازهرای مرالری کرارگرران 

مررکررانرریررزم شررکررل .  ضرررورت یررافررترره و شررکررل گرررفررترره اسررت

سراده و قرابرل   " صندوقهای همبستگری مرالری کرارگرری" گیری

. دسترسی است که طبقه کارگر ایران با سنت هایش آشنراسرت

مکانیزمی که در این صندوقها عمل مری کرنرد، مری تروانرد بره 

موقع و در یک واکنش سریع به کارگر زندانی، بیرکرار شرده، 

آسیب دیده، نیازمند، این اطمینان را بدهد که در غیاب او، در 

دوران بیکاری اش  و هرمرچرنریرن در دوران اعرترصراب، در 

دوران مصدومیت و بیماری اش، و در دوران نیازمندی اش، 

این حرکت، فراتر  .خانواده اش تنها و بی حمایت نخواهند بود

از اعالم همبستگی شفاهی بروده، کرارگرران مرترحردانره کرار و 

عمل مشترکی را در دستور می گذارند، نه تنها عمالً خانرواده 

های کارگری در روزهایری کره نریراز دارنرد از حرمرایرت ایرن 

صندوقها بهره می گیرنرد، برلرکره بره ایرن تررتریرب شرکرلری از 

 . سررازمررانرردهرری و مررتررشررکررل شرردن را هررم تررجررربرره مرری کررنررنررد

گررد "  صندوقهای همبستگی مالی کرارگرری" هدف از برپائی 

آوری کمک های مالی کارگران و سر و سامان داد ن به آنهرا  

میباشد با این اقدام مشترک اسرت کره مرنراسربرت هرا و روابرط 

کارگری گسترش می یابرنرد، از طرریرق ایرن روابرط گسرتررده 

است که شبکه محافل کارگری شکل می گیرند، با نتایجی کره 

از این حرکت عاید کارگران و خانواده هایشان میشود اهمیرت 

 ضرورت باهم  بودن و  در  کنار هم  بودن  و  متحد شدن  و 

سازمان یابی تقویت می شوند، و بسرترر تشرکرل هرای پرایردار  

کارگرانری کره از ایرن حررکرت .  کارگری هموارتر می گردند

هدفمند استقبال می نمایند، وارد مناسربرات جردیردترری هرم مری 

 .گردند

اگر جنبش کارگری در سطح وسیعی از تشرکرلرهرای تروده ای 

صندوقهرای هرمربرسرترگری مرالری " می شد ایجاد . برخوردار بود

را از همین تشکلرهرا شرروع نرمرود، و برا پررداخرت " کارگری

مربرلررغری در مراه از طررف هرر عوررو ترا حردودی نرریرازهررای 

کارگری را بر آورده نمود، و همین سبب تقویت هرمربرسرترگری 

بین اعوای تشکل موجود با دیگر تشکلها شرده و ارتربراطرات 

 .کارگری را گسترش می داد

نکته قوت تشکلهای کارگری که دارای صندوق مالی هسترنرد، 

این است که ارتباط و نزدیکی بین آنها سبب تقویت حمایت از 

هم طبقه ای هایشان شده، سبب نزدیکی و اتحا د عرمرل بررای 

 اقدام به مبارزه مشترک به نفع خواسته های مشترک طبرقراتری

و بردیرن تررتریرب ایرن تشرکرل هرای کرارگرری از . اشان میشود

طریق ایجاد این صندوقهای مالی، به نوعی اتحاد و منراسربرات 

 . مشترک ما بین خود دست می یابند

در شرایط فعلی کره طربرقره کرارگرر از تشرکرلرهرای سرراسرری 

محروم است و نیاز مالی به عنوان یک ضررورت عراجرل در 

پیش رویش میبراشرد، قرطرعرا نرمری تروانرد بره اترنرظرار تشرکریرل 

تشکلهایش در سطح وسیعی بنشیند تا بتواند از این طرریرق در 

در ایرن .  حد امکان به  مشکالت مالی پاسخگو بوده و فائق آید

هم شکی نیست، که مبارزه بررای ایرجراد تشرکرلرهرای تروده ای 

بطور روتین در دستور کار طربرقره کرارگرر قررار دارد و در 

کنار آن هم کارگران ناچاراند با استفاده از اشکال مرخرترلرف و 

با اتکاو به نیرروی خرود و حرفرظ اسرترقرالل مرالری جروابرگروی 

صندوقهای همبستگی مالری "  ایجاد .  نیازهای مالی اشان باشند

پدیده ای جدید و پیرچریرده ای نریرسرت، "  به یاری خود کارگران

تاریخ جنبش کارگری و مبارزاتش بریرش از صرد سرال اسرت 

. حاوی سنتهای قوی و گرانبرهرایری در ایرن زمریرنره مری براشرد

صندوق های هرمربرسرترگری مرالری کرارگرری و صرنردوق هرای 

 اعتصاب  در  محیطها  و  محالت  کارگری  از  نمونه های 

 

! کارگران و نقش صندوقهای همبستگی مالی  

 سحر صبا  
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مشخصی می باشد که در مقاطع مختلف از مربرارزات جرنربرش  

در برخی مواقع هم به عرلرت رشرد .  کارگری تحقق یافته است

سطح مبارزات کارگری و نیاز مبرم به این امرکران مرهرم، بره 

مسئله ای فرا صنفی ، فرا کارخانه ای و فررا تشرکرلری تربردیرل 

این صندوق های همبستگی مرالری از ایرن نرظرر .  گردیده است

صندوق هایی فرا تشکلی و فرا صنفی نامیده شده، توانسته در 

میان کارگرانی که در رشرتره هرای مرخرترلرف صرنرعرتری برکرار 

مشغولند و یا در مناطق گرونراگرون جرغررافریرایری، کره مرا بریرن 

 .کارگران پراکندگی موجود است، تشکیل شود

کمک مری کرنرنرد، در "  صندوقهای همبستگی مالی کارگری "

صورت نیاز، از جمله مواردی همچون اعتصابات کرارگرری، 

یا کارگرانی که برا دریرافرت حرقروقرهرای مرعروقره خرود مرواجره 

هستند، یا  فعالین کارگری که در مبارزات برای حق و حقوق 

خود و هم طبقه ایرهرایشران اخرراج یرا زنردانری شرده انرد و در 

 .مویقه مالی هستند، را کمک رسانی و حمایت مالی نمایند

در بسریراری "  صندوقهای همبستگری مرالری"  ضرورت ایجاد  

موارد از طرف رهبران عملی جنبش کارگری فرراخروان داده 

همانطور که شاهد هستیم بررخری از رهربرران عرمرلری .  میشود

کارگری در زمان اعتصاب کارگران نریرشرکرر هرفرت ترپره در 

 -طی اطالعیه هایی بدرستی روی حرمرایرت مرادی 8811سال 

 . معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید نمودند

این رهبران به همکاران خود و همه کارگران فراخوان دادنرد 

که نگذارند خانواده های کارگران زنردانری در ترنرهرایری و در 

آنها به عنوان رهربرران کرارگرری کره ! مویقه مالی بسر ببرند

بارها در مبارزه با سرمایه از تند و پیچ مبارزه طبقاتی عربرور 

کرده اند و تجارب گرانبهایی آموخته، و به عرنروان کرارگرران 

اخراجی که سختی ها و تنگناهای مالی دوران بیکاری کرامرال 

برایشان ملموس بود، خوب می دانستند که خانرواده کرارگرران 

زندانی و بیکرار شرده در غریراب نران آور خرانره شران برا چره 

آنرهرا در .  مشکالت و پیامدهای ترلرخری دسرت بره گرریربران انرد

فراخوانشان، با صراحت و روشنی ضرورت این همربرسرترگری 

مالی را توضیح میدهند و می گرویرنرد کره چرگرونره در دوران 

برریررکرراری، امررورات خررانررواده اشرران را برره هررمررت و کررمررک 

آنرهرا در نرامره در عریرن حرال کره .  همکارانرش چررخرانرده انرد

همکاران و هم طبقه ای های خود را به حمایت مالی خرانرواده 

 کارگران  زندانی  فرا   می خوانند،  این  تجربه  با   ارزش 

کارگران تنها باید به : "کارگری را هم یاد آور می شوند که

اتکاو به حمایت های مالی همکاران و هم طبقه ای های خود 

."می توانند استقالل مالی خود را حفظ نمایند  

این واقعیتی انکار ناپذیر است که تنها نیرویی کره قرادر اسرت 

حمله وحشیانه رژیم را به کارگران در رابطه با بیکارسازیهرا 

و دستگیریها و زندان سازیها خنثی کند و فعالین کرارگرری را 

در رابطه با مشکالت مالی اشان از نرگررانری در آورد، خرود 

کارگران و اتحاد طبقاتریرشران در ایرن مرورد مری براشرد و نره 

این است آن شرایط واقعی که کارگران ایران .  نیروی دیگری

اند و ابتکار عمل فعاالن سندیکای کارگرران  در آن قرار گرفته

آوری کرمرک مرالری از  ترپره، بررای جرمرع شرکت نیشکر هرفرت

کارگران، برخاستره از شررایرط واقرعری مربرارزه کرارگرران و 

 .صورت گرفت  مبتنی بر نیازهای واقعی جنبش کارگری

یکی دیگر از فعالین جنبش کارگری فراخروانری بره کرارگرران 

در رابطه با این امرمهم داد، ایشان در این مورد بیان داشرترنرد 

ترین خطرهایی استت هته در  استقالل مالی  یكی از بزرگ"  

هتا و فتعّتالتیتن  کنار نفوذ سیاسی و تشکیالتی در همین تشکل

هارگری استت، ختطتر نتفتوذ متالتی بتورژوازی، بته اشتکتال 

این بورژوازی چندین و چتنتد .  هاست گوناگون در این تشکل

متمتكتن استت ختوِد دولتت بتاشتد، متمتكتن استت :  چهره دارد

داران باشند، ممكتن استت  های سرمایه داران یا تشكل سرمایه

های جهانی  احزاب باشند و حّتا ممكن است برخی از سازمان

باشند هه خود را طرفدار به اصطالح حقوق بشتر یتا هتارگتر 

هنند، اما در واقع میخواهند بتا تتوّستل بته پتول و  معّرفی می

های هارگری را کتنتتترل کتنتنتد و تتحتت  های مالی، تشكل همك

هه، هارگران باید بكوشند هته  نتیجه این.  نفوذ خود قرار دهند

هایی شان را ختودشتان  های مالیی تشكل هر طور شده هزینه

ی هشتورهتا  هاست در همه ست هه سال تأمین هنند، این سّنتی

درست استت هته هتارگتران بته ختاطتر .  در جریان بوده است

توانند به صورت شخصی هتمتك زیتادی  شان نمی درآمد پایین

هاییشان هنند، اما چون تعدادشان خیلی زیاد است و  به تشكل

های بورژوایی، ریخت و پاش  چون بر خالف احزاب و تشكل

تتوانتنتد بتا اّتتكتا بته درآمتد  خرجی و دزدی نتدارنتد، متی و ول

مثاًل فرض هنید یك تشكتل .  خودشان، به استقالِل مالی برسند

هارگری جندین هزار عضو داشته باشد، اگر هتر عضتو ایتن 

تومان بپتردازد،  0011تشكل ماهیانه حقِّ عضویّتي برابر با 

 میلیون   01ی  تشكل  برابر  خواهد  بود  با    درآمد  ماهیانه
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های اعتصاب کارگری  های کارگری، صندوق تعاونی!  تومان   

بستگِی کارگری به خصوص در حمایت از  های هم و صندوق

کارگران زندانی و اخراجی، از جمله اشکاِل دیگری است که 

توانند بر نیروی طبقه خود بته طتور شتّفتاف و  کارگران می

 ".مطمئن تکیّه کنند

پیامی که از طرف ایرن فرعرال کرارگرری داده مریرشرود ضرمرن 

اینکه بر استقالل مالی تاکید می کند، این اسرت کره پررداخرت 

حتی مبلغ ناچیزی حق عوویت تروسرط هرر کرارگرر امرا در 

سطح وسیعی از مشارکت کارگران مبلغ چشمگیرری را رقرم 

خواهد زد، که کارگران قادر خواهند برود اترحراد و اسرترقرالل 

مالی خود را در رابطه با مشکالت مرالری حرفرظ نرمرایرنرد، در 

ضمن نکته قابل توجه در این فراخوان این است که کارگرران 

با اتکاو به استقالل مالی خود سعی کنند جنربرش کرارگرری را 

از خطر هرگونه فساد که بورژوازی بخواهد با حمایت مرالری 

فررا خروان ایرن .  آن را مورد تهدید قرار دهد مصرون بردارنرد

رهبران کارگری از چند جنبه حائز اهمیت اسرت و سرالمرت 

کارگران به اهمریرت .  مالی جنبش کارگری را تومین می کند

این مسئله پی برده که مشکل هر کارگری مشکرل کرل طربرقره 

می باشد، این ضرورت را می طلبد که به موقع به حمایت و 

تاکید در ایجاد ایرن صرنردوقرهرا نره .  پشتیبانی طبقاتی بر خیزند

تنها توجه اکثریت کارگران را بره ایرن امرر مرهرم جرلرب مری 

نماید، همچنین سبب تقویت بیشتراین سنت دیرریرنره کرارگرری 

واقعیت این است که همبرسرترگری .  در بین کارگران خواهد شد

های کارگری اینگونه شکل می گیرند و اینگونه توسرعره مری 

کارگرانی که امروز بره فرراخروان مرالری یرک فرعرال و .  یابند

رهبر کارگری جواب بدهند، بدون شک با آمادگی و انسرجرام 

بیشتری فراخوان دیگر فعاالن و رهربرران کرارگرری ای کره 

آنها را به اعتراض و اعتصاب عمومی و سرراسرری دعروت 

 . می کنند، پاسخ خواهند داد

سازماندهی در این عرصه، ابزار و اشکالی را می طلبرد کره 

بتوان با استفاده از آنها بدرجه ای امر متشکل شدن را ممکرن 

این صندوقها یکی از این ابزارهای مهم و ساده است و . نمود

حتی در شرایط اختناق و سرکوب این امکان را مریردهرد کره، 

. متشکل شرونرد"  صندوقهای همبستگی مالی" کارگران حول 

همانطور کره در براال اشراره شرد اگرر طربرقره کرارگرر دارای 

تشکلهای گسترده ایی بود در سطح این تشکلها می تروان ایرن 

 امر را پیش برد، اما زمانیکه کارگران فاقد تشکلهای تود ه 

ای هستند الزم است از مکانیزمهای دیگرری بررای پریرشربررد 

صرنردوقرهرای "  اقردام بررای تشرکریرل .  این مسئلره اقردام نرمرود

نه محلی و صنفی، که عمومی و "   همبستگی مالی کارگری 

فراصنفی است؛ مخاطب هرایرش هرمره کرارگرران و خرانرواده 

هایشان، همه تشکل های کارگری، و همه جریانات سریراسری 

 .مدافع جنبش کارگری می تواند باشد

باید با اطمینران گرفرت در طرول مربرارزات کرارگرری برنرا بره 

مهم نیست که این جواب .  شرایط حاکم هم جواب گرفته است

دادن ها تا چه اندازه علنی و ترا چره انردازه مرخرفری صرورت 

مهم این است که کرارگرران بررای ایرن حررکرت .  گرفته باشند

اقدام نموده و حول آن بسیج شده و به دست آوردهایی رسیرده 

 .اند

بهمین دلیل، این صندوقها را نمی توان فقط به شرایط خراص 

و یا تشکلی تخصیص داد، هر جا محل زیست کارگران باشد 

از محل کار، محالت کارگری تا اجتماعرات و اعرترراضراتری 

که کارگران برای گرفتن مطالربراتشران بره آن دسرت مریرزنرنرد 

امروزه که کرارگرران در .  میتوان برای برپائی آن عمل نمود

بدترین شرایط مالی بسرر مری بررنرد ایرن خرواسرت عرمرومری 

کارگران می باشد که به کمک هم بشرترابرنرد، از ایرن طرریرق 

حداقل خواسته های مالی خود را برآورده نموده، بدرجه ایری 

در طرول .  متشکل شده و اتحاد طبقاتی خود را تقویت نمرایرنرد

تاریخ جنبش کارگری خیلی وقتها اتفاق افتاده که در پرروسره 

راه اندازی این صندوقها مکانیزم های همیاری و همبسرترگری 

طبقاتی شکل گررفرتره، امرکران مرترشرکرل شردن و راه افرترادن 

اعتراضات و اعتصابات عمومی و سرراسرری، را ایرجراد و 

یرکری دیرگرر از اهرمریرت هرای فرراخروان .  تسریع نموده است

رهبران عملی کارگری و ایجاد این صندوقهای مالی در ایرن 

است که کمک می کند کارگران با اتکاو به نیرروی طربرقراتری 

خود در برپائی این صندوقها همیاری و همبستگری کرارگرری 

  را تجربه کنند

 :تجربه شخصی در برپائی صندوقهای مالی

 

برای درک بهتر موضوع من به چند تجرربره شرخرصری خرود 

که جامعه ایران برخرصروص  06-06اشاره می کنم، در دهه  

محیطهای کارگری طی شدیترین جو پلیسی و اخرترنراق قررار 

 داشت و  هر حرکتی باید  از  زیر  ذره بین  سرکوبگران 

 جمهوری اسالمی می گذشت،  ما  در  پارس الکتریک  که 
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یکی از کارخانه های بزرگ صنعتی بود توانستیم این 

زمانیکه حول و حوش ضرورت و . صندوقها را ایجاد نمائیم

منفعتهای این صندوق بحث شد اکثریت کارگران استقبال 

نمودند، از یک قسمت کاری شروع شد و بسرعت در همه 

علت . قسمتها با اشتیاق برای برپائی این صندوقها اقدام شد

اینکه بسرعت مورد استقبال قرار گرفت این بود که تعداد 

زیادی از کارگران حقوقی که دریافت می نمودند، فقط تا 

اواسط ماه  کفاف زندگیشان را می داد، آنها مجبور بودند 

مساعده بگیرند در واقع یک بخش از حقوق ماه بعدیشان را 

پیشاپیش باید می گرفتند بطوریکه همیشه به کارخانه 

مقروض بودند و براحتی با آنها موافقت نمی شد که این 

مساعده هر ماه به آنها پرداخت شود، در بیشتر اوقات مجبور 

بودند به صندوق قرض الحسنه کارخانه مراجعه نمایند دست 

رد به سینه آنها میزدند، بهمین دلیل ایجاد این صندوقها به 

یاری خود کارگران نه تنها به نیازهای مالی آنها پاسخگو 

بود، در ضمن یک حس اعتماد و نزدیکی بیشتری بین 

کارگران  بوجود آورد و سبب شد کارگرانی که به علت فشار 

کاری، و محدودیت وقتی و بزرگ بودن محیط کار این 

امکان را نداشتند از نزدیک با همدیگر آشنا شوند به این 

تشکیل . فرصت دست یابند که همدیگر را از نزدیک بشناسند

همین صندوقها و روابط نزدیکتر بین کارگران، باعث شد 

انگیزه ایجاد  گرد همایها و روحیه جمعی بین ما کارگران 

این روحیه جمعی و اعتماد به نفسی که کارگران . تقویت شود

در این رابطه پیدا نمودند، انجام هر اعتصاب و اعتراضی را 

در این تجربه مشخص شد که تالش . برای آنها سهل تر نمود

با هر " صندوقهای همبستگی مالی کارگری"برای ایجاد 

شیوه و مکانیزمی که بتواند کمک های مالی کارگران را در 

یکجا جمع آوری نماید، یک حرکت و اقدام جمعی است که 

در راستای همفکری و اعتماد بوجود می آید، این حرکت 

سبب شد که مناسبت ها و روابط کارگری گسترش یابند، از 

طریق این روابط گسترده بود که بعوی از  شبکه های 

محافل کارگری توانست شکل بگیرد، نتایج این حرکت 

بمرور ضرورت باهم بودن و متحد شدن و سازمان یابی را 

کارگران برای اینکه به عنوان عووی از . تقویت کرد

سهمی داشته باشند و نقشی در " صندوقها"اعوای این 

 گردآوری کمک ها داشته باشند، سعی نمودند ضرورت ایجاد 

 این صندوقها را  با  عووگیری  و بسط دادن  آن   در  سطح 

وسیعتری متحقق نمایند، بهمین دلیل، با رفتن به دنبال 

مکانیزم . کارگران دیگر وارد روابط جدیدتری می شدند

درونی این صندوقها به این شکل عمل میکرد صندوق 

شامل اساسنامه ایی بود که با توافق جمعی اعوای صندوق 

بر اساس آن بطور گردشی هر سه . به تصویب رسیده بود

نفر از اعوای صندوق حق نظارت بر  5ماه یکبار 

حسابرسی صندوق را داشتند، در کنار آن هم هر عوو 

صندوق این حق را داشت بر نحوه ی هزینه کردن مبلغ 

هر عوو حق دخالت . مالی در صندوق نظارت داشته باشد

و بازرسی بر صندوق را داشت و چنانچه نظری یا 

تصمیمی خالف روند انجام شده بر نحوه ی هزینه کردن 

منابع مالی موجود بود هیئت نظارت کننده موظف بود با 

.  همراه کردن نظر حداکثر اعوای صندوق پاسخگو باشد

حق عوویت برای همه اعواو یکسان نبود هر عووی بنا 

به وضعیت مالی اش می توانست مبلغی به عنوان حق 

عوویت ماهانه بپردازد اما شرایط استفاده مالی برای همه 

.                                                            یکسان بود  

اعتماد، انعطاف و درک شرایط بین اعوای صندوق سنت 

.  وحدت نظر جمعی و مجمع عمومی را تقویت نمود

وسیله ای شد برای " صندوقهای همبستگی مالی کارگری"

یاری رسانی کارگران در شرایطی که کارگران واقعا نیاز 

این صندوقها چند . مالی داشتند و یا بیکار و اخراج می شدند

تا از کارگران را که اخراج شده بودند تا چند ماهی مورد 

حمایت مالی قرار داد تا حق بیمه بیکاری به آنها تعلق 

بگیرد در واقع این صندوقها توانست تا حدودی پاسخگوی 

موارد دیگری که این صندوقها . مشکل مالی کارگران باشد

توانست کارگران را مورد حمایت مالی قرار دهد این بود 

طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه انجام گرفت از 

آنجائیکه ما کارگران قرار بود در سهام کارخانه سهمی 

داشته و شریک باشیم، باید مبلغی ما به تفاوت به کارخانه 

پرداخت می نمودیم، تعدادی از کارگران تا روز آخر که 

آخرین مهلت واریز نمودن مبلغ مورد نظر بود نتواستند آن 

را تهیه نمایند با مشورت اکثر کارگران از طریق این 

صندوقها مشکل این تعداد از کارگران حل شد و توانستند 

از طریق این . بموقع مبلغ قید شده را پرداخت نمایند

صندوقها و با توافق اعوای صندوق هزینه ایی برای جشن 

 گرفتن اول ماه مه و خریدن گل و شیرینی اختصاص داده 
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میشد، بطوریکه یکی دو بار پیش آمد که سرپرست قسمت  

تحت تاثیر این حرکت قرار گرفته و مبلغی برای این مراسم 

دلیل اینکه با توافق جمعی به این نتیجه رسیدیم که . پرداخت

از هزینه صندوق مالی برای این مراسم اختصاص دهیم، 

این بود که در جمع آوری پول برای این مناسبت تعدادی از 

یکی . کارگران مجبور نشوند پیشقدم شده و شناسایی شوند

دیگر از استفاده های صندوق کمک رسانی به کارگرانی 

. بود که نمی توانستند پول پیش منزل خود را بپردازند

بنابراین، با اتکاو به این صندوقها براحتی و بدون هیچ 

نگرانی می توانستند برای اجاره نمودن منزل خود اقدام 

.                                                                  نمایند  

توانست یکی از محملی هرای " صندوقها"به این ترتیب این  

مرفرریرردی برراشرد برررای گسررترردگرری روابررط، بررای هررمرردلرری و 

همفکری بریرشرترر بریرن کرارگرران، بررای بررگرزاری مرجرمرع 

عمومی و تصمیم گیری و انجام اعترراضرات و اعرترصرابرات 

همین مکانیزم ساده و در عین حال بسیار مفریرد، در جرریران 

فعالیت خود حس همنوعی و هم سرنوشتی کارگران را رقرم 

یکی دیگر از دستاوردهای ایجاد این صندوقها ایرن برود .  زد

که بعوی از کارگران با ایده گرفتن از چگونگی ایجراد ایرن 

صندوقهای مالی تالش نمودند در بریرن اعورای خرانرواده و 

دوستان و بعوآ در محالت کرارگرری دسرت بره ایرجراد ایرن 

 . صندوقها بزنند

تررغرریرریررراترری کرره در اوضرراع طرربررقرره کررارگررر ایررران در اثررر 

بیکارسازیها، قراردادهای موقت و سفید، طررحرهرای پریرمران 

کاری و تورم و گرانی سر سام آور بوجود آمده، عدم امنیت 

شغلی را در کارگران افزایش داده و در بسیاری مواقع آنرهرا 

را برای دفاع از مطالبات خود در حالت تردافرعری قررار داده 

شرایرطری کره برورژوازی ایرران بررای ترداوم مرنرافرع .  است

سرمایه برای کارگران ایجاد نموده، سبب پراکندگی بریرشرترر 

بسررترره شرردن بسرریرراری از .  در طرربررقرره کررارگررر شررده اسررت

کارخانجات صنعتی، بیکار شدن کارگران و اشرترغرال مرجردد 

آنها به کارهای موقت همراه با عدم امنیت شرغرلری و ترامریرن 

اجتماعی و استخدام مجدد آنها با دسرترمرزدهرای بسریرار نرازل 

شانس آنها را برای اعتراضات و اعرترصرابرات گسرتررده  نره 

تنها تقلیل داده است، بلکه امکان مرترشرکرل شردن آنرهرا را برا 

زمانیکه کرارگرران . دشواریهای بسیاری روبرو ساخته است

در محلهای  کاری  خود  بویژه    کارخرانرجرات   صرنرعرتری   

شغلی برخوردارند، شرایط برای اعتراض و اعتصاب  امنیت  

برا "  صندوقهای همبستگری مرالری کرارگرران"  و از جمله ایجاد 

اما تا زمانیکه تواد .  دشواریهای بمراتب کمتری روبرو است

بین کار وسرمایه تشدید شده و سرمرایره داران برا عرلرم کرردن 

بحرانهای اقتصادی کارگران را مورد استثمار شدیدتری قررار 

داده و فقر و فالکت بیشتری را نصیب آنها می نمایرنرد، طربرقره 

کارگر در قامت یک طبقه چراره ای جرز مربرارزه طربرقراتری و 

متشکل شدن ندارد که خودش را از این وضعیت دشروار رهرا 

در مجموع، وظیفه یک فعال سوسیالیست این است کره .  سازد

در دشوارتریرن شررایرط مربرارزاتری زمریرنره ایرجراد تشرکرلرهرای 

 . کارگری را برای کارگران فراهم سازد

اگر امروز طبقه کارگر ایران برا مرعرورالت جردی روبررو و 

بیش از هر زمان دیگر در صفوفش پراکندگری اسرت، ایرن بره 

صندوقهای همربرسرترگری " این معنی نیست، که نمی توان ایجاد 

ایرجراد ایرن صرنردوقرهرا کرارسرازترریرن .  را عمرلری نرمرایرد"  مالی

مکانیزمی است که به آسانی کارگران را گرد هم مری آورد و 

کمکهای مالی آنها را هر چند ناچیز سر و سامران مری دهرد و 

در یک تقسیم کار ساده به خانواده های کارگری نیرازمرنرد مری 

تجربه نشان داده اسرت کره مروانرع کرمرترری در مسریرر . رساند

برپایی صندوق های مالی قررار دارد و بررای طربرقره کرارگرر 

و حتی سراده ترریرن ابرزار و مرکرانریرزمری .  ایران نا آشنا نیست

است که بوسیله آن می توان در مکرانرهرای مرخرترلرف کرارگرری 

ایرن .  کارگران و خانواده هایشان را به گرد آن مرترشرکرل نرمرود

شکل از صندوقها در شرایط کنونی هرم برا هرمرت ترعردادی از 

 . کارگران در محالت کارگری شکل گرفته و موجود است

صندوقهای هرمربرسرترگری " همانطور که پیشتر اشاره شد، ایجاد 

یک بخش آن بر میگردد بره ضررورت ایرجراد "  مالی کارگری

آن در محالت و مرکرانرهرای کرارگرری و برخرش دیرگرر آن بره 

ضرورت تشکیل این صنردوقرهرا در هرر دو .  محیطهای کاری

حررالررت برره عررلررت شرررایررط بشرردت وخرریررم اقررتررصررادی، فررعررالرریررن 

سوسیالیست و کارگران پیشرو را موظف میسازد که در امرر 

این حرکت مهم وارد عمل شرده و قردمرهرای جردی و مروثرری 

بدارند و به فراخوان رهبران عرمرلری جرنربرش کرارگرری پراسرخ 

بویژه با سر کار آمردن دولرت روحرانری اعرترراضرات و .  دهند

اعتصابات کارگری شکل جدی تری بخود گرفته و تقریبا هرر 

روز مررا شرراهررد خرربرررهررایرری از اعررتررراض و اعررتررصرراب در 

 وجود  این  صندوقهای  مالی  به .  کارخانجات مختلف هستیم
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دشوار مالی به خانواده های آنهرا، ترهردیرد دیرگرر کرارگرران بره 

اخراج و زندان می خواهند با زهر چشم گررفرترن کرارگرران را 

امرا کرارگرران بررای . از هر حرکتی بر علیه سرمایه باز دارند

. تغییر دادن اوضاع نابسامان خود چاره ای جز مبارزه نردارنرد

و برای کمک به هم طبقه ایهای دربند خود قطعاً آنها برا برهرره 

صرنردوق هرای " گیری از هر ابتکاری از جمله برپایی سرریرع 

خرود، نره ترنرهرا هرمرکراران دربرنردشران را "  هرمربرسرترگری مرالری

خاطرجمع خرواهرنرد نرمرود کره خرانرواده هرای یشران را مرورد 

حمایت مالی قرار خواهند داد، بلکه با اتکاو به ایرن صرنردوقرهرا 

هم می توانند مصمم تر به اعتراضات و اعتصابات خود برای 

 . گرفتن مطالباتشان ادامه دهند

مدتی است که بعوی از ارگانهای ضد کارگری دست سراخرتره 

شوراهای اسرالمری و انرجرمرنرهرای :  جمهوری اسالمی از جمله

صنفی در بین کارگران فعال شده و در برعروری مرواقرع بررای 

فریب دادن کارگران وانمود می نمایند که با سریراسرترهرای ضرد 

کارگری دولت مخالف هستند و خود را طرفدار کارگران مری 

هر چند پیشینه نرنرگریرن ایرن ارگرانرهرای ضرد .  خواهند جا بزنند

کارگری بیش ازسه دهه است بر طبقره کرارگرر ایرران آشرکرار 

امرا از .  شده و توهمی به عملکرد این مزدوران سرمایه نیست

آنجائیکه پراکندگی در صفوف کارگران موجود اسرت عروامرل 

سر سپرده این ارگانها و جمهروری اسرالمری بره هرر شرکرل و 

لباسی ظاهر می شوند تا به صفوف کارگران رخرنره نرمروده و 

از طریق حمایتهای مالری برخرواهرنرد بریرشرترریرن ضرربره را بره 

برورژوازی .  استقالل طبقاتی و مرالری کرارگرران وارد نرمرایرنرد

انواع و اقسام احزاب و تشکالت را دارد و هر زمان برخرواهرد 

با استفاده از آنها می تواند در صرفروف کرارگرران خرلرل ایرجراد 

 . نماید

خانه کارگر این النه جاسوسی یک تشکیالت کامال بورژوایری 

و ضد کارگری است که همراه با شوراهای اسالمی کار دقیرقرا 

و بررای  06در تقابل با شوراهای واقعری کرارگرران در دهره 

ترا بره امرروز ایرن .  مهار کردن حرکتهای انقالبی بوجود آمرد 

نهادهای ضد کارگری بزرگترین سد و مانرع در رشرد جرنربرش 

کارگری و سرکوب کارگران در ایجاد تشکلها و اعرترراضرات 

همانطوریکه رهبران عرمرلری جرنربرش .  و اعتصاباتشان بوده اند

" کارگری بدرستی و آگاهانه در این رابطه اشاره می نرمرایرنرد 

باید تشکرل کرارگرری و . ها را بخورند كارگران نباید فریب این

 حزب خودشان را تأسیس كنند؛ باید باور كنند كه  اگر  با  هم 

یاری  و با حمایت مالی کارگران آنها را مصمم مری نرمرایرد، 

که تا گرفتن مطالبات خود به اعترصراب ادامره داده و برهرای 

هزینه های آن را با اتکاو بره اسرترقرالل مرالری خرود مرترحرمرل 

 .شوند

هر کسی با اندک تجربه ای از مبارزات کارگری به این 

واقف است که هر اعتصاب کارگری از شروع تا پایان آن، 

ها و فشارهایی برای کارگران  ها، محدودیت با محرومیت

کارگران و جنبش کارگری ایران تا به امروز . بهمراه است

بوده   از یک منبع مالی قوی و مورد اعتماد خویش محروم

نیز تا کنون لطمات   است و همین محرومیت و کمبود اساسی

جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از 

تامین منابع . موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است

های همبستگی مالی  مالی اعتصاب و ایجاد صندوق

ست که شرایط  کارگری، از نیازهای مبرم جنبش کارگری

انداز تحوالت آتی در جنبش کارگری،  کنونی جامعه و چشم

.                  این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است  

در جمهوری اسالمی، کارگران نه فقط از حق اعرترصراب و 

اند، بلکره  ترین حقوق و مطالبات خود محروم تشکل و ابتدائی

هر اقدام کارگر و هر ابتکار کرارگرری در ایرن زمریرنره، بره 

کرارگرران ایرران، در .  گریررد شدت مورد سرکروب قررار مری

انرد و  زمان اعتصاب نیز از هر گونه پشتوانه مرالری مرحرروم

قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و اعورای خرانرواده اشران 

هریرچ کرس و هریرچ نرهرادی نریرز در بررابرر کرارگرر .  نیسرترنرد

گرو  وی مسرئرول و پراسرخ  اخراجی، کارگر زندانی و خانواده

دولت جمهوری اسالمی، در این گونه موارد نریرز نره .  نیست

کرنرد،  فقط هزینه زندگی خانواده کارگر زندانی را تأمین نرمری

بلکه در برابر تالش و ابتکار عمل کارگران بدیرن مرنرظرور، 

کند و به تهدید و ارعراب و زنردان عرلریره  تراشی نیز می مانع

در یرک کرالم، اعرترصراب و .  شرود کارگران نیز متوسل مری

کارگر اعتصابی هیچ پشرتروانره ای بررای ادامره حررکرت در 

الربرتره ایرن اسرت آن .  درازمدت در برابر کارفررمرا را نردارد

. انرد شرایط واقعی کره کرارگرران ایرران در آن قررار گررفرتره

قطعاً یرکری "  صندوق های همبستگی مالی کارگران" تشکیل 

از آن مکانیزم هاست که می تواند ولو موقت پاسخگوی نیاز 

مالی خانواده کارگرانی باشد که در حیرن اعرترصراب از کرار 

سررمرایره داران و دولرت .  اخراج شده، و یا دستگیر شده انرد

 آنها با اخراج، و زندانی نمودن  کارگران و  تحمیل  شرایط 
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متحد و متشکل شوند، اگرر عرقرل و درایرت و قردرتشران را 

هرا در بررابرر تشر ریرالت  روی هم بریزند، ترمرام ایرن تشرکرل

 . "كارگری مثل كاه در برابر كوه خواهند بود

یکی دیگر از موانعی که جنبش کارگری با آن مرواجره اسرت 

. نفوذ امپریالیرسرترهرا از طرریرق سرولریردارتری سرنرترر مریربراشرد

همانطوریکه شاهد بوده ایم امپریالیستها از طرریرق دالالن و 

خرواسرترنرد برا "  سرنرترر"  مزدوران داخلی اشان وابسته به این 

رخنه نمودن در جنبش کارگرری برزرگرترریرن ضرربره را بره 

طبقه کارگر بزنند، اما خوشبختانه تا کنون با هشیاری جنبش 

برا تروجره .  کارگری و رهبران آن این توطئه خنثی شده اسرت

به اینکه مسئله مالی یک مسئله بسیار مرهرم بررای کرارگرران 

بخصوص در شرایط دشوار و بحرانی امروزه  مری براشرد، 

اگر کارگران سعی نکنند با اتکاو به نریررو و عرمرل خرود ترا 

حدودی این معول را حل نمایند قطعا امکان خرطرر در هرر 

شرایطی موجود است، زیرا دشمن همیشه در کمین است که 

بنابراین، مجمروعره ایری از ایرن .  ضربه کاری را وارد نماید

مشکالتی که طبقه کارگر ایران با آن رودرو است، بررپرائری 

این صندوقها را بیش از پیش ضروری مری سرازد و طربرقره 

کارگر را موظف می سازد که به این امر مهم بپردازد و آن 

 . را جزو اولویتهایش قرار دهد

" صندوقهای همبستگی مرالری کرارگرری" خالصه کنم، ایجاد 

توسط خود کارگران در محرل زیسرت و مرحریرطرهرای کراری 

همبستگی و اتحاد طبقاتی را گسترش خواهد داد و همدلری و 

. همفکری بیشتری را بریرن کرارگرران بروجرود خرواهرد آورد

ایرن .  استقالل مالی کارگران را تقویت و حفرظ خرواهرد نرمرود

صندوقها کار برای عوامل و کرار چراق کرن هرای سررمرایره 

داری و امپریالیستها و برای کارفرما ها و عوامرل آنران، در 

هر لباس و با هر ادعایی، را تقلیرل خرواهرد داد و دسرت کرم 

سرمایه داری از این طریرق، امرکران ترطرمریرع و یرا خرریردن 

دومرا، ایرن امرکران .  کارگر و یا کارگرانی را از دست میدهد

را کاهش میدهد که با دقت و هشیاری بیشتری از منابع مالی 

و سعی می کند در مقرابرل .  مختلف کمک مالی دریافت نمایند

توطئه ها و پروژه های فاسد سرازی برورژوازی از طرریرق 

نفوذ مالی درصفوف کارگران و تشکرلرهرای مروجرود هشریرار 

.               بوده و به مبارزه و افشاگری بپردازند                  
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 مبارزه طبقاتی چیست؟ 
آیا اگر کارگران یک کارخانه، یا یک حرفه به 

تنهایی علیه کارفرماها یا کارفرمایان خویش 

مبارزه کنند این مبارزه، مبارزه ایی طبقاتی 

این فقط نطفه ضعیفی برای آن . است؟ خیر

مبارزه کارگران آنگاه مبارزه طبقاتی . است

میشود که کلیه نمایندگان پیشرو مجموعه 

طبقه کارگر سراسر کشور آگاهی یابند که 

طبقه کارگر واحدی هستند، و مبارزه را نه 

علیه کارفرمایان منفرد، بلکه علیه کل طبقه 

سرمایه داران و علیه دولت پشتیبان این 

تنها زمانی که هر فرد . طبقه به پیش ببرند

کارگری آگاهی یابد که جزئی از کل طبقه 

کارگر است، تنها زمانی این واقعیت را بفهمد 

که هر مبارزه کوچک روزمره اش علیه 

کارفرمایان منفرد و ماموران دولتی منفرد 

مبارزه علیه کل بورژوازی و علیه کل دولت 

است، تنها در چنین صورتی مبارزه او 

هر مبارزه طبقاتی » . مبارزه طبقاتی است

این گفته مشهور « یک مبارزه سیاسی

مارکس را نبایستی چنین فهمید که هر 

مبارزه کارگران علیه کارفرمایان همیشه یک 

این گفته بایستی .مبارزه سیاسی خواهد بود

چنین فهمیده شود که مبارزه کارگران علیه 

سرمایه داران ضرورتا تا آن اندازه که مبدل 

به مبارزه طبقاتی میشود، به همان اندازه 

                لنین.     مبارزه سیاسی میگردد



  

 

اختالس و فساد حکومتی درنظام سرمایه داری جمهوری  

اسالمی نه پدیده جدیدی است، و نه بطور اتفاقی در سازمان 

تامین اجتماعی که یکی از مهمترین و ثروتمندترین نهادهای 

.                           اجتماعی می باشد بوقوع پیوسته است  

در طول دوران حاکمیت سیاه جمهوری اختالس و فساد 

اسالمی جزو ارکان اصلی این حکومت بوده است اینکه در 

.  دوران احمدی نژاد به اوج خود رسیده در این شکی نیست

.  در واقع با او آغاز نشده و با رفتن او هم پایان نخواهد یافت

اختالس و فساد در نظام سرمایه داری که جمهوری اسالمی 

.  هم نمایندگی این سیستم را می کند یک امر بدیهی است

نظامی که فلسفه وجودیش بر مبنای استثمار کارگران، بی 

حقوقی زنان و کودکان، سرکوب،استبداد، شکنجه و زندان 

این اولین بار نیست که دسترنج و سرمایه . بنا شده است

کارگران توسط این اوباشان به یغما برده میشود، تاریخ 

حکومت پر از نکبت این رژیم لحظه به لحظه اش مملو از 

اگر مروری به  . فساد، اختالس، جنایت و آدمکشی است

های  ترین پرونده  شناخته شده  ن  گذشته بیاندازیم، از میا

 ۳۲۱توان به اختالس  اختالس در جمهوری اسالمی می

، پرونده شهرام ۳۱۳۱میلیاردی بانک صادرات در سال 

جزایری، پرونده اختالس فرودگاههای پیام و مهرآباد، و 

اختالس سه هزار   بزرگترین اختالس تاریخ ایران، یعنی

عالوه بر اختالس  ۱۳در سال . میلیارد تومانی اشاره کرد

میلیارد  ۰۶ها از اختالس  در سازمان تامین اجتماعی رسانه

میلیارد تومانی در  ۳۱تومانی در صدا و سیما، و اختالس 

.                                           بنیاد شهید خبر داده بودند  

از ( در دولت رفسنجانی)داستان برادر رفیق دوست 

فسادهایی بود که نگذاشتند افشاو شود و به سرعت با اعدام 

در ماجرای جزایری که . خداداد بهموضوع فیصله دادند

 ۱۶۶بسیاری از نمایندگان حامی او بودند و تنها از یک قلم 

میلیون به کروبی، رئیس وقت مجلس حاتم بخشی کرده بود، 

فرار . با زندانی کردن جزایری به موضوع خاتمه دادند

جزایری که گفته می شد به همت حامیانش در قوه قوائیه و 

مجلس انجام می گرفت، بخش های دیگر حاکمیت را به 

خاطر ترس از افشاو نام گیرندگان پول بر آن داشت که فرار 

. او را نا تمام بگذارند و از کشورهای عربی بازش گردانند

نام هیچکدام از کسانی که در فرار جزایری همکاری کرده 

.                      بودند برمالو نشد  

درصد از سرمایه سازمان  ۰۶تا پایان جنگ ایران و عراق 

این سهم در . هایی ذخیره شده بود تامین اجتماعی در صندوق

 ۳۶درصد کاهش پیدا کرد، در حالیکه  ۳۶به  ۳۱۳۱سال 

بنا به آمار . در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شد  درصد آن

شرکت های وابسته به سازمان تامین  ۳۱۰۶منتشره در سال 

 ۱۰درصد محصوالت دارویی و بهداشتی،  ۱۱اجتماعی 

درصد  ۱۶درصد تلویزیون، بیش از  ۱۱درصد سیمان، 

درصد محصوالت پالستیکی در  ۱۱یخچال و فریزر، و 

یک دهه بعد، شرکتهای تحت کنترل . ایران را تولید میکردند

، و سرمایه گذاری ۳۱۶سازمان تامین اجتماعی به بیش از 

در   میلیارد دالر، یعنی ۳۱آن در اقتصاد کشور به بیش از 

ایران، افزایش یافته   درصد درآمد ناخالص ملی ۱.۱حدود 

درصد سرمایه آن از  ۱۰سازمان تامین اجتماعی، که . بود

از بزرگترین نهادهای   جیب کارگران تامین میشود، به یکی

.                      اجتماعی سرمایه در کشور تبدیل شده بود  

مانند هر سازمان و ارگان دیگری سردمداران رژیم، این 

سازمان و سرمایه اش را تحت کنترل و اختیار خود در 

از یکطرف دولت از . آورده و آن در بین خود تقسیم کرده اند

٪ و بدهی که از پرداخت این سهم به صندوق ۱پرداخت سهم 

تامین اجتماعی به بار آورده، سرباز زده و سهم و سرمایه 

خود تقسیم کرده   های وابسته به کارگران را در بین نهاد

 

 اختالس و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی

!مبارزه جدی کارگری را می طلبد   

  شهرام یوسفی
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های میلیونی و میلیاردی در بین سران  ریخت و پاش. است   

گیرد که کارگران  گرفت و می صورت می  حکومت در حالی

 ۱۶به دلیل تورم . در خط زیر فقر زندگی می نمایند

درصدی حقوق دریافتی کارگران کفاف یک هفته زندگی 

بیکاری بیداد می کند، میلیونها کودک که . آنها را نمی دهد

بیشترین درصد آنها از خانواده های کارگری هستند از 

حداقل زندگی انسانی و مدرسه محروم شده و به ارتش 

ذخیره بیکاران پیوسته اند، میلیونها زن به علت بیکاری و 

محروم بودن از حمایتهای مالی چه به صورت فردی و یا 

اعتیاد . بشکل سرپرست خانواده ناچار به خودفروشی هستند

دزدی برای سیر کردن شکم به امر . و فحشاو بیداد می کند

اجتناب ناپذیری مبدل شده و هر روز صدها نفر در این 

رابطه بدست عوامل سرکوبگر جمهوری اسالمی به زندان 

آمار خودکشی و بیماریهای . افکنده شده و محاکمه میشوند

میلیونها شهروند برای . روانی مرتباً در حال افزایش است

تهیه دارو و درمان با دشواری رودروند، حقوق کارگران 

از   بطور واقعی کاهش یافته و دستمزدهای معوقه به یکی

.                   مهمترین معوالت کارگری تبدیل شده است  

سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای می باشد 

ی تامین  میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بیمه ۱۳که حدود 

اجتماعی ی ی از مهمترین دستآوردهای مبارزه ی كارگران 

آنچه به عنوان بیمه توسط . داری میباشد در نظام سرمایه

از ٪ ۳شود، در حقیقت  کارفرما و کارگر پرداخت می

٪ ۱توسط کارفرماها و % ۲۳دستمزد کارگران است و 

توسط دولت که این دو بخش هم از ارزش اضافی ای که 

کارگران ایجاد می کنند پرداخت میشود، در واقع کل این 

با این اندوخته ایی که به . مبلغ را کارگران می پردازند

حساب این سازمان ارائه داده میشود، مسئوالن این سازمان 

که نمایندگان حکومت سرمایه جمهوری اسالمی می باشند، 

بیشترین سوو استفاده مالی را از دسترنج کارگران نموده و 

از ابتدای تشکیل . کمترین خدمات را به آنها ارائه می دهند

این سازمان پرداختیهای میلیونها کارگر به صندون این 

سازمان سبب ثروتهای هنگفتی شده و صاحبان این سازمان 

که خود دولت را هم شامل میشود بدور از اختیار و کنترل 

کارگران با سرمایه گذاری موجودیهای کالن این صندوق 

این سازمان به یکی از ثروتمندترین نهاد اجتماعی در ایران 

.                                                         تبدیل شده بود  

این سازمان در حقیقت صندوق پس انداز کارگران برای 

موارد نیاز مثل استفاده از مستمری های بازنشستگی، از 

کار افتادگی، آسیب دیدگی، تامین خدمات درمانی وبیمه ایام 

.                                                    است....بیکاری و  

٪ از حقوق و مزایای خود را در طول دوران ۱۳کارگران 

کاری به صندوق بیمه می دهند اما هنگام استفاده از مزایای 

.  بیمه خود؛ جز فقر و فالکت چیز دیگری عایدشان نمی شود

تا آنجا که به اوضاع بازنشستگان بر میگردد، امروزه در 

کارگران بازنشسته؛ در شرایط اسفناکی زندگی  ۰۶٪   حدود

می کنند و حقوقی کمتر از یک سوم خط فقر دریافت می 

هزینه درمان از بیمه شده گان دریافت می  ٪۳۱کنند بیش از 

بجای اینکه این سازمان تعهد خود را در مقابل خدمات . شود

بیمه ای کارگران انجام دهد هزینه ها رابه بیمه شده گان 

برخی مستمری بگیران ماهیانه دریافتی خیلی . محول میکند

کمی دارند و مسلما قادر به بیمه کردن خود نخواهند بود 

بسیاری از کارگران بازنشسته در سال های آتی دیگر قادر 

به بیمه کردن خود نخواهند بود هر دولتی که در جمهوری 

اسالمی بر سر کار آمده است، از ذخیره صندوق اقدام به 

بذل و بخششهایی ما بین خود بدون نظارت کارگران نموده 

دولت برای دادن امتیاز به کارفرمایان و سرمایه داران . اند

کارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر را از پرداخت حق بیمه به 

سازمان بیمه های اجتماعی معاف نموده است و خود دولت 

هم سالها است از درصدی که باید به صندوق پرداخت نماید 

بدون آنکه دولت خود هزینه های . چشم پوشی نموده است

تحمیلی به صندوق تأمین اجتماعی را تأمین نماید و بدینوسیله 

برای حل مشکل خود از صندوق تأمین اجتماعی حداکثر 

دهها هزاران نفر که سابقه کار . بهره برداری را نموده است

اداری و کار زیان آور و سخت داشتند با سوو استفاده 

کارفرماها از این قانون مجبور به بازنشسته شدن اجباری 

شده اند و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از این فریب 

کارفرمایان با خبر بودند، اما آگاهانه به حمایت کارفرماها 

پرداختند و به این سوو استفاده ها دامن زده و منابع سازمان 

.                                                       را بغارت بردند  

در طول این سالهای حکومت ننگین جمهوری اسالمی در 

ظلم و اجحافی که بر کارگران روا  داشته شده است  یک    

سیاست مشترکی بین دولت های مختلفی که بر سر کار   

حافظی مدیرعامل اسبق، بیمه . آمده اند اعمال نموده است
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تکمیلی را به بخش خصوصی واگذار کرد وسعید مرتووی 

جالد زندان کهریزک و دست نشانده احمدی نژاد جنایتکار 

که هیچ درک و تجربه ایی از این سازمان نداشته، سیاست 

دزدیها و اختالس مالی کالنی که . فوق را ادامه داد

شده و رشوه ه های بی مرتووی در این سازمان مرتکب 

سابقه ای که از بودجه این سازمان به نمایندگان مجلس 

پرداخته، باالترین تعرض را به حقوق و دسترنج کارگران 

.                                                       انجام داده است  

سعید مرتووی از پرونده تجاوز او به همسر یک زندانی 

های کنکور، قتل زهرا کاظمی،  زن گرفته تا فروش سوال

جنایات کهریزک، سرکوب و سانسور مطبوعات و 

نویسندگان، پرونده فعالیت های مرتووی حتی از سوی 

.  نمایندگان مجلس بارها و بارها مورد سوال قرار گرفته بود

موقعیت و سمت های حساسی که به مرتووی تعلق گرفته، 

هیچگاه ربطی به میزان تخصص و کارایی او نداشته است، 

بلکه به میزان سرسپردگی او به جمهوری اسالمی و  

.               جنایتهایی که انجام داده است مربوط میشده است

در اختالس و دزدیهایی که اخیرا در سازمان تامین  

اجتماعی صورت گرفته، نکته قابل توجه رشوه ایی است که 

بنا به . مرتووی از جیب کارگران ایران پرداخته است

های کارگران به  انداز میلیون از پس ۱۶۶گزارشات منتشره 

احمد توکلی نماینده . نژاد داده شده است وزرای احمدی

مجلس اسالمی اعتراف کرده است که مرتووی مقامات 

مرتووی در کمال وقاحت و . زیادی را آلوده کرده است

نماینده مجلس از او پول و  ۲۰۱بیشرمی گفته است که 

با توجه به اینکه تعداد نمایندگان . رشوه دریافت کرده اند

توان گفت که تنها تعداد  نفر است می ۲۱۶مجلس اسالمی 

های  انگشت شماری از نماینداگان مجلس از ریخت و پاش

مرتووی و حراج سرمایه سازمان تامین اجتماعی بهره 

در این بده و بستانها هم بابک زنجانی، تاجر . نبرده اند

میلیاردر، که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانجات 

گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی  شرکت سرمایه

هزار میلیارد تومان را به یک سوم قیمت و با  ۱۶بیش از 

هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن  ۳۳پرداخت مبلغ 

طرح های . هم با چک تومینی بوده است دست داشته است

تعرض به تامین اجتماعی طبقه کارگر، امروز در سطح 

در شرایطی که دولت  سرمایه    . وسیعی انجام گرفته است

عمال اعالم ورشکستگی کرده و می گوید که دیگر حتی 

.                   نداردتوان پرداخت یارانه های نقدی را هم    

تمام اینها بدون نظارت هیچ نهادی و صد البته بدون اطالع 

صندوق تامین   و اجازه کارگرانی که صاحب اصلی

.                             اجتماعی هستند صورت گرفته است  

در حکومت جمهوری اسالمی مسائل فساد مالی تنها مختص 

هر کدام از این سازمان . به سازمان تامین اجتماعی نیست

ها و وزارت خانه ها را بررسی کنیم، این گونه دست به 

دزدی و اختالس و بریز و . تعرض مالی و دزدی زده اند

بپاش ها از خصوصیات ویژه  نظام سرمایه داری و جامعه 

اما آنچه این اختالس و فساد مالی را در . طبقاتی ایران است

سازمان تامین اجتماعی برجسته می کند، دزدی مستقیم و 

این دزدی و . آشکار از سرمایه و دسترنج کارگران می باشد

اختالس ها از ارزش اضافی حاصل از نیروی کار طبقه ی 

کارگر صورت گرفته است، در شرایطی که این طبقه در 

فالکتبارترین دوران از نظر معیشتی و اقتصادی بسر می 

.                                                                     برد  

درشرایطی که دولت سرمایه رسما اعالم می کند از لحاظ 

اقتصادی ورشکسته است و خزانه اش خالی است، سازمان 

تامین اجتماعی به یکی از عرصه ها برای تجاوز هرچه 

سرمایه . بیشتر به حقوق و مزایای کارگران تبدیل شده است

نجومی بزرگی که تماماً حاصل زحمت و دسترنج کارگران 

میباشد، موجب شدت یافتن مجدد درگیری میان باندهای 

و در این . مافیایی حکومتی بر سر تصاحب آن شده است

کشمکش بین دولت و مجلس پرده از بسیاری از دزدی ها و 

درحالی که سازمان تامین . فساد درونی آنان برداشته شد

اجتماعی، چنین ثروت عظیمی را درخود جای داده است، 

منبع اصلی تولید این ثروت یعنی طبقه کارگر امروز بهره 

در حالیکه تورم در مردادماه سال جاری به . ای از آن ندارد

درصد افزایش یافت، دولت با افزایش مزایای کارگران  ۱۶

و . هزار تومان مخالفت کرد ۲۱هزار تومان به  ۳۶از 

سال سابقه و با  ۳۶اخیراً نیز طرح بازنشستگی کارگران با 

سال سن برای زنان از  ۱۱سال سن برای مردان و  ۰۶

.                       طرف شورای نگهبان رد شد  

مدتی است در غیاب تشکلهای واقعی کارگری انجمن های 

صنفی و شوراهای اسالمی کار فعال شده اند و با استفاده از 

روشهای مختلف می خواهند خود را نمایندگان واقعی         



البته این کامال برنامه ایی است که از . کارگران جا بزنند 

قبل بورژوازی برای به انحراف کشاندن جنبش کارگری در 

دقیقا در این اختالس و . دستور کار خود قرار داده است

دزدیهای سازمان تامین اجتماعی بخشی از بودجه این 

خانه کارگر، : سازمان به ارگانهای ضد کارگری از جمله

انجمنهای صنفی و شوراهای اسالمی کار اختصاص داده 

.                                                              شده است  

 پرداخت های میلیونی تامین اجتماعی به یک نهاد صنفی  

 ۱۲آذر   ۳۱ایلنا در تاریرخ   –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

مریرلریرون ترومرانری  ۲۶۶آمده است، در بخشی از این گزارش به کرمرک 

هرای صرنرفری کرارگرران کروره  سازمان تامین اجتماعی به کانون انجرمرن

 .های استان تهران اشاره شده است پزخانه

 ۳۶۶دهد این نهاد صنفی  اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان نشان می

میلیون تومان وجه نقد و همین مربرلرغ را در قرالرب برن رفراه از ترامریرن 

 .اجتماعی دریافت کرده است

فرقرره، برابرت کرمرک و  ۱هزار تومان در  ۰۶۶میلیون و  ۳۰۲همچنین 

غرالمررضرا » های اردو به این نهراد صرنرفری یرا رئریرس آن، آقرای  هزینه

 .پرداخت شده است« عباسی

هرای صرنرفری کرارگرران کروره  بر اساس ایرن گرزارش، کرانرون انرجرمرن

نریرز برابرت بررگرزاری هرمرایرش  ۱۶های استان تهرران در سرال  پزخانه

 ۳۶میلیون تومان، و بابت برگزاری اردو در مشرهرد  ۰۶آموزشی مبلغ 

 .میلیون تومان از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده است

آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از مجلس آمده است، این 

.    سابقه بوده است حجم از کمک به یک نهاد صنفی در سالهای اخیر بی

   

این ارگانهای ضد کارگری دست ساخته بورژوازی که بیش 

از سه دهه است در تقابل با شوراهای واقعی کارگران 

بوجود آمده اند، و به سرکوب و شناسایی فعالین و پیشروان 

کارگری پرداخته اند، اکنون به عنوان مدافعان حقوق کارگر 

میدان دار شده تا از اعتراضات و حرکتهای کارگری 

جلوگیری نموده و با رخنه و نفوذ در صفوف کارگران مانع 

وزیر کار که یکی از . ایجاد تشکلهای واقعی آنها شوند

مدیران ارشد خانه کارگر و مشاور امنیتی در دولت خاتمی 

بود، در تالش است شورایهای اسالمی کار را به عنوان 

انجمن ها ی . مانع جدی در مقابل جنبش کارگری قرار دهد

صنفی سراسری کارگران ایران هم از این اختالس و دزدیها 

ی که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است بی بهره 

انجمن شمس آباد در جریان مبارزات کارگران . نمانده اند

پلی اکریل بر این تالش بود که بر بستر مبارزات بر حق 

کارگران که برای تحقق مطالبات خود به میدان آمده بودند   

شوراهای اسالمی را ایجاد کند، از جمله  انجمن هایی است 

.                              که پول از شستا دریافت نموده است  

در مبارزات کارگران پلی اکریل موقعی که چهارتن از 

"  انجمن"نمایندگان کارگران را دستگیر کرده بودند این 

همچنان . کارگران را تشویق به لغو تجمعات خود می کرد

شاید اگر این مطالبات از ": که اولیا علی بیگی می گوید

طریق شورای اسالمی کار مطرح می شد به تجمعات 

و یا حسن صادقی معاون شهرستان  "اینچنینی نیاز نبود

های خانه ی کارگر در مورد تجمعات کارگران پلی اکریل 

اگر شوراهای اسالمی کار در چنین کارخانه ": گفته است

هایی فعالیت داشته باشند، می توان از بروز چنین اتفاقاتی 

"  چنین اتفاقاتی"که بدیهی است منظور از  ."جلوگیری کرد

مبارزات و اعتصابات کارگران در برابر کارفرماها و 

صاحبان سرمایه است که این نهادهای ضد کارگری وظیفه 

.         ی منحرف نمودن و به انقیاد در آوردن آنها را دارند  

پروین محمدی از اعوای اتحادیه آزاد کارگران در نوشته 

سکوت تشکلهای کارگری حکومتی در "اخیرش به نام 

یک فعال : " می گوید" برابر تخلف بزرگ تامین اجتماعی 

رسمی کارگری در  های مستقل کارگری با انتقاد از سکوت تشکل

خصوص تخلفات صورت گرفته از جانب اعوایشان در سازمان تامین 

نیازی به  ها به دلیل بی اجتماعی، معتقد است سکوت سران این تشکل

.                                                                آراو کارگران است  

های رسمی کارگری در  اگر تشکل: پروین محمدی در این باره گفت

اند، حتما دلیل خاصی  خصوص اعضای متخلف شان سکوت کرده

وجود دارد که باید مشخص شود؛ چرا که اگر واقعا پاک باشند باید 

کنند تا محبوبیت و وجهه کارگری  خودشان را از متخلفان مبری می

ها  های بعدی بار دیگر به آن شان حفظ شود و رای دهندگان برای دوره

ها نیازی به جلب حمایت  اعتماد کنند، اما چون سران این تشکل

.    کنند، نیازی هم به حفظ وجهه کارگری ندارند کارگران احساس نمی  

کارگر شاغل و بازنشسته عوو سازمان تامین اجتماعی،  ۳۱۶۶حدود 

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران را به عنوان نماینده 

.های خود جهت اعتراض به غارت صندوق این سازمان معرفی کردند   

کارگر شاغل و بازنشسته  ۰۰۱۱حدود : تحادیه ی آزاد کارگران ایرانا

عضو سازمان تامین اجتماعی، هماهنگ کنندگان طووموار چوهول هوزار 

نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانوی راد، 

شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی را به عنوان نماینده های 

خود جهت اعتراض به غارت و چپاول صندوق این سوازموان موعورفوی 

  ۲۶۳۱ژانویه  ۳۰  - ۳۱۱۲دی  ۲۰  شنبه پنج: اخبار روز.  کردند

پروین محمدی فعال اتحادیه آزاد کارگران که ادعای دفاع از 

  حقوق کارگران را دارد با دادن آدرس اشتباهی از کارگران
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شوراهای : انتظار دارد که تشکلهای ضد کارگری از جمله

اسالمی کار، خانه کارگر، شورای عالی کار و انجمنهای 

صنفی را که سالیان سال است در سرکوب کارگران نقش 

بارزی داشته اند و در پیشرفت جنبش کارگری و ایجاد 

تشکلهای واقعی انها مانع بوده اند، را به عنوان تشکلهای 

و جنبش کارگری از مزدوران این . خود به رسمیت بشناسند

ارگانها که در دلِه دزدیهای سازمان تامین احتماعی با دست 

اندر کاران این سازمان شریک بوده اند بخواهد که در مقابل 

. این اختالس و فساد از حقوق کارگران به دفاع برخیزند

عملکرد این گرایش راست جنبش کارگری و مدافعان آن که 

مبنای حرکت آنها در همسویی و همکاری طبقاتی با 

بورژوازی است، نه برای کارگران چیز جدیدی است و نه 

انتظار این فعال کارگری از کارگران  این . توهم برانگیز

" تشکلهای کارگری حکومتی" است که با رسمیت دادن به

که ارگانهای دست ساخته رژیم و ضد کارگری هستند، 

حقانیت داده و بجای مبارزه طبقاتی همسویی خود را با 

این نوع . دشمن خود یعنی سرمایه به ثبوت برسانند

انتظارات از دشمن طبقاتی تا دندان مسلح به مزدورانی 

میدان خواهد داد نه تنها .... همچون مرتوویها و زنجانیها

اموال کارگران را بیشتر به یغما ببرند بلکه با ایجاد رعب و 

وحشت و سرکوب از حرکت کارگران در مبارزه بر حق 

خود برای دریافت مطالباتشان و ایجاد تشکلهای واقعی اشان 

.                                                      جلوگیری نمایند  

هماهنگ کنندگان اتحادیه کارگران آزاد در طومار چهل 

هزار امواو که بر علیه چپاولگران سازمان تامین اجتماعی 

براه انداخته اند، آیا از خود سوال نموده اند که بارها و 

بارها و  به عناوین مختلف طومارهای اعتراضی در جنبش 

کارگری صورت گرفته است و هیچگاه نتیجه بخش نبوده 

است، دلیلش هم این است که کارگران باید با اعتراضات و 

اعتصابات خود حق پایمال شده اشان را از حلقوم صاحبان 

سرمایه بیرون بکشند نه با امواو و طومار و شفاعت 

حقیقتش این نوع حرکتهای . خواهی از دشمن طبقاتیشان

بوروکراتیک مآبانه نه تنها گرهی از مشکل کارگران باز 

نخواهد کرد بلکه آنها را از بستر واقعی مبارزات طبقاتی 

دورنموده و باعث میشود به جای اینکه از پائین و به نیروی 

خود باور داشته باشند، چشم به باال دوخته تا حق از دست 

   رفته اشان باز گردانده شود                                         

این حرکت اتحادیه آزاد کارگران و اعوای آن  که خود را 

مدافع دروغین طبقه کارگر می نامند، در خدمت به سرمایه 

عمل نموده، سبب توهم زدایی در بین کارگران شده، و مانع 

حرکت واقعی آنها میشود، و زمینه را بیشتر برای مزدوران 

جمهوری اسالمی فراهم خواهد آورد که با نفوذ خود در 

البته . جنبش کارگری آن را به بیراهه کشیده و منحرف کنند

بورژوازی با استراتژی وهدفمندانه عمل می کند،  در ازای 

پولی که از سرمایه کارگران به این ارگانهای ضد کارگری 

اهداو نموده، از آنها می خواهد در میان کارگران نیرو 

گذاشته و حرکتهای آنها را در خدمت به سرمایه همسو 

این در حالی است که در این شرایط اسفبار و . نمایند

بحرانی که گرانی بیداد می کند، اگر یک نفر به دلیل 

گرسنگی دزدی کرده را دستگیر کنند، بالفاصله زندانی اش 

حتی برای ایجاد فوای رعب و وحشت و زهر . می کنند

چشم گرفتن هم شده چه بسا مزدوران جمهوری اسالمی او 

اما در دزدی های . را را در مالو عام اعدام می کنند

میلیاردی که در دست اوباشان و سران حکومتی دست به 

دست می شود، نه تنها نام ها هم فاش نمی شوند بلکه خود 

را محق می دانند بی سر و صدا اموال یک ملت را به جیب 

امروزه دهها فعال کارگری فقط بجرم کارگر بودنشان . بزنند

و دفاع از حقوق و مطالبات خود در زندانهای مخوف 

جمهوری اسالمی تحت بدترین شرایط بسر میبرند و از تمام 

تسهیالت درمانی محروم هستند، در حالیکه تمام جانیان 

وسارقین حکومتی که سرمایه کارگران را باال کشیده اند 

حتی مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار نگرفته و هنوز هم 

.                               سر پست و مقام خود باقی مانده اند  

آنطوریکه شواهد نشان میدهد، سعید مرتووی بهای چندانی 

فساد مالی که او مرتکب . بابت این اختالس نخواهد پرداخت

شده  ریشه در مناسبات سرمایه و نظام انگلی جمهوری 

حمایت مقام رهبری  از او و امثالهم در . اسالمی دارد

است که تابحال همچنین   حاکمیت برگ نجات و برنده ای

دلیلش . افرادی  را بارها و بارها از مهلکه نجات داده است

هم واضح است، دستگاه رهبری موجودیت خود را تنها با 

ها میتواند حفظ کند، و   اتکا به اوباشانی مانند مرتووی

مجلس و نمایندگان آن  که خود از بزرگترین برندگان این 

  اختالس و فساد مالی هستند، و قوه قواییه فاسدی که این بی

کند،  پاسداری می" قانون اسالمی"قانونی را با چماق 

مجموعه اینها که در بر گیرنده یک سیستم سرمایه داری 

هستند  فساد و اختالس را مرتبا تولید و بازتولید  میکنند  و  
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.                     هیچگاه مایل نخواهند بود به آن پایان بدهند  

خاتمه دادن به اینهمه جنایت، آدمکشی، اختالس و فساد مالی 

در گرو به میدان آمدن و متشکل شدن طبقه ای است که از 

استثمار او سرمایه های نجومی آفریده میشود، تنها این طبقه 

قادر است شریانهای این ثروت آفرینی را قطع نموده و دست 

الشخوران جمهوری اسالمی را که بیش از سه دهه است 

انگل وار برهستی و زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش 

چنگ انداخته اند را کوتاه نموده، و با محاکمه سارقین و 

سرمایه و ......جنایتکارانی همچون مرتووی و زنجانی و

.         ثروت غارت شده را به کارگران و جامعه بر گرداند  

2014ژانویه   

  ۹۳۱۷دی  

 

 

ببخشید،  آقای سیروس قویدل( مدیرعامل باشگاه پرسپولیس)

سردار سیروس قویدل شوهر خواهر سردار محمد رویانیان 

این . دو فرزند دارند که بعد از انقالب بدنیا آمده اند 

شهرام و آقا بهرام قویدل شرکتی تأسیس میکنند  آقا

.  که این شرکت در رو رشته فعال میشود"  صدرا"بنام

یک سوعلناً و قانوناً و شرعاً در رسانه های کثیرت اال  از

و خانه و  دائماً و همه روزه آگی چاپ میکنند نتشار آگهی

.                   اتومبیل و کامیون سبک پیش فروش میکنند   

بیلیاردها تومان از اینطریق از دست مردم پول میگیرند و 

بکمک دولت احمدی نژاد بنیاد مسکن مهر را اعالم میکنند 

و شرکت صدرا هم تبدیل میشود به صدرا خودرو 

خاورمیانه دست روی ورزش و فوتبال هم میگذارند و 

 باشگاه داماش در گیالن را هم میخرند البته با وام بانک      

خودرو دست به  مردم مال باخته و منتظر الخانه و یا

اعتراض میزنند و یکبار هم مقابل مجلس شورای اسالمی 

تجمع میکنند ، که دولت عدل و عدالت اسالمی در همین 

رابطه شهرام قویدل را بازداشت میکند و پس از چند روز با 

میلیون تومانی آزاد میشوند، البته نمیدونم این بیچاره  6وثیقه 

فکر میکنم دایی ایشان . این مبلغ را چطور تهیه کرده اند

میلیارد  20آقای سردار محمد رویانیان که فقط و یک قلم 

تومان وام گرفته اند تا خانه ای خریداری کنند این پول را به 

 ایشان قرض داده اند                                                 

خالصه کنم هفته پیش جناب سیروس قویدل و همچنین 

رویانیان در مصاحبه ای از گذشته خودشان گفتند و عنوان 

ماهها از طریق مسافرکشی در  کردند که در اوایل انقالب و

از برای امرار معاش مسافر کشی  خیابان سی متری تهران

میکرده اند و همه این ثروتهای نجومی که بدست آورده اند 

در یکدلی اشان با مقام معظم رهبری بوده که از چشم خدا 

 پنهان نمانده و به مالشان برکت داده است                       

بنا به گفته خودشان هیچ سابقه  آقای سردار رویانیان که

ورزشی در کارنامه اشان ندارند برای مدیریت پرسپولیس 

بدون  میلیارد دالر از فدراسیون فوتبال وام 1000حدود 

عوض دریافت داشته اند ولی هفته پیش و به اسناد رسانه 

های ایرانی بازیکنان پرسپولیس قبل از بازی داربی با 

بخاطر عدم دریافت پول اعتصاب کردند  استقالل سه روز

که البته با تهدید و قدرت سرداردار مجبور شدند اعتصاب 

را بشکنند و دیروز ما شاهد یک بازی بی روح و بی انگیزه 

 از طرف دو تیم بودیم                                               
کاظم رحیمی اولین کاپیتان تیم پرسپولیس و با دهها افتخار برای 

چهل اکنون سر پیری در حاشیه خیابان افسریه   فوتبال ایران در دهه
تهران جعبه سیگار فروشی دارد و چون خوش تکنیک بوده و دریبل 
زن همچنان دارد از این تکنیک استفاده میکند که اینبار مأمورین را 

ازش بگیرند  دریبل میزند که مبادا بخاطر سد معبر جعبه سیگار او را
؟                                                 !چه کنیم که اینطور شدیم   

 باز هم در رابطه با اخاذی

و فساد مالی عوامل رِژیم       داوود رحیمی 
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و در حالی که شهرداری مادرید  2013همزمان با پایان سال 

هزینه هایی را برای برگزاری مراسم های سنتی کریسمس 

اختصاص داده بود عده ای از جوانان بیکار دست به کار 

شدند و سمبولیک درنقاطی از شهر مستقر و به اعتصاب 

خواست آنان استعفای دولت در ناتوانی با . غذا دست زدند

.  بحران و تحمیل آن به جامعه و افزایش بیشتر بیکاری بود

آنها با این کارتوجه جامعه در معابر عمومی و نیز درجراید 

چندی قبل نیزهزاران . را به خواست خود جلب کردند

اسپانیایی به پروژه های پر خرج دولت به خیابانها ریختند و 

.                                                  با پلیس درگیر شدند  

سال  25آمار رسمی بیکاری در میان جوانان اسپانیایی زیر 

در یونان نیز بیش از آن جوانان بیکارند، . درصد است 55

کشوری که از یکطرف فوا برای خروج از حوزه ایرو در 

آن فراهم است و دولت های پر قدرت حوزه یعنی آلمان و 

فرانسه با اتکا به ترویکا دولت یونان را که مجری تحمیل 

از . ریاضت کشی براکثریت جامعه است سرپا نگهداشته اند 

سوی دیگریونان مرکزی شده برای سازمانیابی فاشیست ها 

که همین چندی پیش آشکارا یکی از فعالین چپ را به قتل 

فاشیست ها که در عین حال مخالف دولت واحد . رساندند

اروپا هستند خود بیشترین تالش را برای راهیابی به پارلمان 

در کنار دولت ها و بانکها و ابزارهای نیروی . اروپا دارند

ویژه سرکوب اعتراضات برای تحمیل سیاست های ریاضتی 

، شرایط برای سازمانیابی احزاب راست افراطی و فاشیستی 

با وجود اعتراضات . نیز هر چه بیشتر فراهم شده است

اجتماعی و بحران سیاسی در اسپانیا و یونان، پرتقال و 

 ایتالیا، متاسفانه هنوزاستراتژی ضد سرمایه داری به نیروی 

اُکرائین در پی حفظ  فاصله تجاری دولت با اتحادیه اروپا 

رویدادهای . شاهد اعتراضاتی است که هنوزادامه دارد

اُکرائین نیز گوشه ای از رقابت های امپریالیستی را در 

سیاست های اقتصادی . جهان معاصر به نمایش گذاشته است

اُکرائین با کدامیک از بلوک های امپریالیستی می بایست از 

بحران عبور کند اتحادیه اروپا  یا روسیه، این دست مایه 

درگیریهای خیابانی بین تظاهر کننده گان و نیروهای پلیس 

بحران سیاسی در اُکرائین و انداختن مجسمه لنین در . است

بعد کوچکتری مقطع فروپاشی بلوک شرق دراواخر قرن 

با این تفاوت که فاتح سرمایه تجارت .  بیستم را بیاد می آورد

آزاد بر سرمایه با برنامه دولتی اکنون خود به روغن سوزی 

درصف اپوزیسیون پرو اروپا هم نماینده راست . افتاده است

امریکا و هم آقای وستروله وزیرامور خارجه دولت دست 

آقای وزیر را . راستی آلمان در مقابل دوربین قرار می گیرند

جالب . بکشورمشهور اکرائینی مقیم آلمان همراهی می کند

است که نماینده حزب چپ آلمان در صف اپوزسیون دولت 

یونان در سال گذشته مورد حمله انتقادی احزاب حاکم آلمان 

قرار گرفت که  گویا در مغایرت با قانون اساسی عمل کرده 

در بحران رقابتی بین امپریالیست ها دولت اروپا را . است

کشورهای شرق سابق سیرنکرده است که مدتهاست به سراغ 

آسیای میانه رفته است و در رقابت با روسیه قرار گرفته 

در مقابل نظامیگری روسیه و امریکا میدان برای . است

لیبرالیسمی که در حمالت . لیبرالیسم اروپایی باز شده است

نظامی ناتو به لیبی در صف اول قرار گرفت، در ارسال 

اسلحه  به کشورهای عربی گوی رقابت از امریکا  و روسیه 

را ربود  و درسرکوب اعتراضات یونان و اسپانیا و آلمان 

منافع مردم . واعتراضات کارگری در فرانسه کم نیاورد

زحمتکش که اکثریت جامعه در اُکرائین را بخود اختصاص 

.          داده است نه با روسیه و نه با اروپا تعریف نمی شود

   

کارگران کارخانجات نساجی کامبوج با خواست افزایش 

دالر در ماه به مدت دو هفته  160حداقل دستمزد تا میزان 

نفر در     500000تعداد . اعتصاب بزرگی را براه انداختند

 اعتصاب و مبارزه ، کشتار و رقابت
 مینا اخگر، شروین رها                                                          
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دولت کامبوج با اعالم اعتصاب به . اعتصاب شرکت کردند 

با ادامه . دالر تن داد  100افزایش حداقل دستمزد ماهیانه  

دار شدن  اعتصاب و اعالم پشتیبانی اپوزیسیون دولت در 

ژانویه پلیس با یورش به محل تجمع کارگران  3روز جمعه 

در یکی از خیابانهای مرکزی حاشیه پنوم پن پایتخت 

نفر کشته و دهها  7حداقل . کامبوج آنها را به گلوله بستند 

بهانه دولت در استفاده از نیروی نظامی . نفر زخمی شدند 

اشغال خیابان پارک صنعتی کانادیا بود اما در واقع هراس 

ازشعله ور شدن و سیاسی شدن آن در جهت ضد سرمایه 

.  داری و بویژه در برهه بحران جاری اقتصاد جهانی بود

تولید پوشاک در کامبوج، بنگالدش، هند و چین که به تنهایی 

درصد تولید آن در جهان است برای شرکت  80بیش از 

های بزرگ سرمایه داری حیاتی است و هر گونه 

درخواست افزایش دستمزد واعتصابات کارگری سود دهی 

فاجعه ریزش کارخانه   2013در سال . آنها را مختل می کند

در بنگالدش که جان صدهها نفر از کارگران و بخصوص 

زنان کارگر را گرفت حرکتی را در میان کارگران منطقه 

تولید پوشاک در این منطقه از قاره آسیا . بوجود آورد

همچون تولید طال توسط کارگران در افریقا است و نبض 

تصمیم به اعتصاب . سود دهی سرمایه داری در آنجا است

که توسط دو سوم از اعوای اتحادیه کارگران نساجی 

صورت گرفت در ادامه و با عمیق تر شدن خود کارگران 

را به ضرورت حرکت و سازماندهی تا رسیدن به 

البته احزاب سیاسی مخالف دولت نیزبا . خواستشان وا داشت

هدف مشخص منجمله غافل  2عمیق تر شدن اعتصاب با 

نماندن از حرکت اجتماعی و نیز سوار شدن بر موج 

اعتصاب و جهت دار کردن آن در مسیر سیاسی اهداف خود 

اعتصاب . از اعتصاب کارگران اعالم پشتیبانی کردند

کارگران نساجی کامبوج  مثل هر حرکت بزرگ کارگری 

از آغاز تصمیم به اعتصاب تا سازماندهی آن مسلما برای 

همراه کردن . کارگران درسهایی را بهمراه داشته است

اقشار اجتماعی در جامعه با اعالم خواست های آنان و نیز 

سازماندهی حرکتی اجتماعی تا دخالت جمعی در مسائل 

جامعه وآلترناتیو سازی کارگری در رفع بحران موجود 

اجتماعی، آن حرکتی است که می تواند ماشین سرکوب 

نظامی را از کار اندازد و مبارزه را از این مرحله عبور 

بی شک همبستگی بین المللی کارگری دارای چنین     . دهد

پتانسیلی خواهد بود که در چنین شرایطی عکس العمل نشان 

.دهد  

 

 51همه پرسی قانون اساسی در مصر برگزار شد  و از 

.  میلیون نفر در آن شرکت کردند 38میلیون نفرحائز شرایط 

از  رویدادهای کشورهای عربی و خصوصا مصرکه شرایط 

مادی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی در آنها فراهم شد 

کارگران و دیگر زحمتکشان در حد . حدودا سه سال گذشت

توان و شرایطی که داشتند با اعتصابات و مبارزات توانستند 

دیکتاتوری سی ساله مبارک را، که از حمایت ارتش و 

نظامیان دارای توان اقتصادی و نیز دولت های امریکا و 

.                             اسرائیل برخوردار بود، بزیر کشانند  

در میان گرایشات سیاسی که به درجات مختلف به اقتصاد 

سرمایه داری متصل هستند اخوان المسلمین به نماینده گی 

بحران سیاسی در مصر و ادامه . مورسی صعود کرد

اعتراضات درحالی که مردم زحمتکش را در مقابل اخوان 

المسلمین و مرسی به صحنه سیاسی کشاند، ارتش دست 

نخورده را به تالشی دوباره  واداشت و با کودتایی ضرب 

العجل اخوان المسلمین را خلع قدرت و مرسی را بازداشت 

ارتش با تشخیص ادامه مبارزات مردم که خواهان . کردند

رسیدن به نیازهای اقتصادی بودند، با وعده آزادی و تغییر 

قانون اساسی و توجه به رفاه جامعه کنترل اوضاع را در 

میدان اصلی مبارزه که بدرست از سرنگونی . دست گرفت

مبارک آغاز شده بود، در اشغال میدان تحریر و این بارعلیه 

غیر از اخوان . المسلمین دوباره خود را نشان دادقدرت اخوان

المسلمین سایراحزاب سیاسی موجود در مصر از چنان 

شرایطی که بتوانند بسیج توده ای داشته باشند برخوردار 

سوسیال دموکراتها و لیبرالها با انتقاداتی به ارتش . نبودند

خواهان مبارزات گام به گام بودند و مبارزات مردم را در 

این احزاب که از . چنین مسیری موفقیت آمیز می دانستند

انقالب و شرایطی که به دخالتگری کارگران و مردم 

زحمتکش درتعیین سیاست های جامعه منجر شود بیشتر در 

هراس هستند، در عمل با هر ادعایی که داشته باشند خواهان 

همه پرسی قانون اساسی تحت کنترل . شرایط خواهند بود

ارتش بورژوازی یعنی حفظ شرایط موجود برای سرمایه 

داری و علیه کارگران و مردم زحمتکشی است که در 

در بحرانهای سیاسی  . شرایط عینی زندگی خواهان تغییرند

و با آمدن کارگران و مردم زحمتکش به خیابانها بورژوازی 



 

با توجه به شرایط ، قدرت سیاسی را دست به دست می کند  

تا آتش مبارزه را بخواباند قبل از اینکه خطری جدی 

تجربه مصر جدید نیست و در منطقه . تهدیدش کند

کشورهای عربی و خاورمیانه تا کنون بارها تکرار شده 

مسیر رسیدن به خواست های عینی جامعه یعنی رفاه . است

اقتصادی و آزادی بی قید و شرط از مبارزه مستقل کارگران 

مبارزه ای که با اتکاو به قدرت . و زحمتکشان می گذرد

متشکل درجامعه دیکتاتوری، ارتش واخوان المسلمین را 

  .                                   یکجا از سر راه  برداشته باشد

 

درشرایطی که رژیم جمهوری اسالمی خروج بحران 

سیاسی و حکومتی خود را ازطریق دولت روحانی جستجو 

می کند ودر حالی که برای تامل با دولت امریکا و برداشتن 

تحریمها درنشست پنج به اضافه یک و سایر مجالس عقب  

نشینی هایی را متحمل شده است، اخیرا نقش ایران در فساد 

رضا ضراب . مالی دولت ترکیه نیز بر مال می شود

تاجرایرانی مقیم ترکیه که ارز و طال از ایران خارج می 

کرده و رشوه های کالن برای پروژه های مختلف در ترکیه 

می داده است هم با مسئوالن دولت ترکیه رابطه حسنه ای 

داشته و هم با سفارت ایران در ترکیه درارتباط تنگاتنگی 

ضراب در جریان دستگیری ها بابک زنجانی . بوده  است 

بابک زنجانی . را به عنوان رئیس خود معرفی می کند

 64مولتی میلیاردری است که طبق اظهارات خود صاحب 

پرسنل است و بیشترین تالشش نجات  17000شرکت با 

نظام در رابطه با فشار تحریمها بوده است، منجمله نفت 

در همین رابطه .  ایران را به فروش می رسانیده است

یکسال و نیم گذشته اتحادیه اروپا و دولت امریکا اسم وی را 

. در لیست ناقض تحریمهای اقتصادی ایران قرار دادند

مراکز فعالیت های تجاری وی مالزی ، ترکیه، امارات 

وی با دست اندرکاران . متحده و آسیای میانه بوده است
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زنجانی علنی شده است نام افراد و ارگانهای رژیم منجمله 

وزارت نفت  و بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، 

میرکاظمی یکی از مسئوالن لباس شخصی ها در سرکوب 

اعتراضات هشتاد و هشت، سعید مرتووی مسئول سازمان 

تامین اجتماعی از طریق انتقال سهام تامین اجتماعی به مبلغ 

میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم بابک زنجانی و  4

.     برقراری آشنایی فاضل الریجانی با بابک زنجانی است  

شواهد نشان داده است که امثال بابک زنجانی و جزایری و 

آقازاده در نظام اسالمی فرد نیست، قاعده است که نظام 

اسالمی برآن متکی است و بر حسب مصلحت فرد نیز 

.                                                قربانی آن خواهد شد  

حاصل زحمت و رنج کارگران و مردم زحمتکش را فقط 

می توان با نیروی سازمانیافته خود آنها از دزدان پس 

کارگران و مردم زحمتکش نمی توانند در این رابطه . گرفت

ساکت بمانند با اشکال مختلف ولی مستقل می توانند خود را 

سازمان داده و دزدان نظام اسالمی را  به عقب نیشنی  و  

این حق آنان است                                       .  را دارند  

  

2014ژانویه   

  

 

 

اعتراضات   

 اوکراین
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 لغو خشونت علیه زنان در گرو

!و محو مناسبات سرمایه داری استمبارزه طبقاتی   

 سحر صبا

بیش از یک دهه از صدور قطعنامه سرازمران مرلرل مربرنری برر 

روز جرهرانری مرحرو " بره عرنروان (  آذر  ۱) نوامبرر  ۲۱تعیین 

اما هنوز جهان شاهد خشرونرت .  می گذرد" خشونت علیه زنان

هر روزه بر زنان است و نه ترنرهرا اقردامری بررعرلریره خشرونرت 

صورت نگرفته، و از خشونت، اذیرت و آزار کراهسرتره نشرده 

 .است، بلکه در سطح وسیعی هم گسترش یافته است

مرراترب بریرشرترر از مرردان در   زنران بره  در تمام جوامع دنریرا

معرض تبعریرض، خشرونرت ونرابررابرری هسرترنرد، دمرکرراسری 

بورژوایی رفع خشونت بر علیه زنان را در سرازمران حرقروق 

داری برا ترولریرد  سیستم سرمایه.  جستجو می کند... بشر و غیره

انواع توحش و نهادینه نمودن آن در جوامع مرخرترلرف در بُرعرد 

ای از پیش ترعریریرن   جهانی به آن دامن زده و همچنین با برنامه

کردن آن، و استرفراده از ابرزارهرای کرلریردی   ، و با کانالیزه شده

ارتجاعی مانند دستگاههای حرکرومرتری و قروانریرن، مرذهرب، و 

 .است  سنتهای ارتجاعی آن را حاکم نموده

و مرردسراالری یرکری  یبورژوازی  خشونت بر زنان در جامعه

از شاخصهای مهمی است، که در بسریراری مروارد از طررف 

زنان به علت مجازاتهای سخت و عدم حمایت های قانونری از 

خشونت علیره زنران .  ابراز آن خودداری شده و پنهان می ماند

مرز نمی شناسد و پدیده ای جهانی است، و محدود به جروامرع 

در کل جهان که نظام سرمایره داری حراکرم .  عقب مانده نیست

است، زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکریرل 

می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و ترحرمریرل سریراسرت هرای 

 ریاضت کشی،  بیش  از  گذشته  شکاف  طبقاتی  بر  مبنای

 فقر رو به  ازدیاد،  زنان  را . جنسیت را تعمیق بخشیده است

. هر چه بیشتر از تحصیل و کار و پیشرفت باز داشرتره اسرت

در همه جای دنیا زنان كم و بیش مورد انواع خشونرت هرای 

درصرد  ۱۱ترا  ۱۶.  جسمی، جنسی و زبانی واقع می شرونرد

زنان آمری ایی از طرف همسرانشان آزار  و اذیرت جسرمری 

درصد آنها به هنگام برارداری نریرز مرورد  ۲۱تا  ۳۱شده  و 

قرربرانری  ۳۶همچنیرن از هرر .  ضرب و شتم قرار می گیرند

. زن سه نفر توسط همسرانشان  یا سایر مردان كشته شده اند

هزار زن در روسیه توسط همسران فعرلری و یرا ۳۶هر ساله 

درصد زنان مورد  ۰۱در شیلی .  به قتل می رسند سابق شان

درصرد زنران هرنرد برر اثرر  ۱۳.  آزار جسمی قرار می گیرند

در .  آزار جسمی همسران خود دست به خودكشری مری زنرنرد

درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان  ۱۶بنگالدش بیش از 

هر ساله سی صد هزار زن در انگلرسرتران مرورد آزار .  است

حرداقرل یرک بریرلریرون زن در سرطرح .  جنسی قرار می گیرنرد

 .جهان دستخوش خشونت خانگی اند

ریشه های تاریخی خشونت و تبعیض و ستم کشی بر زنران، 

قربرل از آن .  با پیدایش طبقات و جامعه طبقاتی، شکل گررفرت

 تاریخ، زنان در همه امور مانند مرردان سرهریرم و از حرقروق

وسرعرت خشرونرت عرلریره زنران بره .  برابر بررخروردار برودنرد

خشرونرت پردیرده ای گسرتررده و  . گستردگی تاریخ بشر اسرت

زنران برا ترفراوت هرایری در کشرورهرای . آشکار و شنیع است

های گوناگرون، از سررکروب دولرتری،  مختلف، آماج خشونت 

ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، خرترنره جرنرسری و 

  هرای نرامروسری  قرربرانری قرترل   محرومیت اقتصادی گرفته ترا

تهدید و خشونت زبانی و کالمی نیرز برخرشری از ایرن .  هستند

در تمام جوامع زنان در زندگی خود اشر رال   . هاست خشونت 

مختلف خشونت فیزیر ری، روحری، جرنرسری و اقرترصرادی را 

 . تجربه می كنند

. نظام سرمایه داری نرظرامری خشرونرت زا و نرابررابرر اسرت

نظامی است که، هر روز با اسرترثرمرار فررد از فررد و حرفرظ 

مالکیت خصوصی برای حفظ منافع طربرقراتری خرود، سرترم و 

خشرونرت یرک پردیرده .  خشونت را تولید و بازتولریرد مری کرنرد

 سراسری است و مختص به یک  منطقه  جغرافیایی  نیست، 
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تا کشورهایی نظیر ... از افغانستان و عراق، ترکیه و ایران 

سایر جوامع پیشرفته سرمایه ... سوئد و فرانسه و آمریکا و 

داری هر روز ما شاهد بروز خشونت های دولتی و سازمان 

آمار صندوق . یافته و اقتصادی، فرهنگی و زبانی هستیم

جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله 

زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به  ۱۶۶۶

نفر زن یک زن در  ۱از هر . دالیل ناموسی به قتل می رسند

زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز 

.                                                      قرار گرفته است  

حق طبیعی و بدیهی همه انسانها از جمله زنان، است که در 

جامعه ای عاری از قوانین نابرابر و بدور از هر گونه ستم 

اما  قوانین . جنسی و طبقاتی، زندگی امنی داشته باشند

ارتجاعی زن ستیز و خشونت علیه زنان، حرمت انسانی و 

حقوق اولیه و پایه ای نیمی از جمعیت جامعه را که زنان می 

باشند، به شدت زیر سئوال برده و آن را مورد هتک حرمت 

.                                                        قرار داده است  

متأسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشخصی در 

.  مورد خشونتی كه بر زنان اعمال می شود منتشر نشده است

اما عملکرد جمهوری اسالمی در خشونت و زن ستیزی 

بقدری روشن و شنیع است که، پژوهشگران را از تالش 

.     برای دسترسی به هر آمار و ارقامی بی نیاز نموده است  

در کشورهایی که اسالم سیاسی در زندگی اجتماعی مردم 

تبلیغ و ترویج خرافه های : نهادینه شده است از جمله ایران

مذهبی و فرهنگی بعنوان ابزاری در دست طبقات حاکم که 

بیشترین کارایی را در تحمیق توده ها داشته و دارد،  نقش 

اساسی در اعمال خشونت بر علیه زنان را ایفاو می کنند، 

در اسالم  یا ختنه ( فحشاو موقت )مسئله چند زنی و صیغه 

دختران و محروم نمودن آنها از ابتدائی ترین نیاز و لذات 

انسانی، وسیله قرار دادن زنان برای پایان جنگها و دعواهای 

قبیله ایی و قومی وحجاب اجباری و نداشتن حق انتخاب 

همه از نمودهای بارز تاثیر ... همسر و یا  سقط جنین و 

مذهب و خرافه های فرهنگی در ایجاد خشونت های جنسیتی 

.                                                                     است  

ازدواج موقت در واقع باید گفت فحشاو موقت  در حال تبدیل 

علت  . شدن به یک شغل برای زنان کم درآمد شده است

اصلی تن دادن زنان به این ازدواج بیکاری و مشکالت 

اگر برای این زنان امکان کار بود، و می    . اقتصادی است

توانستند از شرایط اقتصادی مکفی برخوردارباشند، یا از 

طریق دولت کمکها و پشتیبانی هایی از آنها صورت می 

.  گرفت، هیچکدام از این زنها تن به ازدواج موقت نمی دادند

زنانی که به ازدواج موقت دست میزنند، اگر هم شاغل   

باشند کارهایی که به این زنان در بازار کار تعلق می گیرد 

کارهایی است  با دستمزد بسیار نازل، بدون مرخصی، بدون 

خیلی از این زنان . بازنشستگی و فصلی یا مقاطعه کاری

مسئولیت فرزندانشان را دارند و همسرانشان هزینه امرار 

معاش  بچه ها را متحمل نمی شوند بنابراین، اینها برای بقای 

زندگی خود و فرزندانشان مجبوراند به این عمل ناخواسته 

تن فروشی تحت هر عنوان، ازدواج موقت، . دست بزنند

قانونی، غیر قانونی، یا با مجوز دولتی یا بدون مجوز دولتی 

یا بدون آن هیچ تعریفی غیر از فقر و درماندگی ندارد و 

.                                             خشونت محسوب میشود  

سوواستفاده مالی و اقتصادی از زنان در بسیاری موارد با 

خشونت علیه زنان همراه است و در بسیاری از كشورها 

زنان بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همین عامل زمینه ای 

اجتماعی نسبت به آنان می  -برای بروز خشونت اقتصادی

شود بطوری كه در برخی موارد زنان حتی حق دخل و 

.                              تصرف در اموال خود را نیز ندارند  

در چندین سال اخیر پدیده  فروختن دختران توسط خانواده 

هایشان یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی ایران 

قاچاق به )قربانیان ... ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است

اغلب از خانواده هایی هستند که در حاشیه ( پاکستان و دوبی

روانه . شهر زندگی می کرده و از فقر شدید برخوردارند

نمودن اجباری زنان و دختران جوان به کشورهای خلیج 

فارس و بطور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی 

.                                                     افزایش یافته است  

در هماهنگی با تجارت سکس در سطح جهانی، بنیادگرایان 

به خرید و فروش زنان و دختران برای فاحشه گری افزوده 

تعیین تعداد دقیق قربانیان غیرممکن است، اما بنا بر یک . اند

منبع رسمی در تهران، نرخ رشد تعداد دختران نوجوان در 

باالبودن این . فاحشه گری درصد بسیار باالیی را رقم میزند

آمار حکایت از این دارد که چگونه این نوع از آزار و 

در تهران . خشونت بر علیه زنان بسرعت رشد کرده است

.      زن و دختر  فاحشه  وجود  دارد ۰۱۶۶۶بطور تخمینی 

      ۲۱۶هستند، برخی دیگر در بسیاری از آنها در خیابانها  
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بنا بر گزارش هایی در تهران اداره مى فاحشه خانه که بنا 

این تجارت تنها به داخل مربوط نمیشود . شوند، ساکن هستند

بلکه در سطح بین المللی هم انجام میگیرد،  تا به امروز 

هزاران زن و دختر ایرانی در بردگی سکس در خارج به 

.                                            فروش رسیده اند   

رئیس دفتر انترپول در ایران معتقد است که امروزه تجارت 

این . سکس یکی از سودآورترین کارها در ایران است

تجارت جنایت آمیز بدون اطالع داشتن و شرکت بنیادگرایان 

مقامات دولتی خود نیز در خرید و . حاکم صورت نمى گیرد

گزارش . فروش و آزار جنسی زنان و دختران دست دارند

سازمان دفاع از قربانیان خشونت نشان میدهد، سن شماری 

.از دختران قربانی سکس حتی کمتر از چهارده سال است  

اگر علل و ریشه های تن فروشی را بررسی نمائیم، تن 

علت آن را در . فروشی یک پدیده تصادفی و انتخابی نیست

.  جامعه طبقاتی نابرابر و تبعیض آمیز باید جستجو نمود

جامعه ایی که در آن همه چیز، حتی انسانها را به کاال تبدیل 

ترین نیازهاى  ، به عنوان یکى از ابتدایى سکس. نموده اند

بشرى، را به همان سمتی سوق داده اند که سایر مایحتاج 

در مناسبات کاالیی سرمایه .  ضرورى زندگى انسانى را

.  داری همه چیز مورد معامله و تجارت قرار گرفته است

.  اند کرده  همه چیز را تبدیل به کاالیى براى خرید و فروش

شود و قابل خرید و  نیز کاال مى  در چنین جهانى، سکس

ى زمینه هاى این تبادل  نظام سرمایه دارى همه.  فروش

سودآورى آن،   روابط کاالیی و . کاالیى را فراهم کرده است

اما این . اساس مناسبات سرمایه دارى را تشکیل میدهد

سودآورى بدون تبعیض و نابرابریهای اجتماعی  متحقق 

ها، در واقع، بستر اصلى  ها و تبعیض شود، این نابرابرى نمى

  تجارت سکس. دهند موجودیت سرمایه دارى را تشکیل مى

ى بشرى، بر این  نیز به مثابه نمودى از تحقیر جامعه

هاى اجتماعى و جنسى استوار است و  ها و تبعیض نابرابرى

.کند اى را ایفا مى برجسته  در جهت تبدیل زنان به کاال، نقش  

تواد بین فقر و ثروت در حال افزایش   در جامعه ایران که

است، و درصد نرخ بیکارى و گرسنگى در میان توده هاى 

میلیونى بیشترین  قربانیان خود را از میان زنان و کودکان 

گرفته است، در نتیجه  بازار تجارت سکس در رابطه با   

.                       زنان و کودکان رونق یافته است            

  البته یکی از دالئل اصلی که زنان را به تن فروشی سوق   

می دهد عدم استقالل مادی است، زنانی که بیکار میشوند و 

یا کار ندارند و برای امرار معاش خود به مردانی که با آنها 

زندگی می کنند نیازمند هستند در صورت جدا شدن در 

جامعه بدون هیچ حمایت و پشتوانه مالی رها میشوند و برای 

در جامعه طبقاتی . زنده ماندن چاره ای جز تن فروشی ندارند

" نان آور"که زن تحت مالکیت مرد است، مردان همیشه 

و " نان خور"شوند و زنان به اصطالح  خانواده محسوب مى

.  شود تن فروشى از همین جا شروع مى. وابسته  به مردان

کنند، که براى کسب امتیازات  زنان را به موجوداتى تبدیل مى

مادى، یا به عبارت بسیار ساده براى غذاى به اصطالح 

و سایر نیازهاى عمومى   مناسب، براى نان، براى لباس

انسانى، تن خود را در اختیار کامل همسر خود قرار 

دهند، آن هم بدون آن که تمایالت شان اصال در نظر  مى

ى نابرابر قرار داده  گرفته شود؛ یعنى زنان در یک رابطه

این سنت ارتجاعی و غیر انسانی که زن در مقابل . شوند مى

لذت بخشیدن جنسى به مرد، از حمایت اقتصادى وى 

گردد، از دیرباز از طریق قراردادهاى رسمى  برخوردار مى

جان گرفته و بردگی و اسارت  را در طول تاریخ براى زنان 

بهمراه آورده، و تن فروشى به عنوان یکى از نمادهاى بارز 

.                و خشونت آمیز در این رابطه شکل گرفته است  

در کنار بیکاری و تن فروشی، اعتیاد زنان هم یکی دیگر از 

مشکالتی است که در چند سال اخیر به یک معول اجتماعی 

در چند . برای میلیونها  خانواده در ایران تبدیل شده است

الی چهار برابر مردان  -سال گذشته رشد اعتیاد زنان سه

بوده است به ازای هر ده مرد معتاد هفت الی هشت زن دچار 

آمار زنان معتاد ده درصد تخمین زده شده . اعتیاد هستند

بازتاب و عواقب بیکاری که نتیجه اش عدم مسکن و . است

تغدیه، بهداشت و درمان، تحصیل، و تفریح می باشد بر 

محیط زندگی توده های زحمتکش تاثیر مستقیم گذاشته، و 

سبب افزلیش درصد بیشتری از زنان و کودکان خیابانی و 

.                               اعتیاد د رو به افزون انها شده است  

از سوی دیگر عامل اصلی رشد اعتیاد در جامعه و افزایش 

چشمگیر آن در میان زنان، خود دولت جمهوری اسالمی می 

نقش باندها و دالالن وارد کننده مواد مخدر و توزیع . باشد

کنندگان وابسته به ارگان هایی نظیر سپاه قدس و سالطین 

حکومتی در این رابطه واقعیتی انکار ناپذیر است             

،  که  به  خشن ترین  و متوحش ترین "ناموسی" قتل های     
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شکل در مورد زنان اعمال میشود، نمونه بارزی از بربریت 

جامعه ای که مرذهرب در آن نرهرادیرنره .  حکومت مذهبی است

شده و برمبنای مالکیت خصوصی و مرد سراالری زنران نره 

تنها به عنوان شهروند درجه دوم محسوب می شوند، باید هم 

بپذیرند طبق قانون شرع و عرف، نگهبانانی همچون شوهر، 

پدر، برادر و یرا مرردی از خرانرواده براالی سررشران داشرتره 

نافرمانی .  را پاسداری نمایند" ناموس و شرفشان" باشند، که 

زن  از مرد به هر شکلی با مرجرازات شردیرد هرمرراه بروده و 

هست، در بسیاری مواقع حتی هرم مرحرکروم شردن بره مررگ 

، یعنی نافرمانی زن در چهرار چروب " ناموسی"قتلهای . است

قوانین ارتجایی و مذهبری قررون وسرطرایری خرانرواده، کره بره 

به رابطه جنسی قبل از ازدواج رسرمری و یرا "  اتهام"  دالیل 

در ایرن جروامرع .  خارج از ازدواج رسمی صرورت مریرگریررد

برقـــــــراری روابط آزاد جنسری زن 

بررا مرررد مررورد عررالقرره اش خررود برره 

شرطری کره بردون اجرازه خرانرواده و 

بخصوص مرردان خرانرواده صرورت 

در .  گرفته باشد، جرمش مرگ اسرت

این رابطه هر روز دهها زن قربرانری 

چه .  این جهالت و خشونت می گردند

بسا اینکه حتی نمونه هایری از آن را 

در مررمررالررک اروپررایری و آمررریررکررایرری 

ِصرف اینکه دختران و زنان جوان متعلرق بره خرانرواده هرای 

مذهبی بوده اند، بعلت نافرمانی و قانون شکنی ارتجراعری بره 

 .قتل رسید ه اند

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعیض آمیزعلیره 

زنان با نادیده گرفتن خشونت هرایری کره بره زنران بره برهرانره 

نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مرهرمری را در 

نمونه های این گونه .  تولید و بازتولید خشونت بازی می کنند

قوانین را در کشورهای اسالمی مانند افغانسرتران و عرراق و 

که اسرالم سریراسری در قردرت اسرت و ...  ایران و پاکستان و

نیروهای مرتجع و واپسرگررا دسرت براال را دارنرد در قرالرب 

.  می بیرنریرم...  قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شالق و 

در کنار تجاوز و قتل های ناموسی،  و بی حقوقی اجرترمراعری 

و ...  نداشتن حق طالق یا حوانت کودکران و:  دیگر از جمله

خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی اسرت 

 که هر روزه به زنان ایرانی و افغانی و عراقی و کشورهای 

جنگهای موجود در خاور میانه . تحمیل می شود.... عربی

اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرد، این 

زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی 

واقع می شوند نمونه های بیشمار !! نیروهای نظامی فاتحین

آن را در طول چندین جنگ پیاپی در طول دهه نود و اولین 

در جنگ های بالکان، عراق، افغانستان و  2۳دهه قرن 

این جنگ افروزی . سوریه می توان مشاهده نمود

امپریالیستها  که هر روز صدها قربانی بهمراه داشته، 

.بیشترین هزینه آن را زنان و کودکان تا کنون پرداخته اند   

زنانی که همسران خود را از دسرت داده انرد و بردلریرل عردم 

حمایت مالی مجبورند برای امرار معاش خود و فرزنردانشران 

همچنین جنگهای محلی و قبیله ای . به تن فروشی دست بزنند

مثالً درعراق  با مبادله یک یا دو زن بین قبایل درگیر خاتمره 

در جرروامررع پرریررشرررفررترره .  مرری یررابررد

هررنرروزهررم زنررانرری وجررود دارنررد کرره 

ناموس و شررف مرردان ترلرقری مری 

شررونررد و بررا ایررن وسرریررلرره دائررمرراً در 

مررعرررض خشررونررت هررای جررنررسرریررترری 

سرازمران " طبق آمار .  وحتی قتل اند

، دو هرزار کرارگرر " الملرل عفو بین

در کوزوو بره چرهرل و پرنرج    سکس

هزار سرباز سازمان ملل مترحرد در 

بالغ بر هرجرده هرزار . دهند این منطقه خدمات جنسى ارائه مى

در خدمت هشتاد و سره هرزار نرظرامرى ایراالت    کارگر سکس

هرم چرنریرن .  متحده که در کرره مسرترقرر هسرترنرد، قررار دارنرد

  ، ارترش۳۱۱۰و  ۳۱۱۳هراى  برآورد شده است که در سال

کررده  استفراده مرى  ژاپن از صد تا دویست هزار کارگر سکس

،   در دوران جنرگ، بره خراطرر رونرق ترجرارت سرکرس.  است

هاى شبانه هرم در سرطرح وسریرعرى  اندازى کلوپ ایجاد و راه

صاحبان و دالالن سودجوى تجارت سرکرس، . یابد مى  افزایش

در ازای حداقل امرار معاشی که  براى این زنان فرراهرم مری 

هاى شربرانره،  در کلوپ   سکس  کنند، از قِبل این خرید و فروش

ضمن باال بردن نرخ سرود خرود سرودهرای کرالنری بره جریرب 

تجارت سکس جزو سومین سودآورترین صرنرایرع در .  میزنند

 . دنیا برای سرمایه داری محسوب میشود

در طول سالهای سیاه حکومت جمرهروری اسرالمری بره دلریرل 

 سرکوب شدید و زندانی نمودن کمونیستها و انقالبیون، زنان 
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زندانی مورد شدیدترین و کریه ترین شکنجه ها ی فریرزیرکری 

مشتهای سنگینی که به .  و روحی تا به امروز قرار گرفته اند

سر و صورت و سینه زندانیان زن زده شرده، آن براترومرهرای 

برقی ای که به نروک پسرترانرهرا مرترصرل کررده انرد، آن لرخرت 

کردنها در برابر شکنرجره گرران و برازجروهرا، آن فرحرشرهرای 

همه و همه نمونه های هسیسرترریرکری از ...  رکیک جنسی و 

فوای رعرب و وحشرت زنردانرهرا و .  خشونت و تجاوز است

وحشیگری مسئولین زنردان براعرث شرده کره زنردانریران بردون 

اینکه هم مرتکب جرمی شده باشند، آمراده پرذیررش هرر نروع 

 .خشونتی باشند

در زنردانرهرا ی جرمرهروری    ۳۶-۰۶در وقایع هولنراک دهره 

اسالمی، جالدان و شرکرنرجره گرران رژیرم قربرل از اعردام بره 

زندانیان دختر کمونیست و مجاهد تجاوز نموده و بعد آنها را 

با گلوله می کشترنرد و فرردای فراجرعره، برازجرو را بره مرنرزل 

دختران اعدامی می فرستادند و اعرالم مری داشرترنرد کره شرب 

کرده اسرت (  بخوانید تجاوز)  گذشته بازجو دخترشان را عقد 

و با دادن پول اندکی می گفتند که این هم مهریه و حراال پرول 

در آنزمان، اصالح طلبان امرروز از .  گلوله را از آن کم کنید

جمله کروبی و موسوی در اجررای ایرن اعردامرهرا و بره قرترل 

رساندن زنان به این شکل فجیع و خشونت آمیز نقش مستقریرم 

 .داشتند و دست اندر کار بودند

تجاوز فقرط  نراشری از .  و باز هم ماجرا اینجا خاتمه نمی یابد

اعمال این جانوران پلید نیست برلرکره ترجراوز جرزو الترجرزای 

قوانین اسالم است، قانونی که اصل ترمرکریرن در آن بره مررد 

اجازه تجاوز به همسرش را می دهد و زن نیز باید در برابرر 

قانونی کره در آن ترجراوز بره کرودک .  این تجاوز مطیع باشد

مجاز است، آیا انتظار دیگری از آن می توان داشت؟ اما این 

در بسیاری از کشورهای خاورمیرانره .  هم خاتمه ماجرا نیست

به طور قانونی از جانب دولت هرای زن سرتریرز اسرالمری از 

مریرلریرون هرا .  خشونت علیه زنان در خانواده حمایت می شود

زن در این کشورها مورد تجراوز هرمرسرران خرود قررار مری 

گیرند و طبق قوانین اسرالمری ترمرکریرن زن از مررد اجربراری 

فرهنگ و سنتی که توسط دولت های اسالمی در ایرن .  است

کشورها تبلیغ و مورد حمایت آشکار قرار می گیرد این است 

که هر مردی به هر دلیلی همسرش را تا سر حد مرگ مورد 

. ضرب و شترم قررار دهرد، اوج غریررت و مرردانرگری اسرت

 زمانی که زنان به دلیل اینکه مردی باالی سر  آنها  است  و 

خود را صاحب زن می دانند و هر وقرت اراده کرنرنرد زن را 

مورد ضرب وشتم قرار می دهند و یا در زنردگری زنراشروئری 

این حق را برای خود قائل می شوند که بدون در نظر گرفرترن 

تجاوز نمایند، زمانی که زنران در تمایالت همسر خود به زن 

اثر ناموس پرستی سنگسار می شرونرد، زمرانری کره زنران بره 

به قتل می رسند، زمانی که زنان به خاطر فقرر " عشق"خاطر

همه این ها نشرانره هرای ... به تن فروشی مجبور می شوند و 

تجاوز صرفا امری جنسری . خشونت وحشیانه علیه زنان است

حجاب اجبراری هرم برا . تجاوز، خشونت و تحقیر است. نیست

و بره زور اسریرد و چراقرو و "  یا روسری یا توسری "  شعار

اسلحه اوباش حزب هللا و خواهران زینب یکی از کریه ترریرن 

شکل خشونت است کره زنران بره عرلرت رعرایرت نرنرمرودن و 

اعتراض به آن باالترین اهانتها و شکنجه و زندان را متحرمرل 

 . شده اند

میلیون ها زن محروم بخصوص در کشرورهرای جرهران سروم 

در خردمرت سررمرایره گرذاری و سرودهری کشرورهرای برزرگ 

امپریالیستی به کار گمارده شده اند، سرمایه داری با استثرمرار 

این زنان کارگر در عرصه تولید با حرقروقری بسریرار نرازل بره 

 . انباشت سرمایه و سود آوری باالیی دست یافته است

در جهان سوم از نیروی کار دختربچه ها در چریردن بسریراری 

از محصوالت کشاورزی، قالیبافی و کار شاق کوره پرزخرانره 

ها استفاده میرشرود و در بررابرر ایرن کرار، مرزد نراچریرزی بره 

سرپرست خانواده پرداخت میشود و یا حاصل کرار آنرهرا  را 

ایرن سرطرح از .  در چارچوب کار خانواده ارزیابری مری کرنرنرد

استثمار آشکارا خشونتی است که به زنان و دختران نروجروان 

در عرصه اقتصادی وارد می شرود و انربراشرت عرظریرم سرود 

سرمایه را برای شرکت های مختلف امپریالیستری ایرجراد مری 

سرمایه جهانی زنان را در کشرورهرای جرهران سروم در . کند

تولیدات کشاورزی به خدمت گرفته و از کار طراقرت فررسرای 

آنان مافوق سود استخراج می کنند، اما ایرن زنران بره عرنروان 

زنان کارگر به رسمیت شرنراخرتره نرمریرشرونرد، برلرکره ایرن کرار 

بردگی زنان جزو وظائرف کرارهرای خرانرگری آنرهرا مرحرسروب 

بورژوازی جهانی این بردگی پرنرهران و برربرریرت را .  میشود

آگاهانه برای استثمار بیشتر این نیروی کار ارزان از اذهران 

 . دور میدارد

سرمایه داری جهانی با انتقال سرمایه به کشورهرای مرخرترلرف 

 جهان بویژه کشورهای جهان سوم که علتش هم  دستیابی به 
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نیروی کار ارزان می باشد و استثمار شدید از قِبل این 

نیروی کار به انباشت سرمایه بیشتر و سودهای کالن و 

در این استثمار وحشیانه از . نجومی تا کنون دست یافته است

کار طاقت فرسا و . نیروی کار زنان حداکثر استفاده میشود

ساعات کار به قدری طوالنی است که بسیاری از کارگران 

از شدت فشار کار و کمی استراحت و حقوق ناچیز گاها 

چهار میلیون کارگر بنگالدشی . دست به خودکشی می زنند

در بیقوله هایی  به اسم صنایع نساجی که برای شرکت های 

بزرگ تجاری کشورهای امپریالیستی تولید می کنند به کار 

مشغول اند که از این تعداد هشتاد درصد آن را زنان تشکیل 

این کارگران شش روز در هفته با ساعات کار . می دهند

طوالنی، حقوقی معادل با یک دالر در روز دریافت می 

بنگالدش دومین صادر کننده تولید نساجی در جهان . کنند

.                                                                    است  

فروشگاه های پر فروش مثل پرایمارک در انرگرلرسرتران؛ برنره 

تون در ایتالیا؛ وال مارت در آمریکا؛ کار فرور در فررانسره؛ 

با استثمار زنان در ...  الب بو در کانادا؛ من گو در اسپانیا و 

بنگالدش و سایر کشورهای جهان سوم انباشت سرمرایره مری 

 06در جنوب آسیا، آفریقا و آمریرکرای التریرن بریرش از .  کنند

دو سروم ترولریردات در   . درصد از نیروی کار، زنان هسرترنرد

سطح جهان به علت نیروی کار ارزان بروسریرلره زنران انرجرام 

در صورتی که زنان فقرط از یرک درصرد از ایرن .  می گیرد

 . ثروت برخوردارند

باید اضافه نمود،  زن کارگر در مرحریرط کرارخرانره  و واحرد 

تولیدی صرفاً به خاطر زن بودنش به اشکال مرخرترلرف مرورد 

بره .  تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قررار مری گریررد

امرا او حرتری از طررف .  خصوص از طرف کارفرمای خرود

. همکاران مرد خود نیزاز تحقیر و توهین مصون نمری براشرد

زنان کارگر به اشکال مختلف تحت اذیت و آزار و اسرترثرمرار 

در کشروری مرانرنرد ایرران :  قرار می گیرند، به عنروان مرثرال

زنان و دختران جوانی که از خردسالی ساعت های طروالنری 

در زیرزمین های نمور و تاریک پای چوبه فرش بافی برای 

چندر قازی به شدیدترین شکل بدون هیچ مزایا و ایمرنری کرار 

مورد استثمار قرار می گیرند، صاحبان کارگاههای فرشبافی 

آنها را هر زمان هم  ناتوان از کار شردنرد مرانرنرد کراالیری بری 

. مصرف بدون هیچ گونه حمایتی به گوشه ای رها می کرنرنرد

 اما ایدئولوگ های  سرمایه،  صاحبان   و  مالکان   سرمایه 

هیچگاه اینها را به پای خشونرت سررمرایره داری حراکرم نرمری 

نویسند، در روند ظالمانه و استثمار گرانه سرمایه داری ایرن 

امری کامالً طبیعی است و خود را محرق مری دانرنرد کره ایرن 

شیوه بیرحمانه همراه با خشونت  را در مورد ایرن برخرش از 

از طررف دیرگرر کرار بررابرر زنران .  زنان کارگر بکار گیرند

کارگر با مردان  با دستمزدی نابرابر برای زنران بره هرمرراه 

است و در بحرانهای اقتصادی باز هم زنران در صرف مرقردم 

قربانیان بحران هستند و اولین کسانی هستند که به کنج خرانره 

 . ها رانده میشوند

خشونت بر زنان امری تصادفی نیست، مربوط بره برربرریرت 

مذهبی یک حکومت نیست، منحصر به حکومتهای ددمنش و 

بلکره خشرونرت جرایرگراهری سراخرتراری در .  دیکتاتوری نیست

. سرمایه داری و در کرل جروامرع طربرقراتری مرردسراالر دارد

سیستمی که عامل جنگ افروزیها، بیکاریها و بی خرانرمرانری، 

زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب است، خشونت زاده ایرن 

نظام نابرابر است، نظامی که بر مالکیت خصوصری مربرترنری 

خشونت را باید در این چهارچوب دیرد و بررای ریشره .  است

کن کردن آن، باید بر علیه مناسبات ظالرمرانره سررمرایره داری 

. مبارزه نمود که زن ستیزی و خشونت جزِو ارکان آن اسرت

ریشه کن نمودن خشونت در گرو لغو مالکیت خصروصری و  

در هم شکستن مناسبات سرمایه داری به دست توانای طربرقره 

کارگر، که خود زنان نیمی از این طبرقره را شرامرل مریرشرونرد  

 .امکانپذیرخواهد بود

 1102دسامبر 
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 زیبایی شناسی، دریافت ها و تعابیر    

دادور شهریار    

راه بردن به مفهوم زیبایی شرنراسری در پریرونرد برا دریرافرت از 

معنای هنر است که متداول ترین و در عین حال پذیرفته ترین 

اما هرمریرن بره ظراهرر مرترداول .   روش ممکن بر این امر است

" ترین و پذیرفته ترین روش، تاریخ پرسرش از ایرن مرقرولره  

را  به درازای تاریخ فلسفه و نظریه در معنرا "  زیبایی شناسی 

زیبا، زیربرایری، خروش !   دهی به مقوالت ذهنی بشر می کشاند

آیند، خوش آمده گی و همچرنریرن لرذت برردن و در حرالرتری از 

درونِ  جان قرار گرفتن و به گونه یی از خوشی دست یافرترن، 

و توصیفی از آن  که از توصیفات روزمره گی خرارج اسرت، 

به دست دادن، امری است که در ربط  برا دریرافرت ذهرنری از 

مقوله ای قابل حصول است که ما آن را در اثرر هرنرری مری 

 .شناسیم 

اثر هنرری بررداشرت و دریرافرت هرنررمرنرد اسرت از آن چره 

مشاهده می کند؟  احساس می کند؟  می اندیشد و ابراز مری 

 کند؟  

تفاوت این دریافت با دیگران از چه جهت است؟ ین ترفراوت 

که در چشم بیننده و یا دریافت های حسری او و نریرز مرعرنرا 

دهی به اثر خود را بر می نمایاند، در تعریف هنرمندانه از 

موضوع می گنجد؟ یا ما نرمرایرش و تربرارز هرنررمرنردانره از 

موضوعی را در وجهی ورای آنچه که در موارد دیگرر در 

 تعریف می آیند به تعریف می کشیم ؟ 

 این وجه تفاوت که با دریافتی حسی تر،  عاطفی تر  وریز    

بین تر در ما سر بر می کند،  وجه  دریافت  زیبایی  شناختی    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارسطوا  

افالطونا  

برای ترعرریرف زیربرایری .   ما از موضوع  اثر هنری  است

شناسی، خود اثر هنری ست که این تعریف را میسرر مری 

و گر نه زیبایی شناسی مقوله یی نیست کره برتروان .   سازد

زیربرایری امرر .  به طور مجرد و انتزاعی به آن دست یرافرت

. درونی اثر هنری ست، همزاد و هرم پریرونرد برا آن اسرت

هنرمند آن را نمی آفریند، چیزی نیست تا هرنررمرنرد بره آن 

اضافه کند، بلکه آن گاه که اثرر از اعرمرال نرفروذ هرنررمرنرد 

با اسرترقرالل اثرر از . فارغ شد خود را به نمایش می گذارد

هنرمند است که زیبایی اثر به دریافت زیبایی شنراسری راه 

 !می بََرد 

مقوله ی زیبایی شناسی به مفهوم امرروزی نرخرسرتریرن برار 

اما تفاوت نگاه زیربرایری .  توسط باومگارتن به کار برده شد

شناختی از نگراِه روزمرره گری بره امرور و راه برردن بره 

چگونگی معنا دهی و دریافت از اثر هنری قدمتی شاید به 

 !قدمت تاریخ اندیشگی بشر داشته باشد

با افالطون بود که این نرگراه مرترفراوت بره سرئروال اسراسری 

او بود که در کرتراب دهرم .  دریافت از اثر هنری مبدل شد

از جمهوری در گفت وگوی با کالوگن دریرافرت ترقرلریرد و 

ترقرلریرد و برازنرمرایری، روایرت .  بازنمایی را به چالش کشید 

سوم از حقیقت است که بنا به گرفرتره ی افرالطرون در اثرر 

افالطرون برا پریرش کشریردن !  هنری به القاو گری می رسد

این سئوال اساسی که اثر هنری شعر حماسره  ترراژدی و 

نمایش قرار است چه چیزی در رسیدن به مدینه ی فاضلره 

 :ی او را هموار سازد از کالوگن می پرسد

! آری:  آیا ما می توانیم او را سازنده ی تخت بنامیم؟  گفت

 .او را می توان سازنده ی تخت خواند

بسیار خوب، آیا سازنده ی چیزی را که از حرقریرقرت :  گفتم

 !آری : سه مرحله دور است مقلد می نامی؟ گفت

این نکته را در نطرر داشرتره براش، آیرا !  بسیار خوب:  گفتم

هنر نقاشی ذات و ماهیت چیزها را مرجرسرم مری سرازد یرا 

نمود و صورت آن ها را؟  به عبارت دیگر، نقاشی ترقرلریرد 

 ! تقلید ظاهر و نمود: حقیقت است یا تقلید ظاهر؟  گفت

گفت وگوی افالطون با کالوگن بر آن است تا راه بردن به 

 حقیقت را تنها از طریق دانایی بر آن ممکن سازد،  زیرا  به
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گمان افالتون تقلیدگرـ هنرمند با مجسرم کرردن نرمرودی از 

ایرن .  حقیقت چیزی قادر به دریافت حقیقت آن چیز نریرسرت

امر برای افالطون که کمال مطلوب را در مرفریرد برودن و 

سودمندی چیزی می داند تا آن حد حائز اهمریرت اسرت کره 

شاعری را کاری عبث و دور از حرقریرقرت و نروعری کار 

اکرنرون کره از ایرن :  او می گوید گفتم .  فریبکاری می داند

تحقیق فارغ شدیم در تعریف از مقلد  وقت آن است که بره 

شاعران تراژدی نویس خصوصأ به هومر که آموزگرار و 

گرروهری مری گرویرنرد آن .   پیشوای ایشان اسرت برپرردازیرم

شاعران همه ی فنون و هنرها را می شناسند و به همه ی 

مسائل مربوط به فویلت و رذیلت بشری و همه ی امرور 

الهی واقف اند، زیرا شاعر خوب اگر موضوع گفتار خود 

را نشناسد نمی تواند در باره ی آن شرعرری زیربرا بسررایرد؛ 

پس الزم است این نکته را برررسری 

کنیم که آیا آن گرروه نریرز مرردمرانری 

ساده لوح اند که با مقلدانی برخرورده 

و در نیافته اند کره آثرار آنران مشرتری 

تصویرر فرریربرنرده و سره مررحرلره از 

حقیقت دور از حقیقت است و ایرجراد 

آن ها بی آشنایی به حرقریرقرت دشروار 

نیست؟ یرا عرقریرده ی ایشران درسرت 

است و شاعران به حقریرقرت هرمره ی 

 موضوعات گفتار خود دانا هستند؟

اگر کسی : گفتم . آری، این نکته را باید روشن کنیم : گفت

بتواند هم خود چیزی را بسرازد و هرم تصرویرر آن را آیرا 

گمان می کنی همه ی عمر خود را به ساختن تصرویررمری 

 !نه: گذراند و تصویر را برتر از اصل می شمارد؟  گفت

پس اگر اصل چیزی را که تصویری از آن نرمرایران :  گفتم

می سازد به راستی بشناسد وقت خود را صرف اصل می 

کند و بدین سان آثار بزرگ و حقیرقری از خرود بره یرادگرار 

می گذارد تا به جای این که او سترایشرگرر دیرگرران براشرد، 

 !دیگران به ستایش او زبان بگشایند

ّرد نظریه ی تقلید وعبث بودن کارهنرری شرایرد نرخرسرتریرن 

نظریه ی زیربرایری شرنراخرتری طربریرعرت گررایرانره اسرت کره 

اما افالطون با نرگراه .  افالطون را می توان مبدأ آن دانست

به امر خیر و سودمنردی اعرمرال انسرانری، برا طررد کرردن 

 شاعران از آرمان شهر خود  دریچه ای  می گشاید   که 

بعدها و در طول زمان محل مناقشه و کشرمرکرش نرظرریرات 

گوناگون در باب چند و چونی در تعریف از هنر و زیبایری 

افالطون با پیش کشیدن نظریه ی ترقرلریرد و یرا .  شناسی ست

حقیقت، ارسطو را بر آن می دارد که در باب زیبرایری، فرن 

ترراژدی، کرمردی، ترفراوت هرای (  ترقرلریرد)  شعر، مرحراکرات 

 .صنعت گری و نقاشی و نمایش به تفصیل بحث کند

1 

اگر برای افالطون امر خیر و دست یرابری بره حرقریرقرت در 

اگرر چره او آن را مرورد ]  آثار هنری حائز اهمیرت اسرت 

اما برای ارسطو لذت و برهرره مرنردی [ تردید قرار می دهد

زیبایی شناسی ارسطویی با ترجیح جنس در .  اثر مهم است

تقابل انتخاب زیبراشرنراخرتری، زیربرایری عریرنری واقرعری را از 

!   زیبایی یی که تنها به میل مربوط اسرت تشرخریرص مریردهرد

برای ارسطو امر زیبا صبغره ای از 

اخالق را در خود دارد تا آن جرا کره 

گاه تمایز امر زیبا و امر اخالقری در 

امرا .  تعریف زیبایی مشکل مری شرود

با ایرن هرمره بررای ارسرطرو زیربرایری 

امری ست که با اندازه و نرظرم قرابرل 

او در فرن شرعرر مری !  سنجش اسرت

زیبایی مسئله ی اندازه و نرظرم : گوید

و برر هرمریرن نرظرر اسرت کره !  اسرت

اعالم می کند موجود زنرده بررای آن 

 !که زیبا باشد باید در اجزاو اش نظمی وجود داشته باشد

برخالف افالطون ارسطو تقلید را امری غریزی و طبیرعری 

برای انسان می شناسد و بر این باور است کره برا ترقرلریرد و 

باز نمایی از چیزی ما به نوعی لذت می رسیم کره اگرر برا 

موضوع آشنایی داشته باشیم به کمک تقلید و باز نمرایری از 

ارسرطرو در زیربرایری .  آن به حقیقت مروضروع مری رسریرم 

شناسی خود با تعریف پذیرکردن تمام جنبره هرای خرالقریرت 

ذهنی اعم از شعر، نقاشی، موسیقی، تراژدی وکرمردی، در 

حقیقت آن دریچه ی گشوده ی افالطونی را به دری گشراده 

برر نررظرریرره پرردازی در چرررایری و کرارکرررد اثررهررنررری ـ 

 .   هنرمندی و تأثیرات احتمالی یا یقینی آن مبدل می سازد

بر آیند نظریه ی زیبایی شناسی افالطونی ـارسطویی 

فلوطین در تقابل با  آن ها . نظریه ی زیبایی فلوطین است

 به  وجود  آگاهی  زیبایی در ذهن  هنرمند   پیش  از  خلق  
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او مثال سنگ پیش از تراش و پرس از آن .  اثر توجه دارد

فلوطین به تأسی از ارسطو برر وجره  .   را به میان می کشد

تناسب و اندازه ی نسبت اجزاو به یکدیگر و نسبت آن هرا 

اما برای او خوش آیرنردی احسراسرات  و .  به کل نظر دارد

ادراکات حسی از امر زیبا سرانجام به نفی تناسب و اندازه 

 !و هماهنگی می انجامد

می توان گفت  که دریافت فلوطین از زیبایی با ربط آن بره 

روح و جان آدمی و نیز راهبرد آن به آگاهی هم صبغه ای 

از نوعی دریافت عرفانی و شهودی از زیبایی را در خرود 

دارد و هم این که با یکی انرگراشرترن زیربرایری و نریرکری برر 

به عرالوه !  وظیفه ی اخالقی از امر زیبا انگشت می گذارد

که زیبایی در نزد فلوطریرن جردا از مررتربره ی شرهرودی و 

اسرت کره بره ادراک مری "  جهان معقول " عرفانی اش در

با تعریف پذیر کرردن خرالقریرت هرای ذهرنری تروسرط .  رسد

ارسطو ست که هنر به تعریفی از خود دسرت مری یرابرد ترا 

به مقوله ای از مرقروالت ذهرنری " زیبایی شناسی " بعد ها 

الکساندر گوتلیب باومگارتن برا پریرش کشریردن .  تبدیل گردد

تفاوت میان زیبایی هنری و زیبرایری "  هنر آزاد " نظریه ی 

زیربرایری هرنرری و دریرافرت از آن .  طبیعی را بیان می کند

تبدیل به یکی از اساسی ترین مباحثی می شود که بعد ها و 

به خصوص پس از دوره ی روشنگری در حیطه ی تفکرر 

تمام فیلسوفان گنجانده می شود و هر فریرلرسروف و نرظرریره 

پرداز زیبایی شناسی و هر منتقد و شاعری و یا هنرمرنردی 

 !به فراخور دریافت خود از این مقوله به آن می پردازد

گر چه پیش از کانت فیلسوفانی چون الیب نیتس و ولف و 

شاعران و نظریه پردازانی چون وردزورث و کرولرریرچ و 

ولتر و دبدرو و کمی پریرشرترر لسریرنرگ و گروتره در مرورد 

زیبایی و مفهوم آن ـ اثر هنری و انتظرارات و چشرم انرداز 

های آن نظریه پردازی کرده بودند، اما با کانت و نقرد قروه 

ی حکم اوست که زیبایی شناسی به دریرافرت هرای پرس از 

 . روشنگری می رسد

در واقرع انرقرالب "  انقالب کپرنریرکری"  کانت با پیش کشیدن

او امرر زیربرا ـ .  در مفاهیم و برداشت ها را پیش می کشرد

تعریف از آن ـ رابطه ی آن برا حرس و ادراکرات حسری ـ 

رابطه ی زیبایی با آگاهری و سرر انرجرام امرر زیربرا را در 

 . شناخت شناسی بررسی می کند

 نقد قوه ی حکم  کانت با  تأثیر از مفهوم   زیبایی   شناسی 

باومگارتن و در رد نظریات او که احسراسرات و ادراکرات 

حسی ما تمایز میان دریافت زیبایی هنری و زیبایی طبیرعری 

شرایرد "  را ممکن می سازد، بر وجه تخیل ما و سرهرم آن و

حرکرم "  تأکید می ورزد و معتقد است که "  متحد با مفاهمه 

برای تشخیص این .  "  حکمی زیبایی شناختی ست"  ذوقی 

که چیزی زیبا ست یا نه تصور را نه به کرمرک فراهرمره بره 

شرایرد "]   قوه ی متخیله" عین برای شناخت، بلکه به کمک 

به ذهن و احساس لذت و اِلم آن نسبرت مری [   متحد با فاهمه

بنا بر این حکرم ذوقری بره هریرچ وجره نره یرک حرکرم .  دهیم

شناختی و در نتیجه منطقی، بلکه حکمی زیبا شناختی سرت 

که از آن چنین بر می اید که مبنای ایجابی آن فقط می تواند 

هر نسربرت تصرورات حرتری هرر نسربرت !  مبنایی ذهنی باشد

ادراکات حسی ممکن است عینی باشد  که در این صرورت 

دال بر عنصر واقعی یک تصور تجربی ست، مگر نسربرت 

تصورات با احساس لذت و الم که دال بر هریرچ چریرزی در 

عین نیست، بلکه در اثر آن ذهن چگونه گی متأثر شدن اش 

 . را از تصور احساس می کند

این حکم کلی که نخستین حکم ماندگارترین اثر کانت اسرت 

مبنای تمام استدالالت او در تحلیل امرر زیربرا ـر امرر واال ـ 

دیالکتیک قوه ی حاکمه ی زیبایی شناختی و روش شنراسری 

 !قوه ی حاکمه ی زیبا شناختی ست

کانت با پیش کشیدن تمام جلوه هرای ذوق و دریرافرت هرای 

قوه ی تخیل از مسئله ی زیبایی ـ زیبایی را نه امری عیرنری 

و نه امری ذهنی که با فاهمه سر و کار داشته باشد می داند 

، بلکه آن را گونه یی از خوشایندی  و ذوقی به تعریف در 

 !می آورد

تفاوت نگاه کانت به امر ذوقی شاید در این باشرد کره بررای 

نخستین بار بر جنبه های روان شناختی و ربرط آن برا امرر 

. زیبا و واال در تحلیل از  زیبایی یی شناسی تأکید می شرود

اشراف کانت بر نقد دیالکتیکی مقوالت و راه برری او بره 

گسترش مفاهیم، مقوله ی زیبایی شنراسری پسراکرانرتری را از 

انتزاع نظر و انومامیت دریافت به حوزه ی تعاریف کرلری 

وحدت جزو و کل و رابطه ی دیالکتیکی این دو را با هم و 

نیز رابطه ی زیبایی را با امر آگاهی  به مرحله ی تازه ای 

می کشاند که با دریافرت هرای هرگرل از مسرئرلره ی آگراهری  

روح و سیر تحول آن با زیبرایری شرنراسری و تراریرخ و نریرز 

 محدوده ها و فرافکنی ها ی آن در مباحث فلسفی و نظری 
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اگررر کرانرت ذوق و ترخرریرل مرا و نروعرری   ! مرثثرر مرری افرترد

خوشایندی و لذت را در مرورد زیربرایری در نرظرر دارد و 

تأثیر این دریافت را در اذهان نظریه پردازان پس از خرود 

به یکی از پرنفوذ ترین نگاه ها به امر زیباشناسی  پرس از 

افالطون و ارسطو تبدیل می کند، اما با دیوید هریروم اسرت 

و اتتقال این تجربره هرا در مرعرنرا " تجربه های حسی " که 

دهی به زیبایی دریچه ای دیگر بر نرظرریره ی دریرافرت از 

" او در مقاله اش با عنروان.  زیبایی شناسی گشوده می شود

قواعد هنر برر اسراس "  بر این باور است که" معیار ذوق  

. مشاهده ی احساس های مشترک طبع آدمی ایجاد شده انرد

اساس آن ها همان اساس همه ی علوم دیگر، یعنی تجربه ا 

قواعد هنر چیزی جز یک سلسله مشاهدات عمومری .   ست

نیستند که در باره ی آنچه در همه کشرورهرا و درهرمره ی 

روزگاران خشنود کننده تشرخریرص داده 

بدینرسران ! "  شده اند، صورت گرفته اند

دیود هیوم امر انرترقرال حرس از طرریرق 

تجربه والقاو گری آن را از حسری بره 

حسی ممکن می داند و آن را عمومریرت 

با این نگاه شاید چنیرن تصرور !  می دهد

شود که دریافت ذوقی کانتی کره امرری 

مربوط به قوه ی تخیل ما از امرر زیربرا 

ست کم رنگ مری شرود، امرا اگرر چره 

انتقال تجربه وجه بارز نگاه هیوم است ، او نیز این ترمرایرز 

هرر : " را در دریافت از زیبایی قائل می شود که می گرویرد

چند اصول مربوط به امور ذوقی عمومیت دارند و تقرریربرا  

نه کال  در همه ی آدمیان یکسان اند ولی شمار اندکی از آن 

ها از نظر دادن در باره ی هرر اثرر هرنرری برا قررار دادن 

احساس خود به عنوان معیار زیبایی، اهرلریرت وشرایسرترگری 

شناخت شناسی کانرتری در براب زیربرایری !  "  الزم را دارند

عررمررده تررریررن نررظررریرره در برراب زیرربررایرری شررنرراسرری پررس از 

 .روشنگری ست

اما با نظریه ی زیبایی شناسی هگل است که ما به نقظه ی 

اوج و نتیجه ی نهایی کل جریانات زیبایی شناسی اروپایری 

 .می رسیم 

هگل البته با تفاوت هایی ـ تمام گفته های کانت و شیلر ـ " 

شلینگ و زولگر را اگر بخواهیم خود را به واضع ترین 

پیشینیان او محدود کنیم، جمع بندی می کند و آن را  در      

نظامی زیبا شناختی وارد مری کرنرد کره بره نروبره ی خرود 

بخش کوچکی از فلسفه ی همه جانبره ی ذهرن وتراریرخ و 

امرروزه دریرافرتره ایرم کره هرگرل یرکری از .  طبیرعرت اسرت

 ! "مثثرترین رجال تاریخ بشری است

 2 

نظریه ی زیبایی هگل و راه برردن بره فرهرم آن نره آسران 

مری .   است و نه جدا از فهم فلسفه ی او قابل حصول است

دانیم که هگل زبانی پیچیده و دیریاب دارد، بره خصروص 

که این زبان در منطق او که با دقت و فراستری در خرور، 

در جهت دقیق کردن تعاریف پیش می رود بره کرمرال مری 

هگل در فلسفه ی هستی شناسرانره اش برا تروجره بره !  رسد

به دست می دهد در پری " تعین " اهمیتی که در تعریف از

هنجار کردن و معنا بخشیدن بره مرقروالت در جرهرت فرهرم 

او هرمره .  پذیر کردن مرفراهریرم اسرت

ایده ی "  چیز را به کار می گیرد تا 

آگاهی محض کره "  یا همان"  مطلق 

رسریردن برره کرمررال کرطررلروب اوسررت 

زیبرایری شرنراسری هرگرل .  محقق شود

جدا از دریافت او از فلسفه ی تاریخ 

اش میسر نیست، چره او از هرمریرن 

دیدگاه است که مراحل مختلف هرنرر 

او بر گرذشرترن روح از .  را می بیند

مراحل مختلف آگراهری ـر صریررورت و برر کشریرده شردن 

آگاهی را از مراحل مختلفی کره تراریرخ در خرود دارد از 

آثار و نشانه ها یی که انسان در این مسیر از خود به جای 

از [   انسران ]  می گذارد می شناسد که با دریافت وفهرم او

همین گرره خرورده گری در !   آن مراحل گره خورده است

یافت و فهم در آثار و نشانه ها دریافت زیبایی شناسانره ی 

 . انسان است  از آن چه که می آفریند

بی گمان سهم شناخت شناسی کانتی در فلسفه ی هگرل کرم 

نیست، اما اگر برای کانت زیبایی شناسی با دریافت ها ی 

ذهنی و تا حدودی  فاهمه  ای در معرنرا سرت بررای هرگرل 

ارزش گذاری و هنجار کردن و به معنا در آوردن هرنرر ـ 

و ایرن هرمره !  نظریه ی زیبایی شناسی او را معین می کند

برای او که یکی از بلند پروازترین فیلسوفان جرهران اسرت 

در جهتی به تعریف گرفته می شود تا ایده ی مطلق  او را 

 شاید میراث زیبایی شناسی هگل  و  دریافت .  کمال بخشد
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های او و آن دستگاه نظری قاعرده مرنرد کره در مرنرطرق او 

جلوه گر است سرچشمه ی گوارای نوشندگانی ست که بعد 

ها و در زمان ما به فیلسوفان و نرظرریره پرردازان زیربرایری 

 .شناسی نام آور شدند

بی شک همه ی نحله های متفاوت نظری در باب زیربرایری 

در دوران بررعرد از هرگررلری از ترأثریررر فررلرسرفرره ی او و برره 

دریرافرت .  خصوص تاریخ و مرنرطرق او در امران نرمرانردنرد

شگرف و متفاوت مارکس از هگل و بره کرارگریرری نرگراه 

هگل به تاریخ و نیز متحول کردن عناصر دستگاه نرظرری 

هگل در نقد تاریخ و فلرسرفره ی او از جرانرب مرارکرس در 

معاصراز امر زیبایی ـ همه حکایت دریافت های فیلسوفان 

از تأثیر شیوه و نگاه هگل به هستی شرنراسری و فرلرسرفره ی 

هنجار پذیر کردن و ارزش گرذاری .  تاریخ و هنر او دارد

هنر ـ زیبایی شناسی را در تقابل با دریافت هرای مشرخرص 

همین تقابل و چرالشرگرری پرایره هرا و .  کانتی قرار می دهد

عناصری را به وجود می آورد که نظریه های زیربرایری را 

از تعاریف پیشینی فراتر می برد، که پرداختن بره هرمره ی 

آن ها در حوصله ی این مقاله نمی گنجد؛ اما شایرد از ایرن 

کرالریرنرگروود، .  آر .  میان تأثیر پذیری بند تو کروچه، جری 

جرج لوکاچ، هایدگر و حتی برخی از زیربرایری شرنراسران و 

فیلسوفان پست مدرن از تعابیرر زیربرایری هرگرل قرابرل چشرم 

 !پوشی نباشد

بند توکروچه در تقابل با نظریات شلینرگ و هرگرل کره بره 

گونه یی بر رابطه ی فلسفه و مرذهرب در هرنرر و زیربرایری 

شناسی نظر داشتند و نیز در نقد نگاه طبیعت گرایانه ی تن  

ورسم در ایتالیا که هنر را در رابطه با مشاهدات تراریرخری 

و کاوش های متکی بر اسناد می دید و نیز در تقابل فلسفره 

ی زیبایی اش، از هگل در پاالیش کردن مقوله ی هنر از 

امرا بررای .  علوم دیگر و پیوند آن با فلسفه ستایش می کنرد

او هنر نه برایندی تاریخی  آن گونه که در نزد هگرل برود 

و الجرم رو به انحطاط و نابودی دارد  بلکه در پریرونرد برا 

 ! در یافت های انسان از هستی خود او قابل توضیح است

برای کروچه  شهود یک عمل نظری ست و بنابررایرن در 

او دریرافرت !  نقطه ی مقرابرل هرر گرونره کرار عرمرلری سرت

شهودی را نه راه یافتن به حقیقت می داند و نه به نفری آن 

دریافت شهودی برای او اصل دانسرترن تصرور .  نظر دارد

تصدیرق ایرن نرکرتره کره جرای . است به اعتبار نفس تصور

 !تصور جز در عالم معنویات صرف نیست

کروچه معتقد است با پیدایش نظریه ی سوبژکتریرویسرم مرا 

برای نخستین بار به طور جدی و دقیق وارد جهان فلسرفره 

زیرا پیش   از آن فرلرسرفره برا ادغرام شردن در .  می شویم 

توضیح پذیر کردن سایرعلوم نتوانسته بود به جوهر خرود 

که همانا پرداختن بره مسرائرل روح و مرحرسروسرات اسرت 

همین رسیدن به فلسفه به مفهوم حقیقی خویش هنرر !  برسد

را نیز در بیان زیبایی شنراخرتری بره مرفرهروم ترازه یری مری 

کشاند که ما زیبایی شناسی را مربوط به دوران جردیرد بره 

مثابه ی مقوله ی مستقل و به جوهرخود دست یافته ترلرقری 

 . می کنیم

این استقالل در فلسفه و رسریردن فرلرسرفره بره جروهرر خرود 

الجرم هنر را که امری مربوط به محسوسرات و ذهرنریرت 

است در رابطه ای مفهوم تر به مقوله ی خریرال و تصرور 

چه سرچشمه ی هرنرر بره اعرتربرار مرلرحروظ .   معنا می کند

داشتن احساسات و عواطف است که بره مرثرابره ی ترجرسرم 

اشتیاق و رسیدن به چیزی و نه الزاما  کسب آن در ما سرر 

هنر اشتیاقی ست که در دایره ی یک تجسرم ! " بر می کند

محصور است، در هنر نه اشتیاق بی تجرسرم وجرود تروانرد 

 ! "داشت و نه تجسم بی اشتیاق

دریافت شهودی هنر برای کروچه آن ضربه ی ناگهانی و 

بر انگیختنی یی است که تصور از چیزی را در لحرظره و 

آن  در ما زنده می کرنرد ترا در غررابرتری از ترعرابریرر جران 

در حقیقت شهود نتیجه ی یک تصور اسرت، نره . "  بگیرد

یک مجموعه ی نامربوطی از تصورات که به وسریرلره ی 

یاد آوری  تصورات  کهنه  به  دست می آید،  یا  از  ایرن 

طریق حاصرل  مری شرود کره انسران بره مریرل خرود یرک  
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را با تصور دیگر بیامیزد و مثال  سر آدمریرزاد را برا گرردن 

 ! "اسب پیوند دهد و یک بازی کودکانه دست و پا کند

کروچه نیز مانند هگل بر وحدت مومون و قرالرب در اثرر 

هنری تأکید دارد و هیرچ یرک را برر دیرگرری ارجرح نرمری 

شمارد و معتقد است هنر بودن اثرر هرنرری بره واسرطره ی 

وجرود "  قرالرب و مورمرون "  رابطه ای ست که بین آن ها 

! دارد ـ  یعنی به عرلرت وحردت آن اسرت کره اعرتربرار دارد

نظریه ی زیبایی کروچه پر دامنه ترین نرظرریره ی پرس از 

شلینگ، کانت و هگل است، آن چنان که هیچ نظریه پررداز 

دیگری بی تأسی از او در این عرصه اظهار نرظرر نرکررده 

 . است

2 

نزدیک ترین و شرایرد مرترأثررترریرن نرظرریره پررداز زبریرایری  

کالینگوود نیز بر اسرترقرالل هرنرر .  کالینگوود است. آر .جی 

به مثابه ی امری شهودی ـ حسی و نزدیک به فلسرفره نرظرر 

اوتفاوت عمده یی میان تعریف از هنر و صنعت به .  داشت

کالینرگروود بره کرار گریرری . مثابه ی ذهنیتی پیشینی می دید

صرف احساسات را در تبلور چیزی به نرام هرنرر نرفری مری 

کند و هر نوع قصد و یا هدفی را که هنر داعیه ی پرداختن 

" و یرا "  ایجاد سرگرمی " به آن ـ برای خود قائل است، با 

" جرادو " او با به کارگیری واژه ی  !  یکی می داند"  بازی 

بر آن است تا تفاوت مریران ارزش هرنرر و بره کرار گریرری 

قدرت احساس را که برای قصد عملِی ایجاد نروعری ارزش 

هر احساس پیشینی در اثر هنری نافی ذات . است نشان دهد

آن است و این خطا سرت اگرر تصرور کرنریرم کره اثررهرنرری 

!   صرفا  برگردان احساس هنرمند پریرش از خرلرق اثرر اسرت

کالینگوود هر تجربه ی پیشینی را فاقد اعتبار در اثر هنری 

برای او بیان و تخیل اعتبار عرمرده ی اثرر هرنرری .  می داند

به این معنا که امرری درونری را کره در هرنررمرنرد برا .  ست

نوعی آشوب همراه ست در قالب اثر هرنرری بریررونری مری 

هنر روند کشرف خرویشرترن اسرت ، بریران "  به تعبیری .  کند

هرنرر امرری ترجرمرلری : "   کالینگوود می گوید! "  خود است

. نیست، و هنر بد چیزی نیست که بتوانیم با آن مردارا کرنریرم

خود شناسی اساس هر قسم زندگی ست که فراتر از سرطرح 

هرر . . .   نفسانی محض تجربه می بالد و به بار می نشینرد 

گفتار و کرداری که یکایک ما از خود بروز می دهریرم اثرر 

 این امر به حال هر کدام  از ما مهم   است  که . هنری ست

نباید در این ابراز، هر قدر هم که دیگرران را فرریرب مری 

اگر هر یک از ما در این براب .  دهیم، خود را فریب دهیم 

خود را فریب بدهیم، بذری در وجود خود کراشرتره ایرم کره 

اگر ریشه کن نکنیم، چه بسا رشد کند و به صورت نوعی 

شرارت در آید، نوعی بریرمراری روح، نروعری حرمراقرت و 

هرنرر برد ـر آگراهری فراسرد، ریشره ی !  بالهت و دیوانه گری

 !"واقعی ّشر است

عالوه بر این کالینگوود با تاریخی کردن کار هنر، رابطره 

ی میان هنرمند و جامعه را نه نوعی تعهد و یا مسئولیرت، 

.  بلکه با دریافت احساس جمعی از نگاه هنرمرنرد مری بریرنرد

هنر را در بی واسطه گی با فرایندهای تراریرخری تروضریرح 

می دهد و همچون کانت بر وجود حس مشترک صحه می 

 .گذارد و از این حیث بر اجتماعی بودن هنر تأکید دارد

و یگانه احساسراتری کره . کار هنرمند بیان احساسات است"

او می تواند بیان دارد آن هایی ست که طعم شران را مری 

اگر او اهمیتری بررای . . . !  یعنی احساسات خودش . چشد

نظر مخاطبان اش قائل می شود ، تنها دلیل اش ایرن اسرت 

که تصور می کند احساساتی که او سعری در بریران آن هرا 

بره .  داشته است میان او و مرخراطربران اش مشرتررک اسرت

تعبیر دیگر، او کرارهرنرری اش نره هرمرچرون ترالرشری کره 

خودش می کند، بلکه همچون کار جمعی به نمرایرنردگری از 

 !"اجتماعی که به آن تعلق دارد عهده دار می شود

لغزندگی احساسات و عواطف، گونه گونی تخیل و بریران، 

تفاوت تجسم از نگاهی به نگاهی و دریافت فهم از آن چره 

که در ذهن نسبت به امری عینی می گذرد، تعریف مقولره 

اما با این همه هرنرر مرقرولره یری !  ی هنر را مشکل می کند

ماورایی نیست تا با هر دریافتری از عریرنریرت زدایری قرابرل 

امری سرت انسرانری و در ربرط برا مسرائرل .   توضیح باشد

 !انسانی ست که تعریف پذیر می شود

هر چه تحول تاریخ پیچیده گری مری آفرریرنرد، پریرچریرده گری 

مفاهیم نیز دریافت های ذهن را از مسائل سنگیرن ترر مری 

 .کند

هنر مقوله یی ذهنی ست که امر تعریف پذیری اش جردای 

از تحلیل و دریافت عینیت موجود نرا مرمرکرن اسرت، ترمرام 

روند تعریف پذیرر کرردن آن حرکرایرت از پریرونرد هرنرر برا 

زندگی انسانی دارد؛  و  الجرم  در ربط  با همین  مسئرلره 

 !است که تعابیر مختلف را ممکن می سازد



 
 

 

 

36صفحه   

روند تحوالت پس از روشنگری و پیدایی  رمان  به مرثرابره 

ی گونه ی هنری متفاوتی که دنیای نو را به مرکراشرفره مری 

کشاند و نیرز ترعرمرق نرگراه و ذهرن رمران نرویرس در خرلرق 

بازآفرینی اسطوره هرای تراریرخری و رجرعرت پرذیرر کرردن 

جهان ذهن به سرچشمه های زیبایی آفرین تراژدی و درام 

و قرار دادن انسان مدرن در برطرن و پریرکرره ی دیردن از 

منظر محتومیت وجودی اش، مقوله ی زیبایری شرنراسری را 

در کشاکش انسان معاصر با مفاهیم سرنوشرت ـر اخرتریرار ـ 

التزام و تاریخی گری به امری ملموس تر با او مبدل کررده 

 . است

ما هر تعریفی که از هنر و زیبایی داشته براشریرم و بره هرر 

مقدار که از خویش و جهان خویش فاصله بگیریم و یرا بره 

آن نزدیک شویم ناچاریم با هنر به مثابه ی مرقرولره یری کره 

گفت وگروی مرا برا !   ست گفت وگو کنیم"  ما " مربوط به 

جهان مان به هر زبان که باشد، تاریخی ست و شاید حق با 

فقط انسان : " هگل است که در پدیدارشناسی روح می گوید

دارای قدرت این که در تمام . دارای قدرت تحقق خود است

فرایندهای شدن ـ سوژه ی خود تعیین گر باشد، زیررا فرقرط 

! او دارای درکی از بالقوه گی و دانشی از انرگراره هراسرت

سرهرم ایرن .  هگل انسان را در برابر خودش قرار می دهرد" 

نگاه بر تمام فرایند های تحول نظری زیبایری شرنراسری پرس 

از هگل چندان است کره لروکراچ و هرایردگرر از جرمرلره راه 

گشای همین نگاه تاریخیگری به مقوله ی هنر در چالش برا 

انرواع نرظررریره هرای روان شرنراخررتری ـر سراخرترار گررایری ـ 

پساساختارگراییّ  شالوده شکنی و ترمرام نرحرلره هرای دیرگرر 

هنر با هرر دریرافرتری از آن، برا انسران .  پست مدرن هستند

است که زمینی می شود و وجره زیربرایری شرنراخرتری آن از 

 . تعلقات انسان به دنیای خویش است که معنا می شود 

هنر سیرر و ترمراشرا نریرسرت، عرمرل : "  کالینگوود می گوید 

نقش پذیرنده ی صرف نیسرت، برلرکره نرقرش هرمرکرار .  است

 ! "است

 ـ استکهلم 

  شهریار دادور
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1 

 از ایران خبر می رسد  ناگوار 

 هنرمند و دولت شدند  همجوار 

 چنین درخبرآمد از آن دیار 

 در شمار " نام آوران " که بودند  

 زهرعرصه درعالم فن و کار 

 !برآمد یکی درعدد بی شمار 

1 

 از هر قماش " هنرمند "صفا صف 

 به خدمت فراخوانده شد با تالش 

 که کوشا شود هرکه در کار خویش 

 به قسمی زدولت بَرد بار خویش 

 چنین وانموده شد آنجا که این ـ 

 :هالهل شود یکسره انگبین 

 اگر دست همت شود در میان ] 

 که کوته شود گفته اندر بیان 

 شود کار دولت به کردار، سهل 

 شما را که داند هوادار ِ جهل ـ اگر که 

 هنر با خرد جفت شد 

 شما را کجا این عمل مفت شد ؟

 که خود قسمی از کار ما را کنید 

 . [از اول همان انتها را کنید 

2 

 سخنران به آئین دین شد به گفت 

 هنر را به گفتار دین کرد جفت 

 به زعم اش هنر دسته ی بیل بود 

 و یا َگنده سیبی به زنبیل بود 

 هنر نزد او ذکر هللا بود 

 صدای اذان در ُمصال بود 

 هنر جز به مرقد نمی بُرد راه 

 کجا نزد اوهست زیبا ی ِماه 

 به آئین ش صورتگری [ ک ـ او ] کسی 

 بود پیشه ای همچو آهنگری 

 کجا داند او نزِد نقاش ِ رنگ 

 صدا دارد از جنس ِ بوی ِ قشنگ 

 به قاری، ندارد صدا [ ک ـ او ] کسی 

 کجا می شناسد به صحن، اُپرا ؟

 کجا می شناسد که شعر از چه رو 

 !هماره ز قدرت بَرد آبرو 

2 

 کجا جادو از خود اثر می دهد 

 چگونه به حیلت ثمر می دهد ؟

 چرا ساحران جمله جادوگراند 

 به آسان خرند ؟" کم " چرا هرچه را 

 چرا دین به سحر و طلسم است، کار 

 چرا این همه سال دارد قرار 

 چرا جمله جادوگران رهبراند 

 از آنرو که مردم همه بی سراند ؟

 از آنرو مگر نیست چون در نیاز 

 !بَرد آدمی سوی قدرت نیاز 

0  

 ست " خود رهی " هنر را اگر گوهر از 

 کجا تن دهد بر پلشتی ِ زیست ؟

 هنر ریشه از سرکشی می برد 

 از ایران خبر می رسد ناگوار 

 شهریار دادور
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6 

 ز قدرت کجا نوکری می خرد ؟ 

 هنر ذاتش از جنس آشوب شد 

 از آن رو که قدرت براو چوب شد ـ

 که تا شکل دلخواه دولت شود ؟

 نه چون ذات خود، نفی قدرت شود ؟

 هنر زان سبب سر به راهی نجست 

  .که جز مأمن خویش، جایی نخفت

 هنرمند رو سوی خود می بَرد 

 به جز خود کسی را، کسی نشمرد 

 خود است " اینهمان " از آن رو که او 

 هنر ذات و او، از جهان خود است 

 جهان هنرمند، با خلق او ست 

 !جز این بود اگر، بند برحلق اوست

7 

 چرا عشق گاهی به بازی شود 

 حقارت چرا سرفرازی شود؟ 

 شما را چه کم بود از احترام 

 که گشتید با نوحه خوان همکالم ؟

 کم از نام، آنجا چه کم داشتید 

 که ناچیز را محترم داشتید ؟

 شما را چه پاسخ بَود نزد خویش 

 که قدرت شما را کند، نرد خویش ـ 

 به وقتی که سانسور را بر شما 

 .بخواهد وظیفه کند، در بقا

 شما را چرا سرفرازی نبود 

 چرا طبعی از بی نیازی نبود 

 که مسحور این بازی زشت شد 

 !همه نام تان، کود ِ در کشت شد 

 به آیندگان از چه دارید گفت 

 که با دیو قدرت بگشتید جفت ـ 

 یکایک بکشت [ ک ـ او ] به هنگامه ای 

 .از این مردمان ، ُخرد و پیر و درشت

8 

 سیه روی باد آن که با دیو ساخت 

 جهان را نه چون همت گیو باخت 

 سیه روی باد آن که سر خم بکرد 

 به پیش کسی کز هنر کم بکرد 

 که با وزن دین از هنر شد به کار 

 .نداند هنر را زدین ، در فرار 

 سیه روی باد آن هنرور کزو 

 حکومت بَرد خوشه از آرزو 

 سیه روی باد آن که پرچم بداد

 ستم بر نهاد [ ک ـ او ] به دست کسی 

 سیه روی باد آن که خاموش گشت 

 !ُو را هرچه زیبا، فراموش گشت 

  1102ژانویه  00

 0231دی  10
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در این شماره همچنان به لیست فیلمهای ساخته شرده در .....  

میپردازم و امیدوارم که بتوانم این لیست را به پرایران  86دهه 

برسانم و از شماره بعد وارد دهره چرهرل شروم کره قرراره در 

بخش یازدهم سینمای جهان و مروسریرقری را هرم بره مروازات 

سینمای ایران تقدیمتان کنم، قبل از ورود به لیسرت فریرلرمرهرای 

دهه سی الزم به ذکر است که فیلمهایی را که تاکنرون لریرسرت 

کرده ام از کتوب و منابع مختلف گرد آورده ام منجمله کتراب 

و ""  فرهنگ فیلمهای سینمای ایران نروشرتره جرمرال امریرد "" 

اگر بیشتر به توضیحات و تحلیل آنرهرا نرمری پرردازم، عرلرترش 

اینستکه خیلی از این فیلمها در دستررس نرمریربراشرنرد و یرا مرن 

نتوانسته ام آنها را ببینم و بهمین دلیل به توضیحاتری کره پریردا 

میکنم بسنده میکنم و اینکه بنا به تعریفی کره داشرتره ام اکرثرر 

فیلمها سفارشی از طرف دولت وقت بوده و سینما در جرهرت 

جا انداختن تجدد و یا اهداف دولت، مورد سروواسرترفراده قررار 

گرفته است، و بدین دلیل فیلمهای ساخته شده را سال به سرال 

لیست میکنم که بیشتر در فوای آندوره و دهه قرار برگریرریرد 

 . و این مقدمه ایست برای سینمای دهه چهل

کره در ایرن سرال و  8880و در شماره قبل رسیدیم به سرال 

 :برای اکران نوروزی 

فیلم یرعرقروب لریرث صرفراری اکرران شرد کره ایرن فریرلرم در **

استودیو پارس فیلم و بنوشتره و کرارگرردانری عرلری کسرمرایری 

: میلیمتری و سیاه و سفید ساخته شد، فیلمربرردار 83بصورت 

محمد علی  زرنردی و مرنریرره : محمود کوشان و نقش آفرینان

 . تسلیمی و رخشانی و امیر فولی و خواجه نوری

فیلم یعقوب لیث صفاری به مبرارزات مرردم بررای آزادی از 

شر ظلرم حراکرم آنردوران مریرپرردازد، رهربرری مرردم در ایرن 

. مبارزات را مرد شجاع و جوانی برنرام یرعرقروب برعرهرده دارد

درهرم " یعقوب در جریان مبارزه که هدفش بر انداختن حراکرم 

و .  است وارد ماجراها و حوادثی بیشماری میشود" بن نصر 

یعقوب سر انجام . در این میان عوقی هم به جمیله پیدا میکند

با پایان رسیدن غائله و سررکروبری حراکرم بره وصرال جرمریرلره 

 میرسد و مثل خیلی از فیلمهای برسم آنزمان همه چیز بخیر 

 .و خوشی به پایان میرسد

محصول استودیو بدیع، کارگردان :  شب نشینی در جهنم ** 

: مهدی میثاقیه، فیلمنرامره نرویرس:  موشق سروری، تهیه کننده

عرزت :  برازیرگرران:  عنایت هللا فمریرن:  حسین مدنی، فیلمبردار

هللا وثوق، ارحام صدر، روفیا، پرخیده، مرادی، علی زنردی، 

 . و مهدی رئیس فیروز

حاجی جبار مرد پولداری است که بدلیل خست فراوان مرورد 

حاجی برای بدست آوردن پول بیشترر . سرزنش خانواده است

قصد دارد دخترش پروین را به پیرمردی پولدار شوهر دهرد 

. و هیچ توجهی به عالقه بین پروین و پسرر عرمرویرش نردارد

چنانکه اهمیتی برای پسرش حمید که بر اثر بی تروجرهری در 

در هرمریرن .  سراشیبی سقوط قرار گرفرتره اسرت قرایرل نریرسرت

احوال حاجی سالمتی ش را از دست میدهد و یرک شرب در 

خواب خود را در جهنم می بیند، وقتی بیدار میشود بره خرود 

میاید، ثروتش را بین فامیل تقسیم کرد و قسمتی از آنرا برای 

احداث بیرمرارسرتران و مردرسره اخرترصراص مریردهرد و سرپرس 

 ..........میمیرد 

نردبان ترقی، محصول کاروان فریرلرم برا سررمرایره گرذاری ** 

پرویز خطیبی و نصرت هللا وحدت و فیلمنامه را هم خطیربری 

میلیمتری و سیراه و سرفریرد  83نوشت و احمد شیرازی بطور 

 . جلوی دوربین برد

یک راننده تاکسی در ماجرایی با دختری از خانواده متمرولری 

خانواده  دختر با ادامه معراشررت فررزنردشران برا .  آشنا میشود

راننده تاکسی مخالفت میورزند و او را در سطرح خرود نرمری 

بینند، راننده از آن پس کوشش میکند که خرالف ایرن امرر را 

به خانواده دختر ثابرت کرنرد و طری حروادثری هرمریرن کرار را 

 .......میکند 

 : مردی که رنج میبرد**

           

 ایرن                          

 بخش دهم  –مروری بر تاریخ سینمای ایران 

 داوود رحیمی
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محصول استودیو کاروان و بنوشته و کارگردانی محمد علری 

مرحرمرد :  جعفری، فیلمبردار عزیز هللا رفیعی و هرنررپریرشرگران

 . علی جعفری، ایرن، قدکچیان و علی تابش و ایران دفتری

مرد جوانی متهم به اختالس شده و بره زنردان مریرافرترد، ولری 

بزودی تبرئه شده و آزاد مریرشرود، حراثره براعرث مریرشرود کره 

نرامرزدش او را تررک مریرکرنرد و .  کارش را از دسرت بردهرد

مادرش در بستر بیماری از او تقاضای کمک میکند و چرون 

جواب رد میشنود او را به قتل میرساند و مریرگرریرزد، چرنردی 

بعد مادرش را نیز از دست میدهد و هیچ امیدی برایش براقری 

 نمی ماند 

 بهلول **

محصول ری فیلم با کارگردانی صادق بهرامی، ترهریره کرنرنرده 

: ژرژ لیجنسکری، مروزیرک مرترن :  محمد شب پره، فیلمبردار

صررادق بررهرررامرری، فررخررری :  مررتورری حررنررانرره، هررنرررپرریررشررگرران

 ظهوری، قدکچیان، مصدق، ( اسودی)خوروش 

دوران حکومت هارون الرشید است و جعفر برمکی و فول 

ابن ربیع دو مرد قدرتمند حکومت هستند، بازار شعرر گرویری 

. بونواس شاعر ایرانی و ابوالمطائبه شاعر عررب گررم اسرت

در این حال یکی از طرفداران جعفر برمکی بنام سید عرلروی 

برهرلرول .  رئیرس دادگراه برهرلرول اسرت.  متهم به شورش میشود

برای اینکه برعلیه علروی رأی نردهرد خرود را بره دیروانرگری 

میزند و در این حال نیز با ایرانیها برای بدست آوردن قردرت 

 . همکاری میکند

 برهنه خوشحال **

محصول سازمان سینمایی نادر به تهیه کنندگی و کارگردانری 

عزیز رفیعی، فیلمنامه نویرس حسریرن مردنری برر :  و فیلمبردار

: اساس داستانی با همین نام نوشته عزیز رفیعی، هنرپیشرگران

محسن مهردوی، کرورش کروشران، مرهروش، هرمرایرون، امریرر 

 . فولی و تقدسی

  میلیمتری، سیاه و سفید 20

عزیز رفیعی با سرمایه شخصی استودیو را دائر نمرود و برر 

روی آن نام فرزند اولش نادر را گذاشت و چنردکرار مرترفراوت 

را خود نوشتند و کارهای فنی اش را انرجرام دادنرد و اکرران 

داستان این فیلم بر این اساس اسرت  پریرنره دوزی کره .  کردند

صاحب هفت فرزند اسرت برخراطرر فرقرر دسرت بره خرودکشری 

جوانمردی او را نرجرات داده و یراریرش مریردهرد ترا برا .  میزند

 از طرفی مرد ثروتمندی . امیدواری به زندگی اش ادامه دهد

وقتی میفهمد معشوقه اش از او صاحب فرزنردی شرده او را 

زن کودک را سر راه میگذارد و پریرنره دوز . از خانه میراند

کودک را میابد و بین فرزندان خود میبرد، چنردی برعرد مررد 

متمول که عقیم شده همه جا را در جستجوی معشوقره سرابرق 

زیر پا میگذارد، سرانجام او را میابد و به هرمرسرری خرویرش 

در میاورد، مرد ثروتمند بررای پریرنره دوز کره از فررزنردش 

 . نگهداری کرده، زندگی مرفهی دست و پا میکند

 ظالم بال **

محصول استودیو پارس فیلم ، بکارگردانی سیامک یاسمی ،      

دکتر اسماعیل کوشان ،       : تهیه کننده و فیلمبردار 

: فیلمنامه ای     از کریم فکور و هنرپیشگان 

دلکش ، ویگن ،  ظهوری ، مصدق ، پرخیده ، و 

 میلیمتری و سیاه و سفید 83جمشید مهرداد   

فاطی مستخدمه مورد توجه ارباب و تنفر خانم خانه اسرت و 

باالخره هم خانم خانه پیش میبرد و فاطی را اخراج مریرکرنرنرد 

فاطری کره مرورد تروجره جروان .  و از کارش بیکارش میکنند

اطوکش محله اسرت و خرود نریرز بره او عرالقره دارد بررای 

. گذراندن زندگی ترجیح میدهد که به لباس مردانره در بریرایرد

در این کسوت نیز فاطی راحرت نریرسرت چرون مرورد تروجره 

مستخدمه خانه ای قرار میگیرد پس از ماجراهایی سررانرجرام 

. جنسیت واقعی فاطی فاش شرده و براز هرم بریرکرار مریرشرود 

اینبار فاطی ترجیح میدهد که نزد مرد محبوب خود اطروکرش 

 .....خود برگردد و 

 بلبل مزرعه **

محصول دیانا فیلم، فیلمنامه نویس و کارگردان مجید محسنی 

مرجریرد مرحرسرنری ، :  احمد شیرازی، هنرپیشگران:  ، فیلمبردار

شهین، مینا، سیروس جراح زاده، معزالدیوان فکری، حرمریرد 

 . میلیمتری، سیاه و سفید 83قنبری، و تقی ظهوری، 

روستایی جوان دخترر اربراب را دوسرت دارد در حرالریرکره  

ارباب ابرتردا از ایرن .  خواهرش به پسر ارباب عشق میورزد

جریان خشمگین میشود ولی بعداً به ازدواج پسرش با دخرترر 

روستایی رضایت میدهد و به جوان روستایی میگوید زمانی 

با عرروسری او و دخرتررش مروافرقرت خرواهرد کررد کره پرول 

فراوانی بدست بیاورد، جوان روستایی در جریان حرادثره ای 

 . پول را بدست میاورد

 از طرفی دختر ارباب  از  دوری   جوان   روستایی  بیمار 
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ارباب بجستجوی جوان میرپرردازد، سررانرجرام او را .  میشود

پیدا میکند و در حالیکه از شرطش صرفرنرظرر مریرکرنرد و برا 

 . ازدواج آندو موافقت میکند

 بازگشت به زندگی **

استودیو عصر طالیی، فیلمنامه، کارگردان، عطرا  زاهردی 

خرانری و :  بر اساس داستانی از مری کوریرلرلری، فریرلرمربرردار

 83هنرپیشگان، ناصر ملک مرطریرعری، مرهریرن مرعراونرزاده، 

 . میلیمتری، سیاه و سفید

مردی در اوج یک بریرمراری نراشرنراخرتره برنرظرر مریررسرد کره 

درگذشته است، بهمین جهت او را در تابوتی گرذاشرتره و بره 

سراعرت مررد در ترابروت بره  81پس از .  قبرستان میفرستند

حراال .  هوش میاید و با شکستن تابوت از آن خرارج مریرشرود

چهره اش بکلی تغییرکرده است و بهمین جهت اطررافریرانرش 

مرد متوجه روابط نا مشروع همسرش با . او را نمی شناسند

تصمیم به انتقام میگیرد و طی حروادثری .  مرد دیگری میشود

 .....انتقامش را میگیرد 

 قزل ارسالن **

: محصول استودیو پارس فیلم ،نویسنده فیلمنامه و کارگرردان

: شاپور یاسمی، فیلمربرردار مرحرمرود کروشران، هرنررپریرشرگران

 83ایرلروش، نراصرر انرقررطراع، شررهرنرراز، و عرربراس مصردق، 

 . میلیمتری، سیاه وسفید

قررزل ارسررالن پسررر امرریررر ارسررالن 

روزی تصرویرری از مرره لرقرا دخرتررر 

پاپاس شاه را می بریرنرد و شریرفرتره او 

میشود و در جستجوی او به شرهرری 

میرسد و در آنجا در میابد که پراپراس 

شاه دشمن پدرش است و وقرتری دسرت بره شرمرشریرر مریرشرود 

توسط سهیل وزیر جادو شده و گرفترار پسرر فروالدزره دیرو 

امریرر ارسرالن از مراجررا برا اطرالع شرده و ......  میگردد، 

ولی با مشکالت زیادی روبرو شده و . بکمک پسرش میرود

با یاری اسب برنده و قالیچه جرادو مروفرق مریرشرود دشرمرنران 

 .پسرش را بهمراه مه لقا نجات دهد 

 مادموازل خاله **

امین :  محصول استودیو عصر طالیی، نویسنده و کارگردان

 علی تابش، : خانی شیرازی، هنرپیشگان: امینی، فیلمبردار

دو .  میلیمتری، سیاه و سرفریرد 83.....  شهین، رضا کریمی، 

دوست که هزینه تحصیلشان را در تهران زند متمرولری برنرام 

خاله میپردازد باخبر میشوند که خاله قصد سفر به تهران را 

آن دو نامزدهای خود را نیز برای آشنایی با خاله خانم .  دارد

. ولی بزودی خبر میرسد که خاله نخواهد آمد. دعوت میکنند

دو دوست از دوستی از دوستی دیگر که خود را با جامه ای 

زنانه برای بالماسکه اماده کرده است مریرخرواهرنرد کره نرقرش 

خاله را جلوی نرامرزدهرایشران برازی کرنرد، مراجررهرای خرنرده 

. اوری روی میدهد و خاله قالبی حتی چند عاشق پیدا میکنرد

بعد از مدتی باالخره خاله اصلی پیدایش میرشرود و نرامرزدهرا 

بجز دایی که به خاله قالبی توجه پریردا کررده و .  بهم میرسند

 . ناگهان در میابد که او مرد است

 رستم و سهراب **

محصول دیانا فیلم، بکارگردانی مهدی رئیس فریرروز، ترهریره 

اقرتربراس از " دکتر جنرتری :  کننده دکتر شاهرخ رفیع، فیلمنامه

: فیلمبردار ژرژلیجنسکی، هنررپریرشرگران"  شاهنامه فردوسی 

 83حسین معطر، روفیا، پرویز تقوی، دلریرر و خرواجروی، 

 . میلیمتری، سیاه و سفید

. قسمتی از شاهنامه داستان رستم است و روابطش با تهمینره

دختر شاه سمنگان که سهراب در جوانی با دسریرسره هرومران 

رو در روی پدر قرار مریرگریررد و طری مربرارزه ای بردسرت 

 . رستم کشته میشود

****8880**** 

 همه گناهکاریم **

محصول دیانا فیلم و کاروان فیلم، کرارگرردان و فریرلرمربرردار 

. عزیز رفیعی  و فداستان و فریرلرمرنرامره از رحریرم روشرنریران

حریردر صرارمری، فرخرری خروروش، رحریررم :  هرنررپریرشرگران 

میلیمترری، سریراه  83روشنیان، علی زندی، صادق بهرامی، 

 و سفید 

پسری بلحاظ بی توجهی پدر از تحصیل باز میماند و همگرام 

پدر که به عیاشی و میخواری برا زنران .  رفقای ناباب میشود

هرجایی مشغول است آنقدر که از پسرش غافل میماند که او 

به گروه تبهکاران می پیوندد و در شرایرطری کره هرر زمران 

عشق یک زن به یاریش میاید و جوان خود .  آلوده تر میشود

امرا تربرهرکراران .  را باز یافته و سعی در نجات خویش میکنرد

 پس  از یک  سلسله  ماجرا  و  درگیری . سد راهش میشوند

 



سرانجام جوان با معرفی تبهکاران به پلیس موفق مریرشرود برا    

 . زن محبوبش زندگی آرام و ساده ای را شروع کند

 جنوب شهر **

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=lR7lcw2033Q 

استودیو ایران نما کارگردان فرخ غفراری برر اسراس نروشرتره 

. فرریررلررمرربررردار انررجررم روز و رفررعررت.  ای از جررالل مررقرردم

فخری خوروش، عبدالعلی هرمرایرون، فررهرنرگ :  هنرپیشگان 

 . میلیمتری، سیاه و سفید 83امیری، 

شاید بشود این فیلم را متفاوت و یا تحولی در سینمرای آنرروز 

بحساب بیاوریم که فرخ غفاری برکرمرک جرالل مرقردم ایرنربرار 

دوربین را به محالت پائین شهر میبرند، یعنی آنجایی کره از 

تجدد و یا تبلیغ به پیشرفت مردم اثری ازش دیده نرمریرشرود و 

تصویریست از زندگی واقعی مردم پائین شهری که با قانرون 

و آداب رسوم خودشان زندگی میکنند، کروچره هرا براریرک و 

قدیمی است با دیوارهای کاه گرلری و خشرتری، و قرهروه خرانره 

هایی که پر است از کارگران فصلی قهوه خانه خواب، یعنری 

فررقررر و درد و رنررج مررردمرری را 

بتصویر میکشنرد کره زیرر پروسرت 

شب تربرلریرغ بره پریرشررفرت و ترمردن 

 . شاهنشاهی بسر میبرند

زن جوانی پس از مرگ همسرش 

برای گذران زندگی گارسون یک 

در آنجا مورد توجه دو جاهل قرار    . کافه پائین شهر میشود

وجود زن    . میگیرد که از دیرباز با یکدیگر رقابت دارند

رقابت آندو را به مبارزه ای سخت میکشاند، و سرانجام آنکه 

انسانتر و آرامتر است با زن ازدواج میکند و زندگی تازه ای 

 . به او می بخشد

 بیژن و منیژه **

استودیو پارس فیلم، کارگردان و فریرلرمرنرامره نرویرس سریرامرک 

ایرلروش، نراجری :  یاسمی با اقتباس از شاهنامه، و هنرپیشرگران

 . میلیمتری و سیاه وسفید 83احمدی، 

فیلم سرگذشت دو دلداده بیژن و منیژه و مربرارزات بریرژن برا 

دشمنان است که از شاهنامه فردوسی گرفته شده بود برا یرک 

 . دکور بسیار ابتدایی و ضعیف

 چهل طوطی **

محصول آسیا فریرلرم، برکرارگرردانری، نرویسرنردگری و سررمرایره 

گذاری مهردی بشرارتری  برا برازیرگرری هروشرنرگ مررادی و 

 . میلیمتری و سیاه و سفید 80. احمدی

 شاباجی خانم **

محصول استودیو پارس فیلم، بکارگردانی صرادق برهررامری، 

بر روی نوشته ای از مهدی سهیلی و به فریرلرمربررداری ایررج 

محمد عرلری زرنردی، سرخری ، :  خواجه نصیری، هنرپیشگان

 . میلیمتری و سیاه و سفید 80تقدسی، و ویکی مونتس، 

شخصیت شاباجی خانم با این فیلم متولد شد و سالها هم عرمرر 

کرد و چه در صحنره هرای ترأترر اللره زار و یرا نرمرایشرهرای 

رادیویی جمعه صبحها ما شاهد حوور شاباجی خرانرم برودیرم 

که چه در نمایشهای طنز و چه در کمدی برایرمران خراطررات 

. فراوانی را ثبت کرده اند  و بعبارتی این نام نهادینه شده بود

در این فیلم شاباجی خانم و خان عمو که بشدت خرافی و پای 

بند معتقدات سنتی هستند ناگهان عروسی فرنگی را بین خود 

می بینند و ماجرهای متعدد و خنده دار از درگیری دو نسرل، 

دو طرز فکر پیش میاید، و سرانجام این جوانرهرا هسرترنرد کره 

 . اعتقادات خود را به آدمهای نسل گذشته تفهیم میکنند

این فیلم بنا به تم رو به جرلروی خرود و چرنردالیره برودن ابرتردا 

اجازه نمایش نگرفت و مدتها در قفسه ها خاک خرورد ترا در 

نهایت با تغییراتی بروی اکرران آمرد و نرمرایرش ایرن فریرلرم و 

محتوایی که داشت بخودی خود دم خروس حکومت وقت را 

نشان داد که تبلیغ میکرد شتابران بسرمرت دروازهرهرای ترمردن 

بزرگ در حرکت است  و ثابت کرد که حکومت فقرط ترکریره 

بر مذهب و بخصوص اسالم دارد و بحدی هم در حفظ اسالم 

جدیست که حتی تاب نمی آورد که یک فیلم به حریم انتقاد از 

 . آن وارد شود

 چشم براه **

محصول استودیو کاروان فیلم، نویسنده فیلمنامه و کارگرردان 

ترهرمریرنره، :  عطاهللا زاهدی و فیلمبردار خرانری، هرنررپریرشرگران

ایرن، حیدر صارمی، قدکچیان، عطاهللا زاهدی و پررخریرده و 

 . میلیمتری و سیاه و سفید 83نیکتاج و محسن مهدوی، 

زنی برای نجات زندگی خواهرش که قبالً معرشروقری داشرتره، 

اتهام معشوقه داشتن را پذیرفتره و بررای تربررئره خرود ترالش 

میکند و نتیجه اینکه از هم پاشیدن زندگیرش مرنرترهری مریرشرود 

 ولی سرانجام نامه ای بدست میاید که واقعیت آشکار میگردد 

 فخری خوروش    
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. و زن فداکار به خانواده اش باز میگردد                              

 الت جوانمرد **

محصول دیانا فریرلرم، نرویسرنرده، کرارگرردان، ترهریره کرنرنرده، و 

 83هنرپیشه اصلی مجید محسنی، فیلمبردار احمد شریررازی، 

 . میلیمتری ، سیاه و سفید

از همان فیلمهای کاله مخملی که حتی تا به امروز هم گریبان 

سینمای ایران را رها نکرده است، داش حسن دختری را کره 

فریب خورده و سرگردان و تنها است را بخرانره خرود و نرزد 

در همین زمان یرکری .  مادرش میبرد و از او نگهداری میکند

از دوستان داش حسن که عازم سفر حج اسرت خرانرواده خرود 

را به او میسپرارد، دخرترر مررد مسرافرر برا جروان هروسربرازی 

داش حسرن هرمره جرا او را ترعرقریرب کررده و .  روابطی دارد

داش حسرن .  سرانجام در یک درگیری جوان هوسباز میمیررد

گرفتار میشود ولی در دادگاه فاش میشود که جروان سروابرقری 

در مورد فریب دختران داشته، از جمرلره طرعرمره هرای جروان 

هوسباز دختری است که در خانه داش حسن زندگی مریرکرنرد، 

 . داش حسن پس از برائت با این دختر ازدواج میکند

 ماجراهای استودیو **

محصول هنر فیلم بکارگردانری حریردر صرارمری، فریرلرمربرردار 

حیردر صرارمری، نراصرر کروره :  مهدی بشارتیان، هنرپیشگان

 . میلیمتری، سیاه و سفید 80. چیان، علی کمیلی

ماجراهایی که در یک استودیو پیش میآید تا یک فیلم تائریرد و 

 .ساخته و اکران شود

 ظلسم شکسته **

محصول استودیو پارس فیلرم، کرارگرردان سریرامرک یراسرمری، 

ابراهیم زمانی، و آشتیرانری، فریرلرمربرردار، اسرمراعریرل :  فیلمنامه

 . میلیمتری ف سکوپ، رنگی، تکنی کالر 83. کوشان

مرد جوانی وارد امالک پدرش میشود، پیشکار پدر و همسرر 

عمویش بر علیه او توطئه می کنند و جروان طری حرادثره ای 

یک دختر کولی او را پیدا میکند و مراقبرترش . مجروح میشود

. را بر عهده میگیرد تا جوان سالمتی اش را بردسرت مریراورد

آن دو بهم عالقمند میشوند و جوان برزودی مری فرهرمرد نریرمره 

دیگر طلسمی که در اختیار دارد نزد دختر کولی اسرت و از 

این طریق معلوم میشود که دختر کولی در واقع دختر عموی 

پیشکار و همسر عموی جروان در نرقرشره هرای خرود .  اوست

موفق نمیشوند و جوان اختیار امالکش را در دست میگیرد و 

 روزنه امید **

محصول استودیو کاروان فیلم فیلمنامه و کرارگرردان سرردار 

هرنررپریرشرگران نصررت هللا وحردت، .  ساکر، فیلمبردار خرانری

میلیمتری، سریراه و  83شهین، مهین دیهیم، و عباس مصدق، 

 .سفید

محسن جوانی اصفهانی که بررنرده برلریرط برخرت آزمرایری شرده 

است و در راه تهران چرمردانرش برا چرمردان نسرریرن رقراصره 

نسرین با پول جایزه بلیط کرافره اش را .  کاباره عوض میشود

بعدها محسن اتفاقی گذرش به کافه او می افرترد . توسعه میدهد

نسرریرن قصرد .  و توسط نسرین به خروانرنردگری روی مریرکرنرد

ازدواج با او را دارد ولی محسن دختری بره اسرم جرمریرلره را 

. دوست دارد و بهمین جهت پیشنرهراد نسرریرن را رد مریرکرنرد

نسرریرن از روی حسرادت مشررکرالتری بروجرود مرریراورد ولرری 

سرانجام محسن به هردف خرود کره ازدواج برا جرمریرلره اسرت 

 . میرسد و شروع یک زندگی ساده را آغاز میکند

 انگشتر جادو **

محصول ونوس فیلم، نویسنرده و کرارگرردان و ترهریره کرنرنرده 

میلریرمرترری  80مهدی بشارتیان و فیلمبردار ایرج فره بخشی، 

 . و سیاه و سفید

 طوفان در شهر **

اسرتررودیرو آژیرر فریررلرم ، فرریررلرمررنرامرره و کرارگررردانری سرامرروئررل 

حسریرن دانشرور، :  خاچیکیان، فیلمبردار واهاک، هنرپیشرگران

آرمان، روفیا ، سپهرنیا، گرشا، متوسالنی و ویدا قهررمرانری، 

 . میلیمتری و سیاه و سفید 83

این اولین فیلمی برود کره ایرن 

سه نرفرر در کرنرار هرم برازی 

کردند و شروعری شرد بررای 

چندین فیلم مشترک و کرمردی 

با شرکت سپهرنیا و گرشا و 

 .و متوسالنی 

دیوانه ای زخمی از بیمارستان میگریزد و در خانه ای غریرر 

در ایرن خرانره سریرمریرن کره برترازگری .  مسکونی پناه مریرگریررد

. شوهرش را از دست داده بهمراه فررزنردش زنردگری مریرکرنرد

سیمین برا جروانری برنرام سرعریرد آشرنرا مریرشرود و برا وجرود او 

 در همین   حال .  امیدواری تازه ای به زندگی اش پیدا میکند
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در همیرن حرال خرواهرر .  زندگی اش پیدا میکندخواهر سعید     

سعید که با جوان خوشگذرانی دوسرت اسرت در یرک حرالرت 

بیخبری کارش به آن خانه کشریرده مریرشرود و بریرش از آنرکره 

برادر دختر و پلیس بتوانند دخالت کرنرنرد، دیروانره فرراری بره 

یاری دختر می شتابد و جوان را از پرای درمریراورد و خرود 

 . گرفتار میشود

 قاصد بهشت **

سرامروئرل :  محصول آژیر فیلم، فیلمنامره نرویرس و کرارگرردان

ایررن، وحردت، :  خاچیکیان، و فیلمبردار واهاک، هنرپیشگان

حسین مردنری، سرپرهررنریرا، شرمرسری فورل الرهری، روشرنریران، 

مریرلریرمرترری و سریراه و  83مصدق، بهمنیار، و امیر فولی ، 

 . سفید

میرزا مظفر در بازار تاجر معتبر و سررشرنراسری اسرت ولری 

ناگهران هرمره چریرز برهرم مریرریرزد و پرس از مردت کروتراهری 

مسبب این امر مردی حیله گر و قاچاقچری .  ورشکسته میشود

است که دل در گررو عشرق دخرترر زیربرای مرظرفرر دارد، در 

پررس از .  حرالرریررکرره دخررتررر بره جرروانرری نررقرراش عشرق مرریررورزد

. ماجراهای متعددی سرانجام مررد قراچراقرچری رسروا مریرشرود

میرزا مظفر کارش دوباره رونق میگیرد و دخترش با جروان 

 . نقاش ازدواج میکند

 عروس فراری **

محصول استودیو پارس فیلم، کارگردان اسرمراعریرل کروشران، 

فرریررلررمررنررامرره مررهرردی سررهرریررلرری، فرریررلررمرربررردار مررحررمررود کرروشرران، 

هنرپیشگان، ناصر ملک مطیعی، دلکش، جرمرشریرد مرهررداد، 

 83تقی ظهوری، تقدسی، محرسرن مرهردوی، و مرهرردادیران، 

 . میلیمتری و سینما سکوپ، رنگی، استیمن کالر

این فیلم در زمان خودش و بین فیلمهایی کره سراخرتره مریرشرد، 

فیلم خوبی بود بخصوص در مورد شخصیت زن در فریرلرم برا 

دخترری روسرترایری . دیگر تولیدات زمان خودش متفاوتر بود 

که از صدای خوشی نیز برخوردار است شباهت فوق الرعراده 

دلرکرش کره بررای اجررای کرنرسررتری بره .  ای به دلرکرش دارد

رامسر آمده، در خانه ای جایش برا دخرترر روسرترایری عروض 

هر دو کوشش میکنند فرار کرده و نزد آشنایان خرود .  میشود

سرانجام برا روبررو .  ولی اطرافیانشان مانع میشوند. برگردند

شدن دختر روستایی و دلکش مشکالتی که پردیرد آمرده پرایران 

 . میپذیرد

 آقای اسکناس **

محصول استودیو عصر طالیی فیلمنامه نویس و کرارگرردان 

ترفرکرری، :  امین امینی، فیلمبردار احمد شیرازی، هنرپیشگران

میلیمتری، سیاه و  83رضا کریمی، مورین، عبدهللا محمدی، 

 . سفید

مردی متمول که بسیار پول پرست اسرت کرابراره ای دارد و 

همیشه مستخدم وفادارش را تحقیر میکند، تا اینکه می فرهرمرد 

مرد متمول با زیرکی با .  مستخدمش صاحب ارث کالنی شده

مستخدمش به توافق میرسرد کره هرردو برا سرهرم مسراوی در 

پرس از چرنردی مرعرلروم مریرشرود کره .  دارائیشان سهریرم شرونرد

مستخدم در واقع صاحب هیچ ثروتی نشده در حرالریرکره مررد 

 .....متمول نیمی از ثروتش را از دست داده است 

 دشمن زن **

محصول اطلس فیلم، نویسنده و کارگردان پررویرز خرطریربری، 

تهیه کننده عبدالعلی همایون و گررجری عربرادیران، فریرلرمربرردار 

ناصر ملرک مرطریرعری، ویردا :  قدرت هللا احسانی، هنرپیشگان

قهرمانی، عبدالعلی همایون، عبراس مصردق، زیرنرت مرودب، 

 . ملیمتری، سیاه وسفید 83

معلم جوان که از زن متنفرر دارد، در مردرسره دخرتررانره ای 

تدریس میکند، یکی از دخترها شرط می بندد که این روحریره 

. را از آموزگار جوان دور کند و همین کرار را نریرز مریرکرنرد

پرویز خطیبی را میتوان فیلمنامه نویس و فیلمساز متفاوت و 

مترقی دوران خودش نام برد زیرا که در عمق فیلمها و حتری 

نمایشنامه هایی که مینوشته پیامهای ترقیخواهانه بسیار نهفتره 

است و ندیدیم و نشنیدیم که فیلمی بدون منظور یا همینطوری 

سراخرتره براشرد و هرمریرن ترروجره او را در کرنرار فریرلرمرسررازان 

 . روشنفکر و مترقی قرار داده است

مرانرده کره در شرمراره برعرد لریرسرت  86دو سال دیگر از دهه 

خواهم کرد و امیدوارم تم و فیلمهایی را که برایرتران مرعررفری 

میکنم توانسته باشد شمرا را در فورای دهره سری قررار داده 

باشد که اگر غیر از این باشد، اهمیت فیلمهای دهره چرهرل را 

نخواهیم یافت و پی بره جرنرگ سریرنرمرای دولرتری و سریرنرمرای 

 . مردمی نخواهیم برد

 ادامه دارد 

 1102ژانویه 
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 دوشنبه ها تعطیل

 دوره های آموزشی بازار کار 

کار . هفته ای بودم 86من در حال گذران یک دوره آموزشی 

آموزی بزرگساالن به پنج دوره ده هفته ای در سرال ترقرسریرم 

دور دوم برنامه چند روز قبل از شروع بما اطالع . شده است

داده شد و با وجود این برعرد از مردت زمران کروتراهری کره از 

شروع دوره ما گذشته بود، اطالع دادند کره کرالرسرهرای لرولره 

کشی را از چهارشنبه به دوشنبه تغییر داده اند و بنا به همریرن 

 .  دلیل امروز تعطیل است

بعبارتی از دوشنبه تا امروز بعنوان تعطیلی محرسروب مریرشرد 

وهمه برای خرودشران در ایرن ترعرطریرالت بررنرامره ریرزیرهرای 

... مهد کودک، اضرافره کراری و غریرره .  مختلف کرده بودند

اینگونه برنامه ریرزیرهرایری بره ایرن شرکرل و بردور از فرکرر، 

مناسب بنظر نمیرسید و باعث میشد نظم کارهای روزمره را 

معلمها و مربیان ما میگفتند که مجربرور شرده برودنرد . بهم بزند

برنامه را تغییر بدهند و راه حل دیگری هم وجود نداشته    و  

فقط  در اینصورت بوده   که میتوانستریرم یرک مرربری داشرتره 

 . باشیم

از آنجایی که ما فکر کرده بودیم اینوع برنامه ریرزیرهرا کرمری 

عجیب و قریب است و چطور ممکنه که اینها قبل از شرروع 

به سئواالت !  ترم بدون داشتن مربی برنامه ریزی کرده باشند

و بحث و گفتگو در این رابطه ادامه دادیم، که پرس از مردتری 

فهمیدیم که برای چهار شنبه ها با یرک مرربری مصراحربره شرده 

بوده و قرار بوداستخدام شود، اما برخی از مدیران و مسئولین 

برای صرفه جویی تصمیم میگیرند که از وجرود هرمران مرعرلرم 

قبلی استفاده کنند با وجوداینکه میدانستند تنها وقتی که او دارد 

 .فقط دوشنبه ها است

ما و دیگر دوستانمان در کالس در اینمورد صحبرت کرردیرم و 

نیز مشکلی هم با معلم قدیمی نداشتیم و برایرمران مرهرم نربرود و 

فقط موضوع تعجب آور و یا بعبارتی مشکلمان .  فرقی نمیکرد

این بود که چرا این موضوع از قبل پیش بریرنری نشرده و وسرط 

ترم اتفاق افتاده است و در اصل این مسئلره مریربرایسرت ترا دهرم 

 .  ژانویه حل میشد

بر سر این مسئله ما اعتراض کردیرم و اعرترراضراترمران را بره 

معلمان بیان کردیم، که در نهایت پاسخی که از او گرفتریرم ایرن 

بود که این تصمیم باالییها بوده و اگر اعتراضی داریم به آنرهرا 

 .رجوع کنیم

از او و مسئول برنامه ها خواستیم که چهارشنبه ها را تعطریرل 

کنیم و برای فکر کردن روی موضوع و اینکه چه باید برکرنریرم 

 .فرصت بیشتری خواستیم

در فاصله استراحت بین روزمان همه راجع بره ایرن مروضروع 

حرف میزدیم و من موضوع را مهم  و با اهمیت خواندم و دو 

 :راه حل پیشنهاد دادم

جلوی آنها خودمان را آدمهرای خروب و انرعرطراف :  اول اینکه 

پذیری جلوه دهیم و برا سریراسرت و هروشریراری بررنرامره هرا را 

خودمان عوض کنیم و بدین ترتیب چهارشنربره هرا را ترعرطریرل 

 .  باشیم

بطور صریح مدیران را مورد سئوال قرار بدهیم که چرا :  دوم

چهارشنبه ها را تغییر داده انرد و مری خرواهرنرد مرا هرم آن را 

بپذیریم، همه میدانند که این تغییرات و تصمیمات یکنروع اُفرت 

در کیفیت کارها بوجود می آورد، زیرا که نیمی از کرالس مرا 

بدالیل مختلف، نمی خواهند سر کالس حاضر شوند و بعبارتی 

 .برنامه ها دیگر برای آنها جذاب و جالب نیست

و همه ما آماده بودیم که خواست خود را برا مردیرران درمریران 

 بگذاریم و علت را جویا شویم،  چرا که  همه  مجبورند   که 
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برنامه های خودشان را تغییر بدهنرد، امرا نره برا رضرایرت و یرا  

امکان کامل آنها، بهمین دلیل تعداد زیادی نمیتوانستند سررکرالس 

حاضر شوند، بهمین دلیل مطرح کردیم کره برنرظرر مریررسرد ایرن 

برنامه برای کسانی مناسب نریرسرت،برهرترر اسرت ترالش کرنریرم ترا 

 .تغییرش بدهیم

نفر را انتخاب کردیم و آنها رفتنرد ترا شرایرد  0زمان نهار بود که 

بتوانند با مدیران صحبت کنند که البته موفق نشدنرد کره مردیرران 

 .را بپای صحبت بکشانند

سه نفر که کامالً از حرکات ما منصرف و نا امید شده برودنرد و 

اهمیتی به تالشهایمان نمیدادند و ما هم که دیرگرر کرالس درسری 

نداشتیم مواجه شده بودیم با یکی دو نفر که نمیخواسترنرد روز و 

ساعات کالسها تغییر کند و اینگرونره نراهرمراهرنرگری هرا بررایرمران 

مشکلی شده بود، یعنی اینکه این دو دسته باور نرداشرترنرد کره مرا 

 . بتوانیم نظر مدیران را تغییر دهیم

هنگامی که کالس لوله کشی بصورت جدی شروع شد، ما صبر 

کردیم و منتظر آنها شدیم که صبحهرا، کرالس اقرترصراد داشرترنرد، 

زیرا که از چهار نفری که روی شران حسراب کررده برودیرم سره 

نفرشان بطور کامل و از قبل از موضوع ترالرشرهرای مرا اطرالع 

با اضافه شدن . داشتند ولی زودتر تعطیل شده و خانه رفته بودند

یکنفر به جمعمان شروع کردیم دنبال تماس با مدیران مسئول را 

 . بگیریم

به دفتر رفتیم، با بحث و صحبتهای زیاد و چانه زدن با معمرلریرن 

ترمراس گررفرتریرم ولری .  در دفتر شماره تلفن مدیراصلی را گرفتیم

بیرون دفتر مدت زیادی ایستادیرم و در ایرن .  کسی جواب نمیداد

در نتیجه با جدلهای زیاد و بحرثرهرای ترنرد برا .  فکر بودیم چه کنیم

مسئول معلمها از او خواستیم کره مردیرر مسرئرول را در جرریران 

بگذارد که درخواست یک دیدار در مورد تصمیمات گرفته شرده 

 . داریم

در همین حین یک مرد مسنی جلو آمد و گفت این ترلرفرن مرعراون 

مدیر است میتوانید با آن صحبت کنید و خرواسرتره هرای خرود را 

 . بگوئید

یکی از کسانی که از همه ما بیشترر عصربرانری برود را انرترخراب 

در ترمراس برا مرعراون مردیرر و طررح .  کردیم که تماس برگریرریرد

خواستهای خود و اینکره ترمرام شراگرردهرا نراراحرت و عصربرانری 

هستند، او گفت که با معلمی که قبال مصاحربره کررده انرد ترمراس 

گرفته که کار را شروع کند تا همه بتوانند درکالسهای آموزشی 

 .  شرکت کنند

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نتیجه کار داوطلبانه و جمعی ما چهره های شاد و پراهرای 

ایرن حررکرت شرروع و .  پررمق را برایمان بهمراه داشرت

تجربه خوبی بود برای ایرنرکره در مرحرل کرار برتروانریرم از 

 .مطالبات و خواسته های خود دفاع کنیم

 چرا این روز خوب پیش رفت؟

ما که در این دوره های آموزشی شررکرت مریرکرردیرم بریرن 

بودیم، قبال در محریرطرهرای کرار بروده و  36  –  53سنهای 

کار داشتیم و میدانستیم که اگر جرمرع نشرویرم و اعرترراض 

عالوه برر ایرنرکره در .  جدی نکنیم ، تغییری اتفاق نمی افتد

دوره اول کالسها، درس محیط کرار را خروانرده برودیرم و 

بحثهای زیادی در جمع داشرتریرم و ایرنرهرا کرمرک کررد کره 

 .تصمیم گرفته و جمعی حرکت کنیم

نکته دیگر اینکه ما با همدیگر جمعری صرحربرت کرردیرم و 

تمام اطالعات را در بین خود پخش کررده و هرمره را در 

از اینرو زمرانری کره تصرمریرمرات را .  جریان گذاشته بودیم

 . اطالع دادند، همگی خشمگین و ناراضی پاسخ دادیم

نکته مهم دیگر این بود که ما همگی از هم حمایت کرردیرم 

و تعدادی بودیم که پشت هم بودیم و با صحبتهرای بریرشرترر 

همه . باهم در مورد مشکل بیشتر مطلع و روشن می شدیم

پشت پیشنهادات را میگرفترنرد و کسری نربرود کره برخرواهرد 

 .تنهایی کاری را انجام بدهد

دوره هررای آمرروزشرری بررازار کررار، وظرریررفرره آمرراده کررردن 

انتظارات از کرارگرران .  کارگران و فرم دادن به آنها است

بره .  امروز نیز این است که انعطاف پذیر و مطریرع براشرنرد

نظر می آید که این تاثیرات کلی از سیاستهای نتولریربررالری 

 . در سطح جامعه است

با توجه به اینها، مبارزه در طول آمروزش نریرز بره انردازه 

مبارزه در مرحریرط هرای کراری و مرحرلرهرای کرار مرهرم و 

این تجربیات مریرتروانرد مرورد اسرترفراده در .  ارزشمند است

 . محلهای کار آتی مان باشد
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