
 

 20شماره کارگر سوسیالیست                     

 کانون سوسیالیست های کارگری

 

 

!در مقابل طرح فاشیستی رژیم اسالمی کارگری همبستگی طبقاتی   

رژیم با اتخاذ این اعمال جنایتکارانه میخواهد با نفاق طبقاتی بین کارگران ایرانی و افغانستانی، که هر دو به یک طبقۀ واحد 

بامنافع مشترکی تعلق دارند، خود را از زیر تیغ مبارزات این طبقه و زحمتکشان جامعه برهاند و به این طریق با قربانی 

درواقع حمله به . کردن کارگران زحمتکش افغانستانی، آنان را مسبب بحرانی که دولت خود عامل آن است معرفی کند

هدف دولت روحانی در مماشات و باج دادن به امپریالیستهاحل . کارگران افغانستانی حمله به طبقۀ کارگر در ایران است

بحران اقتصادی و سیاسی ازطریق خصوص سازیها و پاسخ به صندوق بین المللی پول وبانک جهانی، اجرای هر چه 

تمامترنیروی کار ارزانتر وکارگر خاموش است و این در راهپیمایی خانۀ کارگر رژیم و گرداننده گان مزدور آن یعنی ربیعی، 

.                                                                                                       محجوب وصادقی آشکارا به نمایش در آمد  

!                 تامین معیشت همگانی           

 

زادی فوری و بی قید شرط  کارگران زندانی و زندانیان سیاسیآ  

 



 

 

 

کارگر اوضاع سیاسی، رژیم اسالمی و طبقه-  

2015بمناسبت اول ماه مه  -  

...........مهاجرین غرق شده در دریا -  

زنده باد اول ماه مه نوید همبسته گی بین المللی -

.....کارگران   
طرح فاشیستی جمهوری اسالمی، در راهپیمایی طرح فاشیستی جمهوری اسالمی، در راهپیمایی -

.......... .......... دولتی روز کارگردولتی روز کارگر  

 

!رژیم اسالمی پریناز خسروانی را به قتل رسانید -  

 (شعر! )کارگران جهان بپا خیزید -

 

قسمت )تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران-

 (پایانی

(شعر)الق واقعیخ-  

 

 مزد روزانه عادالنه برای کار روزانه عادالنه

   

پیروز باد مبارزه کارگران قطار شهری اهواز-  
کاپیتال خوانی در خیابان-  

 

 گفتارهای فلسفه ی تاریخ -

 (5)داستانهای کودکی -

(4)مروری بر تاریخ سینما ایران و جهان -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3صحفه   

20صحفه   

37صحفه   

45صحفه   

51صحفه   

:مطالب مندرج در این شماره  

9صحفه   

13صحفه   

14صحفه   

17صحفه   

18صحفه   

19صحفه   

 نشریه کارگر سوسیالیست
 شماره بیست

94تاریخ انتشار اردیبهشت   
 کانون سوسیالیست های کارگری

http://www.socialist-workers.org  

:ایمیل آدرس  

kargar.socilaist@gmail.com 

  
 -                               -  

:همکاران نشریه  

بهزاد بارخدایی-  

بهروز دهقانی -  

داوود رحیمی  -  

سحر صبا -  

سحر صبا -شروین رها -   

شهرام یوسفی -  

شهریار دادور    -  

ا اخگرمین -مینا اخگر  -  

41صحفه   

36صحفه   

39صحفه   

43صحفه   



 

 

3صفحه   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوضاع سیاسی، رژیم 

 اسالمی و طبقه کارگر

حکومت جمهوری اسالمی با سرکوو  اقوبوال  و بوا حوموایوت 

ایو  حوکووموت از  غواز  وا .  یوافوت دول غربی به قدرت دست

کنون ریاکاراقه زیر پوشش شعارهای ضد امپریالیستی، مشوی 

سیاسوی و اهوداخ دوود را در سوموت و سوو بوا سویواسوتوهوای 

. بورژوازی جهاقی و مناسبات  ن  ا به امروز پیش برده اسوت

هوای  بورژوازی درکشورهایی چون ایران احتیاج به حکووموت

سرکوبگر داشته و دارد، قبش ایران در  بوسویوا کوار جوهواقوی، 

اساساً سرمایه در فور  اقواویواری و در  وورت  وعوامو  و 

وری و   پاسخگویی به قواوا  جوهواقوی سورموایوه، دارای بوهوره

سود دهی سرمایه در کشوورهوایوی چوون .  سوددهی دواهد بود

ایران، بر دو عنیر منابع اولیه و قیروی کار ارزان اسوتووار 

برای بورژوازی جهاقی وجود رژیا اسالمی در ایوران، .  است

با  نایا مناسبات در منطبه و درسطح روابو  بوا دولوت هوای 

سرمایه داری با قفوذ در اعمال سیاست های جهاقی معنی پیودا 

طببه کارگر در ایوران .  کرده، و حول ای  اهداخ عم  می کند

با درک و شنادت اهداخ و سیاست هوای بوورژوازی دوواهود 

 واقست به روشهای مبارزا ی کار مد و در قتیجه به پیوشوروی 

 .درسازماقیابی ورسیدن به اهداخ دود دست یابد

بورژوازی مستبد ایران با بکارگیری ارگاقهای سرکووبوگور  

 از قیروی کار ارزان و سود  ور کارگران در اقباشت سرمایه 

حووداکووسوور اسووتووفوواده را قووموووده و هوور حوورکووت اعووتووراضووی و 

 زادیخواهی کارگران و  ووده هوای زحوموتوکوش مورد  بورای 

هایشان را با سورکوو  و زقودان، شوکونوجوه و احباق دواسته 

عملکردهای حوکووموت اسوالموی بونوا بوه .  اعدا  پاسخ می دهد

مبتضیات و ضرور های سادتاری بوورژوازی در سورکوو  

قیروهای اقوبوالبوی و کومووقویوسوت و دوفوه کوردن هور  ودای 

 زادیخواهی و سرکو  جنبشهای اجتماعی دیو واً جونوبوش 

کارگری و برقراری یک دیکتا وری عریان، از اهمیت ویوهه 

ایی قزد امپریالیستها بردوردار بوده و در منوطوبوه دسوت بوا  

همزمان با حاکمیت جمهوری اسوالموی در . را پیدا کرده است

 وبوویوت و .  ایران طیف ار جاع اسالمی منطبه را فورا گورفوت

سورکوو  رو  مدن ای  قیروهای متوحش و ار جاعی در گرو 

جووریوواقووات  وورقوویووخووواه سوویوواسوو  و اجووتووموواعوو  بوووده و 

جمهوری اسالمی به عنوان یکوی از سوردموداران ایو  . هست 

جریاقات ار جاعی و مادون  اریخی در منطبوه قوبوش اول را 

داشته است و بوا ددوالوتوگوری و  وادر قوموودن سویواسوتوهوای 

ار جاعی مذهبی قفوذ  را در منطبه و بوردوی از کشوورهوا 

قموقه های  ن درعوراق ، لوبونوان ، یومو  ، .   وسعه داده است

امروز که منطبه داورمیاقه بوه .  سوریه بر کسی پوشیده قیست

جدال و کشمکش قیروهای ار جاعی و قومی بوا اعوموال قوفووذ 

سیاستهای دولتوهوای اموپوریوالویوسوتوی  وبودیو  شوده اسوت، قوبوش 

 .  سیاستهای جمهوری اسالمی در  ن عیان  ر شده است

وزرای دووارجووه رژیووا  موواه کشوومووکووش بووا دووره ۸۱پووا از 

. رسویودقود"   وفواهوا "  در لووزان بوه  ۱+۸اسالمی و دولتهای 

قتیجه مذاکرات به عبب قشویونو  کوامو  رژیوا ایوران از هوموه 

جواموعوه بویو  " ادعاهاى قبل  و قاارت کام  و دستگاه کنترل 

قرار بود لغو فوورى .  ، یعن   مریکا، بر ایران دتا شد" الملل 

 اریا هاى مال  و قفت  رسما در  وافق قامه اجورا  شوود اموا 

او ،  ا سه ماه  اول چیزى .  ای  در حد حرخ باقی ماقده است

 دریوجو     لغو قخواهد شد و پا از  ن قیزرفع  اریمها قه  نها

بلکه مشروط دواهد بود ،مشروط به ُکرقش و عوبوب قشویونوی 

از اول ها روش  بود .  سیاستهای بعدى رژیا در مباب  امریکا

لغو  اریا هاى  مریکای  طبعا  قطوریکه امریکا در دسوتوور 

داشت پیش دواهود رفوت ،در واقوع  یومویوا گویورقوده ا ولوی 

شوکوی در ایو  قویوسوت کوه، دردیوپولومواسوی . امریکا دواهد بود

بورژوازی مااسبات و بده و بستاقها بر طبق منفعت سورموایوه 

 به سر کار  مدن  دولت  روحاقی . جهاقی اقجا  دواهد گرفت



 

 

4صفحه   

 
که با قبشه هدفمندجمهوری اسالمی برای پیشبرد سیواسوتوهوای 

سازشکاراقه با امریکا رسمیت یافت ، قید  ایو  اسوت کوه 

با اقجا  ای  مذاکرات و پایان دادن به  اوریوموهوا  بوه بواوران 

اقتیادی و سیاسی دود سر و ساماقی دهد و قه اینکه با رفوع 

.  اریا در دی از فبر و فالکت  وده های مرد  کاهش یوابود

اینکه در منطبه درجه قدرت رژیا  ا چه حودی اسوت را هوا 

اما بوا اقوتوشوار ایو  .  در چهارچو  موافبت امریکا باید یافت 

 وافق قامه، امپریالیز   مریکا به رژیا مشوروعویوت بوخوشویوده 

وعملو  در جونوف افوروزى هواى بوعودى در مونوطوبوه  ووقوع 

بوه . همکارى رژیا ایران با دولت امریکارا قیز دواهد داشوت

عنوان مسال قبش جمهوری اسالمی در عراق ببدری عیان و 

 شکار بوده که در دو مورد ادیر حت  سخنگویان کاخ سوفویود 

: ها از ای  هوموکوارى  شوکور و بوه  ن اعوتوراخ قومووده اقود

 موریوکوایو  و "  بازگشت مناا قواوامویوان" ایران در "  کمک" 

ایو  بوار از .  ایران در باران اقتخابا   ادیور "قبش سازقده" 

یک سال پیش از اشغوال قواوامو  عوراق جولوسوات مور وب و 

مشترک هماهنگ  بی  مبامات سپاه و قواوامویوان  موریوکوایو  

بوه اعوتوبواد بسویوارى از موتوخویویویو  و .  برگزار م  شوود

مفسری  در واقع بدون همکارى ایران،  مریکا قم   وواقسوت 

ظهور قاگهاق  داعش در . حت  یک ماه در داک عراق بماقد

 انه سیاس  مونوطوبوه موجوددا ابوعواد ایو  هوموکوارى هوا را 

همکارى های  قه فب  از قوع قاام  و .  برجسته سادته است

قوبوال قویوزدر رابوطوه بوا . )  لجیستیک بولوکوه عومود وا سویواسو 

افغاقستان وا ااد ضد طالبان همکاری های مشترک اموریوکوا 

 (.و رژیا اسالمی  ورت گرفت 

الومولولویر وارد  موده بور کولویوت  طلبان با فشارهایی بیو  ا الح

جمهوری اسالمی در رابطه با برقامه هسته ایی و  اریمها و 

ای  وال  قومووده  همچنی  از طریق ههموقی سیاسی و رساقه

پروسه بازگشت گا  به گا  به منواسوبوات قودرت را در پویوش 

در ادامه ای  روقد، موج بنوفوش اعوتودالویوون و دولوت .  بگیرد

و همچنی  استوبوبوال طویوف .  دبیر و امید ها شک  گرفته است

چشمگیری از ای  سبزها و بنفشها در استببالی که از ظریوف 

در برگشت از مذاکرات لوزان اقجا  گرفوت دوود را بوطوور 

 قها بوا هولوهولوه و شوادی از سوراقوجوا  ایو  .   شکار قشان داد

مذاکرات قه  نها دوشنود شده اقد بلوکوه بوه دولوت  و سوران 

مملکتی ابراز می دارقد ما در ای  موضوعوگویوریوهوا در قوبوال 

 ما ها  دود  حافظ .  امپریالیستها هیچ ادتالفی با شما قداریا

مها قویوسوت کوه .  سرمایه و ای  سیستا و سرمایه جهاقی هستیا

جمهوری اسالمی با به فبر و فالکت کشواقودن مویولویووقوهوا قوفور 

هزینه های سنگینی بورای بورقواموه هوای هسوتوه ایوش  ورخ 

قموده  ا شاید روزی ای  شاقا را بیابد که یوکوه  واز مونوطوبوه 

اکونوون .  شود و اوباشان مر جع منطبه را با دود همراه قوموایود

که امریکا و ها پیماقاقش می دواهند به او افسار بزقند و جلوو 

فعالیتهای هسته ایش را بگیرقد، قه  نها قباید در مبوابو   قوهوموه 

هزینه ایی که میرخ شده جوابگو باشند بولوکوه بورای  سولویوا 

شدن کام  در مباب  اربابان دود مستاوق گورفوتو  جوایوزه هوا 

البته سیاست هسته ایی و دوطور  ن بورای مونوطوبوه از  .هستند

طرخ امپریالیستها که با بوق و کرقا گو  جهان را کر قموده 

چه کسی است قداقد کشوورهوایوی از .  اقد، بازی ای بیش قیست

جمله اسرائی ، شوروی و عربستان و دود امریکا بوخوشوا در 

منطبه  جهیزات هسته ایشان دهها برابر از جمهوری اسالموی 

مجهز ر و دطرقاکتر است اما برای اینکوه اموریوکوا و ایوران 

سیاستهای عوا  فریباقه دود را در منطبه در پشت پرده پنهان 

قگه دارقد و هر مماشا ی را بوا هوا بوه حسوا  بورقواموه هوای 

هسته ایی بگذارقد ای  مسولولوه را عولوا قومووده، از لویوبورال و 

. ا الح طلب و سبز و بنفش ها با  ن هسو و هموراه شوده اقود

در مجموع به غیراز دود سران حکومتی، طیفوی از ا والح 

طلبان راقده شده از حاکمیت و قاسیوقالیست ها و شوووقویوسوت 

های اپوزیسیون قیز، از ای  مذاکرات به هیجان  مده  و ابوراز 

 !شادماقی می کنند

چند ساله بی  جمهوری اسالمی و  موریوکوا    نش های سیاسی 

اروپا، که سراقجا  به مسلله  اریمها دتا شوده اسوت، قوتویوجوه 

ا  اسوتوسوموار شودیود و فوبور و فوالکوت و بویوکواری وسویوع و 

دستمزدهای زیر د  فبر برای  وده های کارگر و زحمتوکوش 

و همی  طببات فرودست بهای سنگیونوی در .  جامعه بوده است

بابت  اریمها که  ور  و گراقی سرسا   ور را بدقبال داشوتوه، 

پردادته اقد و برکا ش ها قییب کشورهای اموپوریوالویوسوتوی و 

سرمایه دار دارجی و دادلی و بیش از همه مافیای قااموی و 

سووپوواه پوواسووداران در دور  !  اوبوواشووان قوواچوواقووچووی، شووده اسووت

 اریمها به واسطۀ بازار سیاه و پیدا کردن کاقال ها و مجاری 

دور زدن  اریا، دود منافع مالی هنگفتی به جیب زده اقود، و 

واکنش های مخالف به  وافبات از سوی عنوا ور حوول سوپواه 

البته بوه  ووافوق رسویودن .  پاسداران از همی  جا قاشی می شود

 رژیا  جمهوری اسالمی با  امپریالیستها راه  چنف  اقدازی 



 

.  
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و قه با وعده و وعیودهوایوی پوو  و ''   وافق قطعی  اریا ها'' 

 ودالی که از ای  پا سران جوموهووری اسوالموی بوه مورد  

دواهند داد، روقق دواهد یافت، شادص حبیبی بهبود وضع 

کار و زقدگی کارگران و  وده های مارو  جاموعوه را بوایود 

 مودن قورخ در کاهش قاب  مااسبه میزان بیکاریوهوا، پوایویو  

 ور ، با رفت  سوطوح دسوتوموزدهوا، افوزایوش قودرت دوریود 

زحمتکشان، ارائه ددمات عمومی رایگان به جواموعوه و در 

بهره مندی داقواده های کارگری از یک زقودگوی موتوعوارخ 

اموا !  بر مبونوای اسوتواقوداردهوای جوهواقوی را جسوتوجوو قوموود

، قورار قویوسوت سوفوره ''  وافبی''  قطوریکه معلو  است چنی  

دالی  وده های کارگر و زحمتکش را روقق دهد،  نوهوا موی 

 واقد بنفع  ن سرمایه داری که ارز و پولش در ای  باقوک و 

 ن باقک دارجی معلق شده اقد؛ یا سورموایوه داران بوازاری 

ای باشد که در ای  سالها و براثر  اریوا هوا ادوتوال  وی در 

 !معامالت  ادرا ی و واردا ی اشان ایجاد شده است

از  قجایی که کارگر و زحمتوکوش هویوچ قوبوش و قوفوعوی در 

کشمکش های بر سر مسلله ا می قداشته و قدارقد و ایو  را 

ها می داقند که در قتیجه همی  کشمکش ها و به بهاقه همیو  

 اریا ها، حق و حبوق بسیاری از  قان به شدید ریو  شوکو  

پایمال شده است و هزینه سنگی   دها میلیوارد د ری ایو  

پروژه ها از قتیجه کار و زحمت  قها به  اراج رفوتوه اسوت، 

حق دارقد و مجاز هستند دولوت و سوران حوکووموتوی را بوه 

چالش بکشند و  قها را وادارسازقد با پایان گرفت   اوریوموهوا 

منجمولوه موی  ووان بوا .  پاسخی جدی به مطالبات مرد  بدهند

دواست  امی  حداق  معیشت همگاقی مبارزات اجتماعی را 

هماقطور که شاهد هستیا مودت کوو واهوی از . بها و   کرد

قگذشته که  هدید و دستگیری، حوکوا زقودان "   وافبنامه" ای  

و شالق برای فعالی  کارگری بیشتر شده و  موار بوی رویوه 

علتش ها ایو  .  اعدا  ها افزایش یافته و رو به گستر  است

است که رژیا قا وان از پاسخ به مطالبات  ووده هوای مورد  

بوده، و کوچکتری  اعوتورار را بوا سورکوو  و زقودان و 

عایود "   وافبنامه"  قچه که  ا کنون از ای  . اعدا  جوا  میدهد

ای،  کارگران شده است ای  است که همزمان با  وافق هسوتوه

هموزموان بوا .  حکا شالق برای کارگران چادرملو  ادر شد

ای در لوزان سویا، همزموان بوا بوه  ووافوق  مذاکرات هسته

ی ایوراقوی، دوبوری در بوردوی از  کونونوده  رسیدن  یا مذاکره

 کارگر معدن چادرملو به  ا ها    قچه  5. ها منتشر شد رساقه

 ندوق بی  المللی پول و باقک جهاقی را در سورموایوه هوای 

ایران هموار ر دواهد قمود، که پیامد  ن گستر  دیو وی 

ای  دیو ی سوازیوهوا .  سازیها در سطح وسیعی دواهد بود

زمینه را برای سرمایه های دارجی و به  واراج بوردن موواد 

دا  اولیه و قیروی کار ارزان کارگران بطور مطلوبی برای 

در حوال حواضورعوواقوب .  سرمایه جهاقی فراها دواهد قموود

قولوولویوبورالویوسوا شو  ای  دیو ی سازیها که از طرحوهوای 

قشلت می گیرد، بخش وسیوعوی از طوبوبوه کوارگور در ایوران 

بطورعینی  ن را در زقدگی روزمره دود  جربه کرده اقود و 

لطمات سنگینی که در قٍب   ن را موتواومو  شوده اقود بوا  وموا  

وجود دود احساس قموده و  اوان  ن را با فوبور و فوالکوت و 

 ا جائیکه ها به سطح جهواقوی . بیکاری هر بیشتر پردادته اقد

بر میگردد، در حالی که  جربه  اریخی چند دهه به روشونوی 

دیوو وی سوازیوهوا در   قشان مویودهود کوه اجورای سویواسوت

کشورهای در حال  وسعه عموماً منجر بوه بویوکواری،  شودیود 

 ور از   مود فبر  وده های زحمتکش، مارومیت طببات کوا در

 مووز  و پوورور ، بوهوداشووت و درمووان و سوایوور دودمووات 

عمومی، گستر  فوا   طببا ی، کاهوش ارز  پوول مولوی 

ای  کشورها، واردات بی حسا  و کوتوا ، ورشوکوسوتوگوی و 

ویراقی  ولید ات دادلی، گستر  د ل بازی و راقت دواری 

در پی ای   جار  دیو ی سوازیوهوا اسوت  .مالی شده است

پو  "  که کارگران بخشهایی از  نایع بزرگ ایوران ازجومولوه

 کری  ا فهان، چادر ملو و سنف معدن بافق دسوت بوه یوک 

حرکت جدی بر علیه ایو  طورح دواقوموان سووز دیوو وی 

امروزه ای  دطر برای ک  طبوبوه کوارگوردر .  سازیها زده اقد

ایران جدی  لبی شده و  وجه  قها را به ای  وظیفه مها جولوب 

می قماید که با ا ااد و همبستگوی سوراسوری در قواموت یوک 

طببه برعلیه ایو  سویواسوتوهوای ضودکوارگوری دولوت و قواوا  

 .سرمایه جمهوری اسالمی به پا دیزقد

جمهوری اسالمی بویهه در طول ده دوازده سوال ادویور، بوا 

 وجیه  اریا ها دواست و موطوالوبوه کوارگوران و  ووده هوای 

مرد  را بی پاسخ گذاشته است و گراقی و  ور  و بیکاری و 

فبر هر چه بیشتری را به مورد   واومویو  کورده و بوا حوربوه 

 اریمها ضم  اینکه  وده های مورد  را بوه ریواضوت کشوی 

واداشته، اعترار و مبارزه علیه گراقی و بیکاری و فوبور و 

وضوع .  ور  را ها به شدید  ری  وجوه سورکوو  کورده اسوت

 کار  و  زقدگی  کارگر و  وده  مرد   مارو   جامعه  قه  با 



 

که جلوگیری از احباق حق دواقده شده است به حبا و شوالق 

ی هومویوشوگوی   قچه باید به  ن  وجوه داد، فوا ولوه.ماکو  شدقد

هوای ادویور و قوبو  از  است که بی   ور  و دسوتوموزد در سوال

کونود  های اقتیادی موجود می باشد، به راحتی اثبات می  اریا

. هوا قودارد ی  وور  و دسوتوموزد ربوطوی بوه  واوریوا که فا ولوه

اشوان  ای از حیات سویواسوی داری در ایران در هر دوره سرمایه

. قیروی کار را برای سودهی بیشتر، ارزان قگه داشوتوه اسوت

مبارزه  شتی قاپذیر میان سرمایوه دار و کوارگور " از  قجائیکه 

مسلله دسوتوموزدهوا هومویوشوه بوه عونووان  "مزد را  عیی  می کند

.  ضاد ا لی بی  سورموایوه دار و کوارگور عومو  کورده اسوت

بنابرای ، سطح پائی  دستمزدها و ارزان قوگوه داشوتو  قویوروی 

گرفته  وا  وعوطویولوی و مومونووعویوت  ومواموی   55ی  کار از دهه

 وا گشوودن   وش بوه روی  05ی  های کارگری در دهوه  شک 

یوک .   باد بوه قووت دوود بواقوی اسوت کارگران معترر دا ون

کونونود، یوک روز کوارفورموا را بوه  روز کارگر را دستگیر می

ی ادعای دسوارت از او شوکوایوت  اقدازقد  ا به بهاقه جاقش می

زقونود، یوک روز او را بوه جور   کند، یک روز شوالقوش موی

کنند، یک روز هوا او را ُموخور    شکی  سندیکا بازداشت می

موبوارزه  وعوطویو  .  دواقند و او را به زقدان رواقه می کونونود می

قاپذیر قیروی کار برعلیه سرمایه بخش جداقشدقی رواب  کوار 

چه  واوریوا بواشود، چوه .  و سرمایه در ایران بوده و دواهد بود

های غر  کارگر زقداقی قداشتیا؟ و  مگر قب  از  اریا.  قباشد

یا حق داشت  اعتیا  و  شوکو  کوارگوری وجوود داشوت کوه 

بواز . ها بوازگورداقوده شوود ها ای  حق اکنون با برداشت   اریا ها

شدن درهای اقتیاد ایران به سوی سرمایه گوذاری دوارجوی، 

در درجۀ قخست قیازمند  أمی  امنیت و سود وری ای  سرمایوه 

شدت دفبان در ایران و قارضایتی  وده ها به دقوبوال  ن .  است

بویوش از سوه دهوه سورکوو  بوی وقوفوه، چونوان درجوه ای از 

اعترار را در دود اقباشته که امروز بیورت اعتیابات و 

اعتراضات  وده ای مختلف در سطح وسیعی از جامعه قمایوان 

به همی  دلی  است که هربار با بروز هر رویدادی، از   .است

 بلب اقتخابا ی  ا اسیدپاشی ها، شعله هوای اعوتورار از زیور 

بخیوص اعتراضوات کوارگوری قویوز .  داکستر بیرون می  ید

هر بار قشان داده است که به سورعوت و در کوا  وریو  زموان 

مموکو   وواقسوتوه و موی  وواقود بوا بوه مویودان  مودن بوه شوکو  

اعتراضات و اعتیابات برای مطالبه دواسته های دود رژیا 

 درست به همی  دلی  است  که  به . سرمایه را به چالش بکشد

هر اعترار و اعتیابی، واکنش شدید سویواسوی و قضوایوی  

بورای "  شوالق" قشان داده می شود که حکا قرون وسوطوایوی 

 .بردی کارگران معترر یکی از قموقه های  ن است

با فرا رسیدن روز کوارگورامسوال چونود  شوکو  کوارگوری و 

اموا .  فعالی  کارگری  با  دور قطعنامه به استببال  ن رفتونود

از  قجائیکه در یکسال ادیر در اثر شدت یوافوتو   واوریوموهوا، 

موج بیکاریها و گراقی بویوش از حود دامونوه اعوتویوابوات و 

اعتراضات کارگری و معلموان و پورسوتواران بورای احوبواق 

حبوقشان و بویهه افزایش دستمزدهایشوان بوطوور پویوگویور و 

چشمگیری در  انه اجتمواعوی جواموعوه ایوران در جوریوان 

بوده، وحشت و هراس جدی برای رژیوا و دولوت روحواقوی 

دولت طوبوق روال هومویوشوگوی پواسوخ ایو  .  ایجاد قموده است

حرکتهای اعتراضی را با زقودان و سورکوو  و اعودا  داده 

امسال فضای امنیتی و پلیسی قه  نها بسیار شدید ر از .  است

سالهای قب  بود بلکه وحشت و قگراقی رژیوا از بورگوزاری 

ای  روز  ا جایی بود، که  عدادی از فعالی  کارگری را یکی

دو هفته قب  از اول ماه مه بدون هیچ دلی  دا ی دستگیور  -

قمودقد و هنوز  عداد قاب  مالحواوه ایوی از  قوهوا در زقودان 

اما با و جود اینهمه وحشیگری رژیا و عووامو  .  بسر میبرقد

سرکوبگر ، کارگران دسوت بوه  وجوموعوا وی در موکواقوهوای 

سونودیوکوای شورکوت واحود .  مختلف بمناسبت ایو  روز زدقود

امسال رژیا مراسوا .  دست به  جمع و برگزاری ای  روز زد

دولتی را از طرخ داقه کارگر در  هران برگزار کرد و بوا 

اوباشان و اراذل داقه کوارگوریوهوا و شوورای اسوالموی  در 

حالیکه پالکاردهایی را با شعوارهوایوی فواشویوسوتوی بور عولویوه 

کارگران مهاجر افغاقستاقی در دست داشتند، به شعوار دهوی 

که ایو  .بر علیه ای  بخش از طببه کارگر در ایران پردادتند

را می بایست درشرایوطوی دیود کوه دولوت روحواقوی اهوداخ 

الووبووتووه اعوومووال .  مشووخوویووی را ار  ن  ووعووبوویوویووب مووی کوونوود 

ضدکارگری و دو  ددمتی داقه کوارگوریوهوا بوه موزدوران 

طببه کارگر  بیش از سه دهه است از .  سرمایه  ازگی قدارد

ای  جنایتکاران مزدور که به عناوی  مختلوف از جواسووسوی 

کارگران در مایطهای کاری گرفته  ا مماقعت بعمو   وردن 

از هر قوع حرکت اعتراضی  قهوا  بویوشوتوریو   ودموات را 

ای  مزدوران ای  بار ها با  وفورقوه اقودادوتو  .  متام  شده اقد

در  ف طببه کارگر  ات عناویو  کوارگور افوغواقسوتواقوی و 

 ایراقی می دواهند با دام  زدن به احساسات  شووینیستی و 
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7صفحه   

امروز دام  میلیوقها اقسان زحمتکش را گرفته قد  بردارقد 

و از اقجا  هر  وافبنامه ایی ضد کارگری که هستی طببوات 

. فرودست را به قیستی  بدی  می کند مماقعت به عم   ورقد

در رابطه با فالکتی که بر کار و زیست کارگران و معلمان 

و پرستاران واکسریت جامعه حاکا است مویوتووان ان حولوبوه 

ا لی را یافت که با طرح  ن بتوان اعتراضات پوراکونوده و 

حرکت های اجتماعی جدا از ها را بها متی  کرد وافوراد 

. جامعه اعا از شاغ  و قیمه شاغ  و بیکاررا در بر بگیورد

بیکاری موعوضو  سورموایوه داری اسوت وربوطوی بوه افوراد 

وبا ای  همه امکاقات و بوا  بوودن  وکونوولووژی . بیکارقدارد

بوا طورح .  جامعه قادر است معیشت همگاقی را  امی  کونود 

می بایست به  وبوویوت موبوارزات شعار حق معیشت همگاقی 

اجتماعی پردادت واعتراضات با طورح روشو  در جوهوت 

 . وده ای شدن گا  بردارقد
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قاسیوقالیستی علت بیکاری کارگر ایوراقوی را کوارگور افوغواقوی 

جمهوری اسالمی می دواهد دوود را کوه عوامو  .  قلمداد قمایند

ا لی ای  بردگی و بربریت است، موبورا داقسوتوه و عولوت ایو  

. باراقها و فالکت و سیه روزی را به طببه کوارگور بورگورداقود

در مباب  ای  حرکت ار جاعی و فاشیستی دواقوه کوارگوریوهوا و 

دولت روحاقی ابتدا فعالی  کارگری  ال  قموده اقود بوا عوکوا 

العم  در برابر  ن  وجه طببه کارگر ایران را به ا ااد بویوشوتور 

بی  کارگران ایراقی و افغاقستاقی جلب قموده و کارگران را بوه 

هوموچونویو  حورکوت اعوتوراضوی و .   ا ااد طببا وی فورادوواقودقود

سراسری معلمی  در سراسر کشوور در چونودیو  قووبوت  ووجوه 

همگان را بخود جلب قموده و بوا شوعوار هوموبوسوتوگوی بوا طوبوبوه 

کارگردر ایران جلوه ایی دیگری بوه اول مواه موه امسوال داد، 

قطعا دامنه ای  اعتراضات زمینه را برای  بویوت و بوه مویودان 

اما زمواقوی ایو  .   مدن جنبشهای اجتماعی هموار ر دواهد قمود

حرکتها می  واقد قتیجه دهد و رژیا را به عبب قشویونوی وادارد 

که طببه کارگر ضم  همبستگی هدایت و سازماقدهی  ن را ها 

 .بعهده بگیرد و با متشک  شدن دود بتواقد حرخ اول را بزقد

با استبدای که حکومت سرمایه جمهوری اسالمی بویوش از سوه 

دهه است بر جامعه ایران و بویهه جنبش کارگری حاکا قومووده 

است، کارگران برای متشک  شدن و ایجاد  شوکولوهوای دوود بوا 

اموا بوا .  سرکو ، ادراج، دستگیری و زقدان روبورو بووده اقود

 ما  ای  سرکوبوهوا دسوت بوه اعوتورار و اعوتویوا  و ایوجواد 

بوا طورح موطوالوبوات و    .  شکلهایشان به اشکال مختلف زده اقود

ایجاد  شکلهای مستب ، افزایش حداق  : دواستهای دود از جمله

دستمزدی که  ا یک چهار  زیر د  فبر قرار گرفوتوه )  دستمزد 

، لووغووو قووراردادهووای موووقووت و سووفوویوود امضووا ، حووبوووق ( اسووت 

بازقشستگی، لغو کار برای کودکان،  زادی فوعوالویو  کوارگوری 

زقداقی و  مامی زقداقیان سیاسی و مبارزه برعلویوه دیوو وی 

سازیها که امروز بویوش از هور زموان دیوگور جوز  موطوالوبوات 

. ماوری طببه کارگر ایوران اسوت بوه موبوارزه بوردواسوتوه اقود

کارگران  نها با همبستگی طببا یشان می  واقند دولت را وادار 

به عبب قشینی قموده و ثابت قمایند، استفاده از حربه  واوریوا یوا 

لغو  ن  غییری در شرای  کار و زقدگی کارگران  وسایر اقشار 

کارگران و متادی   قوهوا .   زحمتکش جامعه ایجاد قخواهد قنمود

با ا ااد و همبستگی و هر چه بیوشوتور موتوشوکو  شودن دوواهونود 

 ووواقسووت در مووبووابوو  سوویوواسووتووهووای رژیووا سوورمووایووه و اربووابووان 

 امپریالیستیشان بایستند ، برای از بی  بردن فبر و  فالکتی  که 



 

دولتها درجریان است، در رابطه با میزان پیشروی ها، 

ادتالخ طببا ی  .  قواقص و کمبودها و سختی ها باث گردید

عایا  ر و عریاقترشده، فبر، بیکاری و بی داقماقی بی داد 

مبارزه برای  امی  معیشت همگاقی، ضروری است، . میکند

 اوضاع 

دولتها درجریان است، در رابطه با میزان پیشروی ها، 

ادتالخ طببا ی .  قواقص و کمبودها و سختی ها باث گردید

عایا  ر و عریاقترشده، فبر، بیکاری و بی داقماقی بی داد  

مبارزه برای  امی  معیشت همگاقی، ضروری است، . میکند

باراقی و وضعیت فالکت بار اقتیادی عاید اوضاع  

اکسریت شهروقدان شده و راهی جز مبارزه برای کارگران 

در مورد اوضاع سیاسی در . و زحمتکشان باقی قماقده است

ایران و افغاقستان، قبش مذهب و قاسیوقالیسا ، وضعیت 

.  منطبه، قبش امپریالیسا و دولتهای موجود اشاره شد

سازماقدهی اجتماعی کارگران میتواقد به شک  سراسری و 

در همراهی با متادی  دود ،  لترقا یو دیگری در مباب  

سیستا حاکا که در عم  قشان داده است که طبیعت ا  

استوار بر فردیت و مالکیت دیو ی، کسب سود و 

متشک  شدن . ارز  اضافه از درید ارزان قیروی کاراست

و متاد شدن کارگران و طببه کارگر  زمه  غییر شرای  

جلسه با شرکت فعال حاضری  . غیر قاب   ام  کنوقی است

در باث،  زادقه سوا ت و مباحث در جمع طرح گردید و 

مباحث ارزقده ای در مورد قبش کارگران سوسیالیست و 

پیوقد بیشتر جمعها و  شکلهای کارگری برای فعالیتهای 

عملی بیشتر، پیشتیباقی فعال از اعتیابات و اعتراضات، 

کارگران، معلمان و دیگر قیروهای اجتماعی مترقی، و 

 اکید فراوان بر سازماقدهی در مالهای کار و زیست 

با  وجه به راهپیمائی فاشیستی . زحمتکشان  ورت گرفت

جمهوری اسالمی در روز کارگر، ضروری است که یاری 

رساقده  ا کارگران و زحمتکشان افغاقستاقی و دیگر 

شهروقدان متشک  شده و سازماقدهی شوقد سندیکاها و 

کمیته های کارگری  ز  است که فعا قه علیه طرحهای 

در مراسا چند .  فاشیستی جمهوری اسالمی مبارزه کنند

شعر کارگری و موزیک اجرای گردید و برقامه با سرود 

                     2015می  2.  اقترقاسیوقال به پایان رسید  

               

    

 

 

ماه مه گرامیداشت روز جهاقی کارگر همراه با  2روز شنبه 

سخنراقی، باث  زاد، شعر و موزیک از طرخ سازمان 

سوسیالیستهای کارگری افغاقستان و کاقون سوسیالیستهای 

.                                         کارگران ایران برگزار شد  

مراسا با  بریک روز جهاقی کارگر و دو   مد و سپا با 

دو   از رفبا سخنراقی . سرود اقترقاسیوقال  غاز به کار کرد

کردقد، سخنراقیها با ماکو  کردن فاشیسا دولتی جمهوری 

اسالمی و سازماقدهی  فرقه، بی  طببه کارگر در گردهمائی 

باسها حول و حو  . دولتی روز کارگر، شروع گردید

همبستگی و ا ااد که ماتوای ا لی روز جهاقی کارگر 

است و منافع مشترک طببه کارگر در سطح جهاقی، همچنان 

که دولتها و طببه سرمایه دار در پایه و حفظ منافع متاد و 

یکپارچه عم  و سازماقدهی میکنند، که قتیجه  ن حاکا بودن 

دمکراسی و دیکتا وری بورژوازی است  زمه ا  ای  

است که طببه کارگر ها در همه سطوح بطور متاد و 

 غییر و  او ت در اوضاع جنبش . سازمان یافته عم  کند 

کارگری جهاقی و اعتراضات میلیوقی مرد  و زحمتکشان 

 در مباب  طرح و برقامه های اقتیادی، سیاسی و اجتماعی 

 

گزارش کوتاهی از 

مراسم مشترک روز 

جهانی کارگر، سازمان 

سوسیالیستهای کارگری 

افغانستان و کانون 

 سوسیالیستهای کارگری 
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با سالمهای گر  و درودهای فراوان به همه رفبای حاضر در 

ایو  .  جلسه و با  بریک روز جهاقی کارگر به هموه کوارگوران

موفبیتی برای کاقون سوسیالیست هوای کوارگوری و سوازموان 

سوسیالیستهای کارگری افغاقستان دواهد بود که بمناسبت ای  

رسویودن بوه یوک .  روز مها برقامه مشترکی را  دارک ببیونونود

افغاقستان و ایران  زاد به دور از  بعیض، سوتوا و اسوتوسوموار، 

فبر، گرسنگی و بی داقماقی مستلز  مبارزه متشک  و موتواود 

است،  نها طببه کارگر و  وده های زحمتکش متشک  و متاود 

میتواقند در مبابو  زور و سورکوو  ایسوتوادگوی کونونود، و بوه 

اهوداخ موا از قواور .  دواسته ها و مطالبات دود دست یاببونود

مبارزه طببا ی در پیوقد با جنبش کارگری ایران و افغاقسوتوان 

مشترک است، در مباب  سیاستهای امپریالیستوی و قویوروهوای 

قاسیوقالیستی، قومی و مذهبوی کوه موبونوای حورکوتوشوان یواری 

رساقدن به دولتهای در قدرت و سیستا گندیده سورموایوه داری 

برعلیه قواوا  سورموایوه داری موبوارزه .  است، قویا باید ایستاد

کوورده و بوورعوولوویووه  وومووا  جووریوواقووا ووی کووه بووه قووا  کووارگووران و 

زحمتکشان و اما منافعی جدا از منافع طببوه کوارگور دارقود و 

اهداخ دسته و گروههای دیگری را قمایندگی موی کونونود بوایود 

سوسیالیسا برای ما قه یک مذهوب .   مرزبندی وافشاگری کرد

و یا  رفا یک ایده بولوکوه یوک درک واقوعوی از مونواسوبوات، 

 مالکیت اجتماعی و برابری است، که  بر طبق ای   مناسبات 

بردوردار شده و شهروقدان حق دارقد از ما  قعمات زقدگی

قیز به اقدازه  واقشان درایجاد قیازهای جامعه سها داشته 

سوسیالیسا یعنی، داشت  مسک ، بهداشت،  موز ، . باشند

بهره مند شدن از امرار معا ، بردورداری از مردیی، 

.  بیمه و  امی  اجتماعی برای  مامی شهروقدان بطور مساوی

اموال و منابع، ابزار  ولید، علا، داقش و پهوهش باید در 

همه در امور جامعه،  دوی  . مالکیت همگان قرار بگیرد

قاقون و  یمیا گیری واجرای  ن سهیا دواهند بود وجامعه 

موظف است یک  زقدگی ام ، و مرفه را برای  حاد مرد  

هرکا به اقداره قیاز  و هر کا به اقداره .  امی  قماید

.   واقش در یک جامعه اقساقی بردوردار و سهیا هست  

روز اول مه روز ا ااد و همبستگی کارگران است، روز 

جهاقی کارگران در مباب  استسمار، ستا،  بعیض ملی، 

دولت فاشیستی . قاسیوقالیستی، مذهبی و داک و میه  است

جمهوری اسالمی سرمایه، در راه پیمائی دولتی داقه کارگر، 

در روز کارگر با شعارهای فاشیستی و ار جاعی علیه 

کارگران افغاقی و مهاجری  ظاهر شد، و به  یور   با 

 فرقه و دشمنی، رقابت و جنف در میان کارگران میتواقد به 

ادامه چپاول کارگران و زحمتکشان و  یاحب بیشتر اموال 

عمومی بپردازد، سود قجومی سرمایه و کارفرمایان را  

طببه کارگردرایران اجازه قمیدهد که فاشیستهای .  ضمی  کند

اسالمی به طرحهای شو  ضد کارگری و ضد اقساقی دود 

.                                                               دست یابند  

قگاهی سریع به اوضاع اقتیادی و سیاسی جهان، به وضوح 

  .  قا کار یی سیستا حاکا را قشان میدهد                         

سرمایه داری جهاقی برای ح  باراقهای اقتیادی و سیاسی  

دود بیکاری، فبر و فالکت به طببات فرودست اعمال کرده، 

و برای دستیابی به منابع و ذدائر بیشتر و  بسیا دوباره جهان 

.  به جنگهای داقمان سوز در منطبه داورمیاقه دام  زده است

و از طرخ دیگر ایجاد و  بویت قیروهای ار جاعی و  

متوحش پان اسالمیست برای مبابله با هر حرکت اقبالبی و 

.                                 جنبشهای  وده ای را هدایت میکند  

 دری  باران جهاقی سرمایه داری و قلولیبرالیسا بار دیگر  

به جهاقیان قشان داد که قاا  سرمایه داری  لترقا یویی برای 

یک زقدگی اقساقی قیست و جز قا امنی اقتیادی و سیاسی 

ای  سیستا جوابگوی امنیت . چیز دیگری بهمراه قدارد

ای   سیستا . اقتیادی و اجتماعی و سیاسی شهروقدان قیست
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سخنرانی بمناسبت 

  2015اول ماه مه 
بهزاد  -سخنران

 بارخدایی



 

بر کسب سود و ارز  اضافه بنا شده و باران اقتیادی  

باران سرمایه داری ازسال . جز  ینفک ای  قاا  است

هنوز ادامه دارد و اثرات مخر   ن در سطح جهان  2008

بیکاری وسیع همراه بوده و روقد ای   با  ور  و گراقی و 

باراقها قشان از  ن دارد که ادامه داشته و قاب  ح  قخواهد 

وامهای هنگفت دولتی و دیو ی، ورشکستگی . بود

عایا مالی و فروپاشی قاا  پولی، ورشکست شدن 

موسسات و بنگاه های  نعتی و  ولیدی از قتایج ای  باران 

سرمایه داری بوده که گریباقگیر اکسریت شهروقدان جهان 

شده و  قها را بسوی  ریاضت اقتیادی از سوی دولتها 

و ماقند همیشه بار ای  باران را  باید . سوق داده است

دولتها . کارگران و  ود  عایا زحمتکشان بر دو  بکشند

ریاضت اقتیادی بیشتری را در دستور گذاشته و با استفاده 

از اموال عمومی به یاری باقکها و موسسات مالی 

کشورهای . ورشکسته دولتی و غیر دولتی پردادته اقد

بیشماری در ورطه ورشکستگی قرار گرفته اقد که قتیجه 

 ن، وامهایی همراه با بهره های سنگی  و بدهی های کالن 

می باشد، ای  معضالت قاشی از سیاستهای قلو لیبرالیسا 

است و ریاضت اقتیادی که دیکته شده از ارگاقهای بی  

المللی سرمایه داران است، بعنوان مبابله با باران  امی  

  .میشود                                                                

سیاست سرمایه مالی در دهه گذشته با پیشی گرفت  از بخش 

سرمایه  نعتی، برای بخشی از سرمایه داران حام  

در مباب  . سودهای قجومی در مدت زمان کو اهی بوده است

بدهیهای سر سا   ور با بهره های سنگی  برای  وده های 

مرد  به بار  ورده، که  قها را به سوی بی داقماقی، فبر و 

.                بیکاری بیشتر، و ورشکستگی سوق داده است  

در عد  حضور طببه کارگر متشک  و فبدان یک  لترقا یو 

اقتیادی و سیاسی بالفع  ای  قاا  گندیده سرمایه داری 

اما از قار ایدئولوژیکی و .  واقسته در قدرت بماقد

.  سیاستهای اقتیادی و اجتماعی کامال در ب  بست است

دولتهای سرمایه داری و  احبان سرمایه راه برون رفت 

دود را از بی ثبا ی و ادامه سیاستهای ضد بشری را به 

استسمار بیشتر کارگران و  نزل سطح معیشت و دستمزدها 

با دام  زدن به .  و حذخ ددمات رفاهی  قها گره زده اقد

طرح دیو ی سازیها و استفاده از قیروی کار ارزان 

   کارگران و  بویت دستگاه پلیسی و سرکو  در  پی  متفرق 

 رکردن هر چه بیشتر کارگران و از میان بردن سازماقها و  

.         شکلهای کارگری و  مامی امکاقات اجتماعی هستند  

اجرای چنی  سیاستهایی در سطح جهاقی به اشکال مختلف با 

 بویت قیروهای ار جاعی مذهبی، قاسیوقالیستی، فاشیستی و 

سرمایه داری در پیشبرد . قهاد پرستاقه بروز قموده است

اهداخ دود، جریاقات ار جاعی مذکور را حمایت و  بویت 

سرمایه داری جهاقی بطور سیستما یک به . می قماید

سازماقدهی هر چه بیشتر جریاقات فوق ار جاعی برای مبابله 

با هر اعترار مردمی و ایجاد فضای رعب و وحشت 

پردادته و می دواهد با استفاده از  قها سیاستهای 

استسمارگراقه دود را به قاوه احس  به اجرا  بگذارقد و 

.         مناطق هر چه بیشتری را به زیر قفوذ دود در  ورقد  

در ای  راستا امپریالیستها با استفاده از قهادها و سازماقهای 

بی  المللی دست سادته دود  ال  قموده سیاستهای اقتیادی 

دود را پیش برده و به اعمال  روریستی برای از میان بردن 

برای پیشبرد اهداخ استسمارگراقه . مخالفی  دود دست بزقند

دود بیشتری  مخارج قاامی را  بب  قموده و با حمایت از 

دولتهای مر جع و قیروهای ار جاعی میکوشند که منافع 

. اقتیادی و سیاسی دود را در ای  راستا  ضمی  کنند

ماحی  رقابتهای سرمایه داران و دول امپریالیستی برای 

کسب منافع اقتیادی هر چه بیشتر جز جنف و داقه درابی 

برای میلیوقها قفر از  وده های مرد  چیز دیگری بهمراه 

.              .                                             قداشته است 

در مباب  شرای  موجود شاهد موج عایمی از اعتراضات و  

در چند . اعتیابات عمومی در اکسر کشورهای دقیا هستیا

سال گذشته در مباب  سیاستهای سرکو  گراقه و بیابوقی 

برای اکسریت شهروقدان، در مباب  موج عایا بیکاری و 

ریاضتهای اقتیادی، حذخ ددمات اجتماعی، قاامنیتی 

اقتیادی و اجتماعی موج اعتراضا ت وسیعتر و سازماقیافته 

 ری شک  گرفته و شاهد  غییر و  عویض دولتها بوده و 

هستیا، ای  کشمکشها بی ثبا ی بخشی از دولتها را بهمراه 

.                  .                                        داشته و دارد

اعتراضات  وده ای مرد  از پائی ، حاکمان در قدرت را به 

چالش کشیده، و به دوبی میتوان دید که مرد  وعده های پو  

را به راحتی قپذیرفته و به اشکال مختلف اعترار میکنند،  

بطور مشخص اعتراضات کارگران و زحمتکشان  یوقان     

باعث شد که احزا  مختلف چپ، سکت سازماقی و گروهی    
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را کنار بگذارقد و با مبارزات  وده ایی همراه شوقد و قتویوجوتوا    

ایو   وغویویور .  حز  چپگرا و جایگزی  دولت دست راستی شود

دولت برای دیگر دولتهای اروپایی بد ی  مختولوفوی دووشوایونود 

قبوده زیرا قشاقگر راه حلهای دیوگوری از دولوتوهوا و احوزا  

دولت  لمان با پافشاری، بدهی هوای .  سنتی در قدرت می باشد

مورد  .  کالن دود سادته را علیه  یمیا مرد  علا کرده اسوت

اسپاقیا قیز متاد و متشک  به مبابله با سیاستهای بیکار سوازی 

و حذخ حداق  رفاه اجتماعی موجود به میدان  مده و  لترقا یوو 

در سور وا .  دیگری را در مباب  دولت حاکا به میدان کشیده اقد

سر اروپا  روزی قیست کوه دوبور اعوتویوا  و اعوتورار و 

مخالفت با سیاستوهوای احوزا  و دولوتوهوای درقودرت، شونویوده 

 .    قشود

در کشورهای عربی اعتراضات و جنوبوشوهوای  ووده ایوی کوه  

براه افتاد با دام  زدن به جنف افروزیهای گسترده در منطبوه 

داورمیاقه و پروراقدن جریاقات ار جاعی اسالمی و قومی از 

جمله داعش قه  نها ای  حرکتها را در قطفه دفه قمودقد بولوکوه 

امپریالیستها با سیاسوتوهوای ضود اقسواقوی دوود بوه قسو  کشوی 

می  وان جنف در سوریه و یومو  و .  وسیعی قیز دام  زده اقد

کشتار  دها هزار مرد  بیگناه که از قتایج سیاستهای کوسویوف 

دولتهای ار جاعی حاکا و یکه  ازی سرمایه جهاقی در منطبه 

  .می باشد را قا  برد

سیاستهای جنف طلباقه در منطبوه بوه قوموایونودگوی  موریوکوا و  

اسرائی  در همراهی بوا دولوتوهوای ریوز و درشوت ار وجواعوی 

سرمایه که با کمک مذهب و قاسیوقالویوسوت زقودگوی را بورای 

شهروقدان غیر قاب   ام  کرده، با بجا گذاشت  هزاران کشتوه 

و  واره قمودن هزاران قفر بی هدخ به امید یک زقدگی امو ،  

دستخو   بهای مدیتراقه کرده است و سالهاست که موا شواهود 

. دبرغرق شدن قایبهایی که حواوی پونواهونودگوان اسوت هسوتویوا

جاقیان سرمایه برای حفظ منافع دود میلیوقها شهوروقود را در 

منطبه داورمیاقه و دیگر کشورهای جنف زده را بوا قواامونوی 

مهاجری  یا در میان راه جان دوود را .  مطلق مواجه قموده اقد

از دست می دهند و یا اگر به موبویود بورسونود بوا سویواسوتوهوای 

 .قهادپرستاقه دولتهای ار جاعی  سرمایه داری  روبرو هستند

اقها مجبورقد  قیروی کار ارزان دود را بفرو  برساقند،  یا  

به شنیع  ری  شیوه مورد  وبوعویوض قوهادی و سورکوو  قورار 

میلیوقوهوا قوفور از یوک .  گیرقد و بعضاً  هدید به ادراج میشوقد

کساقی کوه دوود  وولویود کونونودگوان .  زقدگی قا ام  بردوردارقد

  مامی قعمات جامعه هستند، حتی از  یک  دستمزد  بخور  و 

  . قمیر ها مارومند

در مباب  ای  همه بی حبوقی و فشار و سختی مرد  سکوت 

ادتیار قکرده و در مباب  دولتهای هار سرمایه داری و 

سیاستهای ار جاعی شان به اشکال مختلف به اعترار و 

مبارزه پردادته اقد دستاوردهای با ارزشی ها در ای  رابطه 

مبارزات مردان و زقان کوباقی در مباب  . بدست  مده است

یکی از وحشی  ری  دسته های اسالمی دست سادته 

امپریالیسا  ات قا  داعش یکی از پیروزیهای بارز دوره 

مبارزا ی که با ا ااد و همبستگی مرد  و ایجاد . ادیر است

شوراهای مردمی و عملی کردن دمکراسی مستبیا و جمعی، 

سازماقها و احزا  موجود در ما  را با دود همراه قمودقد 

ومتاداقه به مبارزه با قیروهای داعش پردادتند که منجر به 

بعالوه درمباب  وحشیگری اسالمی و . پیروزی کوباقی شد

قواقی  سرکوبگراقه مذهبی علیه زقان، موفق به  یویب 

قواقی  و حبوق برابر برای زقان و بردورداری از حبوق 

برابر اقتیادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و  دوی   ن 

ای  قواقی  مترقی در منطبه  نها مختص به کوباقی . شدقد

قبوده بلکه به عنوان قواقینی به  زادگی و برابری زقاقی که 

در زیر  بعیض و ستا دولتها و قیروهای اسالمی هستند 

کارگران از قار متشک  . کمک قموده و قاب  اجرا می باشد

شدن و دارا بودن  شکالت دود در سطح جهاقی در شرای  

متفاو ی قرار دارقد ، در بردی از کشورها سازماقها و 

 شکلهای کارگری و ا اادیه ها و سندیکاهای کارگری 

کماکان امکان مبارزه متشک  در مباب  حمالت دولتها و 

سرمایه داران را دارقد، اما متاسفاقه کا  اثیراقد و بخشا از 

اعضا  و پایه های ا اادیه دور شده اقد و کارگران قبش و 

افراد در راس ای   شکلها بیشتر . ددالتگری مستبیمی قدارقد

در پی  قند که سیاست طببات حاکا را در ا اادیه ها و 

اما .  شکلهای کارگری پیش ببرقد  ا سیاستهای کارگری را

در بخشی از جهان کارگران و زحمتکشان حتی از حق 

در برگزاری اول ماه مه . متشک  شدن ها مارو  هستند

روز جهاقی کارگر در بعضی از کشورها کارگران حق 

روز را قدارقد در  ورت برگزاری  برگزاری علنی ای  

ای  روز با حمالت پلیا و قیروهای قاامی و سرکوبگر 

و حتی  عداد بیشماری از فعالی  کارگری را . روبرو میشوقد

روزها قب  از اول مه دستگیر کرده  ا ماقع برگزاری اول 

کارگران و . مه غیر دولتی و مستب  کارگران بشوقد

کارگران و زحمتکشان در  ایران  و  افغاقستان  قیز  ماقند   
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دیگر ها طببه های دود با رژیمهای سرمایه داری که با 

ابزار مذهب شرای  غیر قاب   املی را برای اکسریت 

شهروقدان ای  جوامع ایجاد کرده اقد، در ادامه سیاستهای ضد 

بشری دود به فبر، بیکاری، بی داقماقی، اعتیاد، و فاشا  

البته روقد ای  سیاستها که اینهمه فبر و فالکت . دام  زده اقد

و ادتناق برای میلیوقها  وده مرد  کارگر و زحمتکش  فریده 

است در ا   فرقی با سیاستهای دیگر کشورهای سرمایه 

همان قواقی  و درافا ی که در . داری در سطح جهاقی قدارد

ای  کشورها برگزار میشود، در سطح جهاقی ها به شیوه 

های مختلف به اجرا  در می  ید و در  مامی کشورها در 

.                                دستور دول بزرگ و کوچک است  

کووارگووران در ایووران قووه  وونووهووا از حووق  شووکوو  و اعووتوویووا  

مارومند، بلکه با یک قاقون کار اسالمی کامال ضد کارگوری 

در شرایطی که فبر برای اکسریت جامعه بویوداد .  روبرو هستند

میکند، حبوقهای قازل را با کمک  شکولوهوای کوارگوری دسوت 

سادته دولت و در همراهی بوا کوارفورموایوان را بوه  یوویوب 

بیکاری میلیوقی بدون هیج  وامویو  اجوتومواعوی و یوا .  میرساقند

دیو ی سوازیوهوا، بسوتو  .  بیمه بیکاری رو به افزایش است

مراکز  ولیدی، ادراج کارگران، قبود امنیوت شوغولوی و قوبوود 

ایمنی کار،  بعیض جنسی، شورایو  سوخوت و بوی حوبووقوی و 

حبوقهای قازل برای زقان کارگر، بی حبوقی بازقشستوگوان و 

سالمندان،  بعیض ملی و قهادی دولتی و کارفرمایان قسبت به 

کارگران مهاجر بویهه کارگران افغاقستاقی،  بدی  کردن  قوهوا 

به قیروی کار ارزان و بی حبوق، افزایش هر چه بیشتور کوار 

کودکان بخشی از سیاستهای دولت سرمایه داری اسوالموی در 

ایووران اسووت کووه سوورمووایووه داران از کووار ایوو  کووارگووران و 

 . زحمتکشان سودهای کالن و ارز  اضافه کسب می کنند

کارگران ایران، کارگران افوغواقسوتواقوی را بوخوشوی از طوبوبوه 

کارگر در ایران داقسته و حمله به مهاجری  افوغواقسوتواقوی، را 

  .جدا از حمله به طببه کارگردر ایران قمی داقند

جمهوری اسالمی سرمایه با ایجاد اقواع قیروهوای قواواموی و 

پلیسی با هر اعترار و مبارزه ایی از جاقب کارگران مبابلوه 

کارگران و زحمتکوشوان در .  قموده و  ن را سرکو  می قماید

بیش از سه دهه از حیات قنگی  ای  رژیا عبب قشینی قنومووده 

و از هر امکاقی برای طرح دوواسوتوه هوا و موطوالوبوات دوود 

مبارزه قموده اقد و بدرجه ایی مووفوق شوده اقود سونودیوکواهوا و 

کمیته های مختلف کارگری مستب  را هور چونود قوه بوه شوکو  

اعتراضات و  اعتیابات  بیشماری  را .  وسیع اما ایجاد کنند

سازمان داده  و گاهی رژیا و کارفرمایان را به عبب راقده و 

 پیروز شده اقد و گاهی شکست دورده و با حمالت قیروهای 

هوا اکونوون زقوداقوهوای . مسلح رژیا دستگیر و زقداقی شده اقد

رژیا مملو از زقداقیان سویواسوی و کوارگوران زقوداقوی اسوت،  

احکا  و جریمه های سنگی  بورای کوارگوران  وادر شوده و 

وقویواوواقوه حوکووا شووالق زدن کوارگووران و ادوراج کوارگووران 

عووالوه بوور .  مووعووتوورر  وووسوو  کووارفوورمووایووان  ووادر موویووشووود

اعتراضات و اعوتویوابوات وسویوع کوارگوری در دوره هوای 

گذشته اعتراضات و  ااهرا های پرسوتواران و موعولومویو  در 

سراسر شهرهای ایران ا ااد بیو  کوارگوران و ایو  قشور از 

زحمتکشان را در مبابله با دشم  طببوا وی مواوکوا  ور قومووده 

رژیا از برگزاری مراسوا در ایو  روز هومویوشوه در .   است

هراس است و وحشیاقه اقدا  به دستگیری و زقوداقوی قوموودن 

فعالی  جنبش کارگری روزها قب  از روز جوهواقوی کوارگور، 

  .  قموده است

طببه کارگر به دوبی میداقد که هیچکدا  از جناحهای رژیا 

متادی  . با هر گرایش و رقگی منافع مشترکی با  قها قدارقد

واقعی طببه کارگر ایران و افغاقستان، کارگران و  شکلها و 

قهادها ی کارگری در دیگر قباط جهان هستند که منافعشان 

.مشترک و ها سو است                                                

طببه کارگر قیاز به سازمان یابی مستب  و طوبوبوا وی هور چوه 

بیشتر دارد  ا بتواقد همراه با دیگر متادی  دود ماقند جونوبوش 

زقان و دیگور جونوبوشوهوای اجوتومواعوی و قویوروهوای موتورقوی، 

معلمی ، پرستاران و دیگر زحمتوکوشوان در موبوابو  سورموایوه 

قوی  ر و یکپارچه  ر شده  ودر مباب  دشنا طببا ی دوود بوه 

 شک  یابی هر چه بیشتر طببه کوارگور در .  مبارزه بر دیزقد

گرو سازماقدهی در مالهای کار و  زیست کارگران است  وا 

بتواقد مستب  در  انه سیاسی جامعه همرا ه با متادینش قود 

  .علا کرده و دست به  غییر پایه ای و بنیادی بزقد

یک مبارزه فوری و عاج  کارگران در ایران مبارزه علیه 

راسیسا و فاشیسا در  فوخ کارگران، در مالهای کار، 

مالهای مسکوقی و قیز مبابله در سطح جامعه با قهادپرستی 

.                                                            دولتی است  

اول ماه مه و مطالبات کارگران از طریق دهها اطالعیه و 

 ز  است طببه . بیاقیه مشترک به روشنی اعال  شده است

کارگر با جمعبندی از اول ماه مه سالهای گذشته و  جار  

اقدودته دود در ای  زمینه دود را از امروز  ماده 

به . سازماقدهی هرچه بهتر برای اول ماه مه سال   ی قماید

امید متاد شدن هر چه بیشتر  فوخ کارگران و زحمتکشان 

 و برگزاری اول ماه مه پرباری برای سال  ینده                

سخنران بهزادبارخدایی                                

2015می  2.             
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در سالهای ادیر دریای مدیتراقه قتلگاه اقساقهای شده است 

در . که برای فرار از جنف  و فالکت دل به دریا زده اقد

هفته های ادیر  دها قفراز مهاجری  در دریا غرق شدقد، 

اکسر  قان ازجنف درلیبی و سوریه و افریبا فرار کرده و 

 25در طی . دود را قاچارا به  بهای مدیتراقه سپرده اقد

سال گذشته دهها هزار قفر از فراریان و پناهجویان  نها در 

با قگاهی به . دریای مدیتراقه جان دود را از دست داده اقد

کشورهای عربی و شمال افریبا  ا سوریه، عراق، افغاقستان 

و ایران  ئینه  ما  قمای عل  مهاجرت و فرار، غبار قگرفته 

قرباقیان که از مردان و زقان جوان و . جلو رویمان است

کودکان  شکی  شده اقد از مبدا بخاطر جنف و عد  امنیت 

جاقی و عد  بردورداری ازحداق  حق زیست  از کوه و دره 

دود را به ساح  می رساقند و  قچه را دارقد هزینه می کنند 

ودطر ریسک را بجان می درقد  ا قایق قجات  قها را به 

.قبطه ای برساقد                                                      

مبدأ جایی است که جنف و فالکت جان و هستی اقساقها را 

منافع سرمایه داری . در معرر قابودی قرار داده است

ایجا  می کند که با راه اقدادت  اقواع فرقه های مسلح 

مذهبی و قومی وسرکو  اعتراضات اجتماعی، دولت و 

در بیش ازسه دهه بموازات . قدرت حافظ قاا  سرپا بماقد

سیاست های جهاقی سازی سرمایه داری در کشورهای 

منطبه داورمیاقه، اقواع ار جاع مذهبی به شک  مسل  

استبداد سرمایه  بدی  شده و در مباب  اعتراضات اجتماعی 

در دهه های گذشته . به ابزار ا لی سرکو  مبدل شده اقد

ایران، عراق و افغاقستان و در چند سال ادیر میر، 

 وقا، لیبی و سوریه، باران سیاسی واقتیادی سرمایه    

داری اگر چه کا و بیش با موج اعتراضات اجتماعی همراه 

شد ولی ای  جنبش ها بد ی  مختلف قتواقست جوابگوی 

دولت   .  غییرشرای  عینی زقدگی اکسریت جامعه واقع شود  

 

های ار جاعی در منطبه با استفواده از  وجوهویوزات قواواموی و 

حمایت دولت های سرمایوه داری اروپوا و اموریوکوا، چویو  و 

روسیه درمبابله با اعتراضات اجتماعی و شک  دادن به اقواع 

گرایشات مافوق ار جاعی و مذهبی حداق  امنیت اجتماعی از 

 .مرد  را سلب کردقد

جهان در سه دهه گذشته شاهد کا قایر ری  موج مهاجرت 

قاا  سرمایه داری در ای  سالها شاهد یکی از . بوده است

حاد ری  باراقهای اقتیادی دود بوده است که با دود جنف 

و کشتار و بی حبوقی و عد  امنیت و عروج اقواع ار جاع 

مذهبی و فاشیستی را بدقبال داشته است و سی  مهاجرت دود 

بعد ازپایان جنف سرد و فرو . حا   چنی  شرایطی است

پاشی دیوار برلی  دولت های اروپا با ایجاد اروپای واحد و 

بدون مرز در درون دود به گستر  سرمایه داری پردادت 

قیاز اروپا . و بموازات  ن دیوار  هنی بدور ای  ا اادیه کشید

به قیروی کار ارزان دردوران روقق و بازسازی بعد از 

جنف دو  جهاقی و  ات عنوان دولت های رفاه میوبا ی را 

.  درباره حبوق پناهنده گی و مهاجرت با دود به همراه  ورد 

در چند دهه ادیر در کنار عملیا ی کردن قواقی  اقتیادی 

قلولیبرالی، که حمله به رفاه اجتماعی و زدن هر چه بیشتر 

ددمات اجتماعی امسال  موز  و بهداشت در اروپا شدت 

گرفت همان حد اق  میوبات مربوط به امور پناهنده گی و 

حمله به قواقی  مهاجرت . مهاجرت قیز زیر  پا گذاشته شد

حمله به حق معیشت شهروقدان اروپایی و ارزان  ر کردن 

غیر "علت مهاجرت . هر چه بیشتر قیروی کار بوده است

و دطرقاک به اروپا از طریق بازار پر روقق " قاقوقی

واسطه ها و بدون  امی  جاقی و حم  با کشتی هایی که بیش 

از حد ظرفیت اقساقها راحم  می کنند، در وحله اول متوجه 

استفاده سرمایه داری از . دولت های سرمایه داری اروپاست

منابع طبیعی و قیروی کار ارزان با  کیه بر ار جاعی  ری  و 

هار ری  دولت ها ی مذهبی و قاامی در منطبه داورمیاقه و 

شمال افریبا و قرباقی کردن مهاجری  برای  عرر هر چه 

بیشتر به قرخ قیروی کار در اروپا بیشتری  سود وری را 

دفاع از حبوق پناهنده گی و . برای بورژوازی در پی دارد

مهاجرت، مبابله با سیاست های راسیستی اروپا و دفاع از 

 امی  معا  برای شهروقدان ،جدا از رقف پوست و جدا از 

اینکه کجا بدقیا  مده و جدا از فاوت هایی که در طبیعت 

اقساقها موجود است را، می بایست در جنبش اجتماعی ضد 

 سرمایه داری  بویت کرد                                             
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 مهاجرین غرق شده در دریا

!قربانی سیاست های دولت های اروپایی هستند  

 



 

  

در بازار جهاقی، به موقعیت امریکا در باران جوهواقوی یوک 

مبدار بهبود بخشید و با موقعیت حا   از  ن بوالفوا ولوه بوه 

با وجود کواهوش .  ههموقی سیاسی ا  در جهان  رمیا بخشید

قیمت قفت در بازار جهاقی  غییر چنداقی دربواوران چویو  و 

حوا و  قشود و (  به جز اقگلیا و  وا حودودی  لوموان) اروپا 

بواوران .  وضعیت به مرا ب بد وری قورار گورفوتروسیه در 

کنوقی که در  اریخ سرمایه داری بی سوابوبوه بووده اسوت از 

. سیک  باراقهای دوره یی گذشته و باراقی سادتواری اسوت

سرمایه داری از  ومواموی ظورفویوت هوایوش اسوتوفواده کورده و 

بیکاری در  ن قیز سادتاری شده است و  نها در اروپا رسما 

. در د ازافراد  ماده به کار را  شوکویو  موی دهود  21حدود 

باران بدهی ها که از پنج سال گذشته حوزه واحد پولی ایرو 

را در برگرفته بود در باران سیاسی یوقان به اقتخابات زود 

سه قهاد  ندوق بی  المللی پول ) رس و سبوط دولت  رویکا 

در  وبوابو  .  اقوجوامویود(  ، باقک مرکزی اروپا و ا اادیه اروپوا

گرایشات سیاسی و  وازن قوا یوقان به چپ و علیه ریواضوت 

اما پروسۀ  باب  با ریاضت اقوتویوادی در . اقتیادی چردید

یوقان با وجود دولت چپ گرا هنوز باز است و بودون موتواود 

شدن طببۀ کارگر در یوقان و ددوالوت سویواسوی در جواموعوه، 

ایجاد دأل در ای  پروسه میتواقد به عروج گورایشوات راسوت 

 ونوهوا .  افراطی و فاشیستی در یوقان و قویوز اروپوا بویواقوجوامود

 ال  طببۀ کوارگور در یووقوان و هوموبوسوتوه گوی کوارگورا ن 

اروپایی با  ن می  واقد سیاست های سرمایوه داری اروپوا و 

سیواسوت .  اقواع گرایشات راست و فاشیستی را به عبب براقد

با باران حاضر و در قوتویوجوۀ عومولوکورد قهاد پرستاقه های 

دولت های سرمایه داری دوود را در اشوکوال موخوتولوف در 

اروپوایوی " اروپا به قمایش گذاشته است و منجمله زیر شعوار 

بوه  واورک "  های میه  پرست علیه اسوالموی سوازی غور 

در پناه سیاست های ضد پونواهونوده گوی ا واوادیوۀ .  پردادته اقد

اروپا در چند سال ادیر، هزاران قفر از فراریان جنف و قوا 

امنی در کشورهای داورمیاقه و عوربوی، کوه هومویو  دولوت 

های اروپایی دود یک پای ا لوی  ن بووده اقود، در دریوای 

 دولت های ا اادیۀ اروپا ریاکاراقه با . مدیتراقه غرق شده اقد

اول مه روزی  اریخی است که در  ن افبی روش  بر مبارز  

امسال قیز در ای  روز، همبسوتوه گوی .  ما کارگران گشوده شد

طببا ی دود بر علیه قاا  استسمارگراقۀ سرمایه داری را در 

بوگوذار در ایو  روز بوا .  سراسرجهان به قمایش در میآوریا 

دست های پر وان دود چرخ  وولویود را از کوار بویواقودازیوا ، 

سنگفر  دیاباقها را زیر پاهای دود به لورزه در وریوا و بوا 

سر دادن سرود اقترقاسیوقال ،عز  دود درا ااد طوبوبوا وی بور 

 !علیه سرمایه داری را استوار ر کنیا

در سراسرجهان بواوران اقوتویوادی .  فرا رسید  1525اول مه 

سرمایه داری فروکش قکرده است وکماکان عوارر فواجوعوه 

سرمایه داری  ووسو  .  بار  ن بر شاقه های ما سنگینی می کند

دولت، قواقی ، مجالا و اقواع ارگواقوهوایوش بواوران ذا وی و 

سادتاری دود را جز با چنف اقدادت  به ابتدایی  ری  حبووق 

اجتماعی ما، جنف، سازمان دادن اقواع دستجات ار جاعی و 

به عبب راقدن ابتدایی  ری  قیازهای اقساقوی، قوموی  وواقود از 

بواوران سورموایوه داری قوه  ونوهوا بوا حومولوه بوه .  سر باز کونود

دستاوردهای  اریخی ما در کاهش ددمات اجوتومواعوی هوموراه 

است، در عی  حال اقساقها در  ن قرباقی رقابت های دروقوی 

سرمایه داری می شوقد، قموقه برجستۀ  ن را در اکرائیو  در 

قبطه  القی رقابت دولوت هوا و کوار و  هوای سورموایوه داری 

امووریووکووا، اروپووا و روسوویووه، بوور سوور هووهموووقووی موووقووعوویووت 

استرا هیکی منطبه، قفت و گاز و دوطووط ار وبواطوی و قوا وو 

ای  رقابت ها بر سر بوهوره بوردن از سوهوا .  مالحاه می کنیا

 .بیشتر در ارز  اضافه  ولید شده  وس  ما کارگران است

 افزایش ف   وری استخراج قفت در امریکا و کاهش قیمت  ن 
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 زنده باد اول ماه مه

  نوید همبسته گی بین المللی کارگران علیه نظام سرمایه داری

 



 

اعوتوراضوات اجوتومواعوی .  چهوار  زیور دو  فوبور قورار دارد   

سرکو  گردیده و فعالی  ای  حرکت ها دسوتوگویور و زقوداقوی 

در کنار افزایش بوی سوابوبوۀ رواج فواوشوا، اعوتویواد، .  میشوقد

کار   دوابان و غیره میزان اعدامها طی یکسال گذشوتوه رو 

در چونوان شورایوطوی هوراس رژیووا .  بوه افوزایووش بووده اسووت

اسالمی در ایران و حامیان امپریالیستی ا  قب  از هر چویوز 

از بروز جنبش اعتوراضوی اسوت کوه در  وورت سوازموان 

. یووافووتوو  موویووتووواقوود روقوودسوورمووایووه در ایووران را مووخووتوو  کوونوود

بوطورز بوی اعتراضات کارگری به وضعیت معویوشوتوی شوان 

ساببه ای افزایش یافته و اکنون معلمان و پرسوتواران قویوز بوه 

 قچه می  واقد سد استوبوداد و سورکوو  .   ف  قها پیوسته اقد

را در ها شکند،  شک  و هماهنگی بی  بخش هوای موخوتولوف 

جنبش های اعتراضی و سازمان دادن بوه حورکوتوی واحود و 

سراسری است و روزکارگور امسوال موی  وواقود قوویود  غواز 

روز کارگر امسال هر جا که هستیوا .  چنی  چشا اقدازی باشد

 دای متاد دود را برای افزایش دستمزدها و حق معیشوت، 

در  زادی  شک  هوای مواویو  کوار، در  زادی کوارگوران و 

 .معلمان و دیگر فعالی  اجتماعی دربند رسا ر کنیا

" دولت وحودت مولوی" هفت ماه پا از مهندسی  در افغاقستان

و با وجود  بسیا قدرت مویوان دو جونواح رقویوب کوه طوی  ن 

اشرخ غنی احمدزی بوه عونووان رئویوا جوموهوور و عوبود  

به مسند قدرت کشیده شودقود، "  قخست وزیر" عبد  در هیلت 

جونوف .  ا و  قشوده اسوتهنوز کوچکتری  ثبات سویواسوی حو

یکوجواقوب و قوا وواقوی قدرت بر بنیاد  علق ا نیکی و  باری از 

سران حاكمیت كنوق  در شک  دادن به سادتارهوای سویواسوی 

از جمله  عویویو  كوابویونوه از جواقوب دیوگور، بو  ثوبوا و  هواى 

و سیاسی حاکا در جواموعوه بوه دیووص در  اقتیادی عایا

میان زحمتكشان و طببۀ کارگر افوغواقسوتوان را  شودیود کورده 

ای  بی ثبا ی سیاسی و اقتیادی مزید بر علوت شوده و .  است

عر ۀ زقده گ  اکسریت قریب به ا فاق جامعه را بیوشوتور از 

دال  سیاس ،  عارر و  وبوابو  .  قب   نف و  ار سادته است

و عجز و قا واقی حاکمیت کنوقی و حامیان جهاقی شان سبب 

گردیده  ا جنف و قاامنی قه  نها  شدید شود بلکه   وش  ن در 

طوبوبوۀ کوارگور و اقشوار .  ابعاد وسیوعوتور گسوتور  پویودا کونود

. زحمتکش دیگر جز  اولی  قوربواقویوان بوربوریوت جواری اقود

مضاخ بر  ن با قدر قدرت شودن هورچوه بویوشوتور قویوروهوای 

 ار جاعی ارعا  و  امیق در اشکال متنوعی  افزایش  یافته 

 وجیه سیاست های ضد اقساقی دوود، مسوبوب قوربواقوی شودن 

اقساقها را در دارج از مرزهای دود و به واسطۀ عومولوکورد 

 .باقدهای قاچاق اقساقی دال ه می کنند

عملکرد دولت های امپریالیستی در کشورهای داورمیواقوه و 

عربی با سرکو  جنبش های اعتراضی و  شدید رقابت های 

دروقی، فضا را برای عروج گرایشات ار جاعی فاشیستی و 

مذهبی امسال بوکوحرا ، النیر، الباعده، داعش، حز    و 

حماس فراها کرده و هستی اقساقها را در معرر قابوودی و 

ای  قیروها با در ادوتویوار داشوتو  .  ادت و از قرار داده است

امکاقات مالی و قاامی و بسیج ار جاعی و با حمایوت دولوت 

های سرمایه داری منطبه منجمله ایران،  رکیه ، عربستان و 

اسرائی  در مباب  اعوتوراضوات و جونوبوش هوای اعوتوراضوی 

ضدسرمایه داری بیشتری  ظرفیت ضود بشوری دوود را بوه 

درچنی  فضایی استبامت کووبواقوی در موبوابو  .  کار گرفته اقد

داعش و ار جاع منطبه زبان گویای جونوبوشوی  زادیوخوواهواقوه 

 . بود که حمایت و همبسته گی جهاقی را به دود جلب کرد

در ایران باران اقتیادی یک باران فراگیر است و شرایو  

عینی با باران سیاسی در حاکمیت اسوالموی و اعوتوراضوات 

 وافق جناح هوای رژیوا .  اجتماعی از پایی  در ها  نیده است

با روی کار مدن دولت روحاقی ها  اکنون قتواقسوتوه بواوران 

 ال  های سیاسی روحاقی   ظریف .  حکومتی را کاهش دهد

بوه اضوافوۀ یوک و   5در قشست های متمادی  وافق با گوروه 

قتیجتا در لوزان در واقع  مکویو  بوه اموریوکوا و دولوت هوای 

در .  اروپایی در جهت رفع  اریمهای اقوتویوادی بووده اسوت

کنار  اریمها اکنون کاهش قیمت قفت در بازار جهاقی بورای 

ایران ، بدون ذدایر ارضی و در حوالوی کوه بویوشوتوریو  در 

 مد  از فرو  قفت به بوازار جوهواقوی اسوت ، چویوزی جوز 

در کونوار  وامویو  دائوموی .   عمیق باران اقتیادی قخواهد بود

بودجۀ گروههای ار جاعی در منطبه از سوی رژیا و دزدی 

و ادتالس و فساد مالی  شکار و پنهان در دستگاه حاکومویوت، 

اکنون طرح های مالیا ی، قوطوع یواراقوه هوا و  وغویویورات در 

سیستا باقکی در جهت  رمیا اقتیادی در دستور کوار رژیوا 

در چنی  وضعیتی فبور و فوالکوت و  ویوره .  قرار گرفته است

. روزی بر زقوده گوی اکوسوریوت جواموعوه سوایوه افوکونوده اسوت

میلیوقها بیکار در ایران فاقد کمتری  امنیت زیستی هسوتونود و 

در مد کارگران شاغ  و سایر موزدبوگویوران قوادر بوه  وأمویو  

 ابتدایی  ری  قیازهای  قها قیست ودستمزد  قان حداق   ا یک 
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یوكوبوار جا دارد  ا به مناسبت ای  روز  اریخ  .  قرار میگیرقد 

 گوواه سووازى كووارگووران و  دیووگوور أعووال  بووداریووا كووه بوودون

سازماقویوابوی  زحمتكشان در افغاقستان و بدون  شك  سیاس  و

مهمتر از  ن بدون شنادت درست و اسواسو  از  كارگران و 

ای  وضیعت هوموچونوان اداموه دوواهود  دشم  طببا   كارگران

 ف مستب  و رزمند  کارگران در افوغواقسوتوان بودون .  یافت

درك و دود  گاه  از عل  ماكومیت شان در قاا  موجود و 

بدون پرچا سوسیالیستو  و .  مناسبات کاپیتالیستی میسر قیست

 عرر كارگرى در افغاقستان، زحمتكشان افغاقستان پیووسوتوه 

 .حاكمیت ار جاع و سرمایه دواهند بود قرباق 

روز کارگر امسال در سراسرجوهوان موی بوایسوت روز عوز  

ضد سرمایه داری در برداشت  مواقع فرا طوبوبوا وی مونوجومولوه 

مذهب و قهاد و ملیت و اقسجا  بخوشویودن بوه ا واواد طوبوبوا وی 

دولت های سورموایوه داری . کارگران باشد 

بووا اعوومووال ادووتووالخ و  ووفوورقووه در موویووان 

کارگران و دام  زدن بوه  قوهوا بویوشوتوریو  

جنف های فرقه ای مذهبی ، قاسیوقالیستوی 

بوه و قهاد پرستی را در قرن بیست و یوکوا 

با ظهور باران اقوتویوادی . اقدادته اقد  راه

" و سیاسی حاضر در جهان ، ایودئوولووژی

بورای " طبوبوا وی   پایان  اریخ وپایان مبارز

شرای  عینی اجوتومواعوی در .   مده است  به سرسرمایه داری 

حاکمیت قواوا   ۀجهان بار دیگر داطرقشان می سازد که ادام

بربریت غیر اقساقوی مویوسور  ۀسرمایه داری  نها بر پای  گندید

اجوتومواعوی اقسواقوهوا در قورن  زقده گیسوسیالیسا قوید .  است

بیست و یک  نها بر پایه ا ااد طبوبوا وی کوارگوران موی  وواقود 

روز کارگر امسال در هر جا که هستیا با  وجوه .  سادته شود 

به ویهه گی های  قجا ای  امر را می بایست  بویت کنیوا چورا 

که، روزاول ماه مه وهمبسته گی بویو  الومولولوی کوارگوران در 

 .چنی  مسیری به  اریخ  او ت بشری گره دورده است 

 

آنچه ما را در مبارزه بر علیه سرمایه داری جهانی 

 !قوی ترمی کند اتحاد طبقاتی بین المللی است
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 سازمان سوسیالیست های کارگری ـ افغانستان

 ن سوسیالیست های کارگریکانو

بویوکواری، فوبور و عود   وامویو  اجوتومواعو  مورد ، بوه .  است

دیوص قس  جوان، و فساد و ار شا  و سوراقوجوا  یوأس و 

سر دورده گی همه  ن عواملی اقد که زمینه های اضمواوالل 

و فروپاشی اجتماعی و  داو  حاکمیت ار جاعی و سلطوۀ بوال 

 .منازع  ن را ضماقت می قماید

دولت ار جاع  به رهبری غن  و عبد  كه دوود مواویوول 

ددالت مستبویوا اموپوریوالویوسوا اموریوكوا در افوغواقسوتوان اسوت، 

هوا .  كوچكتری   وجه  بوه وضوعویوت كوار و كوارگور قودارد

اكنون قیز معاشات ماهاقۀ كارمندان دولت از منابوع دوارجوی 

بوا .  بیكارى سیر  عودى ا  را مو  پویوموایود.   موی  میگردد

گذشت هر روز و به دلی  فبر گسترده و قبود زمویونوۀ کوار و 

امرار معا  میلیوقها اقسان به کا  قابودی و قیستی فورو موی 

اما در مباب  به دلی  غارت، چپاول و سلطه و اقوتودار .  روقد

سیاسی، بر ثروت قجومی یک قشر قلیولوی 

از زورمونودان و چوپوواولوگوران موفوتوخوووار 

بوووورژوازى قووووپووواى .  افوووزوده مووویوووشوووود

افغاقستان که در وجود ار وجواع قووموی و 

مذهبوی در قودرت سویواسو  قوموایونوده گوی 

میشود، طببۀ كارگر و  ما  مزدبگیوران و 

اقشار زحمتکش جامعه از زن و مورد را 

فشار و ستا مضاعف قگهداشته اسوت زیر 

كه پیامد جدی  ن ایجاد شکاخ و فوا ولوۀ گسوتورده و عومویوق 

 . طببا ی در گستر  جامعه می باشد

اعتیا  و اعتراضات هر روز  بیکاران و موزد بویوگویوران 

در گوشه و کنار افغاقستان از جمله اعترار پیشه وران در 

و یت هرات و ادیراً  عطیلی شهر كاب  در اثر اعترار بوه 

سیاست مالیا ی دولت و افزایش سرسا   ور  ن، اولی  اموواج 

دشا و اعترار كارگرى و قوارضوایوتو   شوكوار در بورابور 

در عویو  .  و سیاستهای ار جاعی  ن بود"  دولت وحدت مل " 

حا ل  داو  وضعیت کنوقی فرار هر روز  قیروی جووان را 

بوهوتور و امورار موعوا   در پی دارد که برای  أمی  زقده گوی

قاگزیر راهی بازار کار کشورهای همجوار و حووز  دولویوج 

از جومولوه در  می شوقد و در شرای  برده وار و غیر اقساقو 

 و  بوه شواق  وریو  کوارهوا و موزد قواچویوز  ایران و پاکستان

ایو  کوارگوران قوه  ونوهوا از  ای  در حوالوا اسوت كوه.  میدهند

موورد  بولوكوه . . هیچگوقه حق شهروقدی بوردووردار قویوسوتونود

 بیشتری   زار و اذیت و  ابیر قهاد  پرستاقه و فاشیستی قیز 
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طرح ضد کارگری و قهادپرسوتواقوۀ دواقوه کوارگور در یوازده 

اردیبهشت روز جهاقی کارگر، قه  نها ماهیت فاشیستی رژیا 

جمهوری اسالمی را  کمی  کورد، بو  گووشوه یوی از طورح 

سازماقیافتۀ سرمایه داری علیه کوارگوران در ایوران را قویوز 

 وهواجوا فواشویوسوتوی رژیوا جوموهووری اسوالموی بوه .  قشان داد

کارگران مهاجر افغاقستاقی در ایران با دام  زدن بوه ایوجواد 

فضای راسیستی و  فرقوه اقودازی در  وفووخ کوارگوران و 

زحمتکشان در راهپیمائی دولتی روز کارگر را می بوایسوتوی 

اگورچوه ایو  .  متاداقه و با  فوخ هرچه بیشتر ماکو  کورد

اولی   وطلۀ رژیا جونوایوتوکوار اسوالموی بور عولویوه کوارگوران 

افغاقستاقی قیست اما ای  بار قضیه جدی  ر از  ن اسوت کوه 

جمهوری اسالموی مود وهوا .  گی از کنار  گذشتبتوان بساده

سیاسی شدیدی روبرو اسوت   –است که با باراقهای اقتیادی

و به علت اعتراضات و اعتیابات هر روزه در ایوران کوه 

بر علیه  ور  و گراقی، بیکار سازیها و دستوموزدهوای پوائویو  

در جریان است، رژیا قا وان از ح  ای  معضالت  و پواسوخ 

به  قها  در پی  رفند هوایوی اسوت  وا بوا  وفورقوه اقودادوتو  در 

 فوخ کارگران و زحمتکشان به اهداخ شو  و پولویود دوود 

ای  رژیا مد هاست که حملۀ سازماقیافته به مهواجوریو  .  برسد

افغاقستاقی و بی پناه را شروع قموده و به عونواویو  موخوتولوف 

در چند سال ادیور شواهود . عر ه را بر  قها  نف کرده است

و سوو   قوهوا   بیرون کردن  مهاجری  افغاقستان که قس  دو  

ظاهر شدن  قها در بوردوی .  حتی متولد ایران هستند، بوده ایا

حتوی فضوای حواکوا   از شهرها در معابرعمومی جر  است و

 بجایی رسید که منازل  قها در قزوی  و یزد  به    ش کشیده 

فاشیسا دولتی در ایران ای  بار با وقواحوت و بویوشورموی .  شد

 ما  در مراسا اول مواه موه کوه روز هوموبوسوتوگوی جوهواقوی 

کارگران میباشد، با حملۀ  فورقوه افوکونواقوه و دامو  زدن بوه 

کارگران مهاجر افغاقستاقی را عوامو  احساسات شووقیستی، 

مزدوران ضد کارگر داقه کوارگور .  کند بیکاری معرفی می

که بیش از سه دهه است در سرکو  و بی حبوقی کارگوران 

از بازوهای ا لی دولت سرمایه جمهووری اسوالموی بوود ه 

اقد، ای  بار با حربۀ جدید قفاق افکنی بی  کارگور ایوراقوی و 

افغاقستاقی، در حالیکه هر دو بخش جدائی قاپذیور از طوبوبوه 

کارگر ایران هستند، با رو درو قورار دادن  قوهوا بوه مویودان 

 مده  ا به منافع شو   واحوبوان سورموایوه و دولوت کوه دوود 

 .                                                   بزرگتری  کارفرما است ، جامۀ عم   بپوشاقند

رژیا با ا خاذ ای  اعمال جنایت کاراقه می دوواهود بوا قوفواق 

که هر دو به یک   طببا ی بی  کارگران ایراقی و افغاقستاقی،

طببۀ واحد با منافع مشترکی  علق دارقد، دود را از زیر  یغ 

مبارزات ای  طببه و زحمتکشان جامعوه بورهواقود و بوه ایو  

طریق با قرباقی کردن کارگران زحمتکش افغاقستاقی،  قوان 

. را مسبب باراقی که دولت دود عام   ن است معرفی کونود

 در واقع حمله به کارگران افغاقی حمله به ک  طبوبوۀ کوارگور

هدخ دولوت روحواقوی در مومواشوات و بواج .  ایران است  در

دادن به امپریالیستها حو  بواوران اقوتویوادی و سویواسوی از 

طریق دیو ی سازیها و  پاسخ به  ونودوق بویو  الومولولوی 

پول و باقک جهاقی، اجورای هورچوه  ومواموتور قویوروی کوار 

ارزاقتر وکارگر دامو  است و ای  در راهوپویوموایوی دواقوۀ 

کارگر رژیا و گورداقونوده گوان موزدور ن یوعونوی ربویوعوی ، 

 . ماجو  و  ادقی  شکارا به قمایش در  مد

کارگران مهاجر افغاقستاقی به  شکار ری  شک   واوت سوتوا 

. شووقیسا ایراقی قرار دارقد و از ستا ملوی رقوج موی بورقود

کارگران افغاقستاقی از دهۀ پنجاه در ایران  ات شدیود وریو  

از بی حبوقی کام  سیواسوی . شرای  کاری استسمار می شوقد

و اجتماعی در عذابونود؛ در موعورر دسوتوگویوری و ادوراج 

 در ای  کارگران بخشی از طببوۀ کوارگور .  دائمی قرار دارقد

 ایران هستند و حمله به  قها حمله به سطح معیشت  و زقدگی 
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!رژیم اسالمی پریناز خسروانی را به قتل رسانید  

چند روز گذشته شهرهای مختلف کردستان شاهد 

اعتراضا ی بود بر علیه قت  پریناز دسرواقی که در هت  

 ارا شهر مهاباد  وس  یک مامور امنیتی رژیا  ورت 

فرهنف حاکا بر جامعه در ایران یکی از ار جاعی . گرفت 

 ری  اشکال  ن یعنی فرهنف استبداد مذهبی است که  وس  

استبداد . رژیا جمهوری اسالمی قماینده گی می شود 

اسالمی حاکا بیشتری  فشار و  زار را بویهه بر زقان  روا 

می دارد و بیشتری  قرباقی های جامعه را زقان  شکی  می 

رژیا اسالمی حافظ سرمایه داری در ایران زقان را . دهند

به اسارت و برده گی کشاقیده  ا بتواقد بر ک  جامعه 

اعتراضات زقان در طی حاکمیت جمهوری . حاکمیت کند 

اسالمی به اشکال مختلف از  غاز  اکنون  عطی  قاپذیر بوده 

بی . و با هر اعترار اجتماعی در ایران گره دورده است 

دلی  قیست که در اعتراضات و جنبش های  وده ای در 

ایران و سایر کشورهای مشابه زقان و ددتران جوان 

.  بیشتری  قبش را بر علیه قاا  حاکا قماینده گی کرده اقد 

 دای زقان کوباقی در جنبش مباومت بر علیه ار جاع 

اسالمی داعش قه  نها در منطبه درسراسر جهان بگو  

در افغاقستان اعتراضات اجتماعی در پی سوزاقدن . رسید

فردنده  وس  مر جعی  اسالمیفرهنف حاکا طالباقی را به 

جنایت کاران حاکا اسالمی در منطبه به اشکال . چالش کشید

جنایت کاران اسال  امامتی . مختلف زقان را قشاقه رفته اقد 

در ایران با اسید پاشی بر زقان ، جنایت کاران داعش و 

اسال  دالفتی با  جاوز و ایجاد بازار برده گی زقان ، 

جنایت کاران ادوان المسلمی  در میر و  رکیه با گذاشت  

سرپو  بر  جاوز  شکار بر زقان همگی مشروعیت دود 

را از سرمایه داری جهاقی  ات عنوان قسبیت فرهنگی 

بورژوازی اقواع بربریت مذهبی ، قهادپرستی و . گرفته اقد 

فاشیستی را برای حفظ مناسبات اقتیادی بخدمت گرفته 

است ودر ای  میان بیشتری  قرباقیان قاا  حاکا را زقان 

مسبب قت  پریناز دسرواقی ،  قرباقیان .  شکی  می دهند 

اسید پاشی ، اعدا  ریااقه جباری و دیگر زقان رژیا 

 نها با . اسالمی و اقواع مزدوران  قه کرده در  ن است 

اعتراضات اجتماعی وبا دواست مشخص در رابطه با 

 زادی زقان می  وان استبداد و فرهنف حاکا در ایران را به 

مرد  شهرهای کردستان با برپایی اعتراضات .چالش کشاقید 

.درست  شخیص دادقد                                                  

 مامی کارگوران در ایوران اسوت،  ورخ قواور از ایونوکوه 

کارگوران سووسویوالویوسوت و فوعوالویو  .  درکجا بدقیا  مده باشند

کارگری بر ای  واقفند و می  وواقونود اهوداخ ضود کوارگوری 

رژیا و داقۀ کوارگور در روز کوارگور  وهوران را هور چوه 

 نها با عکا الوعومو  .  وسیعتر در میان کارگران  افشا  کنند

بموقع ، ا ااد و همبستگی طببا ی و با بسیج هر چه بیشتری 

از قیروی اجتماعی کارگران در ایران و افغاقستان می  وان 

 .طرح های فاشیستی و ضد کارگری رژیا را دنسی کرد

مبابله با ایو   ووحوش سورموایوه و حوموایوت از کوارگوران و 

زحمتکشان افغاقستاقی ای  وظیفه را جلو پای طبوبوۀ کوارگور 

در ایران می گذارد، که با ا کا  به قیروی طوبوبوا وی دوود و 

کارگران و زحموتوکوشوان افوغواقسوتواقوی، بوا حضوورشوان در 

کارگران جهوان "  قدارقد ، "  کارگران وط "  انه با شعار 

قوه  ونوهوا از .  به مبارزه و مبابله بر دویوزقود...."  متاد شوید 

قیروی متاد دود در دنسی قمودن ای  سیاسوتوهوای کوسویوف و 

ضد کارگری برعلیه ای  جنایت جمهوری اسوالموی اسوتوفواده 

قموده بلکه  ا جایی که امکان دارد  وجه کوارگوران سوراسور 

جهان را بر علیه ای  عمو  فواشویوسوتوی موعوطووخ قوموایونود و 

 .حمایت طببه کارگر جهاقی را به ای  امر مها جلب کنند

رژیا اسوالموی ایوران مواقونود هوموۀ رژیوموهوای اسوتوبودادی و 

ضدکارگری در جهان ببای دود را در  فرقه میان کارگران 

کوشد که  قرا  شدید و  و  وده های مرد  ما بیند و دائماً می

حمایت وسیع احوزا  و قوهوادهوای کوارگوری .  باز ولید قماید

ایووران از کووارگووران مووهوواجوور در سووالووهووای ادوویوور، کووابوووس 

جمهووری اسوالموی یوعونوی ا واواد کوارگوران را، بوواقوعویوت 

قوزدیووکووتوورقووموووده و بوودون  وردیوود  ن روز دور قوویووسووت کووه 

کارگران در ایران اعا از مهاجر و غیر موهواجور بوه موسوابوه 

یک طببۀ واحد در برابر رژیا فاشیستی اسالمی بوایسوتونود و 

.  وازن قوا در مبارز  طببا ی را به قفع دود متاول سوازقود

کارگران مهاجر افغاقستاقی در ایران جز  طببۀ کوارگور در 

ایران است و هر فرد از  قها در  ورت  وموایو  بوه اقواموت 

دائمی در  ن کشور، بالدرقف باید از  ما  حبوق و موزایوای 

 .  شهروقدی بهره مند گردقد

                            !زنده باد وحدت و همبستگی طبقۀ کارگر

 سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 کانون سوسیالیست های کارگری

 5105می  6 

1394ثور ، اردیبهشت   16  
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همه برای یکی یکی برای ”شعار ما این است  

“همه  

!کارگران جهان، بپا خیزید  

 با تمام قدرت و شکوه تان حقتان را بستانید،

 دیگر زاری برای نان کافی است،

.آزادی، عشق و سعادت از ان ما ست  

 

آن هنگام که پرچم سرخ شکوهمندمان در 

.سرزمین کارگران به اهتزاز در آید  

 

 برای من سوگواری نکنید

. سازماندهی کنید  

 

پرتویاران : سروده ای ازجوهیل، برگردان     
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!کارگران جهان بپاخیزید  

.زنجیرهایتان را بگسلید حق خویش بستانید  

مفت خوران استثمارگر به یغما میبرند تمام دست 

 رنجتان را  

آیا فرجامتان این است از گهواره تا گور کرنش و 

 تسلیم؟

 یا غایت آروزهایتان بردگی است؟

!اسیران گرسنگی بپا خیزید  

خود برای رهایی نبرد کنید؛ ای بردگان سرزمین ها 

.بر خیزید در سرزمین واحد  

 

اشک کودکان مان برای تان، مرگ میلیونها 

. گرسنه؛ آرمان و راه تان گواه آخرین پایداری ست  

کارگران اراده کنند سریع ترین قطارها را از حرکت 

 باز می ایستانند؛ و نیز هر کشتی در اقیانوس،  

چرخهای تولید و هر معدن و کارخانه ایی را، تنها 

با زنجیر اتحادشان، ناوگان قدرت هر کشوری، در 

.فرمان و استیالی کارگران   

 

کارگران متحد شوید مردان و زنان کارگر در کنار 

هم ؛ درهم می شکنیم سرمایه داران را چونان 

 موج و خاکروبه ای؛

 اتحاد، اتحاد جدایی مرگ ما ست؛ 

 

 

 



 

   

 

 

با رشد  نایع مدرن و  نعتی شدن جوواموع سورموایوه داری 

کار زقان در ای  عر ۀ به یک ضرورت  بدی  شد و با هور 

 کام  وسائ   ولید، در عیر جدید از ارز  و اهمیوت کوار 

 شوغولوهوایهزاران هزار قفور از کوارگوران .  مردان کاسته شد

ار ش ذدیره ای از بیوکواران  شوکویو  .  دود را از دست دادقد

 .شد و دستمزدها بیشتر و بیشتر کاهش یافتند

در اثر سطح پائی  دسوتوموزدهوا و  وور  مووجوود در جوواموع 

سرمایه داری سطح دستموزد مووجوود کوارگوران مورد کوفواخ 

زقدگی کارگران و داقواده  قها را قداده و کوارگوران موتواهو  

 .ضرور اً باید روی مزد زقان حسا  میکردقد

بنابرای  واقعیت، اشتغال زقان در  نعت و بخشهای ددما ی 

. باعث شد زن از وابستگی اقتیادی به مرد رهائی پیودا کونود

زن شاغ   نعتی که جایگاهش در داقواده به عونووان زائود  

اقتیادی مرد دیگر غیرممک  می قمود به قیروئی اقتویوادی 

 بدی  شد قه  نها در اقتیاد داقواده قبش داشت بلکه از قواور 

استبالل  اقوتویوادیوش .  اقتیادی ها دیگر به مرد وابسته قبود

ولی ای  دود زن قبوود کوه .   وأ  با  زادیهای اجتماعی ا  شد

ای  عد  وابستگی اقتیادی را بوه وجوود  ورده بوود، بولوکوه 

قدرت .  سرمایه داران و قیازهای  قها به قیروی کار زقان بود

اقایاری سرمایه داری و وسائ   وولویود حواکوا بور سورموایوه 

زمینه امتیازهای ویهه ای را درعر ۀ فعالیت  ولیدی بورای 

زن رهائی یافته از سلطۀ اقتیادی مورد بوه .  زقان ایجاد قمود

قیروی اقتیادی وابسته به سورموایوه داری  وبودیو  شود و از 

 او در رابطه مناسبات . بردگی مرد، به بردگی کارفرما در مد

ای  پروسه جابجایی و روابو  .  جدید  قا و اربابش عور شد

او دیگر از قار اقتیوادی ارز  .  جدید حاکا  به قفع زن شد

کمتری از مرد قداشت و زیر دست او قبود، بلکه هوموسوان او 

ولی سرمایه دار  نها به ای  راضی قبود کوه از قویوروی .  بود

کار زقان بهره کشی کند، بولوکوه بوا اسوتوفواده از وجوود زقوان 

قیروی کار مرداقه را قیز به شوکو  کواموالً اسواسوی اسوتوسوموار 

 . قمود

سیستا سرمایه داری با اسوتوفواده از کوار موزدی زقوان سوعوی 

قنمود در ساعات کار  غییر ایجاد قماید و  ن را  وبولویو  دهود، 

در جهت طو قی قمودن ساعات کار بورای سوودهوی بویوشوتور 

بر مد، از طرخ دیگر اقبواشوت ارز  اضوافوه و ثوروت در 

جامعه، رفاهی در  وده های فورودسوت و کو  افوراد جواموعوه 

بوجود قیاورده، بلکه سیر  عودی ازدیاد سود سرمایه داران 

به قیمت فبر وسیع  وده های کارگر و زحوموتوکوش  وموا  شوده 

ای  روقد قابرابر و فاجعه  میز سرموایوه بور کوار زقوان . است

 . اثر گذاشته و سبب راقدن  قها به حاشیه شده است

سرمایه دار در عر ۀ رقابت قباید عبب بماقد و بوایود  وال  

کند که فا لۀ بی  هزینۀ  ولید و قیمت فرو  کوا هوای دوود 

کوه کوا هوای   بنابرای  او موی کووشود.  را هرچه زیاد  ر قماید

. دود را هرچه ارزان  ر  ولید کند و هرچه گران  ر بفروشود

قتیجتاً  ما  سعی سرمایه دار در ای  است که ساعات کوار را 

افزایش داده و کوارگوران را قویوز بوا دسوتوموزد بسویوار قوازل 

ای   ال  سرمایه داران درسوت در  وبوابو  بوا .  استسمار قماید

دواستهای کارگران زن قرار می گویورد کوه بوه درسوتوی در 

بونوابورایو  هویوچ گووقوه .  مورد کارگران مرد قیز  ادق اسوت

 ضادی بی  دواستهای زقان و مردان کارگر وجوود قودارد و 

هر دو هماقند ها استسمار میشوقد،  قچه باید مبنوا قورار گویورد 

 . ضادی  شتی قاپذیر بی  کار و سرمایه است

ممنوعیت کار زقان و حذخ  قها از بازار کار و  ونوعوت بوا 

 وجه به رواب  کار و سرمایه غیور موموکو  اسوت، زیورا کوه 

. سرمایه داران و مردان قمی  واقند از کار زقان چشا بپوشنود

 سرمایه داران باید  موقعیت  دود  را  در بازار رقابت  حفظ 
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(قسمت پایانی)تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران  

 سحر صبا

 ضرورت کار زنان در صنعت مدرن



 

کنند و مردان برای ببای داقواده باید روی کار زقوان حسوا      

واقعیت ای  است که در شرای  فعلی سرموایوه داری در . کنند

یوکوی از .  سراسر جهان در باراقی عمیق دست و پوا مویوزقود

عوارر مها باران های سرمایه داری ای  است که  ولیود و 

فعالیت در بخش بزرگی از اقتیاد  ا فرارسیدن مجدد شرای  

سود وری برای سرمایه ها متوقف و  عطی  میشود و بنواچوار 

باید بخشی عایمی از کارگران و زحمتکشان و بوطوور کولوی 

. مزد بگیران از  واونوه کوار و  وولویود بویورون راقوده شووقود

بونوابورایو  .  معیشت مزدبگیران باید قرباقی منافع سرمایه شوود

بیکاری و ادراجهای پوی در پوی بوه یوک پودیوده عوادی بودل 

ای  قه فب  در ایران بلکه امروز در سوراسور جوهوان .  میشود

از طورخ دیوگور سورموایوه داران از .  بخوبوی مشوهوود اسوت

پیشرفت  کنولوژری و مکاقیزه شدن دستگاهای پویوشورفوتوه کوه 

دود کارگران دالق  ن می باشند برعلیه قیروی کار اسوتوفواده 

قموده و با استفاده از ای  امکاقات پیشرفته و جایگزی  قموودن 

 ن با قیروی کار سبب بیکاری بوخوش وسویوعوی از کوارگوران 

 . شده است

اما از کار بیرون راقدن مزد بگیران، یعنی  امی  گورسونوگوی 

و فبر به بخش معتنابهی از افراد جامعه و قهایوتوات  ونوزل دادن 

سووطووح مووعوویووشووت کووارگووران و زحوومووتووکووشووان، دووود مسووتوولووز  

در ایو  مویوان زقوان اولویو  .  رودرویی و مبارزه با  قان است

بوه عوبوارت دیوگور اگور قورار .  هدخ حمله بورژوازی هستند

باشد عده ای از کارگران و زحمتکشان از کار بویورون راقوده 

شوقد، بورژوازی همیشه  رجیح می دهد کوه ایو  عوده زقوان 

 . باشند

او  به ای  دلی  که بیکار شدن زقان بوجوای موردان، مونوفوعوت 

زیوورا .  اقووتوویووادی بوویووشووتووری بوورای بووورژوازی در بوور دارد

بورژوازی از طریق مارو  کردن زقان از داشوتو  شوغو  و 

اشتغال بکار مزدی، در واقع  قها را به بیکاران  وبودیو  قوموی 

کند بلکه طو قی  ر شدن کار بی اجر و مزد و برده وار  قان 

کواری کوه حوا و   ن در قوهوایوت قیویوب .  را باعث میشوود

  .سرمایه دواهد شد

در جامعه سرمایه داری هیچ کوا زن دواقوه دار را بویوکوار 

شوایود .  چرا که زقان در داقه بیکار قیستنود.  باسا  قمی  ورد

 بتوان گفت کاری  که  در داقه به  قها  امی   میشود  طاقت  

بخش اعاا زقوان .  فرسا ر از بسیاری از مشاغ  رسمی است

را زقان کارگر و زحمتکش  شکی  می دهند و بوخوش اعواوا 

کار  قها  رخ قگهداری از شوهر و فرزقدان، یوعونوی  مواده 

زن دواقوه دائوموات .  کارگران امروز و فردا میوشوود بکار کردن

غذا  هیه می کند اما همسر و فرزقدان کارگر دود را همیوشوه 

او همیشه دودوت و دوز و و ولوه .  در داقه گرسنه می بیند

. می کند اما همیشه افراد داقواده را مندرس و ژقده موی بویونود

دائما ردت و لباس می شوید اما لباسها هومویوشوه کوسویوف اقود، 

دائما قان  وران و افراد داقه را پرستاری و مراقبت می کونود 

اما همیشه  قها در داقه دسته و بی رمق و بیمار و قایفند هر 

او هور ....  روز به درید میرود اما هر شب سفره دالی اسوت

روز و ای  کارها و ده ها کارهای دیگر را  کرار می کند اما 

ثومور کوار دسوتوه .  گوئی که اینکارها پایان و حوا ولوی قودارد

کننده و طاقت فورسوای او هور روز ورخ  ووان و قویوروی 

شوهر و فرزقدان زحمتکش او میشود کوه هور روز بوهونوگوا  

  .کار  اوی  سرمایه دار میگردد

سرمایه دار در واقع هزینه زقده ماقدن کارگر را میپوردازد و 

ایو  .  در عور مایول کوارکوردن او را  واحوب مویوشوود

اموا زقوده مواقودن کوارگور دوود .  منشا  سود سرمایه دار است

مستلز  ای  است که کارگر کا ها  و ددمات ضروری را بوه 

قرخ بازار به کارگر پردادت قمی کند، بلکه در عمو  قویوموت 

مواد اولیه  قها را می پردازد و بنا را بر ایو  موی گوذارد کوه 

زن یا دوواهور و یوا موادر او در دواقوه ایو  موواد را بورای 

کوارگور بوه غوذا، بووه .... میورخ کوارگور  مواده دوواهود کورد

پوشاک، به قگهداری و گر  قگهداشت  داقوه و رسویودگوی بوه 

قوویوواز دارد امووا کووارفوورمووا عوومووال قوویوومووت غووذا در ... فوورزقوودان

رستوران، قیمت پوشاک در فروشوگواه و قویوموت مسوکو  در 

مسافرداقه و هت  و قیمت واقعی دستمزد پرستوار کوودکوان و 

او قیمت مواد اولیه غذا و لباس و قیمت .  غیره را قمی پردازد

 بدی  موواد اولویوه بوه .  حداق  اجاره منزل را پردادت می کند

غذا و  هیه لباس، و  بدیو  چوهوار دیوواری بوه یوک موکوان و 

همه کارهائی است کوه زن دواقوواده ..... قگهداری فرزقدان و

اقجا  شدن همه ای  کوارهوا  ز  و ضوروری !  باید اقجا  دهد

زن .  است اما در ای  میان برای زن موزدی در کوار قویوسوت

همه ای  کارها را باید همچون برده ای بودون اجور و موزد و 

 مزدی که . پادا  به رایگان برای اربابان قاشنادته اقجا  دهد
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بر ری طلباقه بخشی از  قان در ددمت پیشبورد موبوارزه ا      

در واقع بورژوازی با هدخ قرار دادن .  بخوبی استفاده قماید

زقان به منافع ک  کارگران و زحمتکشان حمله می کونود اموا 

در عی  حال بخشی از همان کارگران را و زحمتوکوشوان را 

به همدستان دود بدل می کند  ا عمال بر ضد منافع دودشوان 

 ن !  وارد عم  شوقد و یا  اق  بر ضد او وارد عم  قشووقود

بر ری و امتیازی که سورموایوه داری بوخواطور حوفوظ مونوافوع 

سرمایه به مردان اعطا  کرده است عوامولوی مویوشوود کوه بوا 

ا کا  به  ن کارگران مرد را رودروی زقوان کوارگور قورار 

دهد و یا  ق  حق السکو ی می شود کوه کوارگوران مورد را 

 بلیغا ی !  وادار به سکوت در مباب  یور  به زقان می قماید

که بر ضد زقان و در جهت  ابیر  قان و اثبات بر ری مورد 

 ورت می گیرد در واقع  اریک هر چه بیشتر موردان بوه 

استفاده از امتیازات اعطائی شان در ددمت منوافوع سورموایوه 

 بلیغ بر ری مرد و فرودستوی زن  وبولویوغوی اسوت در .  است

ددمت شکاخ اقدادت  در  فوخ کارگراقی کوه بوایود هوموه 

شان برای رهائی از کلیه میائب ای  قاا  موتواود شووقود و 

مشابه چنی  سیاست های  فرقه افکناقه را در موارد دیوگوری 

 ا به امروز همه موا شواهود هسوتویوا کوه .  ها مشاهده می کنیا

جمهوری اسالمی بورای  وبولویو  فشوار موبوارزات کوارگوران 

بیکار سعی دارد کارگران ایراقی را بجان کارگران دارجی 

بیاقدازد و  قها را عام  (  بخیوص کارگران مهاجر افغاقی)

جمهوری اسالمی سعی دارد که جوزئوی !  بیکاری واقمود کند

از طببه کارگر جهاقی را، یعنی جزئی از لشکر دشومونواقوش 

را با ا کا  به قویوروی بوخوشوی دیوگور از دشومونوان دوود بوه 

ایو   ونوهوا موخوتوص جوموهووری .  موقعیتی پست  ر  نزل دهود

 ما  دولتهای مدافع سرمایه از  عیب، جهو  .  اسالمی قیست

و در .  و  امیق  وده ها در ددمت منافع دود بهره می گیرقد

سراسر جهان بوورژوازی سوعوی دارد در مویوان کوارگوران 

ویهگی جمهوری اسالمی اینست که  بلویوغوات .   فرقه بیاقدازد

و فعالیتهای ضد کارگری دود را  ات پووشوش  وبولویوغوات و 

فعالیت های موذهوبوی قورار موی دهود و از جوهو  و قواداقوی 

کارگران یعنی از احساسات مذهبی  قها هوا در دودموت ایو  

ویهگوی جوموهووری اسوالموی .  هدخ شو  دود بهره می گیرد

اینست که فرامی  سرمایه داران را فرامی  الهی قامیده و در 

 .ددمت به اهداخ شو  دود بکار می گیرد

 بنابرای  هر کارگر مردی که  بعیض علیه زقان را بپذیرد و 
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به کارگران پردادت میشود درج زقدگی شخص او قیست  

بلکه درج زقدگی داقواده های کارگری است، داقواده ای 

که همچون سایر داقواده ها، کار کردن مجاقی و برده وار و 

بهمی  داطر ! شباقروزی زن در  ن از پیش مفرور است

است که قاا  سرمایه داری، قاا  موجود داقواده را  ا  قجا 

که بتواقد حفظ میکند و مرد را برای حفظ بردگی زن در 

در دوره روقق سرمایه . ددمت سرمایه بر ری می دهد

داری در ایران ،  ز  شد از قیروی کار زقان در بیرون از 

داقه استفاده شود بنابرای ، بخشی از ددمات  قان در بیرون 

 شپزداقه ها در کارگاه و کارداقه ها . داقه سازمان داده شد

براه افتادقد، رستوران ها در کارداقه های بزرگ شروع 

بکار کردقد، مهد کودکها و کودکستاقها در کنار کارداقه ها 

 ا زقان با دغدغه کمتری به بازار کار روی .... اسیا شد

رکود اقتیادی سراسر اما امروز که کسادی و ....  ورقد

جهان را فراگرفته است و در ایران میلیوقها بیکار وجود 

منطق سرمایه . دارد  ز  است که همان روقد معکوس شود

مهدکودکها و کودکستاقها ! حکا می کند زقان بخاقه بر گردقد

 عطی  شوقد،  شپزداقه ها و رستوراقها برچیده شوقد و 

وظائفشان مجدداً به زقان در داقه ها ماول شود، و سرمایه 

هائی که به ای  قبی  کارها ادتیاص داده شده بودقد در 

 ددمت قجات سرمایه داری از ورشکستگی در  یند            

بنابرای  هماقطور که گفتیوا از کوار راقودن زقوان کوارگور و 

زحمتکش برای بورژوازی بمعنای بیکار کردن  قوهوا قویوسوت 

بلکه طو قی  ر کردن کار بی اجر و موزد  قوان اسوت و از 

طرخ دیگر بست  مهدکودکها، شیردوارگاهها، کودکستواقوهوا، 

 شپزداقه ها و رستوراقها در مایطهای کار گاموی اسوت در 

ایونوهوا !  جهت  شدید کار ای  استسمار شدگان بوی اجور و موزد

ست  ن منافع اقتیادی که حمله به زقوان را در موبوایسوه بوا 

  .مردان برای بورژوازی مطلوبتر می کند

ثاقیاً به ای  دلی  که حمله بوه زقوان  سواقوتور اسوت و  ورخ 

مارو  سادت  کارگران و !  قیروی کمتری را ایجا  می کند

زحمتکشان از امرار معاششان دود مستلز  موبوارزه بوا  قوان 

است و اشاره قمودیا قاا  سرمایه داری مرد را بورای حوفوظ 

بونوابورایو  .  بردگی زن در ددمت سورموایوه بور وری موی دهود

بورژوازی حمله به کارگران و زحمکتشان را بوا حومولوه بوه 

 زقان  غاز می کند چرا که می  واقد از   مایالت و گرایشات 



 

 (بیاقیه مشترک در رابطه با جنبش کوباقی و منطبه)   

داری جوهواقوی بوا دو بواوران  طی چهاردهۀ گذشته سرمایه 

هایی که قه  ونوهوا بوا  باران. عمیق دست به گریبان بوده است

گلوبالیزاسیون و سیاست های اقتیادی قلولویوبورالویوسوتوی حو  

هوا هورچوه بویوشوتور و در  قشدقد، بلکه برعکوا ایو  بواوران

منطبۀ داورمیاقه طی .  یی جهاقی  شدید ها شده اقد    زقجیره

های سیاسی قه چنودان کوا در   ای  مدت و به موازات باران

 ن، شاهد عروج ار جاعی  ری  قیروهوای موذهوبوی مواقونود پوا 

گرفت  رژیا اسالمی در ایران، حز    در لوبونوان، حومواس 

در غزه، مجاهد و طالبان در افغاقسوتوان و پواکسوتوان، ادووان 

هوای  المسلمی  در میر،  وسعه و عدالت در  رکیه ، شوادوه

ها و اکنوون داعوش در سووریوه و  مختلف الباعده و سلفیست

هوایوی از حضوور ار وجواع  عراق بوده اقد که دوود قومووقوه 

اسالمی در منطبه بوده و قب  از هور چویوز حوا و  و پویوامود 

هوای کواپویوتوالویوسوتوی در  هوای دولوتها و استرا هیسیاست

باشد و از  قوهوا در امور سورکوو   سطح جهاقی و منطبه می

 . یی استفاده شده و دواهد شدهای  ودهجنبش

به افغاقستان و عوراق  مریکا و متادینش کشی  واقعیت لشکر

در بیش از یک دهه قب  قیز قشان داد که  مریکا قه  نها قوادر 

هاى سیاس  در ای  منطبه را شوکو  قشد قام  فارغ از  نش

و   ها در اشکال  ازه دهد، بلکه برعکا باعث شد  ا ای   نش

حال، چناقچه ای  حد واقوعو  قودرت .   ری بروز قمایند پیچیده

 اثیرگذارى سیاست امریکا بر جهان باشد، معنایش ای  اسوت 

 که پیشبرد سیاست  مریکا در هر گا  در گرو  ح    ناقضات 

 

 

 

 

 

قب  از اینکه به جمعبندی ای  مطلب بپرداز   ز  می بینا از 

 جار  دود  در مای  کارداقه و زقان کارگری که برای 

.مطالبات و دواسته هایمان مبارزه میکردیا بخشاً بنویسا       

اموا بویوشوتوریو  .  م  در چندی  کارگاه و کارداقه کار کورده ا 

 جاربا مربوط به کارداقه پارس الکتریک می باشد بوه دلویو  

ایو  .  اینکه مدت طو قی در ای  کارداقه بوه کوار اداموه داد 

کارداقه از ویهگیهای زیوادی بوردووردار بوود اموا یوکوی از 

ویهگیهای برجسته  ن ای  بود که  عوداد کوارگور زن از مورد 

بیشتر بود و شرکت ما زقان در مبارزات برای دواسته ها و 

در ای  کارداقه بطور رو ی  .  مطالبا مان بسیار چشمگیر بود

شوکو  حورکوت .  و مر ب اعتراضات کوارگوری وجوود داشوت

کارگران با وجود فبدان  شکلهای واقعی کارگری اما در هور 

. حرکت اعتراضی ار اقسجا  و سازماقدهوی بوردووردار بوود

بطوریکه با وجود حضور مزدوران و جاسوسوان جوموهووری 

اسالمی از شوراها ی اسالمی کار گرفته  ا اقجم  اسالمی و 

بسیجها اما همیشه سازماقدهی ای  اعتراضات بدور از چشوا 

 وا جوائویوکوه از .  ای  عوام  دود فورودوتوه اقوجوا  مویوگورفوت

کارفرماها ، مدیران و سرپرستها گرفته  ا عوام   شوکولوهوای 

در .  ضد کارگری از اقجا  ای  حرکتها غوافولوگویور موی شودقود

مطرح کردن هر دواست و اعتراضوی کوه قورار بوود اقوجوا  

. گیرد مجمع عمومی را در دستور کوارموان قورار موی دادیوا

 امی  بسیاری از دواسوتوه هوا بوه کوارفورموا و مودیوریوت از 

اعتراضوات پوی .  طریق ای  مجامع عمومی  ورت میگرفت

در پی کارگران سبب میشد کوارفورمواهوا فوعوالوتور شوده  و بوا 

امنیتی قمودن مای  کار جلو فعالیت مجامع عمومی را گرفته 

کارگران مدا  می دواستند بوا  واومویو  . و  ن را درها بشکنند

قمودن مجامع عمومی به کارفرماها دواسته هوا و موطوالوبوات 

دود را پیش ببرقد و کارفرماها قمی دواستند به ایو  موجواموع 

   دهند و بیشتر دواهان ای  بودقود کوه دو الوی سوه کوارگور 

منتخب کارگران مشکالت و مطالبات  قها را با مودیوریوت در 

 قها قید داشتونود بوا شونواسوائوی ایو   وعوداد از .  میان بگذارقد

 کارگران و ادراج  قها ای  حرکتهای  اعتراضی  را  در  ها 
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از امتیازا ی که قاا  سرمایه داری بخاطر حفظ منافع  

او اعطا  کرده است در ددمت اقبیاد هر چه سرمایه به 

بیشتر زقان و  امی  موقعیت پست  ر به  قان استفاده کند به 

قفع بورژوازی و بر ضد منافع ک  طببه کارگر عم  می 

هر اقدازه ها که دود را فعال کارگری بنامد و  بر علیه . کند

سرمایه داری بجنگد و شعار دهد و مبارزه کند  غییری در 

ای  واقعیت قمی دهد که او در جهبه ای دیگر بدون اینکه 

ای  . دود  به ای  مسلله  گاه باشد همدست بورژوازی است

متاسفاقه به عنوان یک عبب ماقدگی در جنبش کارگری 

ایران مشهود است، بسیاری از کارگران  گاهاقه و قا هاگاقه 

در پی ای  هستند که  ف کارگران مرد و زن را از ها جدا 

. کنند و به ای   بعیض که به قفع سرمایه است دام  میزقند  

کارگران بوایود بوداقونود کوه مسولولوه زقوان مسولولوه  قوان اسوت، 

کارگران باید بداقند که بردگی زن در داقه و اجتماع، بردگوی 

کوارگوران .  طببه را  شدید دواهد کرد و  داو  دواهد بوخوشویود

باید بداقند که حمله به حبوق مسلا زقان و اعمال  بعیض علیه 

کوارگوران بوایود .  ای مستبیا به طببه کوارگور اسوت قان، حمله 

بداقند که دفاع از حبوق زقان و موبوارزه عولویوه  وبوعویوض بور 

اساس جنسیت مستبیما مبارزه ای در جوهوت  وبوویوت جونوبوش 

کارگران باید بداقنود کوه .  کارگری و لذا وظیفه همه  قان است

 بلیغات اسالمی که بر علیه زقان  ورت می گیرد  بلویوغوا وی 

ار جاعی و در ددمت  امی  منافع سرمایه و اقدامی در جهت 

. سوورکووو  دسووتوواوردهووای اقووبووالبووی جوونووبووش کووارگووری اسووت

کارگران، بویهه مردان کارگر باید بداقند که قباید بهویوچ وجوه 

در دامی که دشمنان کارگوران گسوتوراقویوده اقود بویوفوتونود و بوه 

همدستان  قان در  امی  مارومیت و بوی حوبووقوی بوه زقوان 

کارگران دارای عبوایود موذهوبوی بوایود بوداقونود کوه .   بدی  شوقد

کوشش  قان در جهت اجورای قوواقویو  اسوال  دربواره زقوان، 

کوششی مستبیا در جهت  ابق منافع سرموایوه و موبوارزه ای 

 . بر علیه منافع طببه کارگر است

 

 

تجارب شخصی ام و مبارزات زنان 

 کارگر در کارخانجات ایران



 

اقجم  اسالمی، بسیج و حراست و همیاری و همکاری   

قزدیک شورای اسالمی با  قها برای ایجاد  میماقه و 

در عرر . مماقعت در حرکتها و اعتراضات کارگری بود

سال یک بار بسیج و اقجم  اسالمی به قا  روز بسیج در 

حیاط کارداقه با سالحهای مدرن رژه می رفتند و شعارهای 

اسالمی می دادقد و می دواستند از کارگران زهر چشا 

بگیرقد و قشان دهند که برای سرکو  کارگران در حمایت 

.                                  از کارفرما همیشه حضور دارقد  

به افرادی از طرخ رژیا جمهوری اسالمی که شغ  اولشان 

بازجویی در زقدان اوی  بود ماموریت داده شده بود با سالح 

در قسمتهای مختلف کارداقه حضور یابند، بدون اینکه ای  

افراد قبشی در  ولید داشته باشند، وظیفه اشان ایجاد رعب و 

.وحشت در مای  کارداقه و شناسایی کارگران معترر بود  

 شکی  شوراهای اسالمی در ای  کارداقه با عد  استببال 

مدیریت و کارفرماها با  بلیغ و قیرقف . کارگران روبرو شد

می دواستند قمایندگان ای  شوراها را قمایندگان واقعی 

کاقدیداهای شورا از طرخ مدیریت و . کارگران قلمداد قمایند

زن  ۸۱۱۱با وجود اینکه بیش از . کارفرما معرفی میشدقد

در ای  کارداقه کار میکردقد، اما  قها اجازه قداشتند قماینده 

هایی در ای  ارگان ضد کارگری داشته باشند، شورای 

اسالمی سادته و پردادته رژیا و کارفرماها فب  از مردان 

.                                                            شکی  میشد  

شورای اسالمی ابزار بازدارقده حرکت کوارگوران بوود و در 

مباب  اقجا  هر حرکتی از سوی کارگران سعی میکورد مواقوع 

. حرکت شده و با وساطت دود  قرا به قفع کارفرما  وموا  کونود

کارگران ای  کارداقه در مباب   وطله های شوورای اسوالموی 

مباومت می قمودقد، به عنوان مسال در طول جونوف ایوران و 

سواعوت کوار  ۰۱عراق کارگران پارس الکتریک در هوفوتوه 

میکردقد، پوا از ادوتوتوا  جونوف ایوران و عوراق مودیوریوت 

کوارگوران .  ساعت در هفته افزایش داد ۰۰کارداقه کار را به 

کوارفورموا .  شدیداً به ای  افزایش ساعت کار اعترار قوموودقود

در پاسخ کارگران می گفت برای جبران دسارت جنف  ز  

. است ای  بوهوا  را کوارگوران بوه سورموایوه داران بوپوردازقود

کشمکش طو قی بی  کارگران و کارفرما سر ای  مسولولوه در 

ایوو  بوواووث بوویوو  کووارگووران  ووا موود ووی ادامووه داشووت .  گوورفووت

بخیوص کارگران زن از معترضی  جدی و پیگویور بوه ایو  

 افزایش  ساعت کار بودقد   ا  جائیکه   لترقا یوهای  مختلف 

 . بشکنند

ما کارگوران در موبوابو  ایو  دوواسوت کوارفورموا و مودیوریوت 

مباومت می قموودیوا و میوراقوه دوواسوتوار  شوکویو  موجواموع 

 امی  دواسته ها به کارفرما از طریق مجاموع .  عمومی بودیا

عمومی قتیجه داده و به عنوان یک ابزار متشکو  و قووی در 

مباب  فشارهای کارفرماها و قواقی  جمهوری اسوالموی عومو  

مخالفت کارفرما و رژیا با مجموع عومووموی دقویوبوا از .  میکرد

در یکی از .  زوایه سازمان یافت  و متشک  شدن کارگران بود

اعتراضات وسیعی که در سطح کاردواقوه  وورت گورفوت و 

منجر به اعتیا  شد، از قب  کارگران ای  کاردواقوه  وعودادی 

طورح طوبوبوه بونودی مشواغو ، :  از دواسته هایشان را از قبویو 

افزایش دستمزدها، دردواست یک  لویزیون موجواقوی، بوهوبوود 

وضع شیردوارگاه و مهد کودک با یک موهولوت مشوخویوی بوا 

پا از پایان مهلت موبورر مودیوریوت .  مدیریت در میان گذاشتند

در  ن روزهوا جوو .  هیچ  وجهی به دواست کوارگوران قوکورد

پلیسی، شدید ر از سابق در قسوموتوهوای کواری و در سوراسور 

کارداقه حاکا بود، قیروهای سرکوبگور رژیوا از بسویوجوی و 

حراست و اقجم  اسالمی به شک  سازمان یافته  ر و با  وعوداد 

کوارگوران حوق هویوچوگووقوه  واوبوت و .  بیشتری ظاهر شودقود

 ماسی با ها قداشتونود و سورپورسوتوهوا بشودت  قوهوا را کونوتورل 

کارگران  یمیما گرفتند دسوت بوه اعوتویوا  چونود . میکردقد

ساعته بزقند و در  ورت موتواوبوق قشودن دوواسوتوه هوایشوان 

اعتیا  را ادامه بدهند، زماقیکوه کوارگوران اعوتویوا  چونود 

ساعته را شروع کردقد از طرخ قسمتها بطرخ ا اق مدیریوت 

براه افتادقد، در ای  فا له قیروهای اقتاامی و سرکوبوگور بوا 

مدادله دود دواستند جلو کارگران را بوگویورقود اموا بوه عولوت 

ازدحا  جمعیت و کوارگوران میوموا بوودقود دوود را بوه ا واق 

مدیریت برساقند، اوباشان مزدور قتوواقسوتونود ایو  حورکوت را 

کارگران بسرعت به ا اق مدیریت دادو  شودقود .  متوقف قمایند

اما یک  عدادی از افراد حراست و قگهباقان کارداقه دوود را 

به مدیریت رساقده و مدیر کواردواقوه را از طوریوق  سواقسوور 

فراری دادقد، فا له  هاجا کارگران به  سواقسوور و مودیور و 

ماافاا  بسیار قزدیک بها بود متاسوفواقوه مووفوق بوه فوراری 

بهمی  دلی ، کار بوه اعوتویوا  طوو قوی مودت .  دادن او شدقد

قکشید و با همان اعتیا  کوو واه مودت کوارگوران مووفوق بوه 

  . امی  دواسته هایشان به کارفرما و مدیریت شدقد

 یکی از شادیهای  ای  کارداقه   ماده  با   دائا  قیروهای 

 

24صفحه   



 

برای پاسخ به ای  مسلله ارائه می دادقد، یکی از  لترقا ویووهوا     

ای  بود اگر کارداقه قیاز به  ولید بیشتر دارد  ز  قیوسوت بوه 

کارگران استخدامی کار بیشتری  امیو  قوموایود، بوا اسوتوخودا  

کارگران جدید ها ای  مسلله ح  دواهد شد ها مسلله بیکاری 

حتی ایو  بواوث  وا .   عدادی از کارگران بیکار ح  دواهد شد

سواعوات   ۵۱ساعت  و  ۵۱جایی ادامه یافت که کارگران از 

ایو  .  کار که دواست کارگران  لمان بود مسال به میان  وردقد

افزایش ساعت کار باعث میشد که کارگران دو روز  عطیولوی 

در هفته دود را از دست بدهند بخیوص برای زقان کارگور 

که مسلولیت کارهای داقگی و بچه داری را بوعوهوده داشوتونود 

در اعترار به ای  افوزایوش سواعوت .  فشار بسیار زیادی بود

کاری شورای اسالمی کار با حمایت از کارفرما سعوی قوموود 

با عوا  فریبی کارگران را متباعد قموده و  قها را وادار قماید 

  .ساعت کار    بدهند ۰۰که به 

طبق قاقون کار شوراهای اسالمی با حمایت از کوارفورموا در 

وادار قمودن کارگران به  مکی  بیشتر در مباب  دواسته های 

کارفرماها ازجمله  ولید بیشتر درست ماقند بازوی مدیریت و 

شووراهوای اسوالموی در ادوراج و .  کارفرما عمو  مویوکوردقود

بازدریدی کارگران قبش  عیی  کننوده ایوی داشوتونود، و دقویوبوا 

 یمیمات و برقامه های کارفرماها و مودیوریوت را بوه اجورا 

قوفور از  ۰۱۱در ای  کارداقه در اولی  مرحولوه .  می گذاشتند

کارگران که اکسریت  قها از زقان کارگر بودقد از کار ادراج 

شدقد ای  همزمان با طرحهای  عدی  قیروی رفسونوجواقوی بوود 

کارگران دست به اعترار به ای  طرح ادوراجوی زدقود اموا 

شورای اسالمی به دفاع از  ن پوردادوتوه و کوارگوران را بوا 

  .اجبار وادار قمود که  ن را بپذیرقد

شوراهای اسالمی در اضافه  ولید و متباعد قمودن کوارگوران 

به اقجا   ن قبش کامال فعال و ضد کارگری داشتند به عونووان 

در د  ولید با  ۵۱مسال به   ما  قسمتهای کاری اعال  شد که 

همان مدت زمان هشت سواعوت کوار افوزایوش یوابود در واقوع 

کوارگوران بوه .  کارگران باید سرعت کار را بوا  موی بوردقود

اعترار به ای  افزایش  ولید پردادتند اما شوراهای اسالموی 

کار در مباب  کارگران ایستادقد و  قوهوا را  وهودیود بوه ادوراج 

 عداد کمی از کارگران که دود م  ها جز   قها بود  .  قمودقد

به ای  اضافه کاری    قدادیا البته مبلغی قرار بود برای ایو  

در د اضافوه  وولویود پوردادوتوه شوود موا سوعوی قوموودیوا  ۵۱

 کارگران را  ا جائیکه  ا مکان  دارد از  اقجا   ای   عم  باز 
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داریا و حتی به  قها  وضیح دادیا که گول  وطله های 

را قخورقد یکی الی دو کارفرما و پردادت ای  مبلغ اضافی 

ماه به  قها پردادت می کنند زماقیکه کارگران  واقستند با 

سرعت بیشتر  ولید مورد قار  قها را بدهند مبلغ اضافی را 

بهر حال ما چند قفری حاضر . ها دیگر پردادت قخواهند کرد

به ای  اضافه  ولید قشدیا به کارگزینی احضار شدیا و با 

.   هدید به ادراج ما را چند روزی به حالت  علیق در  وردقد

سپا  قها راضی شدقد ما ای  میزان  ولید را قدهیا و مبلغی 

دقیبات حدس ما درست بود . از بابت  ن ها دریافت قکنیا

درست بعد از دو ماه که کارگران  واقستند با با  بردن 

سرعت میزان مورد قیاز  ولید  قها را بر ورده قمایند  قها 

در د اضافه  ولید به کارگران  ۵۱مبلغ اضافی که از بابت 

.                          پردادت میشد را دیگر پردادت قنمودقد  

قبش ضد کارگری و سرکوبگراقه شوراهای اسالمی کامال 

برای کارگران مشخص شده بود و کارگران  یمیا گرفتند 

.   که در اقتخابات دور بعدی شورای اسالمی را منا  قمایند  

سراقجا  شورای اسالمی با معرفی کاقدیداهای جدید  

از طرخ داقه کارگر و .  یمیا به اقتخابات دور جدید گرفت

وزرات کار قیز قمایندگاقی در ای  اقتخابات شرکت داشتند، 

کارگران . اما کارگران از شرکت در اقتخابات سر باز زدقد

شورای اسالمی را به عنوان ارگاقی که  ات کنترل داقه 

کارگر است و از سوی رژیا جمهوری اسالمی حمایت و 

کارگران با . وزارت کار بر  ن قاارت دارد می شنادتند

 اریا اقتخابات شورای اسالمی را منا  قمودقد، اما  ما  

 ال  کارفرماها و مدیریت ای  بود ای  شورا را دوباره احیا  

.                                                                    قمایند  

شرای  بد اقتیادی و عد  ایمنی مای  کار و سواقای که در 

ای  رابطه پدید می  مد کارگران را قاچار به اعترار و 

اعتیا  برای مطالبه دواستهایشان از جمله افزایش 

دستمزدها، شرای  بهتر کار، کاهش ساعات کار، ایمنی 

قمودن مای  کار طبق استاقداردهای بی  المللی و با بردن 

.                                         می قمود( قهار)کیفیت غذا   

کارگران به دلی  فبدان  شک  های واقعی اشان برای پیشبرد 

دواسته ها و  امی   ن با کارفرما با سرکو  و  هدید روبرو 

ا ااد کارفرما و مدیریت، شوراهای اسالمی، . می گشتند

حراست کارداقه، بسیج و اقجم  اسالمی و مهمتر از همه    



 

قواقی  ار جاعی کار جمهوری اسالمی بر علیه کوارگوران بوه     

موقعیکوه :  به عنوان مسال.  عنوان یک ابزار قوی عم  میکرد

. رخ داد ۸۱اعتیا  وسیع و چند روزه کفش ملی در سوال 

در حالیکه دواسته ها و مطالبا شان را به شک  قطعناموه ایوی 

در بندهای مختلف به کارفرما ارائه داده و دواهان به اجورا  

در  وردن هر چه سریعتر  ن و پایوان دادن بوه اعوتویوابشوان 

بودقد، قماینده دادستاقی دطا  به کارگران اعوتویوابوی کوفوش 

اگر شما به دواسته های دوود دسوت یوابویود بوعود : "  ملی گفت

قوبت کارگران ذو   ه  و شرکت قفوت و غویوره مویورسود و 

وقتی شرکت قفت اعتویوا  کونونود یوعونوی هوموه مورد  ایوران 

ما شما را ساکت می کنیا کوه بوه جواهوای .  اعتیا  کرده اقد

جمهوری اسالمی با ای  حورکوتوهوا ثوابوت ."  دیگر سرایت قکند

کرده است پاسخ هر اعتیا  و اعوتوراضوی را بوا گولوولوه و 

زقدان و ادراج می دهد و  ن را حق قاقوقی دود داقسته و  وا 

رژیوا سورموایوه هور .  کنون سعی قموده به  ن مشروعیت دهود

 شک  واقعی کارگری را غیر قاقوقی داقسته و دود را موجواز 

به سرکو   ن می داقد و  نهوا  شوکو  هوای 

دست سادته او  است که مشروعیوت دارقود 

و  قها را در حضور جوامع بی  المولولوی بوه 

عنوان  شکلهای واقعی کارگری جوا زده و 

  .معرفی می قماید

در بیشتر مراکز  نعتی و غویور  ونوعوتوی 

کارهای سخت و بمرا ب دشوار ر به زقوان کوارگور موتواومو  

در بعضی کارداقجات از قوبویو   وولویود دارو، پوارس .  میشود

کارداقوجوات دیوگور کوه ........ الکتریک، فیلیپا، قوه پارس و

بخش اعاا  ولید بشک  زقجیره ای اقجا  می گیورد در پشوت 

 ما  ریلهای  ولیدی می  وان فشوار طواقوت فورسوایوی کوه بور 

. اکسریت قریب به ا فاق زقان وارد میوشوود را مشواهوده قوموود

کارهای  ولیدی زقجیوره ایوی بسویوار طواقوت فورسوا اسوت بوه 

سرعت باید کا ر را به بغ  دستی داد و از کارگر دیگر بوغو  

دستی کار  اوی  گرفت بطوریکه کار قباید پشت دست جوموع 

در ای  قوع کارها کوه اکوسوریوت کوارگوران  ن زن موی .  شود

. باشند بدون هیج  نفسی و وقفه ایی بایود بوه کوار اداموه دهونود

بارها شاهد بود  که در جریان کارهای زقجیره ایی کارگوران 

برای رفع  شنگی شان بوسیله کارگراقی که به شک  اقفورادی  

 . کار  میکردقد  کمک میشدقد

زقان باردار ها بدون هیچگوقه استراحت دقیبا ماقند یک 

در بسیاری موارد . کارگر در حالت معمولی کار میکردقد

اقفرادی اقجا  میدادقد داوطلب میشدقد کارگراقی که کارهای 

که قیا ساعتی بجای ای  همکاران زن باردار کار کنند اما با 

بهمی  . مخالفت سرپرستها روبرو شده و اجازه قمی دادقد

دلی  زقان  ا  دری  روزهای زایمان با همان وضعیتشان 

مجبور بودقد کار کنند، و در ای  رابطه اکسرا دچار 

.                             زایماقهای سخت و زودرس می شدقد  

در زمان بیکار سازیها، زقان کارگر همیشه اولی  کساقی 

در مبابله و . بودقد که در معرر بیکاری قرار می گرفتند

اعترار به ای  مسلله زقان معمو  دو پاسخ دریافت 

میکردقد، اول اینکه بچه دارقد و با ادراج  قها بخشی از 

هزینه شیردوارگاه و مهدکودک حذخ میشود، دوماً اینکه 

زقان در جامعه قان  ور داقه قیستند و در  ورت مازاد بر 

و بدی  . احتیاج بودن قیروی اقساقی ادراج  قها مبد  است

 ر یب زقان طبق ای  د ئ   بعیض  میز در معرر بازدرید 

 .و ادراج قرار می گرفتند                 

اما از شادیهای مها ای  کارداقه قسبت 

به کارداقجات دیگر مبارزه زقان کارگر و 

پیگیری  قها در اعتراضات و اعتیابات 

زقان . برای دواسته ها و مطالبا شان بود

بطور وسیع و پیگیر در اعتراضات 

شرکت داشتند و از ویهگی دیگر زقان 

کارگر ای  کارداقه ای  بود که از سواد مکفی بردوردار 

بودقد و در دی از  قها ها دیپلا داشتند و در د زیادی ها 

در . کارگر قدیمی و دارای  جار  دو  و ارزقده ایی بودقد

مواردی از اعتراضات پیش می  مد که مردان دیر ر از زقان 

اعال   مادگی می قمودقد، اما ما زقان بیشتر اوقات در  ف 

رویهمرفته اعتراضات و اعتیابات . مبد  مبارزه بودیا

کوچک و بزرگ قسبتات چشمگیری در ای  کارداقه  ورت 

گرفت که در ای  قوشته فب  به گوشه هایی از  ن اشاره شده 

اما  قچه مها است در  ما  ای  حرکتها زقان کارگر ای  . است

بخش از  نعت همیشه در  ف مبد  اعتراضات قبش بسیار 

.بارز و پیشرویی از دود قشان دادقد                                 

جنبش کارگری ایران ها متاثر از جامعه مردسا ری است و 

.  ای   بعیض جنسیتی در همه جا سایه افکنده و عم  می کند

در   . در مایطهای کارگری ها به عینیت ماسوس می باشد
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کارگاهها و کارداقجا ی که کار کرد  ای   بعیض جنسیتی      

در مورد کارگران زن کامالت مشهود بود، ما زقان کارگر 

سعی می قمودیا با  عدادی از کارگران مرد که  گاهتر بودقد 

قسبت به ای  شکاخ طببا ی و جنسیتی وارد باث و جدل 

شویا و به  قها ای   وجه را بدهیا که منفعت کارگران در ای  

است  که  ف زن و مرد کارگر فشرده  ر شود و به ای  

 بعیضات دام  زده قشود،  نها کسی از ای  شکاخ و 

 بعیضات قفع دواهد برد بورژوازی دشم  طببا ی کارگران 

البته ای  باسها  اثیر داشت ولی باز ها در !  است و با

مواردی کارگران مرد  ف دود را از کارگران زن جدا 

وضع بد و غیر بهداشتی :  بعنوان مسال.  می قمودقد

شیردوارگاه و مهد کودک یک معض  مها بود و بهبودی  ن 

مبارزه دائمی را می طلبید در ای  حرکت فب   عداد کمی از 

مردان شرکت میکردقد و یک قوع اعترار را مردان 

متاسفاقه کا .  کارگر فب  مختص به زقان کارگر می داقستند

رقف بودن حضور زقان و مردان کارگر در یک  ف 

مشترک طببا ی هنوز در جنبش کارگری یک معض  مها و 

با وجود اینکه زقان کارگر قیف جنبش .  اساسی است

کارگری را شام  میشوقد و بخش بزرگی از جنبش زقان 

هستند اما به علت  بعیض جنسیتی و مرد سا ری حاکا بر 

جامعه از قار اقتیادی و اجتماعی و قوع کاری که دارقد و 

میزان دستمزدی که دریافت می کنند در موقعیت بسیار پائی  

زقان کارگر همیشه در اعتراضات و .   ر از مردان هستند

پیگیری و از جان .  مبارزات قبش مهمی ایفا  قموده اقد

گذشتگی  قها در رابطه با مبارزات به عنوان عضوی از 

داقواده کارگری و همچنی   قبش  قها بطور مستبیا در  ولید 

زباقزد همگان بوده است، اما هیچوقت قبش مها  قها به 

عنوان بخشی از جنبش کارگری بر جسته قشده و سعی شده 

البته علت ای  .  بیشتر قتیجه مبارزا شان حاشیه ایی شود

مسلله را از یک طرخ  باید در ضعف بزرگی که در جنبش 

کارگری به علت دیدگاههای ار جاعی قسبت به مسلله زن 

موجود است دید،  و از سوی دیگر، مذهبی بودن جامعه 

ایران، و  الشهای بورژوازی سببب شده ستا جنسیت زن 

جنبش کارگری ایران بدون  ال  برای پایان .   شدید شود

دادن به ای  شکاخ جنسیتی قه  نها قخواهد  واقست از 

مبارزا ش موفق بیرون بیاید بلکه با دام  زدن به ای  

 بعیض جنیستی در مورد ها طببه ایهای زن دود سبب 

پراکندگی  ف طببا ی ا  شده و دواسته و یا قادواسته در 

از طرخ .  ددمت اهداخ بورژوازی قد  بر دواهد داشت

 دیگر زقان کارگر بارها  از  قار   اریخی  ثابت  قموده اقد 

بدون متشک  شدن و سازماقیابی قخواهند  واقست به ستمی که 

ای  دود  قها هستند که باید . با  ن روبرور هستند دا مه دهند

ای  رسالت مبارزا ی را بعهده بگیرقد و با به میدان  مدن 

جنسیتی و طببا ی که بر  قها روا برعلیه  ما   بعیضهای 

داشته میشود به مبارزه بر دیزقد و به ها طببه ایهای مرد 

دود ثابت قمایند بدون ا ااد طببا ی در مباب  دشم   ا دقدان 

مسلح قخواهند  واقست از منافع دود دفاع قموده و به مبارزه 

.                                                                 بردیزقد  

 بعیض جنسیتی در مورد زقان کارگر  نها مختص به جامعه 

ایران قیست، هر چند ای  معض  در کشورهای در حال 

 وسعه بمرا ب اسفناکتر و شدید ر است اما در کشورهای 

:   وسعه یافته ها با اشکال مختلف موجود است از جمله

دستمزدهای قابرابر در برابر کار برابر مردان و زقان و قبش 

زقان در رده های پائی  ا اادیه ها و متشک  بودن اقلیتی از 

زقان کارگر در مبایسه با مردان کارگر در ا اادیه های 

کارگری ومارو  بودن  قها از کسب مسلولیت در رده های 

در ای  ا اادیه ها زقان . با ی ا اادیه می  وان قا  برد

.  مسلولیتی در حد رهبریت ا اادیه قمی  واقند ا خاذ قمایند

البته ستا جنسیتی حاکا بر زقان چه در کشورهای درحال 

 وسعه و چه در کشورهای  وسعه یافته زائده قاا  سرمایه 

داری است و  ا زماقیکه جوامع بشری در دقیا  ات سیطر  

.ای  قاا  هستند ای  ستا بر زقان موجود دواهد بود              

با قگاهی به جنبش کارگری ایران و بویهه جنبش زقان کارگر 

. و مبایسه  ن با یکی ده دهه گذشته می  وان  فاو های را دید

اعتراضات کارگران در گذشته به علت اینکه هنوز بخش 

زیادی از  نایع بزرگ  عطی  قشده و یا به واحدهای 

کوچکتر  بدی  قشده بودقد، کارگران زن و مرد از اقسجا  و 

امنیت شغلی بیشتری بردوردار بودقد، حتی در فبدان  شکلها 

دیلی راحتر می  واقستند سازمان یابند و برای دواسته و 

مطالبا شان حضور متشک  داشته باشند و بیشتر اوقات ها در 

با . کسب مطالبات و  دواسته ها ی دود موفق می شدقد

افزایش بیکاری، عمومیت یافت  قراردادهای موقت و گستر  

های پیماقی در کارداقجات، موقعیت شغلی زقان  قبش شرکت

کارگر قیز در بسیاری از کارداقجات و در بیرون از 

و  قها با وادار شدن به . کارداقجات رو به ودامت قهاده است

امضای قراردادهای سفید و یا موقت، از امنیت شغلی 

و زقان از مراکز  نعتی بیشتر به حاشیه . بردوردار قیستند  
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راقده شده ه اقد و ای  فع  و اقوفوعوا ت سوبوب پوراکونودگوی در     

 .  ف کارگران زن و مرد شده است

دلی  دیگر اینکه  عدادی زیادی از کارگران فعال قس  گذشوتوه 

بازقشسته شده اقد و کارگران جدید قوتوواقسوتوه اقود جوایوگوزیو  

کارگران قدیمی شوقد فعوالویوت و سونوتوهوای سوازموان یوابوی و 

از طرخ دیگر جو سورکوو  شودیود، .  مبارزا ی را ادامه دهند

باراقهای اقتیادی موجود در جامعه از جمله گوراقوی،  وور  

و سطح بشدت پائی  دستمزدها  قچنان وضعیت فالکتبواری را 

برای طوبوبوه کوارگور ایوران ایوجواد قومووده، بوا وجوود ایونوکوه 

اعتراضات و اعتیابات در سطح وسویوعوی وجوود دارد، اموا 

هنوز کارگران با عد   شک  و سازماقدهی روبرو  هسوتونود و 

به علت پراکنده بودن ای  اعتیوابوات و اعوتوراضوات و عود  

 .                           ار باط  قها با ها ، راه بجایی قمی برقد

سو  استفاده از وضعیت بد زقان کوارگور و  واومویو  شورایو  

غیراقساقی به  قان قه فب  از طرخ کارفرما بولوکوه از طورخ 

رژیا زن ستیز با سیاست های  بعویوض جونوسویوتوی و  واومویو  

قواقی  ضد زن مدا   شدید می گردد از  وردن لوایح  بوعویوض 

 میز گرفته  ا  غییر در قاقون کار در رابطه با کاهش سواعوات 

کار زقان در  نایع و موراکوز کواری بوه موجولوا گورفوتوه  وا 

زقوان کوارگور بوه .  استخدا   قها در مراکز بوزرگ  ونوعوتوی 

دوبی می داقند که  غییردر قاقون کار قه در جهت حمایوت از 

 قان و بطور کلی حمایت از کارگران بلکه در جهت سویواسوت 

های رژیا زن ستیز حامی سرمایه داران اسوت و بوه هومویو  

ایو  .  دلی  ماقند همه کارگران مخالف  غییر قاقون کار هسوتونود

سویوواسوت  وبووعویووض جوونوسوویوتووی در کونووار دیووگورسوویواسووت هووای 

واپسگراقه و ضد زن کوه زقوان را شوهوروقوداقوی درجوه دو  

ماسو  و فبر و قاهنجاری های اجتماعی را بر زقان  امیو  

قموده، قب  از همه زقان کارگر و زحموتوکوش را هودخ قورار 

به همی  دلی  زقان کارگر و زحمتکوش از جومولوه .  داده است 

معلمان و پرستاران کشورمان، ها علیه  بعیض جنسیوتوی، بوه 

عنوان بخشی از جنبش زقان برای رفع ستا جنوسوی و هوا بوه 

عنوان متادی  طببه کارگر علیه سیاست های اقتیادی رژیوا 

 .                                 ار جاعی اسالمی مبارزه می کنند

زقان کارگر در ایران برای رفع ستا جنسیتی و طببا وی دوود 

   نها  قمی  واقند  برای  حق اقتخا   شغ  و دستمزد  برابر، 

حق  موز  برابر با مردان اکتفا قمایند اگرچه رسیدن به ای  

اموا زقوان بودون .  دواسته ها حق طبیعی و عاد قه  قها اسوت

در .  داشت   استبالل اقتیادی راه بوه جوائوی قوخوواهونود بورد

شرای  کنوقی که بخشی از زقان کارگر یا به کارهوای قویوموه 

قوفور بوکوار  ۸۱وقت و حاشیه ایی یا در کوارگواهوهوای زیور 

مشغولند و یا بوخوش زیوادی بویوکوار و از  واونوه کوارهوای 

اجتماعی به کاربردگی داقگی راقده شده اقد هموه ایو  زقوان 

به متشک  شدن و ایجاد  شکلهای مستب  دود برای مبارزه و 

 .احباق حبوقشان قیاز دارقد

داشت   شکلهای مستب  در جنبش کارگری بطور عمو  و در 

رابطه با زقان کارگر بطور ادص از  جایگاه مها  و کلویودی 

از  قجائیوکوه  کوه رژیوا .  برای طببه کارگر بردوردار است

سرمایه جمهوری اسالمی از هر جمعی وحشت داشتوه و  ن 

را با وحشیاقه  ری  شک  سورکوو  موی قوموایود، موی بویونویوا 

.  متشک  شدن کارگوران بوا چوه دشوواریوهوایوی روبورو اسوت

های زقان ضم  اینکه موی  ووان  بنابرای ، برای ایجاد  شک 

از شرای  عینی و زقدگی واقوعوی زقوان حورکوت کورد بورای 

: شروع  ز  است از گردهمائی های بطور طبیعی از جمولوه

از ار باطات داقوادگی و دوستی بی  داقواده های کوارگوری 

که بطور رو ی  در  ماس هستند، مااف  دوستاقه، پکنیکهای 

هووای مووالووی  هووای ورزشووی،  وونوودوق دسووتووه جوومووعووی، جوومووع

های کووچوک  هایی در ما  کار، کتابخاقه داقوادگی،  ندوق

و مااف  مطالعا ی، ایجاد ماافلی جوهوت یواری رسواقودن بوه 

هوای موالوی،  زقان و کودکان  سیب دیوده کوه قویواز بوه کوموک

 موووزشووی، بووهووداشووتووی، رواقشوونوواسووی و یووا حووبوووقووی دارقوود، 

برگزاری موراکوز  مووزشوی در موورد مسوائو  و مشوکوالت 

 وواقونود  مشخص زقان، همه و همه ای   جمعها و مواوافو  موی

. های زقان کارگر و زحمتکوش بواشونود ساز ایجاد  شک  زمینه

ای  ابتکارات کوموک بوه  شوکو  سوازی ضومو  ایونوکوه یوک 

همیاری و قزدیکی طببا ی را بووجوود  ورده و  وبوویوت موی 

قماید، سبب اعتماد به قفا بیشتر در بی  زقان شوده و   قوان 

را وا میدارد به قیرو و  واقائیهای دود بویوشوتور بواور داشوتوه 

در ای  راستا است که زقان کارگر می  واقند با هرچه .  باشند

فشرده  ر شدن  فوخ دود و مبارزه  نگا نف در کنوار هوا 

طببه ایهای مرد کارگرشان برای امر رهائی طوبوبوه کوارگور 

 ای  امر  شک  سازی وظیفه  دطیری  را  جلو .  قد  بردارقد
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پای   ن دسته از فعالی  کارگری و زقان فعال سووسویوالویوسوت    

متشک  شدن، امور  گواهوگوری و می گذارد، که در چگوقگی 

 بلیغ و  رویج و ار با  سطح مبارزا ی زقان کارگر و جنبوش 

زقان ، با استفاده از امکاقات موجوود و ابوزارهوای موخوتولوف 

های زقان زحموتوکوش، اقودا   مبارزا ی، در جهت ایجاد  شک 

هوای زقوان کوارگور و  پیشبرد امر مهوا ایوجواد  شوکو .   قمایند

زحمتکش، مستلز  ار باط دائا با زقان طببوه اموان، شونوادوت 

های واقعی  قان و متشک  شدن حول ایو   مشکالت و دواسته

هوای  هایی قه هوموچوون  شوکو  چنی   شک .  باشد ها می دواسته

فرمایشی وابسوتوه بوه گورایشوات رفورمویوسوتوی، لویوبورالوی کوه 

بورژوازی از با  سر کارگران برای مهار کردن  قها ایوجواد 

هوایوی هورچونود کووچوک  و   واقونود  شوکو  می قماید، بلکه می

مادود اما واقعی و از پوائویو  و بوه ا وکوا  دوود  ووده هوای 

 . کارگر و زحمتکش باشند

اینجا  ز  است به چنود اعوتویوا  و حورکوت کوارگوری کوه 

مردان کارگر با همکواری و هوموگواموی دواقوواده هوای دوود 

 :بخیوص همسرقشان به اقجا  رساقده اقد اشاره ایی شود

کارگران موعودن چوادر به عنوان قموقه می  وان از اعتیا  

ملو ، بافق و سندیوکوای شورکوت واحود قوا  بورد کوه در ایو  

مجموعه ای  حرکوتوهوا زقوان و دواقوواده هوای کوارگوری در 

پیشبرد اعوتویوا  و روردرویوی بوا موزدوران سورکووبوگور 

جمهوری اسالمی قبش بوارز و چشوموگویوری از دوود قشوان 

کارگران و داقواده های  قها با پیگیری و بودون  ووهوا .  دادقد

به سرمایه  ا به  در اعتیا  را به پیش بردقد قه دود و قوه 

داقواده هایشان از زقودان، سورکوو ، ادوراج و  وهودیودهوای 

با اعتماد به قوفوا .  سرکوبگران جمهوری اسالمی قهراسیدقد

با یی متشک  و میما اعتیا  را ادامه دادقد و بدون  وها 

به وعده و وعید بورژوازی و بوا ایوموان  وردن بوه قویوروی 

فقط با اتکاء به نیییروی طببا ی دود به ای  قتیجه رسیدقد که 

متحد و متشکل خود و استفاده از نیروی طیبیقیاتیی خیانیواده 

های کارگری، خواهند توانست دشمن طبیقیاتیی را وادار بیه 

و یوا  عقب نشینی نموده و هم طبقه ایهایشان را آزاد نماینید

 . در گرفت  دیگر مطالبا شان موفق شوقد

قکته قاب  مالحاه دیگر اینکه ما باز ها در عم  شاهد قورار 

گرفت  زقان و مردان کارگر در کونوار هوا بورای موبوارزه و 

به عبارت دیگر هرگاه رو در رویی بوا .  مبابله با رژیا بودیا

 قاا  و رژیا ستمگر  پیش می  ید، زقان کارگر  در   ف 

مردان کارگر قرار می گیرقد و مبارزات شک  طوبوبوا وی موی 

ای   ف بندی در مباب  رژیا، حرکتی است طبیعوی کوه .  یابد

یعنی در مبابو  زقوان و موردان .  قشان از جایگاه طببا ی دارد

کارگر و زحمتکش موهوموتوریو  و بوزرگوتوریو  دشومو ، رژیوا 

در  هاجا سرمایه و .  سرمایه است که قماینده بورژوازی است

طببات حاکا به کارگران و داقواده هوایشوان قوبو  از ایو  کوه 

زقان و موردان طوبوبوه کوارگور بورای حو  مسوائو  بویو  دوود 

 بعیض جنسی بخواهند  ف  رایی کونونود، در موبوابو  ایو     و

 .دشم  مشترک با ها متاد می گردقد

دقیباً همی  روقد ها در مورد مبارزات اجتماعی زقان برعلیوه 

ستا جنسیتی  دق می کند و به ای  دلی  است که زقان طوبوبوه 

کارگر  مردان ها طببه ایی دود را، بوهوتوریو  موتواودان دوود 

داقسته و در مبارزات بر علیه ستا جنسیتی زقان اقتاار دارقد 

 . با  قان همراه شوقد

در رابطه با همسران راقندگان دستگیر شده شرکوت واحود در 

بدو  اسیا سندیکوای شورکوت واحود در چونود موورد مواهویوت 

 قوان در :  مترقی و  گاه دود را در عمو  بوه اثوبوات رسواقودقود

هنگا  حمله مأموری  رژیوا بوه دواقوه اشوان و سوپوا در پوی 

و "  منوکورات" دستگیری و مورد بازجویی قرار گرفتنشان در 

. اوی  با کمال شهامت و جسارت، بسیار دو  عومو  قوموودقود

همسران ای  راقندگان که دود سندکالیست قوبووده و بوا وجوود 

ای  که بردی از  قها ا الً شاغ  قبوده و در مدی قودارقود، بوا 

ای  وجود در طول بازجویی ها با رشادت  ما  مباومت کورده 

و در بیاقات دود قه  نها از حورکوت شووهوراقشوان بوه عونووان 

حرکتی مفید برای ک  کارگران سندیکا دفاع کردقد، بولوکوه از 

 .ببیه ها دواسته اقد که به  قها بپیوقدقد

به عبارت دیوگور ایو  زقوان در عویو  حوال کوه بور اثور ایو  

رویدادهای  امیو  شوده بوه  قوهوا از قواور موالوی در شورایو  

قامناسبی بودقد،  یمیا گورفوتونود کوه بوا  گواهوی و بوا روحویوۀ 

مبارزا ی قوی ها از پا بازجویی هوا بور یونود و هوا اهوداخ 

سندیکای راقندگان را با حمایت از شووهوران دوود،  وبولویوغ و 

و شرای  دشوار زقودگویوشوان از قواور موعویوشوتوی .   رویج کنند

 .قتواقست روی مبارزه ایی که در پیش گرفتند  اثیر بگذارد

در قتیجه بر اثر بردوردهایی که بی  ایو  زقوان بوا موزدوران 

رژیا سرمایه پیش  مد، همبستگی بی  ای  راقندگان و دواقوواده 

ای  پدیوده ای اسوت کوه موا در .  های  قها باز ها ماکا  ر شد

 از جمله در زمان  ماگارت  اچر .  اریخ بارها  جربه کرده ایا
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قخست وزیر پیشی  اقگولوسوتوان، موا شواهود بوودیوا کوه وقوتوی    

معدقچیان  ن کشور دست به اعتیا  زدقود و سوپوا موورد 

حمله رژیا  اچر قرار گرفتند، همسران معدقچیان به دویوابوان 

ها ریخته و در مبارزه به شوهراقشان پویووسوتونود و  وا پوایوان 

 .اعتیا  قبش مهمی بازی کردقد

ای  همبستگی همسران سندیکالیسوت هوای شورکوت واحود بوا 

 قها و فرادوان دادقشان بوه سوایور کوارگوران، بواعوث ایوجواد 

همبستگی دا ی بی  داقواده های کارگری با ایو  زقوان  وا 

به امروز شده است و ای  حرکت سبب شده است، همبستگوی 

همه جاقبه ای را در بعضی از حرکتهای دیگر کوارگوری از 

اعتیا  کارگران چادرملو و کوارگوران سونوف  هو  :  جمله

به ایو  دلویو  حضوور فوعوال .  بافق در سطح جامعه ایجاد کند

زقان کارگر در کنار همسران کارگرشان در مراح  مختلوف 

و متابق قمودن مطالبا شان  ا کنون بسیار  عیی  کونونوده موی 

 .باشد

در اعتیا  پنج هوزار قوفوری کوارگوران سونوف  هو  بوافوق 

داقواده های کارگری بویهخ زقان قبش بسیار فعالی داشتنود، 

د قد  به قد  ای  اعتیا  یکماهه زقان هموگوا  و هوموراه بوا 

 ما  کوارگوران مورد شورکوت کونونوده در ایو  اعوتویوا  بوه 

موبوارزه زقوان بوا موردان .  سازماقدهی و مبارزه بوردواسوتونود

کارگر قه  نها روحیه همبستگی و مبارزا ی افراد شورکونونوده 

در ای  اعتیا  را با  برد، بلکه کارگران سنف  ه  بوافوق 

کرمان به ای  قتیجه رسویودقود بورای قووی  ور قوموودن  وف 

طببا ی دود قیاز به متشک  شودن دوود و دواقوواده هوایشوان 

یکی دیگر از د ئ  شرکت زقان در ای  مبارزات ایو  .  است

است که کالً وقتی زقان به ای  گوقه مبارزه و مباومت دسوت 

می زقند، در روحیه ک  جامعه  أثیری مسبوتوی موی گوذارد و 

 .کمک می کند همبستگی عمومی سریعتر جلب گردد

لذا در ای  مرحله سازماقدهی ای  زقان در کوارهوایوی قواویور 

جوومووع  وری کوومووک هووای مووالووا، در  ووورت دسووتووگوویووری 

همسراقشان با اعترار و دقبال کوردن  ن، در جوریوان ایو  

پروسه یک هومواهونوگوی  و وحودت بویو  دوودشوان و سوایور 

داقواده های کوارگوری کوه بوا دسوتوگویوری و زقوداقوی شودن 

همسراقشان درگیر هستند بووجوود موی  یود، چوه زمواقوی کوه 

همسراقشان هنوز در زقدان هستند و چه زمواقوی کوه بویورون 

 .باشد

در جمع بندی ای  رویدادها ما به یک قکته سویواسوی بسویوار  

قاب  مالحاه می رسیا و  ن اینکه ای  مبارزه کارگران مورد 

از هر  نایع و  نفی باشد با همکاری و همگامی دواقوواده 

موبوارزات کوارگوران .  هایشان مبارزه ای بسویوار موهوا اسوت

شرکت واحد، چادرملو و کارگران سنف  هو  بوافوق بوا وفواق 

داقواده ها و همسران زن دود در واقع یکی از مها  ری  و 

موثر ری  مبوارزات کوارگوری موی  ووان گوفوت  از دوران 

زیرا که ای  حرکتهوا،  گواهواقوه و .  اقبال   ا کنون بوده است

ای  .  بدرجه قاب   وجهی از سازماقیابی بردوردار بوده است

قوع حرکتهای باارز  پرسه مبارزا ی طببه کوارگور ایوران 

را غنی  ر قموده و به زقان کارگر اعتماد به قفا بویوشوتوری 

میدهد که بدون وجود  قها در  انه مبارزه طببوا وی اموکوان 

پیروزی هر حرکتی و متابق قمودن  ن بسیار  بلیو  دوواهود 

 .یافت

زقان کارگور از قواور موبوارزا وی در طوول  واریوخ جونوبوش 

کارگری جهاقی و بویهه جنبش کارگوری ایوران هومویوشوه از 

قبش ویهه ایی بردوردار بوده اقد، اما از قار  اریخ قویسوی 

بونواور مو  .  یا بخشات  اریف یا به فراموشی سپرده شده است

زقده قمودن ای   وجوار  ارزقوده بوخویووص در رابوطوه بوا 

جنبش کارگری ایران در دوره های مختلف کمک شایاقی بوه 

ار با  و رشد مبارزا ی جنبش کارگری و بخیوص جنوبوش 

م  یک مطلب کو واهوی بوه ایو  .  کارگری زقان دواهد قمود

" یوسف افتخاری"  قوشته اضافه قموده ا  بر گرفته از کتا  

که قبش برجسته مبارزه زقان کارگر را در  ن دوره قشوان 

به ای  امید که استفاده از هر کدا  از ای  موبوارزات .  می دهد

طببا ی و  جار  ارزقده بتواقد در زقدگی مبارزا ی ما زقان 

 .کارگر و طببه امان موثر واقع شود

از کتاب یوسف افتخاری: برگرفته  

. جا دارد از قبش زقان ها در ای  مبارزات  ابت شود" 

ما وقتیکه شروع به سازماقدهی کردیا، هر فردی از 

کارگران را که جمع میکردیا به مرور به داقواده ا  ها 

قفوذ میکردیا و اولی  ا اادی که از طریق ای  فرد بوجود 

بنابرای  در یک داقواده . می  مد، با همسر یا ددتراو بود

ای که ما عضو داشتیا، عائله ا  ها  بریبا عضو ا اادیه 

.  منتها مرداقزقان حوزه های مر بی قداشتند. ماسو  میشدقد

.    می  رسیدیا  قها گیر بیفتند حوزه های مر بی داشتند  
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. زهرا گفت برو کنار. پلیا ها وس  ما ایستاد.  مد. را ببینا 

گفت م  . چنان حکا کرد که پاسبان اطاعت کرد و دور شد

گفت از دارج دواستند پولی به . با برادر   ابت می کنا

گفتا ما هنوز طال داریا می . ما برساقند م  قبول قکرد 

م  . فروشیا می دهیا  ا رفبای ما در زقدان میرخ کنند

بسیار دوشاال شد  و گرفتا دستش را بوسید  گفتا دو  

کاری کردی، مها ای  است  د  از کسی چیزی قگیرد و 

گرسنه می . پول از دودمان داشته باشیا. مدیون کسی قشود

بنابرای  زهرا از لااظ . ماقیا و قیاز و احتیاجی ها قداریا

عبیده و از لااظ ادالق به  ما  معنی یک زقی بود که میشد 

منتها عیب کار در ای  است که در ایران . قهرمان قامید

.اغلب زقها بی سواد و کا سوادقد و  ایی  قمی کنند          

بعدها شنید  که زهرا پا از اعتیا  روزقامه حب  المتی  

حمله کرد به . چاپ کلکته دو  از کارگران دفاع کرد 

."                                                                 دولت  

رهائی زقان کارگر همچون رهائی همۀ اقساقها  نها و بوا بوه 

سیاسی و اجتماعی  قوان -ثمر رساقدن دواسته های اقتیادی

امکاقپذیر است و ای  زماقی متابق دواهد شود کوه سوادوتوار 

اموکوان .  اقتیادی سرمایه دستخو   غییر و  واوو ت گوردد

ای  امر مها با در گورو پویوشوروی هور چوه بویوشوتور جونوبوش 

کارگری و مبارزه فعالی  سوسویوالویوسوتوی در جوهوت  وبوویوت 

 ونوهووا در جواموعووۀ .  گورایوش و جونووبوش سووسویووالویوسوتوی اسوت

سوسیالیستی است که زقوان و موردان کوارگوران بوه حوبووق 

 .کام  دود دواهند رسید

 

 

 

.  می  رسیدیا  قها گیر بیفتند. زقان حوزه های مر بی قداشتند 

به همی  حوزه های داقوادگی اکتفا میشد مگر اینکه  ز  

میشد به زقان ماموریت بدهیا، وقتی که در شهرباقی زقداقی 

قداشت مرا  دا میکرد و بود  بعضی شبها که مختاری کار 

یک شب گفت که  قای یوسف اردبیلی . با م   ابت میکرد

بلند شده لنگان لنگان کاری پیدا قکرده  مده  بادان با ماهی 

هشت  ومان کار می کند، ولی در ایران که هنوز حجا  

است شما چطور  واقستید ای   شکیالت را بوجود بیاورید، 

م  از ای   عجب می کنا که  و چطوری میان  قها رفتی ای 

 و قگفتند قامار  است، قگفتند ای  کیست و از کجا  مده؟

منتها . ما در میان کارگران و عائله کارگر قفوذ پیدا میکردیا

در میان  قها بعضیها هشیار بودقد و جنبه ای  کار را ا ال 

می دیدقد که منافع شوهر . دودشان استببال میکردقد. داشتند

و همسرشان در ای  است که در ای  ا اادیه باشد و دواهان 

یکی از  قها به قا  زهرا که . جلب میشدقد. ای  ا اادیه باشد

درست . اگر اشتباه قکنا همسر  ادق یا میدق قا  بود

قار  قیست ولی زهرا هرگز فراموشا قمی شود یک زقی 

زهرا به داقواده . از اهالی لرستان و واقعا زن مبارزی بود

ها و حوزه ها، یعنی حوزه های داقوادگی سرکشی میکرد 

چون حوز  جداگاقه ای از زقها قداشتیا، دستورا ش را از ما 

ضمناً هماقطور که گفتا یک کالس . میگرفت و به  قها میداد

مارماقه سیاسی داشتیا که هماقجا اگر کساقی سواد فارسی 

کا داشتند فارسی درس می دادیا و م  دود  یک اطالعات 

بنابرای  یک عده ای . سیاسی و سندیکایی به  قها می داد  

را به سطح کادر و قیمه کادری رساقده بودیا و یکی از  ن 

.کادرها ها زهرا بود                                                   

زهرا از زقهای مبارز لرستان بوود و مووقوع اعوتویوا  هوا 

اولی  کسی که جلوی شرکت قفت برای کارگران قوطوق کورد 

گوویوا چویوزی گوفوتوه .  و گفت دستور اعتیا   ادر شده بود

بود و زیاد ها مؤثر واقع شود  ن بوود در  وور وی کوه زن 

وقتی که موا را .  مبارزه می کند، مرد قمی  واقد مبارزه قکند

الوبوتوه زقوداقوی .  اسیر کردقد و به اهواز  وردقد، زهرا ها  مد

زهرا  مد و رفت پیش مختاری و گفت م  موی دوواهوا .  قبود

گفت یوسف چکارر   و است؟ گفت برادر مو  .  یوسف را ببینا

رک  الدی  مختاری گفت  و لری و اون  رک است  وو .  است

چه طوری دواهر اوشدی؟ گفت موا از  ن لورهوا و  ورکوهوا 

 م  حتمات باید دود  یوسف . هستیا که با ها دواهر و برادریا

 

31صفحه   

 



 

  

 

32صفحه   

:جمعبندی   

 

با توجه به تاریخچه مبارزاتی کارگران جهان و ایران تا آنجا که به جنبش 

کارگری و جنبش زنان کارگر ایران بر میگردد می توان به این جمعبندی 

::                                 ها عبارتند از ترین آن رسید، که مهم  

را زنان ( درصد ۰۷حدود )درصد باالیی از  زنان شاغل در ایران  – ۱

در مجموع بین وضعیت زنان کارگر نسبت به مردان . دهند کارگر تشکیل می

کارگر به علت ستم جنسیتی تفاوتهای از قبیل نابرابری در نوع کار و 

دستمزدهای پائین و اذیت و آزار و فشار کاری که در محیط کار توسط 

                                              .کارفرماها متحمل میشوند موجود است

کار   اغلب زنان کارگر در کارگاههای کوچک و بخش خدماتی مشغول به-۲

شدت مورد استثمار قرار گرفته  هستند و به دلیل شرایط و محیط کاری، به 

و حتی بسیاری از بندهای قانون ارتجاعی قانون کار هم در مورد آنها 

دستمزد بسیار پایین، ساعات کار باال، نداشتن بیمه و عدم . اجراء نمیشود

رعایت حقوق مختص زنان از جمله مرخصی زایمان و یا مهد کودک، از 

..                            باشد  جمله معضالت زنان کارگر می  

های بزرگ اگرچه نسبت  زنان کارگر شاغل در کارخانجات و یا کارگاه – ۳

های کوچک و یا بخش خدماتی موقعیت بهتری  به زنان کارگر در کارگاه

دارند، اما در سالیان اخیر و همگام با افزایش بیکاری، عمومیت یافتن 

های پیمانی تامین نیروی کار در  قراردادهای موقت و گسترش نقش شرکت

کارخانجات، موقعیت شغلی زنان کارگر نیز در بسیاری از کارخانجات رو به 

وخامت نهاده و عموما با وادار شدن به امضای قراردادهای سفید و یا 

حتا دستمزد و ساعات کار نیز در . موقت، از امنیت شغلی برخوردار نیستند

.                                                   شود  این گونه موارد رعایت نمی  
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توان گفت که به ازای هیر  بیکاری در میان زنان، بیشتر از مردان بوده و می – ۴

زن بیکار وجود دارد که به دالییل میتیعیددی از جیمیلیه نیبیود کیار،  ۱۷زن شاغل، 

اردیبیهیشیت   ۲به گزارش .اند کارهای خانگی و پایین بودن دستمزد از کار بازمانده

ماه، در حال حاضر نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و زنان در بخش هیای 

غیررسمی مشغول بکارند که بیشتر این اشتغال در بخش صناییع کیوچیک، بیخیش 

درصد بیمه شیدگیان را میردان و  ۱۱.  خدماتی و کارهای کاذب و حاشیه ایی است

 درصد را زنان تشکیل می دهند  ۱۱

تبعیض جنسیتی و وضعیت بسیار بد اشتغال زنان، نتایج اجتماعی مخیربیی را   -  ۱

هیای  توان در افزاییش اعیتیییاد، خیودکشیی، بیییمیاری همراه دارد که از جمله می  به

 .فیییییروشیییییی در میییییییییییان زنیییییان را مشیییییاهیییییده کیییییرد روانیییییی و تییییین

در ایران در کنار مشکالت اقتصادی و بیحیرانیهیای میوجیود حیاکیم، بیه عیلیت  – ۶

تیریین  عنوان مهیم  توان به نهادینه شدن مذهب در قوانین جاری و فرهنگ حاکم می

 .موانع ورود زنان به بازار کار نام برد

زنان ایران از نظر پائین بودن سطح اشتغال در رده دومین کشور جهان – ۰ 

باشد و از نظر میزان دستمزدهای نازل و دیگر قوانین ارتجاعی حاکم بر محیط  می

.ی بدترین کشورهای جهان محسوب میشوند کار باز هم در رده  

تبعیض جنسیتی بر زنان در ایران از دیگر عواملی است که وضعیت وخیم  – ۱

.                   زنان در محیط کار و موانع ورودشان به بازار کار را رقم میزند   

ها و حوادث ناشی از کار تاثیرات  به علت عدم ایمنی محیط کار بیماری – ۱  

مخربی بر سالمتی زنان  گذاشته، بطوریکه در آمارهای رسمی عموما نادیده 

سوءاستفاده جنسی از زنان و تاثیرات روانی معظل جدی دیگری . گرفته میشود

چنین با وجود  هم. است که عواقب آن سبب بازماندن زنان از بازار کار میشود

سال اخیر، ما هنوز  شاهد افزایش حوادث ناشی  چندکاهش تعداد زنان کارگر در 

..                               از کار در مورد زنان کارگر در آمارهای رسمی هستیم    

. 
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نداشتن تشکل یکی از موانع میهیم زنیان بیرای میبیارزه بیا تیبیعیییض  – ۱۷

جنسیتی و بهبود شرایط کاری از جمله دستمزد، سیاعیات کیار، حیق بیییمیه، 

جایی کیه زنیان کیارگیر عیمیدتیا در  از آن.  باشد ها می امنیت شغلی و مانند آن

های کوچک و کارهای خدماتی مشغول به کار هستند، متیشیکیل شیدن  کارگاه

در فقدان متشکل نبودن ناچاراند به هیر .  آنها با مشکالت جدی روبرو است 

شرایط بد کاری و استثمار شدید، عدم پرداخت بموقیع دسیتیمیزدهیایشیان تین 

 .درهند

موقعیت اسیفینیاک کیاری زنیان کیارگیر در میراکیز کیاری بیویی ه در  – ۱۱ 

ها را در وضعیتی تیدافیعیی قیرار  های کوچک و فقدان تشکلهایشان آن کارگاه

همین امر باعث شده که آنها از نظر مبیارزاتیی و اعیتیراضیات و .  داده است

           .اعیییتیییصیییابیییات از تیییحیییرکیییات چشیییمیییگیییییییری بیییرخیییودار نیییبیییاشییینییید

کارگران مرد نه تنها نفعی در تضیییییع حیقیوق کیارگیران زن تیوسیط  – ۱۲

کارفرمایان ندارند، بلکه سوء استفاده کارفرمایان از موقعیت کیارگیران زن 

باشد و هدف خدشه دار نیمیودن صیف طیبیقیاتیی  به ضرر تمامی کارگران می

کارگران مرد و زن دارای یک منفعت طبیقیاتیی  .کارگران مرد و زن می باشد

ها نه تنها سبیب میییشیود آنیهیا در وضیعیییت  مشترک هستند و تفرقه بین آن

 . بییدتییری قییرار گیییییرنیید بییلییکییه در مییجییمییوع بییه نییفییع بییورژوازی اسییت

و (  حیق تیدریسیی) های اخیر میعیلیمیان  از میان زنان شاغل و در سال – ۱۳

چینییین  هیم.  انید پرستاران تحرکات بیشتری برای کسب حقوق خود نشیان داده

یابی بیییشیتیری  زنان کارگر در کارخانجات بزرگ از قدرت مبارزاتی و تشکل

نسبت به سایر زنان کیارگیری کیه در کیارگیاهیهیای کیوچیک کیار میی کینینید 

هیا  در این جا باید این نکته را نیز یادآوری کرد که کارگیاه.  برخوردار هستند

 .و کارخانجاتی وجود دارند که عموم و ییا اغیلیب کیارگیران آن زن هسیتینید

در برخی از این کارخانجات، برخی از زنان کیارگیر حیتیا دارای تیحیصیییالت 

ها برای کسب آگاهی، بییشیتیر از  دانشگاهی هستند و از این جهت آمادگی آن

کرده از بیازار کیار  بازماندن دختران و زنان تحصیل.  باشد سایر کارگران می

از سویی و نیاز مالی شدید به کار از سوی دیگر، باعث شیده اسیت تیا ایین 

هیا  دختران جوان و زنان به کارهایی روی آورند که ربطی به تحیصیییالت آن

 .ندارد
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منبع بیشتر اطالعات و  مارهایی که در ای  قوشتار به  قها  

مبارزه طببا ی  "های ششا و قها کتا   اشاره شده به فی  

 .اثر  وقی کلیف مربوط است " و  زادی زن 

Class Struggle and Women s Liberation – Tony 

Cliff 
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، چارلز عیسوی” اریخ اقتیادی ایران“کتا   -    

The American Federation of Labor-Congress 

of Industrial Organizations (AFL-CIO) works 

every day to improve the lives of people who 

work. 

Who We Are 

The AFL-CIO, created in 1955 by the merger of the 

AFL and the CIO, is a democratic, voluntary federation 

of 56 national and international labor unions that repre-

sent 12.5 million working people.  
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http://www.aflcio.org/About/Our-History/Key-Events-in-Labor-History/First-Union-of-Working-Women
http://www.aflcio.org/About/Our-History/Key-Events-in-Labor-History/First-Union-of-Working-Women
http://www.aflcio.org/About/Our-History/Key-Events-in-Labor-History/First-Union-of-Working-Women
http://www.aft.org/yourwork/tools4teachers/women/labor.cfm
http://www.aft.org/yourwork/tools4teachers/women/labor.cfm
http://www.massaflcio.org/1844-new-england-workingmen%2526%2523039%3Bs-association,lowell-female-labor-reform-association-founded
http://www.massaflcio.org/1844-new-england-workingmen%2526%2523039%3Bs-association,lowell-female-labor-reform-association-founded
http://www.massaflcio.org/1844-new-england-workingmen%2526%2523039%3Bs-association,lowell-female-labor-reform-association-founded
http://www.massaflcio.org/1844-new-england-workingmen%2526%2523039%3Bs-association,lowell-female-labor-reform-association-founded
http://www.aflcio.org/About/AFL-CIO-Unions


 

 
 

  

 

 

 تو آسیایی هستی

 پدر و مادرت دو کارگر فرسوده

 با دست ها و پاهایی که دیگر

 کار را بلد نیستند

 آمریکایی هستی

 پدر و مادرت دو معدنچی قدیمی

 که هنوزهم کابوس اعماق زمین می بینند

رئیس جمهور فرشته : اند دو معدنچی که باورکرده

 است

 از آسمان آمده

 کارگر دست و پا چلفتی ئی بیش نیست

 کارفرما نباشد کار بی معنی ست

 

 کشیش ها و قد یس ها هم

 راهنمایان زندگی اند

 یاد می دهند که چگونه باید دعا کرد

 .تا فردا از آسمان کار برسد

 تویی که باید تردید کنی 

 نه رئیس جمهور فرشته است

 نه کارفرما بخشنده

 کارهم از آسمان نیامده

 تویی که خالقی

 تویی که باید مدیریت کنی

 تمام کارفرماها بال بگیرند و برند

 .هیچ کاری نمی خوابد

  

 تویی که باید تردید کنی

 اون باال باالها دنیایی در انتظار تو نیست

 که گویا دیگر کارگر نخواهی بود

 .و از چرخ های کار هم خبری نیست

 .بگذار بهشت و دنیای خیالی مال قد یسان باشد

  

 تویی که خالقی

 تویی که باید مدیریت کنی

 دیگران خدا را خلق کردند

 .تو زندگی را خلق کن

 

 اورست_علی رسولی

 «جرقه»از دفتر
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۱۱۱۱، اول ماه مه "لیبر استاندارد"سرمقاله روزنامه   

بازنویسى و ویرایش از روى ترجمه فیارسیى نشیر کیارگیری 

تیوسیط عیبیاس مینیصیوران صیورت ][  داخیل .  سوسیالیستیی

 .گرفته است 

سال گوذشوتوه، شوعوار بوا  شوعوار اقوتوخوابوا وی جونوبوش  ۸١در 

کارگری اقگلستان شده است و در روزهوای بوا گورفوتو  کوار 

ا اادیه های کارگری و بعود از الوغوای قوواقویو  قونوگویو  ضود 

، ای  شعار، ددمات بزرگی اقوجوا  داد ۸۱٨١ائتالخ در سال 

و از ای  مهمتر ددما ی بود که در زمان جونوبوش شوکووهومونود 

یعنی زماقی که کارگران اقگلیسی پیشاپیش طبوبوه  -چار یستی 

اموا زمووان .  داشوتونود، اقوجوا  گورفوت کوارگور اروپوا گوا  بورموی

ایستد و بسیاری از موضوعا ی که پنجاه سال و حتی سوی  قمی

اقود و  سال پیش دلخواه و ضروری بودقد، اکونوون کوهونوه شوده

 یا  ن راه ح  شنادته شده و دیوریونوه . باشند کامال قامناسب ما

 قیز یکی از ای  موضوعات است؟

 مزد روزاقه عاد قه برای کار روزاقه عاد قه؟

یوابود  وعویویو   راستا با  قها موجودیت یوافوتوه و  وکوامو  موی  ها

 شوقد؟ برای یافت  پاسخی برای ای  پرسش، بایستی قه به  می

علا ادالق یا حبووق و یوا عودالوت اسوتونواد ورزیوا و قوه بوه 

احساسات ظریف اقساقدوستاقوه و دادگوری و حوتوی رحوا و 

 قچه از قواور ادوالقوی عواد قوه .  مروت دلسوزاقه پناه جوییا

 واقود بوا  است،  ری حتی  قچه بنا به قاقون عاد قه است، ما

 قچه از قار اجتماعی عاد قه اسوت، بسویوار  وفواوت داشوتوه 

 وان فوبو  بوه  درباره عدالت یا بی عدالتی اجتماعی ما.  باشد

وسیله علمی که بوه واقوعویوات  کمک یک علا داوری کرد، به

 .پردازد، یعنی علا اقتیاد سیاسی مادیر  ولید و مبادله ما

دو ، اکنون بر اسواس اقوتویواد سویواسوی چوه چویوزی موزد 

روزاقه عاد قه و کار روزاقه عاد قه قامیده میشود؟ دویولوی 

ساده، سطح مزد،  مدت زمان و شودت کوار روزاقوه ای کوه 

وسیله رقابت میان کارفرمایان و کارگران در بوازار  زاد،  به

دو ، اینک که دستمزدها به ای  قاو  عییو  .  گردد  عیی  ما

 گردقد، چیستند؟ ما

مزد روزاقه عاد قه در شرای  عادی، مبلغی است که بورای  

ی زقودگوی  گذران زقدگی کارگر ضروری باشد، یعنی هزینه

که او بر اساس سطح زقدگی، موقعیوت و کشوور دوود  ز  

سوطوح .  دارد  ا قادر به ادامه کوار و بوبوای قسو  دوود بواشود

هوای جواری بوازار، گواهوی   واقد بنابر قوسوان واقعی مزد ما

باشد ولی در [  دستمزد]با  ر و گاهی پایی   ر از ای  میزان 

شرای  عادی ای  مبلغ باید به هر حال میاقگویونوی از  ومواموی 

 .های مزدها باشد قوسان

کار روزاقه عاد قه به معنی  ن مدت از کوار روزاقوه و  ن 

شدت از کار واقعی است که در  ن یک کارگر  موا  قویوروی 

کار یک روزکار دود را به میورخ رسواقوده بواشود، بودون 

 قکه برای اقجا  کار در فردای  ن روز و یوا روزهوای بوعود 

بور ایو  اسواس، مووضووع .  از  ن لطمه ای وارد  موده بواشود

 : واقد به شرح زیر بیان شود ما

کارگر  ما  قیروی کار یک روز دوود را بوه سورموایوه دار 

ای که برایش شدقی باشد و بدون  قکوه  دهد، یعنی  ا درجه ما

در برابر، او درسوت هوموان .   ن قاشدقی گردد   کرار دوباره

کنود کوه اداموه  دریافت ما[  حداق ] مبدار از قیازهای زقدگی 

سازد، هومویو  و قوه  همان فعالیت را برای او امکان پذیر ما

 بنا به سرشت ای  قرارداد، کارگر هر  چه  بیشتر  و . بیشتر
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مزد روزانه عادالنه برای 

 کار روزانه عادالنه

فریدریش انگلس   



 

 
البته ای  امر از قار اقتیاد سیاسی سرمایه داری به . بکشند

 !معنی عدالت است

اینک به ای  بررسی می پردازیا که سرموایوه بوا کودا  مونوبوع 

طوبویوعوی .  دواهد ای  دستمزد کاموال عواد قوه را بوپوردازد می

 فوریونود و  ولی سرمایه که ارزشی قوموی.  است بوسیله سرمایه

کار  نها  فریننده ثوروت [  قیروی] به استسنای ملک و زمی ،  

. سرمایه چیزی قیست بجز اقبوهی از مواویوول کوار.  است

شود که مزد کار بوسیلوه دوود  بنابرای  چنی  قتیجه گیری ما

شود و کوارگور دسوتوموزد  را از  کار پردادت ما[  قیوری]

بنا به  قچه معمو  عدالت .  کند مایول کار دود دریافت ما

شود، مزد کارگر باید عبارت از مایوول کوار او  قامیده ما

. باشد و ایو ، بور اسواس اقوتویواد سویواسوی عواد قوه قویوسوت

شود و  برعکا، مایول کار کارگر قییب سرمایه دار ما

دوویوش چویوزی بوه دسوت   کارگر سووای قویوازهوای زقودگوا

به ای  گوقه، سراقجا  و پوایوان ایو  مسوابوبوه غویور .   ورد قمی

ای است که مایول کار کسواقوی را " عاد قه" عادی رقابت 

کنند بطور گریز قاپذیری در دست  قهایی که کوار  که کار ما

سازد و مایول کار در دست  قهوا،  بوه  کنند اقباشته ما قما

ی قیرومندی برای به بردگی گرفوتو  کسواقوی کوه  قورا   وسیله

 .شود اقد،  بدی  می    ولید کرده

دربواره کوار .  مزد روزاقه عاد قه برای کار روزاقه عاد قه

که عاد قه بودن  ن قیز درست  از قوموا    -روزاقه عاد قه 

. باید قکا ی را گوفوتوه شود  -همان عاد قه بودن دستمزد است 

. اما، به قاچار ای  موضوع را به زمان دیگری وامی گذاریا

گردد که ای  شعار قدیمی، کهونوه  از  قچه بیان شد،  شکار می

عودالوت اقوتویواد .  شده است و امروز دیگر اعوتوبواری قودارد

سیاسی، به راستی عدالتی که سبب  سبیت قوواقویو  حواکوا بور 

جامعه کنوقی شده است، عدالتی کامال یک جاقبه بووده و بوه 

از ای  روی، باید شوعوار اقوتوخوابوا وی .  سود سرمایه دار است

دواک سوپورد و شوعوار دیوگوری را  قدیا را برای همویوشوه بوه

اند که باید صاحب ابزار  این خود رنحبران.  جایگزی   ن کرد

 .ابزارها باشند کار، مواد خام، کارخانه ها و ماشین

 

 

ی  ایو  کواموال گووقوه.  گوذارد سرمایه دار هر چه کمتر مایه ما

 !ای از عدالت است ویهه

از  قجا کوه :  دواهیا ژرفتر به ای  موضوع بپردازیا ما  ولی،

ی  از دیدگاه اقتیادداقان سیاسی، مزد و مدت کوار، بور پوایوه

شود، عدالت باید به ظاهر چنی  باشد که هور  رقابت  عیی  ما

ای  دو طرخ، در شرای  مساوی، قبطه حرکت عاد قه یگاقوه

اگر سرمایوه .  اما موضوع به ای   ورت قیست.  داشته باشند

دار قتواقد با کارگر به ساز  برسد، ایو  اموکوان بورا  وی 

ی  وجود دارد که در اقتاار بماقد و در ای  مدت از سورموایوه

او .  اما کارگر قادر به ای  کار قویوسوت.  دود، زقدگی بگذراقد

کند و به ای  جهت بوایود در هور  فب  از دستمزد  زقدگی ما

بورای .  زمان، در هر جا و زیر هر شرایطی به کار بوپوردازد

او بوه عولوت .  کارگر قبطه حرکت عواد قوه ای وجوود قودارد

با وجوود ایو ، .  گرسنگی در وضع کامال قامناسبی قرار دارد

بنا به اقتیاد سیاسی طببه سرموایوه دار، ایو  کوموال عودالوت 

 .است

به کار بردن قیروی مکاقیکی .  البته ای  حداق  موضوع است

هوای جودیود و گسوتور  و  و دستگاههای ماشویونوی در حورفوه

 کام  دستگاه ماشینی در حرفه هایی که فوعوال رواج دارقود، 

را از مواو  کوار دوود بویورون "  دسوتوهوا" پیوسته و فزاینده  

" دستهوای" راقد و ای  امر بسیار  ند  ر از به کار گماشت   ما

هوای جودیود کشوور  وورت  اضافه بر قیاز  ووسو  کواردواقوه

به عنوان یک ار ش ذدیوره کوامو  در "  دستها" ای  .  گیرد ما

گیرقد در مواردی که وضع بازار بود  ادتیار سرمایه قرار ما

پوردازقود، دزدی  کشونود، بوه گودایوی موا باشد، گرسونوگوی موا

های  ّقگاه کنید به  فاه) روقد  کنند و با  قکه به کارگاه ما ما

، در ن هنگا  که وضع بازار دو  است، برای گستر  ( بعد

گیرقد و  ا زمواقوی کوه قوه  ونوهوا   ولید، مورد استفاده قرار ما

 - ما  مردان بلکه  ما  زقان و کودکان کار پیدا قکرده باشنود 

 واقد  نها هنگا  اضافه  ولید سرسا   ور موورد  یعنی  قچه ما

ایو  ار وش ذدویوره، سوبوب (  میان افوراد) رقابت   -داشته باشد 

پائی  قگاهداشت  دستمزدها شده، سبب قیرومندسازی سرمایوه 

کارگران قه  ونوهوا در ایو  .  شود در مبارزه علیه کارگران می

کوه بوایود  مساببه با سرمایه وضع بسیار قابساماقوی دارقود، بو 

 وزقه سنگینی را قیز که به پایشان بسته شده است، به همراه 
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اعتیابات کارگری رو به افزایش است، روزی قویوسوت کوه 

دبر اعتیا  کارگران  نایع موخوتولوف در رابوطوه بوا ایو  

اجوواووافووات و زقوودگووی بوورده واری کووه مووزدوران سوورمووایووه 

جمهوری اسالمی برای کوارگوران ایوجواد قومووده اقود شونویوده 

اعتیا  کارگران قطار شهری اهواز دقیبوا یوکوی از .  قشود

ای  اعتیابات بر حق کارگری برای احبا ق حوبووق موعووقوه 

اما کارفرما در مباب  ای  حرکوت اعوتوراضوی .  دود می باشد

بدون  وجه به دواسته های کارگران  قها را به ادراج  هدیود 

قفر را   وار قوموود ه  05قموده است،  ا کنون حکا  ادراج 

 .قفر دیکر در لیست ای  ادراجها هستند 225اقد و 

بویوکواری، قوا امونوی ) ایوران    مشکالت زقدگی کوارگوران در

شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضا ، قپردادت  به موقع 

بور کسوی پووشویوده (  … دستمزدها، قداشت  بیمه بویوکواری و 

افبی در  فبر، گراقی، اعتیاد، فاشا،  رک  ایی ، بی.  قیست

در …  زقدگی و قا امیدی از  ینده، یواس و سوردووردگوی و 

یابد؛ ای  واقوعویوات  جامعه امروز ایران هر روز گستر  می

 . داری است دردقاک مایول قاا  استسمارگر سرمایه

مد ی است که رژیا سرمایه بشدت سرکوبها و دستوگویوری و 

زقدان فعالی  کارگری افزوده، و همچنی  با گستر  اعدامها 

ای   ووحوش .  فضایی از رعب و وحشت را ایجاد قموده است

سرمایه به معیشت کارگران و به بند کشیدن  قها دقیبات قتویوجوه 

باراقهای اقتیادی و سیاسی است، که رژیا بوا  ن دسوت و 

پنجه قر  میکند  و برای ببای دود هر حرکتی را با سرکو  

اما حبیبتوش ایو  اسوت، وضوعویوت طوبوبوه .  شدید پاسخ میدهد

کارگر با وجود اعتراضات و اعتیابات هر روزه در عود  

 شکلهای دود با موفبیت همراه قیست و رژیا با اسوتوفواده از 

بیکار قمودن کارگران، ماواکوموه :   رفندهای مختلف از جمله

قمودن  قها و  هدید قمودقشان به شالق کوارگوران را بویوشوتور 

بدهکار قموده  وبا حمایت از کوارفورمواهوا بواعوث شوده  قوهوا  

کارگران برای حبووق موعووقوعوه دوود .  دست با  را پیدا کنند

مبارزه می کنند، قه  نوهوا  ن را دریوافوت قوموی کونونود بولوکوه 

کارفرما از موقعیت استفاده قومووده و حوکوا ادوراج  قوهوا را 

 .   ادر می قماید

بیشتر کارگران می داقنود کوه   وعورر بوه موعویوشوت  قوهوا،  

 ری  حبووق  قوان بوه  سرکو  و ادتناق، پایمال کردن ابتدایی

ایونوکوه چورا .  علت متشک  قبودن و پوراکونودگوی اشوان اسوت

اقود از ایوجواد  رغا مبارزا شان  اکنون قتواقسته کارگران علی

  شکلهای دود در سطح مالی و سراسری بردوردار باشند، 

کارگر پویومواقوی پوروژه قوطوار شوهوری  ۸۱۱اعتیا  حدود 

اردیبهشت وارد بیسوت و دومویو  روز  ٨۱اهواز از دوشنبه 

هوموزموان بوا اعوتویوا  کوارگوران قوطوار .  متوالی شده اسوت

شهری  عدادی از کارگران واحد حفاری و ماشویو    ت کوه 

از یک هفته پیش کارفرموا از ورود  قوان بوه دادو  کوارگواه 

کند در موبوابو  در  ورودی کوارگواه مورکوزی  جلوگیری می

هوای  به گزار  ایلنا،معترضی  که در بخوش .اقد اجتماع کرده

کنند  کار می…   راقسفور،  عمیرات، عملیات داکی و اجرا و

ماه حبوق معوقه و  امی  امنیت شغلیشان  ۰دواستار دریافت 

به گوفوتوه  قوان؛ عوامو   شودیود  .پا از دا مه اعتیا  هستند

ای کوارفورموا بوه   ووجوه اعتراضات کارگران قطار شهری بوی

 قوان بوه جوای » .  مواهوه کوارگوران اسوت ۰پردادت مطالبات 

چاره اقدیشی منطبی برای دا مه اعتیا ، سوکووت ادوتویوار 

 وا کونوون اداموه اعوتویوا   .« . کننود کرده وکارگر ادراج می

قوفور 05کارگران قطار شهری اهواز منجر به حکا ادوراج  

 !کارگرمعترر ادراجی شده است295از

با روی کار  مدن دولت روحاقی  هاجمی ها جاقبه بوه سوطوح 

گوراقوی و .  معیشت کارگران و زحمتکشوان  غواز شوده اسوت

 ور  سر سا   ور که دولت عام  ا لی  ن می باشد زقودگوی 

و هستی  وده های کارگر و زحوموتوکوش را بوا دوطور جودی 

هوزار وومواقوی  915کارگران با دستمزد . روبرو سادته است

قه  نها زیر د  فبر زقدگی می کنونود، بولوکوه کوارفورمواهوا بوا 

 عویق ماهها و در بسیاری موارد از یکوسوال هوا گوذشوتوه از 

. پردادت ای  دسوتوموزد بوه کوارگوران دووداری موی قوموایونود

کارگران برای گرفت  ای  دستمزدهای معوقه چاره ایوی جوز 

 اعتراضات و . دست زدن به اعتیا  و اعترار قدارقد

پیروز باد مبارزه کارگران 

 !قطار شهری اهواز
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هنوز  شوکولوی بوه وجوود قویواموده و قوطوعوا در ایو  شورایو  

فوعوالویو  کوارگوری در موطورح .  طلبد راهکارهای جدیدی می

قمودن مطالبات کارگری در عر ه جامعه اقدامات مووثوری 

ار وبواط بوا بودقوه  اقد، اما واقعیوت ایو  اسوت عود   اقجا  داده

کارگری و  سازماقدهی دال ایست که ایجاد ای   شوکولوهوا را 

اموروزه .   در سطوح سوراسوری غویور موموکو  سوادوتوه اسوت

وضعیتی که کارگران قطار شهری اهواز بعد از سه هفته بوا 

 ن روبرو شده اقد و به ادراج  وعودادی از  قوهوا قورار اسوت 

منجر شود، در عد  حضور حمایت دیگر مراکز  نعتوی از 

 قها کارفرماها با  هادید و ادراج می دواهند درسی بوه ایو  

 . کارگران بدهند که به هر حبارت و مانتی    دهند

 ووان گوفوت طوبوبوه کوارگور ایوران در  به طور دوالو وه موی

وضعیت کامالً  دافوعوی بورای حوفواوت موعویوشوت دوود بسور 

حوفوظ .  هوایوش قویوز در ایو  راسوتوا اسوت بورد، اعوتورار می

. وضعیتی که دردقواک اسوت و هور روز بود ور دوواهود شود

بنابرای ، شرای   فعلوی وظوائوف موهوموی را در پویوش روی 

فعالی  کارگری و کارگران می گذارد که بر اساس واقعویوات 

موجود که طببه کارگر در یکی از سویواهوتوریو  دوران بسور 

میبرد و  جار  گذشته، هر چه بیوشوتور بوا سوازموان یوابوی و 

متشکو  شودن راهوکوارهوای ایوی را بورای بورون رفوت از 

وضعیت موجود بعنوان مهمتری  چالش طببه کوارگور ایوران 

در پیش روی دود قرار دهند و  خوفویوف هور درجوه ایوی از 

 وحش و بربریت رژیا در گرو متشک  شودن کوارگوران در 

موفبیوت کوارگوران قوطوار .  سطح مالی و سراسری می باشد

شهری اهوارز و دهها اعتیا  درد و کالن طوبوبوه کوارگور 

 .مستلز  برپائی و وجود ای   شکلها می باشد

 

و راهکارهای عملی رسیدن به  شوکو  سوراسوری کوارگوری 

رفت از وضعیت  دافعی  برونیابی به حبوقشان و  برای دست

موجود؛ امروز بنا بوه ضورورت سوؤالوی اسوت اسواسوی در 

 روی  مامی فعالی  جنبش کارگری؟ پیش

کارگران چندی  مراکز  نعتی،  و  وعوداد دیوگور از موراکوز 

 ولیدی در  ستاقه بیکارسازی برای حفظ کوارشوان اعوتورار 

کارگرداستفرو  به علت زورگویی هوای موامووران . کنند می

شووهوورداری و قووا وووان از  وواموویوو  قوویووازهووای اولوویووه زقوودگووی 

بعضی از کارگران  پوا .  کشد ا  دود را به   ش می داقواده

های دیو وی بوا  وعودیو  قویورو  سال کار در شرکت ٨۱از 

دار بوه دواطور حوفوظ  دهنود، سورموایوه کارشان را از دست می

سود  کارداقه را  عطی  و کاربری  نعوتوی را مسوکووقوی 

گویورد و  ا  را در بساز و بفرو  به کار می قموده و سرمایه

 .کند کارگراقش را ادراج می

وقوتوی شورایو  .  داری برای سوود اسوت  ولید در قاا  سرمایه

ای  مناسب برای کسب سود و ارز  اضافوی قوبواشود اقوگویوزه

دولت که به ظاهر وظیفوه  وامویو  .  گذاری قیست برای سرمایه

مسولوولویوت  اجتماعی و اشتغال جامعه را دارد، بی  وجه و بی

سود  نایع کلیودی را در …  از اداره امور  ولید، اشتغال و 

گوذراقود و ثوروت  اقایار دود گرفته، امورات دوود را موی

اقدوزد جامعه را درگیر باران سوادوتواری بورای  دود را می

حفظ قاا  دود به قیمت به فبر و فوالکوت قشواقودن مویولویووقوهوا 

در شورایوطوی کوه بوا  وریو  .  کارگر و زحمتکش قموده است

در مد حا   از اسوتوسوموار کوارگوران را هوزیونوه ارگواقوهوای 

سرکوبگر  می قماید هر حرکت اعتراضی و حق طلباقه را 

در چنویو  شورایوطوی .  با زقدان و شکنجه و اعدا  پاسخ میدهد

طببه کارگر با جدال روزاقه دود برای حفظ شورایو  زیسوت 

اموا موتوشوکو  قویوسوتونود، کوارگوران .  کونود و معیشت  وال  موی

ای  ای در اعتیا  هستند اموا از حوموایوت کواردواقوه کارداقه

هوای پوراکونوده  کا قیستند اعترار.  شوقد دیگر بردوردار قمی

کارگری که در بسویواری از موراکوز  ونوعوتوی و  وولویود در 

سراسر ایران به وقوع پیوسته و موی پویووقودد اموا موتواسوفواقوه 

 .مادود به  ن کارداقه یا واحد  ولیدی داص بوده و می باشد

و ترا ماراهره نر  .  پررانرهراس ا رتاعتراضات  ات واعتصاب 

ای  آورا قررا ررج تررو رر  اررترر ررا و هررگررپررار رر  هرر ررراا ا ررت

 اتشگج شان وافتا  م  ا  ااشت و اهن اار اتفاق هاه   هخواها

ضررورت آن رغم  اه اا تشگالت  را ری نارگری ن  عله

 ن  ام  وی فعالهن  ه ش نارگری صورت گرفت   و   ثهاهه
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سور در "  پویوچویوده "  چگوقه می شود از ای  گرد  به ظاهر 

 قیاورد 

 !  ما  قیروی کار است [ کا  ] وقتی که 

پول می  واقد به قیوروی کوار  وبودیو  :   از منار سرمایه دار 

 .شود 

 او به بازار می  ید و قیروی کار می درد 

و قیز می  واقد درید  قچه که قیروی کار را مادیت موی دهود 

 . ، یعنی ابزار کار را ها فراها  ورد 

 [ کا  از کار و ابزار  ولید  ن زاده می شود ] 

 

 ای  کار است : از منار کارگر اما

سرمایه را بوه پوول مواوبوق موی : فرو  قیروی کار است که

 .کند

 ابق سرمایه به کار و کار به سرمایه از یک رابطۀ منطوبوی 

 استوار بردوردار است 

اما ای  رابطه، در شک  اولیه ا  از هیچ ارزشی بردوردار 

 .قیست

 ا کارگر با وسای   ولویود ار وبواط بورقورار :   به ای  اعتبار که

 قکند، قیروی کار او  

درست به مس  پول که  وا وسوایو   وولویود را پویوش از دوریود 

 : قیروی کار  أمی  قکند، قمی  واقد

 برای  احبش  بدی  شود [ سرمایه ی پولی ]به 

 چیزی جدای از هویت او،  وان او 

 ! به حسا  می  ید" وجود او " و 

 : از منار سرمایه دار

 بدی  پول به کا  ابتدا باید از اموکوان دوریود قویوروی کوار و 

 . ابزار  ولید بگذرد 

 .عوام   ولید کا  را در ادتیار دارد [ پول : ] یعنی که 

 احب ادتویوار ر هوردو وجوه از اموکوان ر :  او در ای  حالت 

 ! ولید است

 :از منار کارگر اگر قگاه کنیا ،  قگاه 

 ! می بینیا" حالت اجبار " او را در یک 

 "حیا  ش " او برای ادامه ی 

و بواز وولویود  ن، بوایود قویوروی [  زیست بود ر طبیعی ا  ]    

 کار  را بفروشد 

  بدی  کند، [ کا  ] و  ن را به 

 و دود مایولر دود را که حا  دیگر متعلق ر به او قیست 

 ! از بازار بخرد" مایول ر غیر " به عنوان 

در ای  حالت او مایوول کواردوود را کوه حوا  جوزیوی از 

 است را [ سرمایه ی مولد دریدار  ] 

 ! برای ادامۀ زیست ا  چدا از دود می بیند 

 

 : سرمایه می گوید 

موالوک پوول وموالوک  ]  رابطه ی پول و قیروی کار ، یعنی ]  

، فب  به عونووان دوریودار و فوروشونوده  بوه هوا [ قیروی کار

مربوط می شوقد و با یکدیگر به عنوان موالوک پوول و کوا  

و به ای   ر یب از ایو  مونواور، دریوک .  رو به رو می شوقد

 .رابطه ی پولی  رخ با ها قرار می گیرقد 

دریدار از همان  غاز به عنوان مالک وسای   ولید ، ظواهور 

می شود که شرای  مادی را برای  رخ مولد قیروی کار ، 

ایو  وسوایو  :   وس  مالکش ، شک  می دهد ، به بیان دیوگور 

" دارایی غویور "   ولید در مباب  مالک قیروی کار به عنوان 

فروشنده ی کار در موبوابو  :  از سوی دیگر .   قرار می گیرد 

دریدار  ن،  چون قیروی کارغیر ظاهر می شود ، کوه بوایود 

 ات کنترل او قرار گیرد و در سرمایه ا  گنجاقده شود ،  ا 

فوعوالویوت [ سرمایه مولد ]ای  سرمایه به واقع بتواقد به عنوان 

 . [داشته باشد 

 : سرمایه می گوید 

 مناسبات طببا ی بی  سرمایه دار و کارگر : به ای   ر یب]
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در مبابو  یوک [  از دل همان لااه ای که ای  دو ]  مزد بگیر    

دیگر در عم   بدی  پول بوه کوار و کوار بوه پوول قورار موی 

ای  یوک دوریود و .   گیرقد، وجود دارد و پیش فرر  ن است

اما دریود و فوروشوی . یک رابطه ی پولی است. فرو  است 

که دریدار سرموایوه داراسوت  و : که پیش فرر  ن ای  است

است  و ایو  رابوطوه در واقوع [  کارگر مزد بگیر ]  فروشنده 

 ! [وجود دارد 

 : سرمایه می گوید 

وسوایو  موعوا  و [  کسوب ]  زیرا شرای  مابق قیروی کوار ] 

وسای   ولید ، به عنوان دارایی غیر، از مالک قیوروی کوار ، 

 [ .جدا شده است 

رب  ای  منطق، ای  دوسویگی ، ای رودررویی و غویوریوت ، 

دودایوگوان و ]  چبدر شبیه و یاد ور  وعوارر و رودر رویوی 

دو غیر ، دو بیگاقه از هوا :   ن جا که او . ی هگ  است[ بنده 

، دو متعارر ، اما قاگزیر ر به ها را در برابر هوا قورار موی 

 . دهد 

فوی "  ای   عارر و جدایی را در [   پول   سرمایه ] ددایگان 

 . ای  رابطه می بیند" قفسگی 

قویوروی کوار را [  پول   ددایوگوان ]  غیر ر برای دود همی  که

پوول وقوتوی قویوروی .  می درد ، ای  جدایی  ورت می گیرد 

کار را می درد ، دررابطه ای مناور می شوود کوه کوارکورد 

پوول :  به یک معونوا .  را به دود می گیرد [ سرمایه ی پولی ] 

بر دوود ظوهوور موی [  وجودی سرمایه ]  در ای  جا در شک  

 ! کند 

 [ قیروی کار   کارگر ] بنده 

.  اسوت [  در دوود ]  وجوودی "  وجودی دوود "  او درحالت ر 

بالبوگی ای کوه بوایود .  برون یافتگی ا  ، قیروی کار او است 

"  میورخ  ن.  ای  قیرو باید بوه میورخ بورسود .  فعلیت یابد 

پرواقه  ا از "  بیرون شدگی وجودی پرواقه سان از پیله است 

فعلیت یافتگی قویوروی .  پیله دارج قشود ، قمودی عینی قدارد 

کار و میرخ شدن  ن ، در وجود کا  ، به قاواره در  مودن 

 . موجودی است که از طریق کار به به عینیت می رسد

 ! سرمایه است[  کار " ] وجود در دود " باز قمای ای  

 ینه ی بواز وا  دهونوده .  باب  هریک،  عارر  ن ها ها هست

ی کار، سرمایه  است و  ینه ی باز ا  دهنده ی سرمایه، کار 

 ا   [ ددایگان و بنده ] درست به همان قاو که هگ  . است

ایوو  جووا قوویووز کووارگوور و سوورمووایووه .  را شووخوویوویووت مووی دهوود

 ! دارشخییت پیدا می کنند

هگ  در ددایگان و بنده ، قیاز دو عنیر متضاد را در رفوع 

ایو  رفوع اموا ، رفوع .   احتیاج هر یک از دیگری موی بویونود

به ای  اعتبار کوه !  هریک از دو سو قسبت به ها ، ها هست 

هریک با اشراخ به ایوجوابویوت دوود ، رفوع  ن دیوگوری را 

 . درمباب  دود ، مناور می دارد 

 : سرمایه می گوید 

. رابطه ی سرمایه ای فب  در فرایند  ولید ظاهر می شوود ]  

چون فی قفسه در عم  گرد  ، در شرایو  اسواسواً موتوفواوت 

اقتیادی که در ن دریدار و فروشند ه در موبوابو  هوا قورار 

 . می گیرقد ، در مناسبات طببا ی شان وجود دارقد

ای  پول قیست که با ماهیت دود، ای  رابوطوه را ایوجواد موی 

کند ، بلکه وجود ایو  رابوطوه اسوت کوه موی  وواقود کوارکورد 

 ! [ رخ پول را به کارکرد سرمایه  بدی  کند 

درقزد هگ  قیز همی  رابطه مناور است ، رابطه ی مویوان 

دوعنیر متضاد و دوغیریت ر هریک بورای دوود اسوت کوه 

 ! قاگزیری وجود هریک به دیگری را  بیی  می کند 

 

را بازها در دویوابوان [  کاپیتال دواقی در دیابان ]  شعربلند  

 ! ها باها دواهیا دواقد 

 شهریار دادور  ـ استکهلم 

  5105می  20

  0931اردیبهشت  56
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پیشنهادات و نظرات خود را   

می توانید به این ایمیل آدرس ارسال 
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 :قرن های میانه
 
 ن چه در قرن های میاقه در حوزه فلسفه و قار و الهیات و  

هنر و ادالق و  اریخ پی گورفوتوه شوده اسوت ، از  قوجوا کوه 

باشک  گیری قهاد کلیسا به مسابه مرجع  فسیر مسیاویوت  ووأ  

است وقیز به دلی  گستر  ایو  مورجوع در امور سویواسوت و 

دولت ، همه عر ه های  فکر را در مادوده  فسیری جوامود 

از عاریف مطروحه قرار می دهد یا چنی  به قار می رسد ، 

 ا  قجا که با دریافتی سیاسی از دولوت و دیو  دسوتواوردهوای 

ای  دوره ، کأل با قوعی بسته گی و عد  کشافیت در مضمون 

اموا بوا  ووجوه بوه  قوچوه کوه در دوره .  به داوری در می  ید 

روشنگری ا فاق افتاد و غبار یواد از روایوت  واریوخوی قورن 

های میاقه فرو قشست و به گفتارها ، مباحث ، چالشگری هوا 

و دریافت های فیلسوفان  ن دوره  وجه بویوشوتوری قشوان داده 

شد ، قضاوت ما را قسبت به  اریکی فکر و شیووه اقودیشوگوی 

در قرن های میاقه به  ردید می کشاقد ،  ا  قجا که با قگواه بوه 

و وأسوی پوذیوری  ن از "  قووافوال ووقوی "   أثیور اقودیشوه هوای 

دستاوردهای  جربی و قاری پا از دوره بواسوتوان ، یوعونوی 

جهان افال وقی   ارسطویی ، بور فویولوسووفوان دوره مویواقوه ، 

علیرغا همه  ال  های  ن ها در یزدان شنادتی کردن جهان 

و مسیای کردن اذهان ، قاوه قگاه و دریافت شان از هسوتوی 

، قوه  ونوهوا قوابو   شناسی ، الهیات ، ادالق و هنور و  واریوخ 

اغمار قیست ، بلکه ما را با چالش های بزرگی در رابوطوه 

  ! با  عریف از مبو ت ذکر شده روبرو می سازد 

ما قسبت به  قچه که در  اول ای  حوزه هوا رخ داده اسوت   

قمی  واقیا بی  فاوت باشیا ، زیرا اگر چه  وفواوت در حووزه 

های قاری و عملی و قواووه قوگواه بوه  ن هوا مشوهوود اسوت 

 علو   جربی  را  از الهیات و ادالق و هنر  و   اریخ  به  و 

که  فواوت     عاریف مشخص از دود می رساقند ، اما از  قجا

میان فیلسوخ قاریه پرداز و داقشمند به مسوابوه کسوی کوه در 

حوزه علو   جربی متبار است وجود قدارد ، باید بوا دقوت و 

بازدواقی و پی گیری  قچه که از  ثار  ن ها به جاماقده اسوت 

به  فارق میان  عابیر در ک  یک اثور از یوک فویولوسووخ راه 

ببریا  ا به مبیود دویش در ای  حوزه بخیوص که موورد 

 . قار ما است یعنی ، فلسفه  اریخ برسیا 

قرن های میاقه به یک معنا شاید  ن بورزخ مویوان دو جوهوان 

زیرا از یوکوسوو    . اقدیشگی دوره باستان و جهان مدرن باشد 

پای در گذشته سنت های فکری افال وقی   ارسطویی دارد و 

   . از سوی دیگر ، رو به جهان برگذشت  از وضعیت دویش 

 

قرن های میاقه اوج قگر  دوگاقه قسبت به  ما  پدیوده هوای  

دوگاقگی میان فرهنف   ینوی و قویوو ووقوی   . ]  هستی است 

دوگاقگی میان حکومت  سماقی و زمینوی  و دوگواقوگوی مویوان 

ایو  دوگوواقوه دیوودن پودیووده هووا ، عوور ووه   [    . جسوا و روح 

از یکسو منجر .  اجتماعی را در  ما  زمینه ها در می قوردد 

به جنف می شود و از سوی دیگر اقدیشه هستی شناسواقوه را 

جنف ها طببات اجتماعی را در بور موی .  به باران می کشد 

گیرقد و  ن ها را دچار استااله ، دگرگووقوی و قووپودیودارگوی 

می سازقد و باران های هستی شنادتی ، بنیان هوای قواوری 

 . را به  رک دوردگی و در قتیجه فرو ریختگی می کشاقند 

امپرا وری رو  درسایه قدرت کلیسا به قوعی گسترقدگی در 

قلمرو قدرت و دولت می رسد و دسوتوگواه کولویوسوا و قواوریوه 

پردازان و فیلسوفاقش  ا مر به  ونوهوا موفوسوران فورموان هوای 

 ن چه در  وفوسویور از هسوتوی و    . دداوقدی  عود می کنند 

 اریخ غلبیت اقدیشگی می یابد ، بوه قووعوی بواز وولویود هوموان 

از هستی و سورقووشوت اقسوان از "  ازلی    بدیری " روایت 

 .  اریخ او  است

اقدیشه دوارداشت اقسوان از روایوت : ]    ن چه البا می شود 

در    [ زقدگی عیسا است و مهجوریت ، که  بدیر اقسان است 

قار مرد  زقدگی در ای  دقیای دون ، مونوزلوی بوود در راه 

در ای  جهان داکی هویوچ چویوزی کوه حوائوز    . مدینه  سماقی 

 اهمیت و ارز  باشد میسر قبود ، مگر  بوا  و  پرهیزگاری 
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   .سخت ، که سراقجا  به رستگاری ابدی منجر می شد 

ای  گوقه قگریست  و دوارداشت اقسان در  باب  بوا  قوچوه کوه 

روزگاری در یوقان به شادی ، شواددوواری و زیوبوا زیسوتو  

 عبیرمی شد ، البا پذیر  همان قگاه افال وقی   ارسطویوی بوه 

الوق اپوذیور  سویوطور  ]     . قبش  اریخی اقسوان از او اسوت 

اما اگر قرن های میاقه برزدی درازمودت [  بر ران برُدردان

میالدی را دربرمی گورفوت  2055 ا  055بود و از سال های 

، برگذشت  از  ن و رسویودن بوه مورحولوه عوروج و داقوایوی ، 

رقجی گران بود کوه بوایود بوردو  کشویوده موی شود  وا دوره 

 . روشنگری از دل  ن  بر  ید

قگاه دقیق  ر به  قچه که در ای  مرحله برزخ بر اول  واریوخ 

اقدیشه از یکسو واقودیشوه هوای  واریوخوی از سووی دیوگور و 

اساسأبردورد با  اریخ به مسابه امری فرایندی از گذشته ، موا 

را به روش   ر شدن از  عریف فلسفه  اریخ و ملموسیت ایو  

 عریف در پر و شفافیت قاری ای که در دوره روشنگری و 

 . پا از  ن  ورت گرفت یاری می دهد 

 آگوستینوس  

قرن های میاقه بی شک دوره کام  کلیسا ،  با   ن ، قودیسوان 

و کساقی است که مبنوای  وموا   وعوابویوردوود را ازهسوتوی بور 

 ن ها  قچه که در یهودیت و میسایت .  الهیات استوار سادتند 

 غازی  بود وازافساقه های یهودی در عوهود عوتویوق واقواجویو  

چهارگاقه برمی  مد را دستمایه  وموا  قواوریوه پوردازیوه هوای 

پرسشی از هستی و  واریوخ    دویش قراردادقد  ا از  ن معنای

هستی ، بیرون کشیده ودود بنا به درریافت شان در وسوع  ن 

بوی     . ها ، الهیا ی قو وهستی شناسی ای  ازه را بنیان قوهونود 

شک  ن چه پیچیدگی وظورافوت زبواقوی وقویوز دریوافوت هوای 

زیباشنادتی ازپدیده ها را در قزدفیلسوفان قرن های میاقوه بوه 

ویهگی دا ی می رساقود ،  وأثویور شوگوفوت  ور اقودیشوه ای 

قوا  وقی وبه دیوص اقلادهای فلوطی  است ، کوه در قوزد 

کساقی همچون  گوستنیونووس و وومواس  کوویونوی بوه جوذابویوت 

 . زباقی وشاعراقگی درگفتار می رسد 

اگر چه پیش از  گوستی   با قخستیو  کولویوسوا ایو  را هومووار 

سادته بودقد  ا دریافت ازمبو  ی همچون گناه   معیووبوت   

سرقوشت و فرینش و  ونواسوخ و غویوره ، بوه گوفوتوموان هوایوی 

درمادوده های فردیت وعبالقی کردن  ن ها  ورت گیرد ، 

" اما با  گوستی  است که قگاه به  اریخ وفلوسوفوه  ن بوه حووزه

 او  با  روایت  شک  . می رسد " زماقمندی " و " روایتگری 

او بوا .  می برد"  زمان " گیری شخییت دویش  اریخ را به 

زماقمندی کردن  اریخ به قوعی قواووه عوروج روح را در 

اگر چه  . معنویت قهادی شده در دیر اقساقی  وضیح می دهد

دودا را "  اعترافات "   گوستی  در وا  ری  اثردویش یعنی 

برمی کشد و با استنادهای متعدد به افسواقوه هوای یوهوودی و 

اقاجی  به قدسی بوودن اموردودایوی  واوه موی گوذارد وقویوز 

همچون پیشینیاقش به شکلوی  وبودیوری از سورقووشوت اقسوان 

: " باور دارد ، اما با ایجاد گوقه ای شک در پذیر  ای  که 

ای  "  قخست کلمه بود و کلمه قزد ددا بود و ن کلمه ددا بود 

 یا م  ای  را ها دواقده ا  که کلمه بوه ]  را با ای  پرسش که 

راه بور [  جسا  بدی  شده باشد و درمیان ما ساک  شده باشد ؟ 

قاباوران باز می کند  ا ای  پرسش را که او دود مطرح موی 

کوه :  سازد ، در برابرکلیسا که منشا قدرت بود گذاشته باشند 

به قا  عویوسوا هور زاقوویوی "  م   یا درجایی دواقده بود  که 

بنیان شک را که پیش از ای  دربا  پیدایش    " قباید دا شود 

جهان و در حوزه طبیعیات بیشتر مطرح بود  ا الهیات ، بوه 

برای  گوستی  قگاه به !  حوزه الهیات و هستی شنادتی کشاقد

و دو گووقوه "  کردار "   اریخ همچون قگاه به فرد از دوجنبه 

او از یکسو قاقون را می دید که در .  برمی داست " قزاع " 

دولت متجلی ست و از سوی دیگر  قچه را که مربوطه دود 

او فردیت را از ایو  رو کوه امور پوردادوتو  بوه    . او است 

عالیق و لذایذدویش است اهمیت می داد و از سوی دیگر با 

که مگر قه ایو  اسوت : ]  قوعی بد بینی از دویش می پرسید 

که بدون عدالت ، حکومت به جز دسته های بزرگ سارقوان 

و قیز با  أملی بیشتر شایود ایو  پورسوش را [ چیزی قیستند ؟ 

 یا دسته ی سارقان بوه جوز حوکووموتوی ] ازدویش داشت که 

 گوسوتویو  قوموی  وواقسوت     [ کوچک ، چیز دیگری هستند ؟ 

بپذیرد که عدالت از طریق دولت میسر است ، اگر چوه امور 

دولت را ضروری می داقست ، اما باور او به رسالت کلیسا 

 ا  ن جا بود که عروج اقسان را بوه "  ادالق "  و امر قدسی 

می "  راهکار "     سزچشمه های قیکی و عدالت به مسابه یک

 .پذیرفت 

"    او سعادت را از طوریوق  ونوزیوه ادوالق و احسواس مودا 

میوسور موی داقسوت ، اگور چوه در اعوتورافوات "  گناهکاری 

" چوبوود "  موضعی  دافعی دارد ،  ا  قجا که جوا بوه جوا از 

اما  گوسوتویو  هویوچ  . دود در برابر ددا از او پرسش می کند

 گاه  نواقست بردود بباوراقد که ادالق می  واقد  به  یکسان 
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  !در مورد دولت و فرد به  عریف برسد    

 توماس آکوینی 

فراز و فرودهای اقدیشۀ مسیای درقرن های میاقه ، علویورغوا 

 عابیرمختلف از  ن دربستری از او ت اجتماعی و  واریوخوی 

شک  گرفت که امپرا وری رو  قدرت اولیوه را از دسوت داه 

ک  اروپا درقرن پنجا ، کمی پیش وپا از  ن درقورن    .    بود

درای  قرن بودکه اقوگولوسوتوان . ششا در  ش جنف می سودت 

" فوراقوک "  فراقسه  ووسو  .  به مسابۀ یک کشور شک  گرفت 

ها بر اسپاقیا "  واقدال . "  به فراقسه  بدی  شد "  گ  "  ها ازقا  

دی  مسیح را بر ایرلونودی هوا "  پا ریک قدیا " مسل  شدقد و 

 ! امی  کرد

 خو ت  اریخی ای  قرن ها دریافت از اقسوان و واریوخ او را 

" زیورا کوه .  ازقگاه افال وقی   ارسطویی قاکافی موی داقسوت 

ها ی جدید، دیوگور  ن دولوت شوهورهوای یووقواقوی " دولت شهر

قبودقد که بور موبونوای پوذیور  حوهوان اسوطووره ای ودودایوان 

غیرمرئی وغیرماسوس کوارکوردی ازلوی و  وبودیوری را بور 

 .سرقوشت اقسان مؤثر  بداقند

حا  شریعت و ایجابیت  ن در لفافۀ دی  مسیح وپذیر  قودرت 

کلیسا درمباب  دولت ، باید سنتی را پایه می ریخت که قگاه بوه 

اقسان و  واریوخ او عوالوه بور پوذیور  امورقودسوی بوه موسوابوۀ 

چگوقگی هستی اقسان برداک و عروج او به درجوۀ  مورز  

وپذیر  معییت او درجهت سعاد ش ، قیدیت  واریوخوی او 

راقیز می بایست درقهاد دولوت وقودرت و کوارگوزاری او در 

ای  قهاد به  ن هدخ قخستی  ، یعونوی پوذیور  امورشوریوعوت و 

کوه بویوشوتوریو     ازهومویو  روسوت    . ایجابیت مؤثر موی کورد 

سوومووت وسوووی "  مووتووافوویووزیووک "  چووالشووگووری هووا درزموویوونووۀ 

امورقفساقی وکندوکاو در طبیعت  دمی به موسوابوۀ مووضووعوی 

برای شنادت دویش ورابطه ا  با ددای دوود  وورت موی 

 . گیرد 

سال  قچه  055ازفا لۀ مرگ  گوستی   اقرن هشتا به مدت   

درمادود  جغرافیای قرن های میاقه در اروپوا موی گوذرد بوه 

طورغالب درگیری عایا وچالشگراقۀ اه  کلیسا   قودیسوان و 

راهبان وفیلسوفان با عبیرهستی ازجهان افال وقی   ارسطوویوی 

است ،که ریشه های قاری ا  را "  قوافال وقی "  ، ازقارگاه 

 ن چوه بوه .  از  گوستی  وجریان های فکری پا از او گرفت 

پرسش گرفته می شد ، حا  عالوه بر طبیعویوات و ادوالقویوات 

  أثیرفیلسوفان    !افال وقی   ارسطویی، منطق ارسطو قیز بود 

و قاریه پردازان ارسطویی مشرق زمویو  ودریوافوت هوای 

قو وراقۀ  ن هوا از جوهوان ارسوطوویوی ، شوکواخ مووجوود 

 .درهستی شناسی قرن های میاقه را  عمیق بخشیده بود

در ما  مدت ای  سال های دراز که به چندقرن می رسود ،  

مکا ب قاری   مدارس متعدد و قاله های مختلف دریوافوت 

از عابیر و  فاسیر عهد عتیق و اقاجی  ، راه را برطبیعت و 

شوونووادووت  ن از طووریووق قووگوواه  ووجووربووی بووه  ن بوواز کوورده 

عمده  ری  مباحث ای  سوال هوای دراز چوگووقوگوی     . بود 

پیدایش وار باط هستی  ن با دالوق  ن درحووز  موعوبوولویوت 

پذیرکردن  ن به مسابۀ هستی دلق شده بود که درایو  مویوان 

ددا درماور ا لی همۀ مباحث بوه چوالوش اثوبوات و قوفوی 

   !قرار می گرفت 

زمان باید می گذشت و فکر قوافال وقی که هستی اقسان را  

در ورطه ای حسی  ر وملموس  ر با او قرار می داد ، راه 

را به احساسات وزیبایی برده بود ودرون اقسان و وموایوالت 

روحی وحسی او را درعر ۀ  ازه ای از شونوادوت بور او 

وارد شدن به جزئیات و پردادت  به  واوو ت  !  می قمایاقد 

ُدرد و درشت فکری ای  سال هوا درحووزه هوای موعورفوت 

شنادتی   هستی شناسی ، علا وقفساقیات و حتی  واریوخ کوه 

در  ما  ای  سال ها در  بریبأ در لفافه ای ازهستی شونواسوی 

الهی مورد مداقه قرار می گرفت از حو لوۀ ایو  بوررسوی 

دارج است ، اما قمی  ووان از واوو ت فوکوری قورن هوای 

که یوکوی از "   وماس  کوینی "  میاقه سخ  گفت واز قدیا 

 دری  مدافعان سونوگورهوای قورن هوای مویواقوه وقویوز دوود 

   . فروریزقد   دری  سنگرهای همی  سال هاست قا  قبرد

با ای   عبیر که راه را برجهان روشنوگوری وعور وه  واز  

 . اقدیشگی برجهان مدرن می قماید

. در قرن سیزدها قرن هوای مویواقوه بوه قوبوطوۀ اوج رسویود 

 رکیبی که از زمان سبوط امپرا وری رو  به  دریج فراهوا 

  .شده بود به کاملتری  شک  در مد

قرن چهاردها ازها پاشیدگی سازمان و فلسوفوه هوا را بوا     

دود  ورد و قرن پاقزدها  غاز  ن سازمان ها و فلسفه هایی 

از  ن ها "  جدید "  را به همراه داشت که ما هنوز به عنوان 

: بزرگان قرن سیزدها بسیار بوزرگ بوودقود .  قا  می بریا 

اینوسنت سو    فراقسیا قدیا و فوردیوک دو  و  وومواس 

هریک به طریق داص دود قمایندگان بلند پوایوۀ    .  کویناس 

 به  مسابه   قوعی "  عب  " دریافت  از     .قوع  دویش اقد 
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دروجوه طوبویوعوی  .  مربروط به زقدگی دویش  گاهی قدارقد  

موی       "  غویور گواهواقوه "  و "  غیرعبوالقوی "  اقسان درموقعیتی 

عوبوالقویوت ضورورت ارگواقوی رهوبوری کونونوده را موی . زید 

    .طلبد 

ارسطوگرایی  وماس  کوینی او را در ناقض  شکار پوذیور  

امر عبالقی دولت و امر الهی کلیسا قرار داد ، چونواقوکوه او 

علیرغا پذیر  دولت به مسابه  بلور یک جامعۀ کو  و هوموۀ 

ابزارهای ضروری غایت ا  ، یعنی دویوزعومووموی ، قوموی 

 واقست از غایت و ضرورت قبش کولویوسوا بوه موسوابوه اموری 

فووراطووبوویووعووی کووه بوور قووهوواد دولووت بوور وور اسووت را قووادیووده 

او رابطۀ ک  بوا جوز  را کوه در حویوطوۀ هسوتوی    !  بگیرد 

شناسوی و در موتوافویوزیوک موورد بواوث اسوت و درمونوطوق 

استبرایی ارسطو و قیز منطق جدلی به کار موی  یود ، وارد 

مناسبات حکومت و دولت می کند و دولت را به مسابه کو  ، 

که غایت دیر عمومی است به قوفوع کو  و در قوفوی فورد بوه 

                         .مسابۀ جز  فدا می کند 

او استبرار دولت را در از میان بردن فرد داطی ارجح می  

در قاریۀ  وماس  کوینی در مورد فلسفه  اریخ او ،    . دارد 

او با برشمردن و وفوکویوک .  جایگاه ویهه ای دارد "  قاقون    " 

، "  مووضووعوۀ بشوری "  و قاقون "  موضوعۀ الهی " قاقون 

قاقوقمند کردن جامعه را در ادتیوار ارگوان راهوبور ، یوعونوی 

او بافرق گذاشت  میان قواقی  طبویوعوی و     . دولت می گذارد 

قواقی  بشری ، دواستار مسلولیت پذیری دولت در قبال حوق 

اموا .  شهروقدی و اجرای قواقی  در جهت دیر عمومی است 

و با ای  همه ، او هرگز از ای  که قواقی  موضوعۀ الهی بور 

قوووواقووویووو  مووووضووووعوووۀ بشوووری ارجووواووویوووت دارقووود چشوووا 

 بعیت از فرامی  دداوقد در ویوبوعویوت از قوواقویو       !قپوشید 

از  قجا که  وومواس  کوویونوی یوک     .بشری باید ملاوظ باشد 

ارسطوگرا است ، قگاه او بوه حوکووموت و دولوت جودای از 

پویوشوتور در     ! قاریات کلی ارسطو در مورد دولت قویوسوت 

مورد ارسطو گفتیا و همی  جا دریچۀ قگاهمان را درفولوسوفوه 

 ! اریخ بر  وماس  کوینی می بندیا 

 

 شهریار دادور ـ استکهلم 

 

  

راهبرد به جهان منطق ، بزرگتری  چالشی است که از زمان 

سووبووراط  ووا هووا اکوونووون موونوواقشووۀ  ووعووریووف از پوودیووده هووا 

عب  طبیعی   عوبو  پورور  یوافوتوه و گواهواقوه از ]      . است 

کدا  یک ما را در  وعوریوف از پودیوده هوا [  فرضیات منطبی 

ایو     دریافت شهودی به چه معنا است ؟  یاری رسان است ؟

دریافت چگوقه ما را به حبیبت  قچه که حسی است ، اموا در 

 ضاد با عب  ، که به دریافت عبلی راه قمی برد، قزدیک می 

 کند؟   

 وماس  کوینی درچنبر  دریافت افال ووقوی از هسوتوی و دودا 

ودریافت ارسطویی از ن راه را بر هردو دسوتوه ، هوا بسوتوه 

او  ن زیرکوی را دارد کوه عوبو  را از  ! می دارد و ها باز 

دریافت طبیعی از  ن ، قا وان بشناسود ، اموا مونوطوق دشوک 

به قفع گووقوه ای "  دریافت شهودی "  ارسطویی را با چاشنی 

 یتناهی "  او ددا را از قدسیت    .از هستی شناسی  بلی  دهد 

بوه  وعوریوف موی کشود و راه را "  ملومووسویوت حسوی "   ا "  

برشکست  سیطره الهیات ماض از هستی شناسی به عر وۀ 

او    . درهستی اجتماعی باز موی کونود"  رازوری "  ملموسیت 

قوعی از ددا را به جلوه در می  ورد که مادیت هستوی دراو 

او قدسیت را از ددا می گویورد  وا  ن را     ! به قمایش در  ید 

 ن چه در حوزه الوهویوات وادوالق  . به امری زمینی  بدی  کند

 وماس  کوینی است مورد قار ما قیست ، اما قوموی  ووان بوه 

قگاه او به  اریخ فارغ از پیش پوردادوت هوای او از هسوتوی 

 . شناسی ا  ، به فلسفۀ  اریخ او رسید

 وماس  کوینی بی شوک یوکوی از بورجسوتوه  وریو  مولواودان 

او ارسطوگرایی است که شکاخ قگاه عولوموی .  مسیای است 

از موذهوب و "  موبودرگورایواقوه "  وعینی را با دریوافوت هوای 

مسیایت عمیق  ر کرد و قهایتأ درموورد  واریوخ درسوموت و 

او در فولوسوفوۀ  واریوخ    . سوی قاری ارسطو قرار می گیرد 

دود برطبیعت یکسان  دمی و طبیعت دولت به مسابه ارگواقوی 

عم  کننده و مؤثر که دریافت هایی از عبالقیت را با دود به 

                                             ! هوومووراه دارقوود قوواوور دارد

مووجوودی "  او با هماهنگی میان اعضای بدن  دمی به مسوابوه 

، دولت وقهادهای اجتماعی را  نایا کنند  روابو  " درهست 

    . ن می قگرد

زیرا که همگان بر امور   .می داقد " راهبر" او دولت را    
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و وقتیکه با هزار بدبوخوتوی پوول جوور  15موسی دیاط دقیبه  

کرده بود  پیراه  را فرودته بود ، و بعد از قبود  قا  کوه  وو 

زقدگیا جایش دالی بود و دیلی وقتها دلا برا   نف مویوشود،  

قبود و جای دالی پیراه   بی ویتریو   دویواطوی مووسوی هوا 

اضافه شد بر دلتنگیهای م  و هر روز  بح وقتی از جلووی 

دیاطی رد میشد  قادود گاه و غویور ارادی مویوایسوتواد  و بوه 

ویتری  دالی دیره میشد  و جای دالیشو  ماشا میکرد ، چوه 

کسی پیراه  منو دریده بود، ددا کنه قدرشو بدوقوه و دوو  

از  قووگووهووداری کوونووه، اقشووا  یووه  د  حسووابووی دووریووده 

بعضی وقتها هوا مونویوفواقوه بوه قضویوه قوگواه  .........باشد 

میکرد  و بعد از کنده شدن از جلوی دیاطی بوا دوود  فوکور 

 میکرد  و حرخ میزد ،

 ! گیر  که پیراه  را  و میخریدی 

 ؟!؟ کجا را داری که بری!کجا میخواستی بپوشی

 ؟!کسافت ه و دکان  هنگری؟  و اون هم

بر  بوه غویور  که ده منکه جایی قمیرفتا، یعنی جایی قداشتا  

 ؟!از سرکار و مدرسه و دوقه، مگه جای دیگری میرفتا

بعد از رفت   قا  ها دیلی از فامیولوهوا ازموون فوا ولوه !    ازه

 گرفته بودقد و باهامون  کمتر اومد و رفت میکردقد،

و !  دیلی وقتها ها میذاشتا باسا   قسموت و  ورس از دودا 

وقتی فکر  را میوکورد ،   وموا  وجوود  را  ورس از گونواه 

میشد،  و اینکه پول بدست اومده دزدی بوده، پا حرا  اسوت 

و ددا قخواسته که  اون پیراه   بی قییب م  شود، و  رس 

 . از ددا و عبوبت کار بیشتر  نا را میلرزاقد

از طرخ دیگر  و در قهایت  رزو مویوکورد ، اون پویوراهو  را 

کسی دریده باشد که  اق  لیاقت پوشیودقوش را داشوتوه بواشود و 

 ومویوز و حوموو  !!   کسی بپوشد  که مس  م  کبره بسته قبواشوه

! رفته باشه، بپوشد و جش  و عروسی و مهمواقوی بوره، قوه مو 

؟ بوپووشوا و بور  در دکوان ا وغور !  ده کجا را داشتا کوه بور 

 ...... ؟  و اوقها  ه  و ضد و زقف و ! هنگر 

منکه در هفته، اوقا اگه ماماقا پول داشت، هفته ای یوک  وومو  

 ! ..جیره پول حموما بود

 . قه از اولش دواست و عالقه ا  به پیراه   بی شیدلی بود

و حا  م  موقده بود  و هفتده  ووموان پوولوی کوه از اطواق  قوا 

قوگواه !  البرزی کش رفته بود  و قمیدوقستا باها  چه باید بکونوا

داشتنش ها برایا دطرقاک بود و مموکو  بوود کوار دسوتوا بوده، 

 وومو  پوول بوالیوی  29بیشتر از ددا میترسید  که مبادا بخاطر 

سر  بیاره اگر مادر  میفهمید که چنی  پولی را دار  و یوا اگور 

 ؟!چی! بگو  اقا زقدی میرسید

وای که فکر کردن بهش ها  نا را موی لورزوقود، و حوا  دوود 

ای  پول شده بود بالی جاقا و قومویودوقسوتوا چوطوور دوودموو از 

شر  راحت کنا، که ها ددا دوشش بیاد و از سر  وبویویورا وا 

 بگذره، و بندازه  و دل  فا البرزی که حاللا کنه، 

 ما  فکر و حواسا را گرفته بود، یکبار فکر میکرد  بر  و بد  

 ....به مسجد، قه بدمش به یه گدا سر چهاراه قاا   باد، 

روزها سپری میشدقد و در دفتر داطرات م  همه  وفواوا وش  

سفید و بدون  غییر ورق میخورد و البته کوچکوتور از  ن بوود  

که بفهما وقتی مادر  روزها از دوقه میزقه بیرون ود  غرو  

مویوره دووقوه !!  دسته و کوفته،  جنازه ا  به دوقه  برمیوگورده

ای  و اون و کار میکنه ، قاافت میکنه و یوا ردوت مویوشووره، 

یکروز  بح به مبید کار، وقتی که از کوچوه زد  بویورون و 

افتاد   و دیابان طاووسی قگاها به قادر کریموی دودوتوه شود و 

پنداری پاهایا را با ده  ا میخ طویله کووبویوده بوودقود بوه زمویو ، 

قادر کریمی بچه  ر  میزی بود و قمیدوقا کجا مدرسه مویورفوت، 

میگفتند مدرسه ملی میره، هیچوقت قدید  که موهایش را قوموره 

دو از  ه بزقه، زولفی جلو سر  داشت و هومویوشوه    روغو  

زده   بیک طرخ شوقه میکرد ،  گ  بوود وپووسوت  وور وش 

 سفید و  ر و  میز با رُدی گ  افتاده ، همیشه لباسهای  دوشگ  
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و قو به    داشت،  لباس پوشیدن او را بچه های ما   

حسرت میخوردقد، قمیدوقا بابای کریمی چیکاره بود ولی 

پنداری اداره جا ی بود و ماشینی ها داشت، وضعشان دو  

بود و شاید بهمی  دلی  بود که داقواده کریمی با اه  ما  

قشست و بردواست  قچناقی قداشتند، مس  ادمهایی بودقد که 

پنداری از اون با  ما ها شهراومده باشند، به ماله ما 

قمیخوردقد و شک   دمها  قبودقد، کالً با ببیه فرق داشتند 

قبشه  هران اینطور بود که دوقه هایی که شمالی یا شرقی 

سادته میشدقد در  به حیاط  و دوقه های جنوبی و غربی 

در  به راهرو و سادتمان داقه باز میشد، دوقه کریمی 

غر  دیابان طاووسی قرار داشت و دو طببه بود و دو سه 

برابر ها از دوقه های اطرافش منجمله دوقه ما بزرگتر و 

پر اطاقتر بود، برق داشتند و یک  قت   لویزیون ها روی 

در  قزمان اکسر دوقه ها برق )پشتبا  شان بچشا میخورد 

قداشتند و برای روشنایی گرسوز یا زقبوری روش  میکردقد 

و فب  عیاقها برق داشتند و  ک و  وکی ها  لویزیون، و در 

ماله ما شاید بی   ن همه داقه که مس  کندو کنار ها ردیف 

شده بودقد بندرت و شاید فب  دو سه  ا دوقه  قت   لویزیون 

اقا کریمی هر چی که بود  ( روی پشتبا  شان بچشا میخورد

اداره جا ی بود و داقا کریمی ها میرفت یکجایی سرکار و 

میگفتند وقتی از ماله میره بیرون چادر  را بر میداره و 

بی حجا  میشه، دو  ا بچه داشتند و قمیگذاشتند که قادر بیاد 

 و کوچه و با ما بازی کنه و وقتی که ما  و دیابان طاووسی 

که  قموقع هنوز داکی بود فو بال گ  کوچیک بازی 

میکردیا قادر لب پنجره طببه دو  دوقه اشان می قشست و 

ما را  ماشا میکرد پیرقه به  نش میومد و شیک شده بود ، 

پیراه  را میگا، بت  کسی رفته بود که بهش ! قادر را قمیگا 

 علق داشت و مجبور قمیشد به    کسی برود که یا  و 

اهنگری بو و دود  ه  یا کاربیت و الکترول جوشکاری 

بخورد  بره و یا زد زقف بهش پاچیده شود، و اگر اینها ها 

قبود    کبره بسته م  را چه به ای  پیراه  شیک و  میز و 

دوشگ  و با ای  حرفها دودمو راضی کرد  ولی اعتراخ 

میکنا  قروز واز زماقی که قادر کریمی را  وی  ن پیراه  

دید   ا موقعی که  قا کریمی ماشینشو روش  کرد و دور شد 

چشمان اشکبار   قها را با حسرت  عبیب میکرد و بغض 

گلویا ببدری بود که داشتا دفه میشد ، وقتی رسید   هنگری 

 اوس ا غر متوجه حالا شد و بدون اینکه از حال و روز  و 
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دروقا دبر داشته باشه، فکر کرد دلتنف اقا  شوده ا ، پودراقوه 

دستی به سر و رویا کشید و بوا مولوودیوی موهوربواقوه ای سوعوی 

داشت دلداریا دهد   قات بر میگرده، اون مورد زحوموت کشوی 

است و بخاطر  و از دوقه و زقدگی ا  دور شوده، پسور   وو 

بوایود !  مرد دوقه ا ن  وویوی!  مردی شدی!  دیگه بزرگ شدی

 وو موواظوب دوواهور (  اسوا پودر  بوود ) در قبود اوس حسیو  

بغضا  رکید و زد  زیر گریه و بنوعی  .......... مادرت باشی

  رکید ، 

اگوه  قوا  !  که اگه اقوا  بوود :  با گریه  چند بار کرار  کرد    

 ...........بود ، اگه ما اینمهمه بدبخت قبودیا، 

اوس ا غر قلب لطیفی داشت و اقسان رئوفی بود و دید  که  

اشک  و چشماقش حلبه زده و برای اینکه م  قفهما که گریه 

ا  گرفته اومد و منو  و اغو  گرفت و با  دایی لرزون 

 و دیگه مردی شدی واسه ! ارارار مرد که گریه قمیکنه: گفت

و با ا رار سلوال ! میخواست بدوقه که چی شده !  دودت

میکرد که، برای عمو بگو و وقتیکه دید حرفی قمیزقا پرسید 

با مادرت دعوات شده، با سر عالمت داد  قه و دال ه چند 

حدسش را پرسید و م  بجای زبان از سر  برای جوا  

استفاده میکرد  زیرا که بغض اجازه قمیداد که زباقا  و دهان 

بارکت در  ید اوس ا غر ادامه داد امروز زیاد کار قداریا، 

حمید پسر دومش بود و با م  همس  و )برو با  پیش حمید 

، امروز مریض بوده و مدرسه قرفته، حمید میگفت  و (سال 

درس و مشبت دوبه و بلدی بهش دیکته بگی، برو با  

بده، و دال ه امروز پیش حمید با ، بهش جدول ضر  یاد 

بدون اینکه بداقد به عزای چی قشسته ا  باها  همدردی 

میکرد و  قروز از کار معافا کرد، اوس ا غر دوقه ا  

طببه با ی  هنگری بو ، حو له قداشتا بازی کنا و یا کسی 

را ببینا، ولی بیشتراز  ن حو له سرکار موقدن را ها قداشتا 

بخیوص که اوس دلی  بچه باز ها بها گیر میداد و دیگه 

فهمیده بود  چه مناور شومی پشت مابتهایش دوابیده و 

یکجایی دقبال فر ت میگشتا که به اوس ا غر موضوع را 

بگا، رفتا و  ا قیمروز  قروز را با حمید بود  و شاید  نها 

 قروز بود که بدون دلهرگی و سف دو زدن بموقع راهی 

مدرسه شد  و ده پاقزده دقیبه ای ها قب  از دوردن زقف 

رسید ، مس   د ، مسه ببیه بچه ها، بعد از زقف به  ف شدیا 

و بکالس رفتیا قیا ساعتی قگذشته بود و داقمون مشغول 

درس دادن بود که  قای زقدی بدون در زدن در  کالس را   



 

باز کرد و اومد  و، گاهگاهی اینکار را مویوکورد و بومواوض    

ورود بکالس میگفت دستهایتان را بگذارید رو مویوز و بویو  

قیمکتها دوری میزد و سان میدید و وضعیتوموان را از مووی 

سر گرفته  ا قادنهایمان و وضعیت یبه کوت موان کونوتورل و 

چک میکرد که مبادا قادنهایا بلند باشد، یوبوه کوتوموان چورک 

به سه رسیده باشد و دال ه کونوا  1باشد، موهایمان از قمره 

که پنداری ای  مرد،  قا قاظا ما سادیسا داشت و فب  زور  

بما میرسید و پونوداری هور شوب زقوش پشوتوش رو بوه اون 

میکورد، فوردای  قوروز دق و دلوی  ا  را سور موا دوالوی 

اگور مووردی مویودیود بوا هوموان شوالق موعوروفوش !!   میکورد

بیرحماقه میزد روی دستهایمان که درد   ا بُ  استخواقوموان 

میرفت، و بیخود قبود کوه اسوموش را گوذاشوتوه بوودیوا شومور 

یکروز ها که بموقع رفته بود  و بونواور دوود  اشوکوالوی در 

با ای  وجود  دایا کرد بیرون و فرمان داد از !  کار  قداشتا

کالس برو  بیرون  و کریدور، و بی  چهو   وا شواگورد فوبو  

منو برد بیرون وارد راهرو که شود  دیود  چوهوار پونوج قوفور 

دیگر را ها از کوالوسوهوای دیوگوه جوموع کورده و هویوچوکودا  

؟  ! قمیداقستیا که موضوع چیست و او میخواهد با ما چه کند 

زقدی کو اه قد وچاق بوود .  از  رس لرزه به  نمان افتاده بود 

با شکمی بزرگ و  ورت و گوردقوی کوه گووشوتوش  ویوزان 

شده بود، موهای فر کو اه داشوت و سوبوزه رو بوا چشومواقوی 

کشیده و ابرواقی پیوسته و پور، و بویوجوهوت قوبوود کوه قویوافوه 

 رسناک او را با شمر  شبیه میکوردیوا و ایو   د  کوه بوهوتور 

قمیدوقا چرا قاظا مدرسه شوده بوود و حوا  کوه !  بگویا جالد

فکر  را میکنا ، بهتر بوود در اویو  و یوا زقودان دیوگوری 

استخدا  میشود چوون جوون مویوداد بورای شوکونوجوه کوردن و 

اعتراخ گرفت  و قیافه ا  کافی بود که  د  هورچوی در دل 

بعنوان راز دارد را بریزد بیرون و فا  کند و مطمل  هستوا 

که در زقداقها برای حکومت وقت موثر ر میوتوواقسوت بواشود 

پا چند دقیبه اقتاار از کالس اومود بویورون و وارد کوالس 

بعدی شد و همینطور چند کوالس دیوگور را هوا رفوت و موا 

جمعاً شدیا ده قفر که گوفوت بورویوا و دوودموان را بوه اقوای 

البرزی فرا  مدرسه معرفی کنیا و اون بهمان میوگوویود کوه 

چیکار باید بکنیا مسیر حیاط مودرسوه را طوی کوردیوا و در 

راستوش !!!!  پول  قای البرزی!  مسیر حیاط فکری بسر  زد 

پریدن پیراه  و قسمت م  قشودقوش را گوذاشوتوه بوود  روی 

 اینکه ددا قخواسته و چون پولش را از راه حرا    هیه کرده 

بود ، پا ای  کار ددا بوده که  ن پیراه  قییب م  قشود و 

ای   نها  وجیاه ا  بوده و داشوتو   ن پوول طووری قوگوراقوا 

کرده بود که راستش بعد از  ن همیشه منتار یک حوادثوه بود 

بود  و  ا  ن پول قزد م  بوود  ورس از دودا و عوبووبوت  ن 

! داشت وجود  را مسه دوره میخورد و عذا  وجدان داشتوا 

ولی همراها بود و فکر  را مشغول میکرد و حوا  !  قمیدوقا 

فر ت  قرا داشتا که یکجوری و بهمان طریبی که برداشتوه 

قفهمیده بوده همون جور ها بگذار  سورجوایوش   بود  و کسی 

و پولها را برگرداقا به  احبش ، بهمی  مناور از بوچوه هوا 

جدا شد  رفتا  والت و  قها را که در کوش شوور وا جواسوازی 

کرده بود  را دارج کرد  و گذاشتا  وو جویوب کوت   و بودو 

شد  جلوی اطاق البرزی ، او داشت بچه ها را  بسیا میوکورد 

که هر کسی یکجایوی را قواوافوت کونود و بوچوه هوا بومواوض 

دریافت دستور و مشخص شدن ما  کارشان وسای   ز  را 

برمیداشتند و میرفتند بسمت جایی کوه الوبورزی  وعویو  کورده 

بود، بم  که رسید یک لنف و یک لگ  و چند روزقواموه را 

بها قشون داد و گفت بر  دفتر و شیشه هوای دفوتور را  ومویوز 

کنا، چشمی گفتا و به بهاقه ای رفتا به اطاقش و سریوع پوول 

را اقدادتا پشت بخاریی، چون فی  بهوار بوود و هووا گور   

بخاری دامو  بود،  بدی  شده بود به طاقچه و کلی درت و 

پرت روی  ن بود، برگشتا و لگ  را از شیرهای دسوتوشووی 

پر    کرد  و سبک بال و  سوده دیال راهی دفتر شد  ، بوا 

دفتر مستطی  شک  .   رقجا در را باز کرد  و وارد دفتر شد 

بود و سه  ا میز، یکی  ه دفتر و زیور پونوجوره دو  وا هوا دو 

طرخ اطاق جا سازی شده بود و دور  وا دور و هوموچونویو  

پشت هر میز یک  ندلی که  قموقع بهش میگفوتویوا  ونودلوی 

ارج، گذاشته شده بود، و م  قورار بوود بورو  روی پونوجوره 

با ی میز زقدی و شیشه هایش را  میز کنا ، زقدی در دفتور 

قبود و فب  یکی از معلمی  کالس پنجا یا شوشوا، یواد  قومویواد 

پشت یکی از میزهوا قشوسوتوه بوود و داشوت ورقوه  یویواوح 

میکرد، با دقت لگ     را گوذاشوتوا روی قورقویوز پونوجوره و 

دود  را ها با  کشید  و چون جایا قمیشد یه وری و بوطوور 

قامتعادل ایستاده بود  شروع بکار کرد  و اول لونوف را در 

لگ     می چالقد  و شویوشوه هوا را مویوشوسوتوا و سوپوا بوا 

وس  های کار بود  که زقدی اومود .  روزقامه دشک میکرد 

و قگاهی بم  اقدادت و گفت حیف قون پنجر را باز کو  کوه 

         و رو کرد به معلا ! بتوقی درست وایسی، قیافتی از اون با 
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وا  اگه بیافته بالیی سر  بیاد هزار ا قنه بوابوا پویودا :  و گفت 

راست میگفت و چرا عوبو  دوود  قورسویود کوه .........  میکنه 

پنجره را باز کنا و اون همه عذا  داشتا میکوشویود ، پونوجوره 

در دو طرخ واشو داشت و در قسمت وس  ثابت بوود و بواز 

دور قمیشد ، زقدی اومد و کتش را از    در  ورد اقودادوت 

 ندلی و قشست پشت مویوز  و ایو  بودان موعونوی بوود کوه 

میبایست دقتا را  د چندان میکرد  که موبوادا قوطوره ای    

دستا  ورشوح کونود روی او، وگورقوه واویوال داشوتویوا، زقودی 

هماقطور که قبالً ها گفتا یک گردن گوشتی داشت و همیوشوه 

ها یک پیراه  یبه  هاری میپوشید و کراوا ی ها موی بسوت، 

راستش مو  دور و ور .  یک زیگی  ها روی گردقش داشت

دود  و بی  همسایه ها و فک و فامیلمان کراوا ی قداشتویوا و 

 ا  قموقع فکر میکرد  که یبه زقودی کوه ایونوبودر شوق و رق 

میایسته حتماً یک  که ورقه ای از فلز داد  ان است که ایو  

قطور  اخ رو گردقش قمایان است و مد ها مسلولوه ا  شوده 

بود بخیوص وقتی که زگی  روی گردقش گیور مویوکورد بوه 

 قروز ها وقتی کوه !  یبه ا ، راستش یجورایی چندشا میشد،

زقدی قشست زیر پنجره و هموقجایی که م  کار میکرد ، به 

قاگاه دویوره شود  بوه اون گوردن گووشوتوی و حورکوت گوردن 

او که سر  پائی  بود داشت هماقطوور کوه بوا موعولوا !  زقدی 

حرخ میزد قامه ای را ها میخواقد، فکر عجیب وغریبی زد 

به سر  و عجیب وسوسه ا  کرد بطوری که کامالً یاد  رفوت 

م  داود رحیمی معروخ به داود سیاه مواویو  کوالس سوو  

هستا  و او زقدی چون دودا یوا بوعوبوارت بوهوتور موالوک "   "

حتی هموه بوچوه هوای مواولوه،  ! دوزخ مدرسه دیهیا، که هیچ

اوقهایی ها که مدرسه قمیرفتند، پدر مادرها در داقه هوا کوه 

بودیا برای  رساقدقمان  هدید میکردقد که میایند و بوه زقودی 

میگویند و همی  کافی بوود کوه دوودموان را گوال  بورویوتوان 

 .درا  کنیا

قمیدوقا چه قیروی غیبی ای  فرمان را بم  داد و چی شد که  

با همان دستهای دیا   یک پوا گوردقوی !!   ن کار را کرد 

دواباقا پشت گردن گوشتی زقدی و لوگو     را هوا دوالوی 

کرد  روی سر ، زقدی هرگز قمیتواقسوت  یوور کونود کوه 

م  با اراده و  گاهاقه زده ا ، فکر میکرد که ا وفواقوی بووده و 

 ن  انه و ا فاق حادثه ای بوده اس ، مسو  یوک یووزپولونوف 

 برق گرفته از جا بردواست و  همینطور که      از  سر  

 میبارید به روی پیراه  سفید ، چشمهایش گرد شد بود 

بم ، قیافه مضاک زقدی در  ن لااه باعث شده بود دنده 

ا  بگیرد و طوری که قتواقا جلوی دود  را بگیر  و ای  

برعیباقیت زقدی میافزود، بطوری که دقداقهایش را داشت 

شاید همه ای  سکاقا به یک دقیبه . بروی ها میفشورد

کنون که بیشتر از پنجاه سال از اقروز گذشته، قکشید ولی  ا 

هرگز  ن چهره زقدی را فرامو  قکرده ا  که چبدر 

عیباقی و  واماً مضاک شده بود، منها قمیتواقستا جلوی 

دنده ا  را بگیر ، او   ا  اومد بخود  بیاد و بسمت م  

متر وقیمی  2یور  کند از پنجره پرید   و حیاط که حدود 

شاید یخورده بیشتر فا له داشت و پا بفرار گذاشتا، و پشت 

سر  را ها قگاه قمیکرد  بعد از  ن ا فاق ده پاقزده روزی 

مدرسه قرفتا و ظهرها از سر کار بهوای مدرسه میزد  

بیرون و  ا ساعت چهار  و باغ اربا  مهدی که بیشتر بچه 

مالها که  بای بودقد، اوقجا جمع میشدقد و فو بال بازی 

میکردقد، با  قها مشغول میشد  و ها پیش اوس ا غر وها 

 ا اینکه با دره !  و دوقه  ااهر میکرد  میرو  مدرسه

مادر  فهمیده بود که مدرسه قمیرو  و قمیدوقا چه کسی 

ماجرا را به اطالعش رساقده بود، یکشب سر شا  بودیا ، 

سر حرفو باز کرد و از درس و مشبا پرسید، و  بالی 

حرفهایش بها یکدستی زد و دروغا رو شد و مچا را 

گرفت، طبق معمول که دیگرعادی شده بود ، کتک و فاش 

و قفری  و زقداقی شدن  و حیاط دلوت، از  وی حیاط 

دلوت  دایش را می شنید ،  یکی درمیون که منو قفری  

میکرد و در ضم   قا  را ها بی قییب قمیگذاشت، یکی دو 

ساعتی از  نبه قگذشته بود که پا از مد ها زن عمو طاهره 

و عمو ابوالفض  به بهاقه شب قشینی اومدن دوقه ما، زن 

 60مادر شهید پوران رحیمی که زمستان سال )عمو طاهره 

در رابطه با سازمان مجاهدی  دستگیر و سیزدها اردیبهشت 

چون ددتر زا بود و ددا دو ا ددتر ( اعدا  شد  61سال 

بهش داده بود از اینرو عالقه دا ی بم  داشت و دلسوز  

دیزل  170بود، ولی عمو ابوالفض  که  ومنی روی یک بنز 

 وی د  فوزیه قاا  اباد کار میکرد جای  قا  را دالی 

قگذاشت و در قبود او بجای برادر غایبش حسابی ددمتا 

رسید، دال ه قرار ای  شد که زن عمو بره و بروی دست 

و پای زقدی بیافته و بهر طریبی که شده بر  گرداقد مدرسه، 

 هر چند ها مادر  و ها عمو ابوالفض  مخالف بودقد و بیشتر 
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دادقد، بعد قوبت زقدی شد که رفت پشت میکروفو  مودرسوه،  

زقدی همیشه عادت داشت که میکرف  را از پایه جدا میکورد 

و میرفت جلوی پله ها، طوری که موا اون پوائویو  هوموه ا  

فکر میکردیا ا ن میافته، از سوخونوراقوی دووشوش مویوامود و 

 قروز ها به عادت همیشگوی ا  هوموان کوار را کورد و بوا 

بوچوه دوو ، بوچوه !  همان افه شروع کرد به  وعوریوف کوردن

بورگ  255و به  قها دودکار بیک و یا دفتر ..........  ایستکه 

جایزه دادقد و بعد از  قها قوبت بچه بده رسیده بوود کوه بوایود 

برای عبرت دیگر بچه ها  نبیه میشد و بیست ضوربوه شوالق 

بچه ها را مویودیود  کوه بوخواطور هووای .  میخورد کف پاهایش

سرد زمستاقی  بح  میلرزقد و دود  را میدیا کوه از  ورس 

دقدان قروچه گرفته بود  قه قبوایود کوتوک مویوخوورد  و قوموی 

بایست ایو  جونوف را بوه زقودی موی بوادوتوا ضومو  ایونوکوه 

حرفهایی که زقدی پشت مویوکورفو  راجوع بوه پودر و موادر  

! فب  فبیور بوودیوا و قودارمیگفت را سزاوارشان قمیدید ، ما 

پدر و مادر م  بیخیال قبودقد که فب  بچه پا اقدادته بواشونود 

مستاوق ایونواورفوهوایوی کوه زقودی راجوبوشوان !!  و ای  حرفها

میگفت قبودقد،  قر  قر  رفتا و دود  را رسواقود  پشوت سور 

زقدی و هماقطور که او داشت قطق میوکورد بوا  وموا  قودرت 

هولش داد ، چه  انه دلنشینی شده بود، زقدی با ان هویوکو  

 وپ  و بد هیبتش به شک  مضاکی از پله ها افوتواد پوائویو  و 

ولو شد کف حیات و سیا بلندگو ها پیچیده شده بود دور  و 

چند دفعه سعی میکرد که بلند شود ولی باز میخورد زمیو  و 

قهبه دنده بچه ها ها بلند شده بود، و با اینوکوار مو ، موراسوا 

 باگاهی و ردیف  فها و دال ه همه چیز بوهوا ریوخوتوه 

بود و فب  دید  که البرزی به زن عمو  گفت کوه بوبور  کوه 

اگر زقدی بیاد با ، میکشد  و منوهوا مونوتواور قومواقود  و پوا 

چوی شود ...  بفرار گذاشتا که البته بعد  دوقه و سورکوار و 

دود ان حدس بزقید، قزدیک امتااقات ثولوث سوو  بوود و بوا 

ا رار و التماس زن عوموو  طواهوره و هوزار جوور  وعوهود 

گرفت  و با وساطت اوس ا غر، چون مدرسه دولتوی دیوگوه 

راها قمیدادقد، اسما را قوشته مدرسه ملی حا می در اربوا  

مهدی ایستگاه قاقوایی، همان مدرسه ای که سوعویود و حومویود 

پسرای اوس ا غر میرفتند و ثبت قاما کردقد و دوباره رفتوا 

  . مدرسه

 گذشت و چند سالی از  ن ا فاق  دور  شده بودیا،  و  قب   از 

 و یه میکردقد  مو  وقت بر  سرکار  ا  د  شو ، ولوی زن 

عمو طاهره قار دیگری داشت و سعی میکورد مووضووع را 

ماست مالی و کمرقف کند و  قوهوا را موتوبواعود کونود کوه مو  

برگرد  مدرسه، و دائماً ها همراه بوا قیویواوت قووازشوا هوا 

میکرد  و از یکسو دطا  به مادر  میگفت که کار شویوطوون 

بوده و از طرخ دیگه ها بم  یاد  ور مویوشود کوه بوایود درس 

 . بخوقا  ا مس   قا  و عمو  و ببیه قشو 

البته منها به دی  و  ئی  قسا میخورد  که عموداً اون کوار را 

و قضیه را واروقه جلوه میوداد   ..... قکرده ا  و ا فاقی بوده و 

و دائماً سوژه  عریف میوکورد  کوه ریوخوتو     روی زقودی 

ا فاقی بوده و اگر دست م  دورده پشت گردقش بخاطور ایو  

بوده که کنترلا را از داده بود  در حال افتادقا از روی پنجره 

ای  ا فاق افتاده و قید و عمدی قداشته ا ، و البته بوا شورایو  

و ادالقی که زقودی داشوت و موعوروخ شوده بوود دلویو  مو  

ماکمه پسند بود و کسی باور  قمیشد که  ن پا گوردقوی و 

دمر کردن لگ     روی سر او عمدی بوده باشد، یعونوی چوه 

کسی میتواقست م  کالس سومی جسارت اون کار را داشوتوه 

باشا،  ده کی جرأ ش را داشت ای  کوار را بوا زقودی شومور 

زن عمو برای  ابت با زقودی !!! که م  کرده بود  ،! بکنه

به مدرسه قمیرود و اول رفته بوده قاسا  باد در دوقوه زقودی 

و دست بوداموان زقوش مویوشوه، او را واسوطوه کورده بووده و 

دال ه با التماس زقدی را متباعد مویوکونود کوه از گونواه مو  

 ده )  بگذرد بشرطی که شنبه استسناً  بح بمدرسه برده شو  

و سر  ف بعد از سورود و دعوای (  م  بعد از ظهری بود  

اقوروز  وبوح زود  ...............  باگاهی شالق بخوور  و

زن عمو طاهره موسو  عوجو  موعولوق دوروس دووان اومود و 

همچنی  با اوس ا غر ها هماهنگیهای  ز  را بعومو   ورده 

بوده و دستا را گرفت و کشان کشان برد  بسوموت مودرسوه و 

برای اینکه فرار قکنا  قبدر ماکا دسوتوا را گورفوتوه بوود کوه 

قادنهایش مچا را زدا کورده بوود، وقوتوی کوه وارد مودرسوه 

شدیا دید  که اوس ا غر ها  قجاست و کلوی هوا بود و بویورا 

 ! بار  کرد و 

زقف زده شد و بچه ها بیف شدقد، ابتدا قران دواقده شود و 

سپا دعا بجان شاه و بعود از  ن، بوچوه زرقوگوهوا و دووبوهوا 

معرفی شودقود ،بوه یوکوی دو سوه  وا از شواگوردهوای زرقوف 

      کالسهای مختلف دود کار بیک و یا دفتر  د  برگ  جایزه 
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 جو هیل را دیشب در خواب دیدم
پرواز : جون بائز برگردان  

 
 جو هیل را دیشب در خواب دیدم 

 زنده، مثل من و تو 

 " تو ده سال است که کشته شدی: "به جو گفتم

 " من هیچ وقت نمردم: "پاسخ داد

 " من هیچ وقت نمردم: "جو گفت

 صاحبان سرمایه تو را کشتند جو 

 آنها تن تو را با گلوله ی سربی، تیرباران کردند و کشتند 

 برای کشتن یک انسان، به بیش از یک اسلحه نیاز است 

 " من هیچ وقت نمی میرم: "جو گفت

 " من هیچ وقت نمی میرم: "پاسخ داد

 در حالی که کنار تختم ایستاده بود 

 سرزنده ومصمم، باچشمانش که میخندید 

 آنها هرگز نمی توانند کسی را بکشند : جو می گفت

 بلکه این عمل، باعث می شود که مبارزان متشکل شوند 

 از سن دیگو تا مین 

 درهر معدن و کارخانه 

 در هر کجا که کارگران از حق خود دفاع میکنند 

 آنجاست که می توانید جو هیل را پیدا کنید 

 آنجاست که جو هیل را زنده می یابید 

 جو هیل را دیشب در خواب دیدم 

 زنده، مثل من و تو 

 " تو ده سال است که کشته شدی"به جو گفتم 

 " من هیچ وقت نمی میرم: "پاسخ داد

 " من هیچ وقت نمی میرم: "جو گفت

Joan Baez  

 

اقبال  بود و م  داقشجو مدرسه هنر بود ،  و  چند ساعتی   

در دبیرستان  هران چهار راه کالج برای کموک دورجوا کوار 

دفتری میکرد ، یکروز بعد از کار  داشتا مسیور مودرسوه  وا 

کوه .  فوزیه را پیاده طی میکرد ، دیلی ا فاقی زقدی را دیود  

اگر یاد ان باشد  گوشه میدان فردوسی ضولوع جونوو  غوربوی 

ساقدویچ فروشی بود که در مسیر  باید از جلووی  ن رد یک 

میشد ، قاظا قدیا مدرسه دیهیا را دیود  کوه قشوسوتوه و دارد 

ساقدویچ میخورد، زقدی را با همون قوگواه اول شونوادوتوا کوه 

رفوتوا .  قشسته بود و داشت لوبیا با ساقدویچ سوسیا میوخوورد

داد  و سالمش کرد  و او ها همزمان با جوا  دادن سور  

را بلند کرد و پنداری قشنادت که کی هستوا، ولوی مو  فوکور 

بودون اجوازه  ! . میکنا که شنادت و به روی دود  قویواورد

جلویش قشستا و با مهرباقی و  میماقه اسمش را  دا کرد  

و حالش را پرسید ، بیشتر کنجکاو شد و بالفا له دوود  را 

معرفی کرد ، که اگر ابهامی دارد رفع شود،  یواد  افوتواد و 

قگاها کرد و متوجوه شود  کویونوه ای از مو  بودل قودارد، از 

؟ وقتوی بوهوش گوفوتوا ! اوضاع احوالا و اینکه چه میکنا پرسید

درس میخوقا و داقشجو هستا،  عجب کرد و باور  قمویوشود، 

شروع به حرخ زدن کرد و  عریف کرد که بعد از  ن حادثوه 

ُکرک و پر  قزد شاگردها ریختوه بوود و حوتوی در بویورون 

مدرسه ها بچه ها د  میگرفته اقود و دسوتوش مویواقودادوتوه اقود 

طوری که مجبور شده بوده  غویویور شوغو  بودهود و بورود در 

قاحیه کار کند، دست از قاظا بودن بکشد و اعتراخ کورد کوه 

او ها هرگز م  و قاما را و  قدو حادثه را فرامو  قکرده و 

قخواهد کرد باها دیلی حرخ زدیا و از اینکه مویودیود و موی 

موفق هستا دوشاال بنار ....  شنوید در ورز  و مدرسه و 

میرسید منها غذا سفار  داد  و وقتی هردویمان غذایمان را 

دوردیا، از او سلوال کرد  ،  قای زقدی چرا اینوهوموه موا را 

؟ و او دجالت زده و پشیمان فب  قگاها کرد و زبوان ! میزدید 

 قگشود که در  ن قگاه هزار راز دوابیده بود که فهمیدقی بود

.................... 

 ادامه دارد 
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 . بود 2100اجرج کیوکر در سال 

ی  فیلا داچکیان با اسوتوبوبوال  ومواشواگوران روبورو شود، اموا 

و  2101 لودگی جاری دو فیلا جنایوی او ضوربوت سوادوتوه 

، دبر از افوول عیور طوالیوی ژاقور جونوایوی 2100سرسا  

 سینمای ایران را میداد، 

پلیا در ای  فیلمهای داچکیان قبش چنداقوی در جولوو بوردن 

قیه قداشت، و قیروهای قاقون معمو ً زمواقوی کوه موعوموای 

قیوه حو  شوده بوود وارد مویوشودقود و یووا دوود را موعورفووی 

ویهگی قاب  اشاره  ثار جنایی داچکیوان بورجسوتوه . میکردقد 

شدن شخییتوهوای مونوفوی و ضود قواقوون بوود ، کوه گواه در 

جایگاهی مهمتر و با  ر از قهرمان عدالت جووی اثور قورار 

و شوایود شوروع فویولوموهوای ضود قوهورموان را بوا .  میگرفتند 

داچکیان و ایندوره قلمداد کنیا ،  ماشاگر یاد گرفت در  ثوار 

ایراقی روی شخییتهای منفی ها  أم  کند و از زاویوه دیود 

 .  قها حوادث را پی بگیرد

قکته ای که در واقعیت وجود قداشت، رساقه های ایران همه 

وقایع را همیشه از دریچه حضور گسترده پلیا و قیوروهوای 

امنیتی عرضه میکردقد و از حاکمیت موطولوق قواقوون حورخ 

میزدقد ، شوهر دسیسه گر فیلا دلهره با بازی عبد  بو یموار 

 .اهمیتی معادل کارگاه  یزبی  با بازی  رمان داشت

شووخوویوویووت ا وولووی فوویوولووا 

ضووربووت بووا بووازی  رمووان، 

مرد جنایت پیشه ای بوود و 

مأمور پلیا که رضا بویوک 

ایماقووردی بوازی مویوکورد، 

 . در  انه های معدودی بر پرده ظاهر میشد

زن غربزده ره  ورد دیگر فیلمهای جنایی دهه چهو  بوود، و 

از  قجا که مضامیو  و شوخویویوتوهوای ایو   ثوار از جوریوان 

زقدگی عادی فا له میگورفوت، قوموایوش زن شوبوه فورقوگوی، 

هوسباز با حرکات جنسی سهلتر به قار میرسویود، اگور ویودا 

قهرماقی به قبش زن سنتی در مولوودرا  فوردا روشو  اسوت 

برای حفظ شوهور  کوه  2111سادته سردار ساگر در سال 

 فردی  ایفای قبش کرد، موهایش را رقف کرد، لباس  غربی 

در ای  شماره ها بیش از اینکه سال به سال و سوادوتوه هوای 

دهه چه  را روز شماری کنا، سعی میکنا بویوشوتور در حوال 

هوای سینمای دهه چه  قرار ان بدها و بعبار ی ای  شومواره 

 دری  بخش از مبدمه سینما در دهه چه  میباشد که  بدیمتان 

میکنا و سپا و از شماره  ینده طبق روال قبلی سال به سوال 

پیش دواهیا رفتا و مجدداً و بموازات موسیبی در سویونوموا و 

 . سینمای جهان و همچنی   أ ر را ها پیش دواهیا برد

هماقطور که در شماره قب  عرر کرد  دهه چه  شوروع و 

بعبار ی اوج سادت  فیلمهای پلیسی جنوایوی بوود و بومووازات 

کپی برداری از فیلمهای هنودی، کوپوی بورداری از سویونوموای 

غر  ها رواج پیدا کرد، البته با داستاقها و رویدادهای داد  

ایران و ایراقی پسند، از بی  سازقدگوان ایونووع فویولوموهوا فوبو  

داچکیان از قوورپوردازی مسوتوبویوا و  یواویور فواقود عوموق 

فیلمهای ایراقی پرهیز کرد، او با  أکید بر سایه روشو  هوای 

سیاه و سفید، قمایش اغراق  میز جسدها، زد و دوردهای بی 

معنی و وحشیاقه، جیغ های بیخود، چهره های پنهان شده در 

دل  اریکی، و ورود قاگهاقی شخییتهای بوه قوا ،  ورکویوب 

دود را بنا قهاد، او از کاریکا ور شدن شوخویویوت هوایوش و 

دور شدن  قها از ظاهر و هویت ایراقی قهراسید و گواه هوموه 

جزئیات  ثار جنایی ا  را از فویولوموهوای دوارجوی عویونواً وا  

 . گرفت

 رکیبی از فیلا شیطان  فتوان سوادوتوه  2102دلهره در سال 

 و  یا چراغ  گاز  سادته  2150هاقری ژرژکلوزه در سال 

( 4)مروری بر تاریخ سینما ایران و جهان  
 داود رحیمی
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شکار  وده ایها و، لبب قهرمان موبوارزه بوا کومووقویوسوتوهوا را  

گرفت و روایتهایی هست کوه عوبودالواوسو  واحودی، موعواون 

رهبر جمعیت فدائیان اسال  با گلوله های او کشته شده، فرار 

بختیار به بغداد قه  نها بر افساقه ساواک دلو  وارد قویواورد، 

بلکه با کشته شدن او  وس  مأموران ویهه ساواک در دادو  

بوا ایو  .  داک عراق، بوزرگوتور و دسوتورسوی قواپوذیور ور شود

و ف، حسنعلی منیور قخست وزیر طی سو  قیودی در 

با سه گلوله ببت  رسید و یوکوی از سوربوازان  2100زمستان 

گارد شاه در کاخ مرمر او را برگبار گلوله بست که به کشته 

 . شدن دو ماافاش اقجامید

بردالخ قاا ظاهری که دولتمردان بور  ن  وأکویود داشوتونود، 

 شویق و قا رامی از ایران ردت بر قبست و حاکمیت دولوت 

اعوتورار دائوموی مورد ، حضوور .  کماکان زیر سولووال بوود

دائمی مرد ، حضور دائمی قیوروهوای پولویوا و امونویوتوی را 

قاگزیر میسادت، اقتخا  مجلا در  وهوران در ابوتودای دهوه 

کوارگوران  ونوعوت قوفوت بوه .  چه  با  بلب بسیار همراه شود

اعترار برداستند، و در ماههای بعد، اعتویوا  کوارگوران 

کوره پز داقه های  هران و موعوادن مونوگونوز ربواط کوریوا ، 

ریسندگی و بافندگی ا فوهوان، ریسونودگوی شویوراز، سود دز، 

 أسیسات قفتی مسجود سولویوموان، راقونودگوان  واکسوی  وهوران، 

 .درگیریهای جدیدی بوجود  ورد

در  ااهرات داقشجویان طرفدار جبهه ملی در میدان جاللیوه 

 هران قا  میدق بر زباقها  مد، و پا از   ش زدن ا ومبویو  

منوچهر اقبال قخست وزیر، هشت قفر کشوتوه شودقود، جوعوفور 

شریف امامی، قخست وزیر بعدی قیز از دامنه اعتیابات و 

اعوتویوا  دبویوران و  مووزگواران .    ااهرات در امان قماقد

طوی اعوتورار بوه حوبووق اقودک و  2105 هران در بهوار 

 بعیض بی   قها و سایر کارمندان دولت، منجر بوه  وعوطویولوی 

مدارس شد، وزیر  موز  و پرور  به اعتیابیون ادوطوار 

بوا .  کرد دولت در برابر ای  حرکت واکنش  ندی قشان میدهد

وجود ای ،  مووزگواران  وهوران در  واواهورات گسوتورده ای 

بسوی مجلا راه پیمایی کردقد و پلیا به  قها حمولوه کورد و 

یکی از معلمان با شلیوک گولوولوه ای کشوتوه شود و سوه قوفور 

گستر  دامنوه  واواهورات در داقشوگواهوهوا و .  مجروح شدقد

پوا .  سایر قباط کشور به سبوط دولت شریف امامی اقجامید 

  –  2102از دولت کا دوا  علی امینی، اسد  علا  در  سال 

پنهان کرد، که در ای  فیلا اولی  بوسه های سینمایی بیو  زن 

 . و مرد در سینمای ایران اقجا  شد

پروی  غفاری با موهای طالیی و جامه های بدن قوموایوش در 

فیلمهای جنایی سینمای ایران شخویویوت زن دسویوسوه گور و 

فریبکار را  کرار کرد ، او در فریاد قیمه شب قوبوش هوموسور 

یک  بهکار را بعهده گرفت که وظیفه ا  بدا  اقدادوتو  مورد 

جوان با بازی فردی  بود، قبشی که در ب  بست سادته مهدی 

، زن و زقدگی و عروسکهوایوش سوادوتوه 2101میر مدزاده 

و موطالیی شهر موا سوادوتوه عوبواس  2100اسماعی  ریاحی 

 . ها  کرار شد 2100شباویز 

زقدگی شهری بخش  فکیک قاپذیر ای  فیلا بود و مویوتوواقسوت 

ورای دسیوسوه هوا و وسووسوه هوای روی پورده جونوبوه هوای 

اقتیادی سیاسی قاشی از دلق طببه موتوجودد شوهوری را هوا 

ببینیا، طببه ای که در فیلمهای سینمایی جنایی ایران از مرد  

عادی کوچه و بازار فا له گرفت و اوقا ش را درون حولوبوه 

بسته دویش به وسوسه های جنسی یوا طورح دسویوسوه بورای 

وجه سیاه و  یوره زقودگوی .   یاحب پول دیگران  رخ کرد

بورژواهای ایراقی که دائماً  وطله جدیودی مویوریوخوتونود و از 

اقجا  هیچ جنایتی ابا قداشتند،  ماشاگر ایراقی قیموه اول دهوه 

 . چه  را به هیجان میاورد

 

پروین غفاری و فیردیین در 

 فیلم موطالیی شهر ما 

روقق فیلمهای جنایی سویونوموای ایوران بوا گسوتور  سوازموان 

ها میادخ بود، سواواک (  ساواک) اطالعات و امنیت کشور 

فعالیتش را از قیمه دو  دهه سی با هماهنگی بی  بخوش هوای 

پراکنده قیروهای امونویوتوی شوهوربواقوی، وزرات کشوور، ضود 

و از .  اطالعات ار ش ، و فرمواقوداری قواواموی  غواز کورد 

 جربه متخییان دارجی برای سازماقدهی و  علیا افراد  

ولوی دهوه چوهو  بوود کوه  وازه قودرت سواواک .  بهره جست

 گاهاقه و با قبشه حکومت و بکمک سینما هوموه گویور شود، و 

مرد  از قیروی امنیتی غول  سایی حرخ زدقد کوه هوموه جوا 

حضور داشت، یا رژیا ادعا میکرد هوموه جوا حضوور دارد، 

حکایت دستگیری، شکنجه و سر به قیوسوت کوردن موخوالوفوان 

 وس  ساواک دهان به دهان گشت و قتولوهوای سویواسوی را بوا 

 فرهنف عامه پیوقد داد،  یمور بختیار، رئیا  ساواک  بدلی  
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بووعوونوووان قووخووسووت وزیوور بوورگووزیووده شوود و بووه سوورکووو   01 

حمله کماقدوهای شاه به مراکز مذهوبوی . اعتراضات ادامه داد

در پی سخنراقی دمینی و ایجاد درگیری در مدرسه فویوضویوه 

به  عطیلی بازار و داقشگاهها اقجامویود، در  2101در درداد 

ادامه  ااهرات مرد  به سادتمان رادیو، سادتماقهای دولتی، 

ا وبوسهای شورکوت واحود، قورارگواهوهوای پولویوا، سوازموان 

فرهنگی ایران و امریکا، و کارداقه پپسی کو  حمله کردقد، 

 .و قبطه عطفی در واکنش علیه رژیا رقا دورد

بهمی  دلی  و د ی  قیروهای پلیا بوردوالخ ایو  وقوایوع در 

 2101فیلمهای سادته شده متعاقب ایو  درگویوریوهوا در سوال 

همه جا حضور داشتند و با دقت و  البت حاکمیت قاقون را 

کار گواه قوکوتوه بویو  :  قموقه ها پرشمار است،.  برخ میکشیدقد

فیلا وحشت سادته سیامک یاسمی، بیوسوت و چوهوار سواعوتوه 

قا لی را به چنف قاقون سپرد و همتایاقش در فویولوا  ورس و 

 اریکی سادته مامد متوسالقی و فیلا  ار عنوکوبووت سوادوتوه 

مووهوودی موویوور  ووموود زاده 

 بهکاران دشو  را بوزاقوو 

 . در میاورقد

زقووهووا " مووأموووران پوولوویووا 

فرشته اقد سادته اسمواعویو  

پووور سووعوویوود و فوورار از سووادووتووه هووای عووبوواس شووبوواویووز و 

ژاقدارمهای جاده مرگ اسماعی  پورسعید بورای دسوتوگویوری 

بزهکاران و قا الن دشواری چنداقی قداشتند، دادسوتوان فویولوا 

طالق از سادته های گرجی عبادیان و ماکو  بکوارگورداقوی 

فرج   قسیمیان با اشراخ کام  دطاکاران را بسزای اعمال 

مااکمه سران  واواهورات اسوتوان فوارس، و .  دویش رساقدقد

مااکمه سه قفر در دراسان و گرگان در دادگاه قاامی بجر  

شرارت، غارت و  دمکشی که به سپردن  قها به جوده   وش 

اقجامید، گوشه ای از پروقده های قطوور زقوداقویوان عوادی و 

 . سیاسی دادگاههای قضایی و قاامی اینروزهای پر  نش بود

وجه  بلیغا ی سینمای جنوایوی دهوه چوهو  حوکوایوت موأمووران 

امی  امویونوی ) قاقون وظیفه شناس بود، پلیا فداکار فیلا پنجه 

برادر جنایتکار  را فارغ از پیوقدهای داقوادگی بوه گولوولوه 

رضوا  وفوایوی ) بست، افسر ژاقدار  فیلا جهنا زیر پای مو  

در کشت  برادر  بهکار  درقف قوکورد، و کوارگواه (  2101

 احساسا ش را (  2100حسی  مدقی )کهنه کار فیلا دزد شهر 

سرکو  کرد و مابوبه ا  را بدلی  سورقوتوهوایوش بوه چونوف 

 . قاقون سپرد

ولی ادبار کو اهی ها گاه و بی گاه چاپ میشد، که اشاره ای 

به فساد ردنه کرده در  شکیالت پلیا و ار وش بوود، چوهوار 

دستگویور شودقود، رئویوا  2105قفر از امرای ار ش در بهار 

به ده سال زقدان مواوکوو  شود،  2100 گاهی  هران در سال 

بعلت فرو  غیور قواقووقوی زمویو   2105دو قاامی در بهار 

 . بزقدان افتادقد

از قیمه دو  دهه چه ، حاکمیت بیش  ر و قوی  ر قیوروهوای 

امنیتی از یک سو و  وفیق فیلوموهوای جویوموزبواقودی از سووی 

دیگر،  انه های کمدی را ها به ژاقر سینمای پلیسی ایران 

مس  چند فیولوا .  افزود، بردی از  ثار هجویه ای  جریان بودقد

سه کمدی  سینمای ایران، منیور سپهرقیا، گرشا رئوفی، و 

ماومود ) سه کارگاه دیو ی "  قها در فیلا .  مامد متوسالقی

با  ماشای فیلموهوای جونوایوی بوه  وبولویود از (  2100متوسالقی 

 .شخییتهای  قها گروهی از قاچاقچیان را به دا  اقدادتند

پوا را (    2105مامد موتووسوالقوی ) در فیلا سه قاقال در ژاپ  

 . فرا ر گذاشته و و قاچاقچیان بی  المللی را به دا  اقدادتند

( 2105امویو  امویونوی ") سه بمب   شی  " و سراقجا  در فیلا 

طالهای بوجوا مواقوده از سووی قوازیوهوای دوران جونوف دو  

شوخویویوت موأموور .  جهاقی را از چنف  بهکاران در  وردقد

مخفی یا مأمور اطالعا ی ایراقی به سیاق فیلمهای جیموزبواقود 

که  وطله های بی  المللی را بی ثمر میسادت، در ای  بورهوه 

 .پا به سینمای ایران گذاشت

مواومود زریو  دسوت ) بهروز وثووقوی در فویولوا هواشوا دوان 

همچون شون کاقری در جیموزبواقودهوا، دووقسورد و (    2105

دو  پو  باقیماقد و ماقع از ارسال اطوالعوات موربووط بوه 

 . چاهاای قفتی ایران به دشمنان دارجی شد

فردی  در دو مایول مشترک ایران و لبنان، فیلا مردی از 

هور دو (  2109) و طوفان بر فوراز پوا ورهوا ( 2105) هران 

سادته فاروق اجرامه لبناقی بعنوان یوک موأموور موخوفوی در 

سوایور .  همه جبه ها قاچاقچیان بویو  الومولولوی را شوکوسوت داد

اسومواعویو  )   220فیلمهای پلیسی با عناوینی مس  فیلا موأموور 

 11الومواس (  روبورت اکوهوارت ) ، بوازو طوالیوی( پور سعید 

ابوراهویوا )   5550و  2105در سوال (  داریو  مهرجویوی ) 

در که یکسال بعد سادته شدقد ادامه بر  ن  ب بودقد (  باقری 

پایان ای  باث از مبدمه چینی سینمای ایران در دهوه چوهو ، 
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به سبک قدیا لیست و  ر یب فیلمهای اکران شده در سال  

را  بدیمتان میکنا ، هر چند که در  بالی باث هایا  2105

 به بردی از  قها اشاره شده باشد 

2105  

 : فریاد قیمه شب*

ساموئ  داچکیان، :  استودیو میساقیه، کارگردان:  مایول

 رمان، پروی  :  عنایت   فمی ، هنرپیشگان:  فیلمبردار

 میلیمتری، سیاه و سفید  15غفاری، فردی ، ویدا قهرماقی، 

امیر که برای ازدواج با قامزد  مریا احتیاج به پول دارد، 

در سازمان مرد  بهکاری با قا  افشار که کار  چاپ 

همسر رئیا باقد .  اسکناس  بلبی است مشغول فعالیت میشود

به امیر دل میبازد ولی امیر  وجهی به او قدارد  ا اینکه 

قزاعی در .  یکبار رئیا باقد همسر  و امیر را  نها می بیند

میگیرد، رئیا باقد و همسر  با  یراقدازی باها ببت  

 میرسند و امیر بسوی مریا و زقدگی عادی برمیگردد 

 گلی در شوره زار *

مهدی رئیا :  مایول استودیو داورمیاقه ، کارگردان 

ریار بسیا، :  فیروز، فیلمبردار و فیلمنامه قویا

ایرج قادری،  همینه،  بی ظهوری، :  هنرپیشگان

 میلیمتری، سیاه و سفید 15، ...... همایون 

 شرحی بر ای  فیلا پیدا قکرد  

   شپاره  هران *

 

  فردی بیوه دندان     *

شرکت قسبی  قاجی و :  مایول

فرج   :  عبراوی و شرکا ، فیلمنامه و کارگرگرداقی

رواقبخش ، :  قا ر رفعت، هنرپیشگان :  قسیمیان، فیلمبردار

فراقک ، سارقف ، حیدر  ارمی ، میدق ، بهمنیار و 

 میلیمتری ، سیاه و سفید 15 بدسی  ، 

ددتری که در کاباره کار میکند شیفته دواقنده جوان کاباره 

است ، ولی کاباره دار به ددتر  وجه دارد و قبشه هایی 

برای  یاحب ددتر در سر  می پروراقد ، دوستان 

دواقنده با  دابیری کاباره دار را گوشمالی میدهند ، و 

سراقجا  وسائ  ازدواج دواقنده جوان و ددتر مابوبش را 

 فراها میکنند 

: استودیو پارس فیلا ، کارگردان و فیلنامه قویا :  مایول 

ایرج دواجه قییری ، :  مناا  فاطمی ، فیلمبردار 

 مامد علی فردی  ،  همینه ، ظهوری ، فراقک : هنرپیشگان 

مامد علی فردی  ،  همینه ، ظهوری ، فراقک :  هنرپیشگان 

 میلیمتری ، سیاه و سفید 15، ..... میرقهاری 

مکاقیک جواقی  رزو دارد که روزی پولدار شود ، او که از 

 یپ و چهره مناسبی قیز بردوردار است ، یکبار با استفاده 

کاقیک جواقی  رزو دارد که روزی پولدار شود ، او که از 

 یپ و چهره مناسبی قیز بردوردار است ، یکبار با استفاده 

از یک ا وموبی  شیک که به مناور  عمیر به او سپرده شده 

با زن جواقی  شنا میشود ، و دود را میلیوقر معرفی میکند 

و بهمی   ر یب با سه زن پولدار  شنا میشود ، مکاقیک 

جوان از یک طرخ باید مشک  بی پولی دود را بر طرخ 

کند و از سوی دیگر باید مراقب باشد که زقها متوجه رابطه 

او با با زن دیگری قشوقد ، پا از یک سلسله حادثه 

سراقجا  حبیبت  شکار میشود و ای  زماقی است که 

 مکاقیک جوان به ای  قتیجه رسیده استکه  سوده دیال باشد 

 پستچی *

: پا ه فیلا ، کارگردان رفیع حالتی ، فیلمبردار :  مایول 

منوچهر ، ویدا قهرماقی ، :  رضا زقدی قهاد ، هنرپیشگان 

 میلیمتری ، سیاه و سفید 15، ....همایون ، 

پستچی جوان ماله شیفته ددتری میشود ، ددتر شبیهی دارد 

که بسیار متمول است ، ای  شباهت مشکال ی پدید میاورد و 

سر .  سبب سو  فاهمی بی  قامزدهای ددتر شبیه میشود 

اقجا  حبیبت  شکار میشود و پستچی با ددتر مورد عالقه 

 ا  ازدواج میکند 

 : رامش قب  از طوفان *

: دسرو پرویزی ، فیلمبردار :  فیلنامه قویا و کارگردان 

قا ر ملک :  قدرت   احساقی ،  ابر رهبر ، هنرپیشگان 

مطیعی ، گریگوری مارک ، فراقک میرقهاری ، اکبر 

 میلیمتری ، سیاه و سفید  15هاشمی ، سهیال ، 

قاشی در راه سفر طی حادثه ای قاچار به دهکده ای در 

حوالی جاده میرود ، در  قجا با ددتر جواقی  شنا میشود ، 

قبا  با ددتر متدرجاً رواب  دوستاقه ای پیدا میکند ، در 

همی  زمان مالک جوان ده پیدایش میشود و به ددتر دل می 

بندد ، مرد سومی ها هست که دواستار ددترک است او 

جواقی ماهیگیر است که دچار قوعی عبده جنسی است ، ای  

سه برای  یاحب ددتر برقابت میپردازقد ولی در پایان ای  

جوان قبا  است که در جلب قار ددتر موفق میشود و او 

 را با دود بشهر میبرد 

 دامه دارد ا.............


