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اتحاد سوسياليستى كارگرى

شماره ٢٨

ھر دو ھفته يك بار منتشر ميشود

نه فراموش می کنيم ،صدمين سالگرد  8مارس نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه
ھماھن@گ@ی و اخ@ت@الف@ات
و
نه می بخشيم!
داخليش
استراتژی رھايی زنان
ايرج آذرين
روز  27بھمن  1386بعنوان يکی از سياه
ترين روزھای طبقه کارگر ايران در تاريخ
ثبت خواھد شد .در اين روز ،به جرم
شرکت در مراسم اول مه ،صديق امجدی
را در سنندج شالق زدند .دو روز بعد به
ھمين جرم حبيب  3کلکانی و فارس
گويليان را ھم شالق زدند .گفته اند چندين
کارگر ديگر را نيز شالق خواھند زد.

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
کارگری

در شرايطی به استقبال صدمين سالگرد 8
مارس ،روزجھانی زن ،می رويم که زنان
درايران ھنوز تحت حاکميت يکی از ھارترين
حکومت ھای جھان قرار دارند .ارتجاع اسالمی
با بکار بردن قوانين متحجر قرون وسطايی ضد
زن بيشترين تبعيض جنسی و طبقاتی را بر زنان
روا داشته و آنھا را از نظر اجتماعی -سياسی در
خشونت رژيم عليه کارگران چيز تازه ای موقعيت درجه دوم قرار داده است.
نيست .ھنوز تعدادی از کارگران نيشکر
ھفت تپه در حبس اند .ھم اکنون محمود باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن
صالحی به جرم برگزاری مراسم اول مه آنھا از اشتغال  ،وابسته کردن ھر چه بيشتر آنھا
در زندان است تا "پزشکان قانونی" حکم از نظر اقتصادی به مردان ،خشونت و سرکوب
مرگ تدريجی اش را اجرا کنند .کارگران روز افزون بر آنھا ،بخصوص نھادينه شدن
خاتون آباد را به گلوله بستند چون نمی کنترل مردان بر زندگی زنان به مدد قوانين
خواستند شغل شان را از دست دھند .اسالمی دست مردان در تمام امورات و شئونات
کارگران ايران می دانند که با يکی از زندگی زنان را باز گذاشته ،و باعث تقويت مرد
حيوانی ترين رژيم ھای تاريخ طرف ساالری و تحکيم نا برابری بين زنان و مردان
ھستند .اما با شالق زدن کارگران ،رژيم گرديده است.
اسالمی سرمايه اکنون جبھۀ تازه ای عليه
طبقه کارگر گشوده است :اين بار رژيم فرودستی و شرايط دشوار زنان در ايران تحت
روح کارگران را ھدف گرفته است .ما سلطه يک حکومت مذھبی ابعاد بسيار گسترده
برده نيستيم اما مثل بردگان با ما رفتار می تری يافته است ،اما تبعيض و نابرابری ،فقدان
کنند .تحقيرمان می کنند ،بی حرمت مان تامين اجتماعی و سرکوب زنان که ريشه در
می کنند ،تا روحيه مان را بشکنند .اين نظام سرمايه داری دارد ،در تمام جھان جاری
يکی از آن شيوه ھايی است که رژيم ست .در کشورھای پيشرفته صنعتی که زنان به
اسالمی از دھۀ  60در زندان ھايش عليه برابری حقوقی با مردان دست يافته اند نيز ھر
زندانيان سياسی به کار گرفت و در آن روزه دھھا و صدھا زن قربانی خشونت و آزار
استاد است .اکنون اين شيوه را از حصار و ستم جنسی می شوند ،چرا که قدرت و
زندان ھايش بيرون آورده تا در مأل عام در پيشرفتگی سرمايه مترادف با تضعيف
مردساالری در جامعه نيست .وقتی می توان به
برابر طبقه کارگر به کار بگيرد.
از ميان رفتن ستم بر زن ،که ريشه ھای عميق
اقتصادی دارد اميدوار بود که
نظام سرمايه داری تنھا
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علی خدری
مقدمه:
من يکی از اولين کسانی بودم که وقتی
اطالعيه اعالم موجوديت کميته ھماھنگی با
بيش از سه ھزار امضا چاپ شد طی يک
اطالعيه علنا از آن دفاع کردم و انتظاراتم را
چنين نوشتم" :بھر حال از آنجا که ھر دو
کميته )پيگيری و ھماھنگی( در صدد ھستند
به يک نياز واقعی و مبرم طبقه کارگر
جواب بدھند مغتنم ھستند و ھر دو در مسير
حرکت خود دچار تغييراتی خواھند شد .در
اين مسير مھم اين است که مسايل مورد
اختالف در پرتو منافع کل طبقه بطور علنی
مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد .بطور
کلی طبقه کارگر در مسير خود برای ايجاد
تشکلھای مستقل از دولت و گرايشات
بورژوائی راھی طوالنی در پيش دارد.
حرکتھای کنونی فعالين کارگری قدمھای
آغازين است و به ھمين جھت مھم و حساس
ميباشد و بايستی با سنجيدگی و با احساس
مسئوليت طبقاتی مورد ارزيابی قرار گيرد".
) (1در اطالعيه اعالم موجوديت ،که ھنوز
روی سايت کميته ھماھنگی ھست ،از
مواضع عجيب و غريب "لغو کار مزدی"
کوچکترين نشانی نبود .به اين دليل ساده که
تشکيل کميته ھماھنگی در ادامه فعاليتھای
جريان لغو کار مزدی نبود که بر کلمات و
عبارات متکی است و بر سر آنھا به ديگران
فحاشی ميکند .کميته ھماھنگی در ادامه
مبارزات و فعاليتھای وسيع کارگری و بويژه
يک حرکت اصيل کارگری در اول ماه مه
سقز بود که محمود صالحی نقش اصلی را
در سازمان دھی آن داشت و ھزاران امضای
مدافع آن ھم نتيجه تبديل شدن مراسم
برگزار نشده اول ماه مه سقز به يک

بقيه در صفحه ٢

پيش بسوى ايجاد تشكلھاى كارگرى به نيروى خود كارگران!
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نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه
ھماھنگی و ...
موضوع مھم جنبش کارگری در ايران و
جھان شد .در اين عرصه فعالين کارگری
در خارج کشور از طريق بکارگيری
ظرفيتھای معين اتحاديه ھای کارگری بين
المللی در يک شرايط مشخص سياسی نقش
برجستهئی ايفا کردند و اينھا جريانات و
کسانی ھستند که ھميشه از فعالين لغو کار
مزدی فحش خورده اند .االن ديگر برای
فعالين جنبش کارگری ھم روشن شده است
که يکی از مھمترين خاصيتھای فعالين "لغو
کار مزدی" تھی کردن کلمات و عبارات از
معانی است .بعنوان مثال اينان جريان خود
را جنبش می نامند در صورتيکه مدعی
ھستند که ھمه چيز از موقعی شروع شده
است که جمله ای از گلوی محسن حکيمی
بيرون آمده است .آن ادعای خندهدار را به
خاطر بياوريم که يکی از فعالين لغو کار
مزدی تشکيل کميته ھماھنگی را به يک
سخنرانی نسبت داد که او در کرج ايراد کرده
بود.
اول ماه مه سقز
در آوريل ) 2004فروردين  (83ھيئتی از
طرف کنفدراسيون اتحاديهھای آزاد کارگری
به ايران رفت که آنا بيوندی يکی از مسولين
اين کنفدراسيون ھمراه آن بود .محمود
صالحی با اين ھيئت ديدار کرد و از بی
حقوقيھای تحميل شده به کارگران ايران و
مبارزات قھرمانانهی اين طبقه با ارائهی
مثالھای عينی صحبت کرد .محسن حکيمی
در اين مالقات نقش مترجم محمود را داشت.
بدنبال اين ديدار محمود صالحی به
سقزبرگشت و با ھمراھانش تالش کرد
مراسم اول ماه مه را برگزار کند که مدتھا
برای آن تدارک ديده شده بود .ماموران

امنيتی و مسلح رژيم به جمعيتی حمله کردند
که عازم محل مراسم بود و  51نفرشان را
دستگير شدند .اعتراضات و مبارزاتی فوری
برای آزادی دستگير شدگان از داخل زندان و
شھر سقز شروع گرديد و سريعا جھانی شد.
در نتيجه  44نفر از دستگير شدگان يک روز
بعد از دستگيری آزاد شدند و ھفت نفر بقيه
بعد از  12روز با سپردن وثيقه ھای سنگين
آزاد گرديدند .در مدت  12روز چنان مبارزه
خستگی ناپذير و گستردهئی برای رھائی
ھفت نفر از شرکت کنندگان اول مه 1383
انجام گرفت که در طول سی ساله گذشته
سابقه نداشت .اول ماه مه سقز را می توان
آغاز دوران جديد جنبش کارگری دانست که
فعالين بيشتری با تاثير گرفتن از آن به ميدان
آمدند و اعتماد به نفس فعالين کارگری
موجود نيز باال رفت .اين يکی از پيش
زمينهھای ايجاد کميتهی ھماھنگی است.
تالش برای ايجاد تشکل ھای کارگری
در ھمان ماھھای بعد از آزادی 7نفر دستگير
شدگان اول مه  1383شھر سقز بحث ايجاد
تشکل کارگری در ميان محافلی از فعالين
کارگری شروع شد .اين در شرايطی بود که
مبارزات بی وقفه کارگران ادامه داشت و
زيان فقدان تشکل را بطور روزانه به فعالين
کارگری يادآوری ميکرد  .به ھمين جھت
بحثھا عينی و زنده بودند ،اما چون در شرايط
اختناق و شرايط سخت کار و زندگی پيش
ميرفت امکان تبادل نظر و غنا بخشی را کم
بدست ميآورد .به ھمين جھت فعالين کمتر از
بحثھای ھمديگر مطلع ميشدند.

از کميته پيگيری بعد از شور و مشورتھای
چند ھفته ای از طرف تعدادی از فعالين
کارگری اعالم موجوديت کرد .و بعد از
مدتی به امضای بيش از سه ھزار نفر
رسيد.
کميته ھماھنگی در ھمان ابتدای اعالم
موجوديتش تاثيرات مثبتی داشت .کميته
گرايش رفرميستی را به عقب راند که تالش
داشت با کسب اجازه از وزارت کار تشکل
درست کند .کميته ھمچنين فضائی مبارزاتی
را در جامعه و اعتماد به نفس خوبی را در
ميان طيفھای مختلف فعالين کارگری برای
ايجاد تشکلھای کارگری ايجاد کرد.
اما به مرور و در نشستھای بعدی و با
تصويب اساسنامه و قرارھای بعدی نظرات
لغو کار مزدی وارد مواضع کميته ھماھنگی
شد .کميته به اين ترتيب از مواضع اعالم شده
در اعالميه اولش فاصله گرفت .بودند
فعالينی که ميخواستند در چارچوب کميته
ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
بکوشند ،اما بدليل نظرات غلط محسن
حکيمی از اينکار خودداری مينمودند .به
ھمين دليل بخشی از فعالين کارگری که
عضو کميته بودند و امرشان تالش برای
ايجاد تشکلھای کارگری بود خود مستقال و
خارج از کميته اقدام ميکردند  (2).البته ھمه
آنھايی که به سر نوشت کميته ھماھنگی
حساس بودند از کشمکشھای داخلی کميته که
کوتاه مدتی بعد از تشکيل کميته آغاز شد
مطلع بودند و به دقت آنرا دنبال ميکردند.
باال گرفتن اختالفات بر سر اساسنامه

درچنين فضايی بود که کميته پيگيری برای
ايجاد تشکلھای کارگری ايجاد شد .و از ھمان
ابتدا روشن بود که کميته از طيفھای نا
ھمگونی تشکيل شده است .مھم ترين نکته
ای که پس از يک زمان کوتاه مورد نقد
اکثريتی از خود اعضای کميته پيگيری ھم
قرار گرفت در خواست اجازه ايجاد تشکھای
کارگری از دولت و وزارت کار بود .البته
جماعتی در خود کميته پيگيری حضور
داشتند که اينگونه می انديشيدند .کميته
ھماھنگی ھم در فاصله نه چندان طوالنی بعد

با نوشتهھائی از محمد حسين و بھزاد
سھرابی از اعضای کميته ھماھنگی ،که
ھرکدام به شيوهئ عينی و واقعی نظرات
متفاوت در کميته را بررسی کرده بودند،
مباحثات درون کميته به اوج رسيد .خارج
از اعضای کميته که به دو بخش اکثريت و
اقليت تقسيم شده اند کسان ديگری ھم از
خارج کميته در مورد مسايل و اختالفات
درون کميته اظھار نظر کردند  .دوستانی
جانبدار وحدت
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به پيش! زير نظر شوراى نويسندگان و
ويراستاران منتشر مي@ش@ود .مس@ئ@ول@ي@ت
ھر مطلب درج شده بر عھ@ده ن@ويس@ن@ده
آن اس@@ت .ن@@ظ@@رات ج@@م@@ع@@ى ش@@ورا در
سرمقاله يا مقاالتى با امضاى به پ@ي@ش!
منعكس ميگردد .شورا در رد يا پذي@رش
و نيز در ك@وت@اه ك@ردن و وي@راي@ش ھ@ر
نوشته رسيده آزاد اس@ت و تص@م@ي@م@ات
خود را به اطالع فرستنده آن ميرساند.

Postfach 940166
60459
Frankfurt
bepish@hotmail.fr
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اعضای کميته بودند .آنھا تالش داشتند به
حفظ وحدت کميته ھماھنگی کمک کنند اما
بجای ارائه يک راه حل دست به نصيحت
کارگرانی زدند که در شرايط سخت زندگی
و در دل اختناق سياسی آگاھانه با مواضع
غير کارگری و مضر مرزبندی کرده و عليه
آنھا جنگيده بودند .اين برخورد به فعالين
کارگری حتا اگر از روی دلسوزی ھم باشد
تحقير بزرگی است(3) .
با تعميق و راديکال شدن بحثھا طيفھائی
گوناگون به مقابله فعالين راستين کارگری
برخاستند که از آن ميان ميتوان به خانه
کاريگريھا ،رفرميستھا و فعالين لغو کار
مزدی اشاره کرد  .اينان اينجا و آنجا به
شيوه ھيستريک و غير سياسی به فعالين
کارگری برخورد کردند وھرچه در چنته
داشتند عليه فعالين کارگری خالی کردند.
وقتی فعالين کارگری به درستی مواضع
منفعالنه و غيره کارگری آنھا را نقد کردند
ابتدا به جمالت کليشه ای پناه بردند تا
گردوخاکی به پا کنند  .وقتی کليشه ای بودن
و پاسيفيزم نظراتشان محلی از اعراب نيافت
به کتمان و سناريو سازی پناه بردند .اينان که
معدودی بيش نيستند اسمھای مختلف بر خود
نھادند و شروع کردند به ھذيان گوئی عليه
فعالين کارگری .من اينجا نميخواھم به
نظرات انحرافی محسن بپردازم  .نوشته ھای
زيادی در نقد نظرات ايشان ھست .اينجا فقط
به نکاتی که در آخرين نوشته محسن ھست
اشاره ميکنم و نظرم را ميگويم(4) .
آخرين شاھکار محسن حکيمی
در نوشته محسن حکيمی چند نکته است که
بايد به آن برخورد شود  .او ميگويد که
اکثريت اعضای کميته حق ندارند ھيچ
تغييری را در سند کميته بدھند چون اين سند
را او تھيه کرده است .من از ايشان ميپرسم
اين سنت را از کجا آورده است .آنرا از
روی چه کتابی ياد گرفته است .به قول
مرتضی افشاری اين روش انسانھای دگم و يا
مذھبی است که چنين استدالل ميکنند :کالم،
کالم خدا است و نميشود آنرا تغيير داد.
اساسنامه کميته ھماھنگی محصول توافق
اکثريت اعضای کميته ھماھنگی است .حال
محسن حکيمی می گويد که اکثريت اعضا
حق تغيير مخلوق خود را ندارند .آقای
حکيمی خودش اعتراف ميکند که وقتی
فھميده اين سند با اختالف اکثريت اعضای
کميته روبرو شده پناه برده به اصالحيه ای

که بتواند جلو خواست اکثريت کميته
ھماھنگی را بگيرد .وی نوشته است" :در
مجمع عمومی دوم يکی از فعالين ضد
سرمايه داری کميته ،که در ھمان مجمع به
ضرب لشکرکشی فرقه ای از ھيئت اجرايی
کنار گذاشته شد ،برای اساسنامه اصالحيه ای
به اين مضمون پيشنھاد کرد که چنانچه
اکثريت کميته خواھان تغير ھدف آن باشد و
اقليت با اين کار مخالف باشد ھدف کميته
عوض نميشود و اين اکثريت است که بايد از
کميته بيرون برود" .او در ادامه ميگويد که
اکثريت حقی بر کميته ندارند .از او بايد
پرسيد چرا وی و دوستان اقليتش در صورت
لزوم ميتوانند سند تغيير بدھند و حتی اگر
اقليت ھم باشند ايرادی ندارد ،اما ديگران
وقتی اکثريت ھم ھستند اين اجازه را ندارند.
ما کارگران اين شيوه کار فعالين ضد
سرمايهداری به روايت محسن حکيمی را به
خودشان می بخشيم و خود بر ھمان شيوه
شناخته شده ھمه طبقهئيھای خود پا بر جا
ميمانيم که کار را بطور دسته جمعی و از
طريق بحث و اقناع و توافق پيش ميبرند.
فحاشی به فعالين کارگری
نکته ديگری که در نوشتهی حکيمی ھست و
بايد جلوش را گرفت توھين و بی احترامی به
فعالين کارگری و چپ و به ويژه کسانی
نظير بھزاد سھرابی و تقی شھرام است.
در مورد بھزاد سھرابی ادعا ميکنند که وی
ايشان را به "گروھھای" خارج کشور
منتسب کرده که منظورجماعت لغو کار
مزدی است .اين دوست علنی کار ما در
ايران کتاب چاپ ميکند که بخشھای زيادی
از آن نوشتهھای ھمين کسانيست که در
خارج خود را فعالين لغو کار مزدی
ميخوانند .دم خروس را باور کنيم يا حضرت
عباس آقای حکيمی را .ايشان تا وقتی از
کارگر دفاع ميکند که در مقابل او سرفرود
آورد ،اما ھمينکه مثل بھزاد سھرابی نقدش
کرد بر ضدش اقدام ميکند .اين جور پا پوش
دوختنھا ديگر اعتباری ندارد .قافله ساالران
پاپوش دوزی يعنی حزب توده و مجاھدين
خلق و اين اواخر حزب کمونيست کارگری
اين راه را پيمودند و جز رسوائی نخريدند.
نصيب محسن حکيمی نيز چيزی غير از اين
نخواھد بود.
حکيمی قضيه مجاھدين و تقی شھرام را پيش
ميکشد تا اکثريت اعضای کميته ھماھنگی را
به باد ناسزاھای خود بگيرد .جمھوری
اسالمی که ھزاران مجاھد را در زندان کشته
مدعی بود که تقی شھرام را به جرم اينکه
رھبر سازمانی بوده که چند مجاھد در آن
کشته شده اند ،اعدام کرده است! اين چه
مصلحت سياسی است که حکيمی قضيه
اکثريت در کميته ھماھنگی و خودش را با آن
مقايسه ميکند .تقی شھرام در زندان از

باورھايش دفاع کرد و به خاطر آن تير باران
شد .محسن حکيمی فعالين کارگری در کميته
ھماھنگی را تھديد ميکند که بايد دست از
کميته ھماھنگی بردارند در غير اينصورت
تقی شھرام خواھند بود .بايد از او پرسيد تقی
شھرام کميته ھماھنگی که خواھد بود ،بھزاد
سھرابی ،محمد عبديپور است يا محمد حسين
و بھروز خباز؟ کارگران به خاطر چند
ساعت ترجمه حرفھای محمود صالحی توسط
ايشان در ديدار ھيات "آی سی اف تی يو"
چه بھايی بايد بپردازند؟ ھمراھی ايشان با
محمود صالحی که جزو فعاليتھايشان
محسوب نمی شود چون ھم خود ايشان و ھم
ساير فعالين لغو کار مزدی به اين ديدار و
نامه ھای محمود صالحی به گای رايدر فحش
می دھند.
آقای حکيمی قبال ھم شرينکاريھای از خود
نشان داده است .او از مخالفين ايراد ميگرفت
که به مقامات قضايی جمھوری اسالمی
برخورد تندی ميکنند .بايد از ايشان پرسيد که
برخورد تند به فعالين کارگری مخالفشان
مجاز است ،اما به مقامات جمھوری اسالمی
مجاز نيست؟
کميته ھماھنگی محصول يک جنبش است .نه
محسن حکيمی و نه ھيچکس ديگری حق
ندارد آنرا ملک طلق خودش اعالم کند.
محسن مثل ھر انسان ديگری حق دارد
انتخاب کند ،جدل کند و پيرامون نظراتش
نيرو جمع کند ،اما حق ندارد حقوق
دموکراتيک ديگران را ضايع کند .فحاشی و
اتھام نا روا به فعالين کارگری که جای خود
دارد.
 . 1رجوع کنيد به نوشته کميته ھماھنگی را
تقويت کنيم از علی خدری در سايت کارگر
امروز
 . 2رجوع کنيد به نوشته رضا مقدم
ارزيابی از کميته ھماھنگی  .در سايت
کارگر امروز .رضا در قسمتی از مقالهاش
ميگويد:
محسن حکيمی و ديگر "فعالين لغو کار
مزدی ادعا ميکنند که الگوی تشکل مورد
نظرشان  ،اترناسيونال اول )– 1864
 ( 1872است .آنھا معتقدند احيای " اين سنت
در شکلی به مراتب پيگيرتر  ،رزمنده تر  ،و
مناسب تر با نيازھای مبارزاتی طبقه کارگر
در دنيای معاصر است"  .به نظر آنھا مانع
ساختن اين تشکل و احيای آن در ايران در
وھله اول اختناق و ديکتاتوری رژيمھای
حاکم بر ايران نيست .مانع ايجاد تشکل مورد
نظر " فعالين لغو کار مزدی " نفوذ و قدرت
احزاب و سازمانھای سوسياليستی در جنبش
کارگری است  .به ھمين دليل ساختن تشکلی
که " فعالين لغو کار مزدی " ميخواھند
منوط به وجود استراتژی يا طرحی نيست که
در وھله اول اختناق را
بقيه در صفحه ۵
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نه فراموش می کنيم ،نه
می بخشيم!
فقر و جھل را به کارگران تحميل نمی کند،
بلکه ھمواره با توھين و تحقير و بی حرمتی
کارگران ھمراه است .شرايط غيرانسانی
کار ،ھراس از بيکاری ،ھراس از نداری به
ھنگام بيماری و پيری ،ھراس از فردای
نامطمئن کودکان و امروز نامطمئن والدين،
مدام جان طبقه کارگر را ھمچون خوره می
خورد .اما در بدترين شرايط ،در شرايطی
که اکثريت افراد جامعه برای تأمين معاش به
ناگزير حرمت انسانی خود را قربانی می
کنند ،ھميشه دستکم عدۀ معدودی از
کارگران ھستند که با رفتار و کردار خود
در برابر کارفرمايان و حاميان دولتی آنھا،
انگار تمامی غرور و حرمت ضايع شدۀ يک
طبقه را در خود حمل می کنند .اين ھا
بھترين فرزندان طبقه کارگر اند .اين ھا
پيشتازان طبقه کارگر اند .صديق ،حبيب ،3
فارس ،از پيشتازان ما ھستند .قاضيان و
جالدان رژيم اسالمی سرمايه با شالق زدن
اين رفقا می خواھند تمام طبقه کارگر ايران
را تحقير کنند .جسم اين چند رفيق را شالق
زدند تا به روح مشترک ما تجاوز کنند.
اگر امروز ھزاران کارگر با شنيدن اين خبر
دندان قروچه می روند و دست شان را تنھا
در جيب مشت می کنند ،معنايش اين نيست
که پذيرفته ايم حرمت انسانی نداريم .ما
حرمت داريم ،قدرت نداريم .و تنھا وقتی
قدرت داشته باشيم حرمت ما را رعايت
خواھند کرد .قدرت کارگران در اتحاد
آنھاست و حرمت کارگران را تنھا تشکل
ھای کارگری می تواند حفظ کند.
به اميد چنين روزی ،دست اين رفقا را می
فشاريم ،زخم تازيانه شان را می بوسيم ،و
پيمان می بنديم که برای متشکل شدن
کارگران دوچندان تالش کنيم .نوبت حساب
پس دادن اين قاضيان ،اين قانون گزاران،
اين پزشکان "قانونی" ،اين جالدان ،می
رسد .نوبت اين ھا روزی می رسد که
کارگران ايران در تشکيالت ھای خود متحد
باشند .کارگزاران رژيم بدانند :ما نه
فراموش می کنيم و نه می بخشيم*.

آدرس تماس مستقم با
اتحاد سوسياليستی كارگری
wsu@home.se
تلفن:

0046-739-397-143

بقيه از صفحه ١

صدمين سالگرد  8مارس در م@@ح@@ک@@وم@@ي@@ت اح@@ک@@ام
ص@@ادره ب@@ي@@دادگ@@اه س@@ن@@ن@@دج
و
عليه کارگران
استراتژی رھايی زنان
انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
مالکيت خصوصی و کار مزدی از جامعه
بشری رخت بر بسته باشد.
زنان کارگر طيف بسيار وسيعی از زنان در
جھان را تشکيل می دھند ،بويژه امروز با
تحوالتی که در بازار جھانی در حال انجام
يافتن است ،اين زنان بشترين سھم را از فقر،
فالکت ،خشونت و استثمار می برند ،محروم
ترين بخش از نيروی کار و بی حقوق ترين
گروه در عرصه اجتماعی و سياسی اند و اين
پديده در کشورھای جھان سوم به گسترده
ترين شکل جريان دارد.
اعتراض و مبارزه ھر روزه زنان و
بخصوص زنان کارگر در ايران عليه اين
ھمه نابرابری و بربريت جمھوری اسالمی
در جنبشی به نام جنبش زنان ،يک جنبش
عمومی با گرايشات مختلف ،بازتاب می يابد.
گرايشی از جنبش اصالح طلبی ،که می
خواھد با بوجود آوردن تغيير تدريجی در
بخش کوچکی از قوانين بر موقعيت زنان
تاثير بگذارد ،در حال حاضر در جنبش زنان
دست باال دارد .در مقابل  ،گرايشی که می
تواند رھائی زنان را به شکل واقعی و عميق
تضمين کند گرايش سوسياليستی ست که
شامل تمام کارگران زن و مرد و
کمونيستھايی است که رھايی کامل بشريت را
بطور اعم و رھايی زنان را بطور اخص در
مبارزه طبقاتی بی امان بر عليه نظام سرمايه
داری در دستور قرار می دھند .زنان کارگر
که احقاق حقوق اجتماعی و سياسی شان در
گرو تغييرات در شرايط اقتصادی شان است
بايد بخش مھم و تعيين کننده اين گرايش در
مبارزات زنان باشند.
زنان کارگر و سوسياليست درگير در مبارزه
طبقاتی ،طی يک مبارزه مداوم  ،پيگير و
متشکل است که ميتوانند باورھای کھنه را در
مورد زن و جايگاه او در جامعه تغييردھند و
با پيوند زدن اين مبارزات به نيروی طبقه
کارگر ،آزادی پايدار برای ھمه زنان را
واقعيت بخشند .عملی شدن اين اصل در گرو
ارائه راھبردھائی ست که از سازمان سياسی
پيشرو طبقه کارگر ،حزب سوسياليست آن،
ساخته است.

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
کارگری
مارس 2008

بيدادگاه تجديد نظر اجرائی احکام در شھر
سنندج ،برای  11نفر از کارگران اين شھر که
در مراسم اول ماه مه شرکت کرده بودند ،حکم
شالق و جريمه نقدی را صادر و اجرا ميکند.

الزم به ذکر است که بيدادگاه شھر سنندج،
حکم  91روز حبس و  10ضربه شالق را
برای  11نفر از کارگران شرکت کننده در
مراسم اول ماه مه سنندج ،صادر کرده بود
که در تجديد نظر اين بيدادگاه ،حکم  91روز
حبس را به  200ھزار تومان جريمه نقدی
تغيير داده و ھمچنين حکم  10ضربه شالق
را قطعی و تا به حال اين احکام شنيع و بر
آمده از گور بربريت ،برای  3تن از
کارگران اجرا شده است.
طی سه ده حاکمت جمھوری اسالمی ،اول
ماه مه و برگزاری مراسم روز جھانی کارگر
يکی از کشمکشھای بين طبقه کارگر ايران
و حاکمين مدافع کارفرما وسرمايدارن در
ايران بوده است  .در طی اين  30سال
صاحبان سرمايه و حکومت خدمتگزارشان
برای جلو گيری از برگزاری روز جھانی
کارگر در ايران از شيوھای مختلف سود
جستنهاند تا نگذارند مراسم اين روز بطور
مستقل برگزار بشود .در ھمان اوايل انقالب،
خمينی با طرح شعارھائی از قبيل "خدا ھم
کارگر است  ،ھمه آحاد مردم کارگرند؛ بين
مردم تفاوتی نيست؛ ھمه مسلمانيم" کوشيد تا
طبقه کارگر و روزجھانيش را منکر شود،
اما طبقه کارگر با مبارزه برای تحميل روز
جھانی خود ،به خمينی اين خدمتگزار
سرمايهداری ايران جواب داد.
طبقه کارگر سرانجام و پس از مبارزاتی
قھرمانانه توانست روز اول ماه مه را به
رژيم اسالمی تحميل کند ،اما رژيم تمام
سبعيتش را بکار برد تا کارگران نتوانند روز
جھانی خود را بطور مستقل برگزار کنند،
در اين مورد نيز کارگران مبارز با
برگزاری روز جھانی و مستقل خويش در
دل شھرھا پوزه رژيم اسالمی را به دفعات
بر زمين ماليدند .نمونه برجسته اين امر،
مراسمھای مستقل اول ماه مه در سنندج در
دھه  60است .البته رژيم با دستگيری فعالين
کارگری  ،زندانی کردن و اعدام کارگر
مبارزی نظير جمال
چراغ ويسی توانست
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جوانان ما ،آينده ما
مينا فرخنده
من يک مادر ھستم ،می خواھم از دل و
زبان خودم با شما سخن بگويم ،ھر چند که
الکن است و سخت به سخن می ايد.
ھمه ما حتما روزی را به خاطر می اوريم
که برای اولين بارکودک  5،6ساله ما،
دستان خسته مان را به دست گرفت و نگران
به صورت خسته و غمبار ما نگاه کرد .ھر
کدام به خاطر می اوريم که او آن وقت که
توان بازگوييش را نداشت ،به ما فھماند که
درکمان می کند ،گاھی گفته ":ماما يا بابا
وقتی که من بزرگتر شوم ،دکتر می شوم و
کمرت را که از خستگی درد می کند ،
درمان می کنم".
آنھا وقتی بزرگتر شدند 10 ،9 ،ساله شدند،
با ديدن چھره خسته ما ،و نگرانی ھای ما،
نگران می شدند ،وقتی بيچارگی ما را می
ديدند ،در خود فرو رفته و ھيچ نمی گفتند.
ازسن  13 ، 12سالگی شان به بعد ،عاصی
و معترض بودند ،به ھر چه که دور وبرشان
می گذشت .ھميشه وقتی که ما از وضع
روزگار درمانده بوديم ،آنھا آشفته ی چرا ھا
بودند" آخر به چه دليل و اشکال کار از
کجاست !" به قصد اينکه اعتراض خود را به
ھر آنچه که ناحق است  ،نشان دھند  ،به ما
شاکی می شدند ،که چرا اينطور زندگی را
تحمل می کنيم .شايد که فرزندان ما به ما
ھيچ نگفته اند ،ولی اين را ما می توانستيم
ازرفتار ناراضی شان بخوانيم و می توانستيم
درکشان کنيم.
جامعه سرمايه داری که برای ھر چيزی
داليل خود را می تراشد ،برای ما اينطور
توجيه می کند ،که جوانيشان است و سن
بلوغشان .آنھا اين را پنھان می کنند که سن
بلوغ برای کودکانی که ھيچ دغدغه خاطری
ندارند و تمام امکانات فرھنگی و ورزشی
در اختيارشان است ،طوری ديگر می
گذردو با سن بلوغ و جوانی کردن کودکان
ما ،زمين تا آسمان متفاوت است.
ھمه ما با اين احساس تلخ ،اين سوا ل که:
" چرا من برای فرزندانم ،امکانات
زندگيشان را ،نيازھايشان را آنطور که بايد،
نتوا نستم براورده کنم ".آشنا ھستيم .ھر چند
که ميدانيم اين مسئله فردی نيست و اين
اشکال ما نيست ،ما ھر کاری که از دستمان
برمی امد ،برای فرزندان خود کرده ايم.
وقتی کودکان ما به سن بزرگسالی رسيدند،
به سن جوانی ،از فضای بسته خانواده وارد

جامعه شدند ،تمام تجارب زندگی شان را
در فضای جامعه دوباره باز شناختند ،منتھا
اين بار در محيط گسترده تری ،با مسئوليتی
عميقتر .جوانان ما که در دانشگاه ھا مشغول
تحصيل ھستند ،در می يابند ،برای درمان
ھر انچه که کمر جامعه را می شکند ،برای
ازبين بردن نارسايی ھای اجتماعی ،برايشان
راھی بغير از مبارزه نمانده است ،مبارزه
ای متحد و در کنار طبقه کارگر.
ما اگر خوب نگاه کنيم  ،کودکان خود را در
چھره معترض تک تک اين جوانان
دانشجويی که در بند رژيم سرمايه طلب و
سيری ناپذيراسير ھستند  ،دوباره باز می
شناسيم .کودکان ما که با آن چشمان
تيزبينشان به ما نگاه می کردند  ،به ما قول
می دادند که وقتی بزرگتر شدند ،حتما کاری
می کنند که ما ديگر احساس درماندگی
نکنيم.
ھيچ کدام از اين جوانان دلسوز و با ھمت
جامعه ،غريبه نيستند .ھمه ما به عنوان يک
پدر يا يک مادر با آنھا آشنا ھستيم  .تنھا
تفاوت در اين است که اگر آنھا در گذشته در
پی درمان دردھای ما وحل گرفتاری ھای
خانواده کوچک خود بودند ،اکنون در پی
حل مشکالت کل جامعه ھستند  ،جوانان ما
می خواھند آينده را بسازند .وقتی که پای
آنھا در ميان ھست ،جای ھيچ گونه تملکی،
جای ھيچگونه تنگ نظريی نيست  ،در
چشمان ما ھمه آنھا برابر ھستند .بيا ييم
برای آزادی اين عزيزانمان متحدانه از ھر
راھی که امکان دارد ،دست به اعتراض
بزنيم و برای آزاديشان بکوشيم .

***
بقيه از صفحه ٣

نکاتی در مورد ک@م@ي@ت@ه
ھماھنگی و ...
کنار بزند بلکه بايد احزاب سوسياليست فعال
در جنبش کارگری را کنار بزند.. .
 .3رجوع کنيد به نـوشـتـه صـالح مـازوجـی"
کميته ھماھنگی بر سـر دوراھـی" در سـايـت
حـزب کـمـونـيـسـت ايـران .او در بـخـشـی از
نوشتهاش چنين ميگويد:
کميته ھماھنگی با اين پيشينه که به اخـتـصـار
از آن سخن به ميان آمد ،در حالی که بسياری
از فعاليـن و پـيـشـروان جـنـبـش کـارگـری بـا
دلسوزی و احساس مسـوليت به سرنوشت آن

چشم دوخته اند  ،در مقابل دو اساسنامه و در
واقع دو گزينه برای تعـيـن مسـيـر آتـی خـود
قرار گرفته اسـت .در ايـن شـرايـط اگـر چـه
حفظ اتحاد و يکپـارچـگـی را  ،بـا سـر پـوش
گذاشتن بر روی اخـتـالفـات واقـعـی و پـنـد و
اندرزھای وحدت طلبانه نميتوان تامين کرد.
 .4رجوع کنيد به بيراھه سوسياليسم ،نوشته
ايرج آذرين ،در نقد نظرات محسن حکيـمـی.
بــارو  22از ســايــت اتــحــاد ســوســيــالــيــســتــی
کارگری
ايرج در قسمتی از نوشتهاش چنين مينويسد:
نــفــس داشــتــن حــزب و ســازمــان در ديــدگــاه
حکيمی "سـکـتـاريسـم " نـام مـيـگـيـرد ،و بـر
چســب "ســکــتــاريســم" آقــای حــکــيــمــی را از
مشاھده تفاوت سياستھای سـازمـان پـيـکـار بـا
ســازمــان اکــثــريــت  ،از مشــاھــده تــفــاوت
سياستھای سازمان رزمنده گان با رنجبـران ،
از بررسی تفاوت سياسـتـھـای حـزب تـوده بـا
حــزب کــمــونــيــســت دوران کــمــيــنــتــرن  ،از
پرداختن به مواضع سياسی جريانات چپ در
حال حـاظـر  ،و ھـمـچـنـيـن بـويـژه از ابـراز
مواضع سياسی خود  ،معاف ميکند .اين البتـه
در انسجام کامل با غـيـاب ھـرگـونـه تـئـوری
سياسی در ديدگاه حکيمی قرار دارد که باالتر
ديديم  .اينجا ”تـئـوری سـيـاسـی“ نـداشـتـن بـه
معنای غيره سياسـی بـودن نـيـسـت .بـلـکـه بـه
معنای ضـد سـيـاسـی بـودن  ،يـا بـه عـبـارت
درست ضديت با سـازمـانـھـای سـيـاسـی چـپ
است؛ تالش ھمه سـازمـانـھـای سـيـاسـی چـپ
برای ايجاد تشکل توده ای کارگران چـه آنـھـا
که تاريخا مـوفـق شـده انـد و چـه آن ھـا کـه
اکنون جريان دارند ،مانـع مـبـارزه کـارگـران
عـلـيـه سـرمـايـداری اسـت  ،چـون سـازمــان
دارند...
واقعيت اين است که تبلـيـغ ايـن مضـمـون کـه
)) اگــر چــپــھــا بــاشــنــد رژيــم تشــکــل مــان را
سرکوب ميکند(( فعاالن سوسياليسـت جـنـبـش
کــارگــری را مــخــطــاب نــدارد .آن دســتــه از
سخنگويان گرايش راست که اين قبيل حرفـھـا
را ميگويند خطاب شان به رژيم است و دارند
تضمين ميدھند که خودشان ھواس شان ھست
و کمونيستھا را مياندازند بيرون ،بنـا بـر ايـن
لطفا به آنھا اجازه فعاليت بدھند.
ديگرانی ھم که اين حرف را ندانستـه تـکـرار
ميکنند تنھا تاثير احتمالی ای که باقی خواھـنـد
گذاشت ترساندن کارگران عقب مانده از کـار
متشکل است ) .ھنگام نـوشـتـن ايـن سـطـور
اعــتــصــاب شــرکــت واحــد جــريــان دارد ،و
شھردار تھران سردار پاسدار قاليباف  ،ھمين
چند روز پيش "ھشدار " داد که سازمان ھای
5ســيــاســی بــرانــداز در صــفــوف کــارگــران
اعتصابی رخنه کرده اند ...

***
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بحـران ھـای اجـتـمـاعـی
پــيــش رونــده و صــعــود
مــــقــــاومــــت نــــاپــــذيــــر
مـــبـــارزات و جـــنـــبـــش
کارگری
موسی فرھمند
مقالۀ زير به نقل از نشريۀ کارگر پيشرو
است که در داخل ايران منتشر می شود ،و به
دليل طوالنی بودن در دو شمارۀ به پيش!
درج می شود.
به پيش!

بخش اول
جنبش طبقه کارگر در شرايط کنونی در
وضعيتی است که عليرغم آن که دارای نقاط
ضعف فراوان بوده و از پيوستگی مبارزاتی
و تشکل ھای مستفل جھت سازماندھی
امورخود محروم است ،اما به نحوه ويژه ای
مورد توجه و نفرت جربانات و محافل ضد
کارگری است .اين توجه ويژه ی کنونی
ناشی از چيست؟
واکاوی مواضع و عيان نمودن ُکنه مقاصد
اين جريانات که با ترفندھای مختلف در صدد
سرکوب بی رحمانه )که ھمواره به انحاء
مختلف به آن مشغول بوده و ھستند( و به
انحراف کشيدن آن ھستند ،در شرايط
مشخص امروز ،برای ما ضرورتر می
نمايد.
فرايند و جھت رشد اعتراضات و اعتصابات
کنونی ،که بی اعتنا به عدم حق اعتراض،
اعتصاب و تشکل مستقل کارگری ،در ابعاد
وسيع و با تعداد روزافزون آن ھا )تعداد
افراد شرکت کننده و تعداد اعتراضات در سه
ساله ی اخير( تغيير سنگرھا و شعارھای
مبارزاتی ،گذراز معبر پاره ای از توھمات
فرھنگ بورژوائی-ارتجاعی حاکمان
برجامعه ،خروج از توھمات متافيزيکی و
ماورالطبيعه و فرود آمدن بر زمين واقعيات
تلخ زندگی که در شعارھا و پائين آوردن
عکس اين و آن "منجی" و زدودن شعارھای
ايده آليستی در اعتراضات خود تجلی يافته-
بی اعتمادی نسبت به نھادھا و ارگان ھای
موجود حکومتی ،بروز اعتراضات به شکلی
کامالً علنی ،مقاومت ھای خودباورانه ی
متکی بر نيروی خويش ،جسارت فعاالن و
پيشروان آن ھا در آمدن به جلو صحنه ی

مبارزه و ده ھا مورد ديگر که روانشناختی
اجتماعی جنبش اعتراضی کنونی را به جد
می طلبد نشان از تغيير فاکتورھای مبارزه ی
کارگران است تا موقعيت ھا و فرصت ھای
کنونی را به درست ارزيابی کرده وراه ھای
استعالء آن را به يک مبارزه ی ھمبسته،
متحد و سراسری در قالب يک فرم و ظرف
مبارزاتی ،يافته و بکار بندد) .ھمين جا در
حاشيه متذکر شوم ،فراخوان اتحاد کميته
ھای کارگری به اتحاد عمل و پاسخ ديگر
تشکل ھا و فعاالن کارگری تشخيص اين
ضروزت مبرم بود که پراتيک جنبش
کارگری در دستور روز قرار داد(.
در سه سال اخير بيش از ھزاران اعتراض
کارگری با تعداد صدھا ھزار کارگر ،به
صورت خودجوش و با مطالبات تقريبا
يکسان ومشابه که بر يک موقعيت طبقاتی
يکسان و جھان شمول حکايت می کند ،در
سراسر کشور به منصه ی ظھور رسيده
است  .اين تعداد اعتراضات وتعداد افراد
شرکت کننده در آن ،و اشکال متنوع و
متھورانه و ارتقاء يافته نسبت به دوره ھا و
سال ھای پيش طبعا ً کابوس و نماز وحشت را
بر حاميان نظم توليدی سرمايه و سرمايه
دران تحميل کرده و متقابالً سرکوب مھلک
تری در دستور کار آنان قرار داده است .و
ش
از سوی ديگر استعالء و ارتقاء بخ ِ
پيشروی متشکل و سازمان يافته آن را وظيفه
ی عاجل و موضوع مورد مجادله فعاالن
کارگری ،با وجود سدھا و موانع پيش رو
قرار داده است .اين حجم سنگين از
اعتراضات ،به لحاظ کميت ،و پربار ،به
واسطه ی کيفيت و رو به صعود به دليل
تاريخی در سه دھه ی اخير بی سابقه است و
يقينا ً اگر يکپارچه و متحد و يک کاسه شود
سرنوشت اساسی جامعه ی آينده را رقم
ُ
فراشد عروج مبارزات به
خواھد زد .اين
داليلی که به طور اجمال برخواھيم شمرد،
در سال آينده شتاب بيشتری خواھد گرفت و
با ُافت و خيزھای ُپر تالطمی ھمراه خواھد
بود.
بودجه ی کشور در سال 1386
اگر چه ھنورارقام تخصيص بودجه به
وزارت خانه ھا ،نھادھا ،بنيادھا و مؤسسات
و ارگانھای دولتی به تفکيک منتشر نشده اما
با نگاھی به تخصيص بودجه در سال  85می
توان سمت گيری بودجه ی سال  86را با
توچه به نظامی-امنيتی تر شدن فضای جامعه
و وضعيت دولت مذھبی تا حدودی پيش بينی
کرد .در سال  85تخصيص بودجه به پاره ای
از وزارت خانه ھا و نھادھای حکومتی به
شرح زير بود" :رشد بودجه برخی دستگاه
ھا در البحه ی بودجه سال  1385نسبت به
اليحه  -1384سازمان صدا و سيما 45/6
درصد ،سازمان تبليغات اسالمی 95/4
درصد ،مرکز خدمات حوزه علميه قم 147/1
درصد ،نھاد نمايندگی رھبری در دانشگاه ھا
 140درصد ،شورای عالی فرھنگی 41/9

درصد ،دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم
110/7درصد ،شورای ھماھنگی تبليغات
اسالمی  96/5درصد ،دبيرخانه مجلس
خبرگان 44درصد ،شورای نگھبان /2
142درصد ،وزارت آموزش و پرورش
 32/4درصد ،وزارت تعاون 3/8
درصد) ".روزنامه شرق -شماره  677سه
شنبه  27دی ماه  (1384اين رشد بودجه کليه
نھادھای کپکی جامعه در سال !!!1385
و اما تا آن جا که از گزارشات منتشره در
روزنامه ھای سال  85استخراج شده به
کسری بودجه دو وزارت خانه ی مھم که با
سالمت و بھداشت و آموزش و پرورش
جامعه ارتباط مستقيم دارد .اشاره ای بکنيم.
بودجه وزارت بھداشت ،درمان و آموزش
پزشکی  1000ميليارد تومان کسری دارد که
منجر به کاھش بودجه اين وزارت خانه و
پائين آوردن سرانه بھداشت و درمان مردم
در سال آينده خواھد شد.
" در حالی که بودجه سرانه بھداشت ھر فرد
در سال  85از سوی شورای عالی بيمه 7
ھزار تومان تعيين شد .اين رقم در اجرا به
 3900تومان کاھش يافت .اين رقم بايد برای
سال آينده با پيش بينی نرخ تورم افزايش يابد
و پيشنھاد سازمان نظام پزشکی کشور برای
رقم سرانه سال  ،1386ھشت ھزار و پانصد
تومان} {8500است) ".دکتر سيد شھاب
الدين صدر ،رئيس سازمان نظام پزشکی
کشور ،روزنامه اعتماد ،دوشنبه  11دی ماه
.(1385
امسال با توجه به کسری بودجه اين وزارت
خانه سرانه بھداشت ھر فرد از 3900
تومان ،بازھم با کاھش فزاينده روبرو خواھد
بود که سالمت جامعه را با تھديد جدی
روبرو خواھد کرد .بد نيست بدانيم که بودجه
سرانه بھداشت در کشور ژاپن  3700دالر و
در آمريکا  7000دالر و در کشور عمان در
دھانه خليج فارس  174دالر و در ايران تنھا
 4دالر است .در نشستی که آقای باقرلنکرانی
وزير بھداشت و درمان با مجلسيان داشت از
آن ھا درخواست کرد که  638ميليارد تومان
که بخشی از کسری اين وزارت خانه است
را جبران نموده و آن را افزايش دھند.
مجلسيان گفتند که اين بر عھده ی مجلس
نيست و دولت بايد البحه بدھد ،و اين افزايش
بدون اليحه دولت از سوی مجلس خالف
قانون اساسی است .لنکرانی گفت که دولت
تصميم گرفته است که اين کسری بودجه را
از راه درآمد بيمارستان ھای دولتی جبران
کند .که اين به معنای :يا افزايش تعرفه ھای
بيمارستان ھای دولتی و يا حذف و کاھش
پاره ای خدمات بھداشتی به مردم از سوی
بيمارستان ھای دولتی و يا خالی کردن جيب
مردم است .با اصرار وزير مجلسيان گفتند
که اين امور گر چه مغاير قانون اساسی است
و معلوم نيست که شورای نگھبان آن را تأييد
کند ما اين درخواست را تصويب می کنيم و
کردند!؟ )به نقل از روزنامه آينده نو(
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باقری لنکرانی بعدھا در مصاحبه با روزنامه
ی اعتماد گفت " :درعين حال بدون افزايش
سرانه و سھم دولت ،درآمد اختصاصی
بيمارستان ھا حدود  30درصد افزايش يافته
و مفھوم آن اين است که مردم بايد پول و
سھم بيشتری از ھزينه ھای خدمات را به
صندوق بيمارستان ھا بريزند) ".روزنامه
اعتماد-دوشنبه  11دی ماه  (1385مشخصا ً
کاھش سھم سرانه بھداشت و درمان وضع
سالمت جسمی و روانی توده ھای فقير و
محروم جامعه را که قدرت پرداخت ھزينه
ھای سرسام آوربيمارستان ھای خصوصی
را ندارند و ملجاء آن ھا برای درمان
دردھای خود در درمانگاه و بيمارستان ھای
دولتی است با مخاطرات جدی روبرو خواھد
کرد.
کسری بودجه آموزش و پرورش 1700
ميليارد تومان بر آورد شده که موجب کاھش
سرانه آموزش می شود تا جائی که عالوه بر
پول کتاب و ديگر وسائل آموزشی جنبی از
قبيل گچ ،ورقه برای امتحانات ،خريد وسائل
کمک آموزشی ،مرکب پلی کپی ،تعميرات
مدارس ،ھزينه آب و برق و تلفن و ...از
دانش آموزان ،تحت عنوان کمک به مدرسه،
و قبوضی که در طول سال به تناوب به دانش
آموزان داده می شود ،دريافت می گردد و
اين کامالً مغاير"تحصيل رايگان و اجباری"
است که در قانون اساسی آمده است.
مطابق آمار رسمی يک ميليون و  270ھزار
دانش آموز خارج از چرخه تحصيل به
داليلی از جمله نداشتن امکانات مالی برای
ادامه تحصيل از تحصيل باز مانده اند
اما در مورد کارگران ،دستمزد کارگران
برای سال  1386با  33ھزار}يا در اصل 3
ھزار تومان اقزايش نسبت به سال 183 ،85
ھزار تومان تعيين شد .با توجه به ميزان در
امدھای يک خانواده  4نفره در نقاط مختلف
ايران برای موازی شدن با "خط فقر" ارقام
مختلفی از سوی مسئوالن حکومتی و
کارشناسان امور اقتصادی دولتی و غير
دولتی برآورد شده ،اين ميزان دستمزد
ماھيانه برای کل کارگران ايران نه تنھا آن
را به وجه ھولناکی از سطح "خط مطلق
فقر" پائين آورده ،بلکه آن ھا را به "خط
مرگ" و به بيان ديگر به "خط ھالکت و
مرگ تدريجی زودرس" نزديک کرده است.
به طنزی از معلمان در رابطه با دستمزد
ماھيانه که متوسط آن  210ھزار تومان است

و اجاره مسکن نيز ندارند ،در يکی از
شھرھای کوچک و کم ھزينه توجه کنيد:
"ھفته ی اول که حقوق می گيريم "ھفته ی
شجاعت" است که می توانيم پاره ای
ضروريات خورد و خوراک "فرھنگی
خور" }بخوان فقيرانه{ خود را تھيه کنيم.
)مثالً ميوه ھای نوبرانه چون قيمت شان
باالتر است ھنوز"فرھنگی خور" نشده اند و
بعدھا که قيمت شان پائين آمد می شوند
"فرھنگی خور"( "کارد به شکمی بخورد که
ھوس ميوه نوبرانه کند ".ھفته دوم ماه ھفته
ی قناعت" است و ھفته ی سوم "ھفته ی
فالکت" و ھفته ی چھارم "ھفته ی ھالکت"
است  .حال با يک حساب سرانگشتی بگوئيد
که يک دستمزد  183ھزار تومانی برای يک
خانواده کارگری که اکثريت قريب باتفاق آن
ھا اجاره مسکن ھم دارند کدام ھفته" ،ھفته ی
ھالکت" است؟ و کدام ميوه و کاال پس از
رؤيت ھالل خود ،خريدنی و خوردنی است؟
با فرض قبول نظرات کارشناسان دولتی در
تعيين حداقل درآمد برای نزديک شدن به
"خط فقر" عليرغم اين که آمارھای مربوط
به چھره ی واقعی فقر به روايت رسمی از
کيفيت کافی برای ارائه ی تصوير واقعی از
وضعيت توزيع درآمد در ايران برخوردار
نيست ،با وچود اين به موارد زير توجه کنيد:
" در حالی که بررسی خط فقر به تفکيک
استانھا نشان می دھد که يک خانواده  5نفره
شھری در استان تھران برای خروج از خط
فقر ،حداقل نيازمند ماھانه  400ھزار تومان
و يک خانوار در استان سيستان وبلوچستان
به عنوان پائين ترين رتبه درآمدی برای
خروج از فقر ،نيازمند  171ھزار و 856
تومان درسال  1383بوده است ،وزارت
رفاه ،خط فقر مناطق شھری و روستائی در
سال  84را به ترتيب  162و  130ھزار
تومان اعالم کرد.
بررسی ھای تحقيقاتی دقيق تری ھم ،نشان از
فاصله ی کشوراز برنامه کاھش  3درصدی
تعداد فقرا و اھداف برنامه ی توسعه ھزاره
است ،به گونه ای که عليرغم اعالم کاھش
فقر ،بر اساس بررسی انجام شده در
خصوص وضعيت فقر در طول سال ھای
 69تا  ،83وضعيت پائين ترين اليه ھای
جامعه تغيير چندانی نيافته و اين اليه ھا از
بھبود شرايط بی نصيب مانده اند و تنھا
خانوار ھای نزديک به خط فقر وضعيت
بھتری يافته ،از فقرمطلق خارج شده
اند" )حسين راغفر ،مشاور وزير رفاه و
تأمين اجتماعی در گفت و گو با "ايسنا"
خبرگزاری دانشجويان ايران(
وی ھمچنين در پاسخ به علل وضعيت
موجود و بی نصيب ماندن فقرا از بھبود و
شرايط ،به آماری از توزيع در آمد کشور
اشاره کرد و گفت:

"متأسفانه داده ھای جمع آوری شده در
خصوص مصرف خانوارھا از کيفيت کافی
برای ارائه ی تصوير واقعی از وضعيت
توزيع در آمد در ايران برخوردار نيست و به
ھمين دليل ممکن است داده ھای جمع آوری
شده واقعيت را منعکس نکنند و تعداد فقرا
بيشتر از اين ميزان باشد) ".ھمان منبع(
وی يادآور شد" :بر اساس اين مطالعه که به
تفکيک وضعيت خط فقر در ھر يک از
استان ھا انجام شده ،خانوارھای  5نفره
شھری در استان سيستان و بلوچستان برای
تأمين حداقل نيازھای زندگی در سال 1383
نيازمند  171ھزار و  856تومان ھستند که
اين استان در ميان استان ھای کشور پائين
ترين ميزان در آمد مورد نياز برای تأمين
حداقل نيازھای خانوار در ماه را به خود
اختصاص می دھد ".وی افزود:
" به ترتيب اين خط فقر برای استان ھای
کردستان  216ھزار تومان ،فارس 244
ھزار و  584تومان ،و اصفھان  283ھزار
و  611تومان تعيين شده است".
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی
اظھار کرد " :خانواده  5نفره استان تھران
نيز ،حداقل نياتزمند  394ھزار و 943
نومان يعنی حدود  400ھزار تومان در آمد
در ماه برای خروج از فقر مطلق ھستند-" .
ھمان منبع
وی يادآور شد " :در سال  2000ميالدی در
دستيابی به اھداف ھزاره  167نماينده
کشورھای مختلف از جمله ايران متعھد شدند
به کاھش  50درصدی فقر در کشورھای
خود تا سال  2015شده اند ،بر اين اساس،
سياست ھای موجود ما را به نتايج مورد تعھد
نمی رساند.
مشاور وزير رفاه در امور اجتماعی با اشاره
به سياست فقرزدائی ،تجربيات سايرکشورھا
و ايران گقت  " :برای دستيابی به اين ھدف
کشورھا بايد ساالنه  3درصد کاھش فقر
داشته باشند که ما از اين رقم بسيار فاصله
داريم".
وی با تأکيد بر لزوم پيش گيری از توليد فقر
و بھبود وضعيت زندگی گروه ھای در
معرض فقر به خبرگزاری دانشجويان ايران
گفت  " :بسياری از خانواده ھا بر اساس
محاسبات خود خانوارھا فقير محسوب نمی
شوند ،ولی با کوچک ترين بحران مانند نياز
به درمان يا فوت سرپرست به زير خط فقر
می روند) ".ھمان منبع(
به اعتقاد وی متأسفانه سياست ھای موجود با
سياست ھای اصلی فقرزدائی فاصله بسياری
دارد و طبيعتا ً نمی تواند کارائی الزم را در
استفاده بھينه از منابع موجود در پی داشته
ياشد.
اين گفت و گو و آمارھای در آمدی برای
خروج از فقر مطلق
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مربوط به سال  1383است.
اخيراً آقای "راغفر" که از مشاورت وزير رفاه
کنار گرفته است،در گفتگوئی که با خبر نگار

روزنامه ی اعتماد در مورد آمار مربوط به
خط فقر داشته چنين گفته است؛
خ@@ب@@رن@@گ@@ار ...":شايد دولت بتواند آمار را
کنترل کند ولی واقعيت فقر محسوس
ترازروابط آماری است .گرچه ھنوز خط
فقری از سوی دولت اعالم نشده است اما
برخی از تخمين ھائی که وزارت رفاه ارائه
می دھد به ھيچ وجه برای مردم قابل قبول
نيست".
جواب "راغف@ر" :ببنيد زمانی خط فقر از
سوی وزير سابق  165ھزار تومان برای
خانواده  5نفره ی شھری اعالم شد ولی
محاسبات در ھمان موقع )سال  (1385اين
رقم را  250ھزار تومان نشان می داد .به
گفته ی منتقدان اعالم چنين خط فقری در
شھری مثل تھران اھانتی به مردم بود اما در
حال حاضر ھمين گروه خط فقر را برای ھر
خانوار ماھانه  27ھزار تومان اعالم می
کنند) ".روزنامه اعتماد -دوشنبه 10
ارديبھشت  -1386سال پنجم -شماره
( 1380
خبر نگار » :در سال  84و  85چطور؟«
راغفر » :در زمان محاسبه ما آمار مرکز
ايران محدود به سال  83می شد ولی تقريبی
و با احتساب نرخ تورم 20درصد طی دو
سال اخير ،اين رقم برای سال  84نزديک به
 480ھزار تومان و برای سال  85بالغ بر
 550ھزار تومان می شود )برای خانواده ی
 5نفره شھری() ".روزنامه ی اعتماد دوشنبه
 10ارديبھشت .(1386
•کاھش ارزش پ@ول و ق@درت خ@ري@د م@ردم –
ب@@ح@@ران ھ@@ای اج@@ت@@م@@اع@@ی ،و -م@@ي@@زان در آم@@د
خانوار برای خروج از فقر مطلق جقدر ب@اي@د
باشد؟
نقض حقوق اقتصادی -اجتماعی که ھر روز
جمعيت بسيار بيشتری از جامعه را در
معرض تھديد قرار می دھد ،از اھميت
زيادی برای اتخاذ تاکتيک ھای مناسب جھت
بسيج و سازمادھی گروه ھای مختلف
اجتماعی که مورد اصابت قرار می گيرند،
برخورداراست .به اين مطلب بدواً از
منظراعالميه ی جھانی حقوق بشر می
پردازيم.
بند يک ماده  25اعالميه ی جھانی حقوق
بشر چنين مقرر داشته" :ھر شخصی حق
دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين
سالمتی و رفاه خود و خانواده اش به ويژه از
حيث خوراک ،پوشاک ،مسکن ،مراقبت ھای
پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری

برخوردار شود ".و قانون اساسی کشور ما
نيز بر اين ماده صحه گذاشته و در اصول
 21 ،22 ،29 ،30 ،31و بند يک اصل 43
دولت جمھوری اسالمی را مؤظف کرده اين
حقوق را برای شھروندان ايرانی تأمين کند،
از جمله در بند اصل  43آمده است " ،تأمين
اجتماعی نيازھای اساسی ،مسکن ،خوراک،
پوشاک ،بھداشت ،درمان ،آموزش و پرورش
و امکانات الزم برای تشکيل خانواده برای
ھمه ".حال سئوال اساسی اين است که آيا در
ساليان کذشته )28سال( و نيز به طور خاص
در نزديک به دو سال عمر دولت فعلی روند
موجود به سمت تأمين چنين شرايطی بوده
است يا خير؟
" پيش از اين که نظر صاحب نظران در اين
خصوص توضيح داده شود ،ابتدا نظر مردم
در اين زمينه ارائه می شود .براين اساس به
بخشی از نتايج مطالعه ی ملی تحت عنوان
ارزش ھا و نگرش ھای ايرانيان در سال
 1382اشاره می شود .در اين مطالعه وقتی
از پاسخ دھندگان که نمونه ای از کل جمعيت
مراکز استان ھای کشور بودند سئوال شد به
طور کلی از اوضاع اقتصادی کشور چقدر
رضايت دارند ،پاسخ  70/5درصد "کم"،
25درصد "تا حدودی" ،و  4/5درصد
"زياد" بود .وقتی از جمعيت مذکور سئوال
شد " ،به نظر شما قاصله ی ثروت مندان و
فقيران در جامعه ،نسبت به  5سال قبل بيشتر
شده يا کم تر"  87/9درصد گزينه "بيشتر
شده" 7/4 ،درصد "فرقی نکرده" را انتخاب
کردند .ھم چنين در پاسخ به اين سئوال که "
فکر می کنيد فاصله ی ثروتمندان و فقيران
در  5سال آينده بيش تر خواھد شد يا کم تر؟"
 86/8درصد انتظار داشتند فاصله ثروتمندان
و فقرا در  5سال آينده بيش تر شود و 8/1
درصد انتظار داشتند اين فاصله کم تر شود".
" در واقع پاسخ دھندگان به خوبی در سال
 1382وضعيت امروز را نيز پيش بينی
کرده و چشم اندازشان از جا به جائی سياسی
دولت ھا نه تنھا اصالح روند بلکه نابسامان
ترشدن وضع بوده ،اگر چه ازاوضاع
نايسامان اقتصادی درھمان زمان نيز
رضايت نداشته اند .در باره ی اوضاع
اجتماعی نيز ارزيابی پاسخ دھندگان نسبت به
وضعيت موجود منفی بوده است ،زمانی که
به طور خاص از گروه مذکور در باره ی
وضعيت اعتياد سئوال شد 93/5 ،درصد گفته
اند اين مشکل اجتماعی در مقابسه با  5سال
قبل بيش تر شده است .به عالوه  87/8درصد
ھمين گروه انتظار داشته اند در  5سال آينده
نيز اعتياد شايع تر شود .در واقع از ديدگاه
اکثريت پاسخ دھندگان به آن سئواالت که
معرف  15سال سن و باالترمراکز استان
ھای کشور بودند ،شرايط اقتصادی-
اجتماعی ھيچ گونه تناسبی با موازين حقوق
بشرنداشته اند و بر آن اساس حقوق
اقتصادی -اجتماعی جامعه ايران به کرات

نقض شده است) ".روزنامه اعتماد -يکشنبه
 15بھمن  -1385شماره (1323
برای اين که کسانی مدعی نشوند که اين
وضعيت مربوط به دو سال پيش بوده و احيانا ً
طی سال ھای اخير خصوصا ً در دولت فعلی
وضعيت بھتررقم خورده ،اجازه دھيد به چند
نکته اشاره کنم.
" دولت در سال گذشته ) (1384حدود 41
ميليارد واردات داشته و امسال با احتساب
نزديک يه  4ميليارد و  500ميليون دالر،
حجم واردات را به  45و  500ميليون دالر
رسانده ،برخی برآورده ھا انتظار دارند اين
رقم تا پايان سال به  50ميليارد دالر برسد".
آيا اين ارقام نشان گر زندگی بھتری برای
مردم ايران بوده است؟ پاسخ منفی است.
زيرا اتکای بيش تر کشور به نفت و واردات
بی حد و حصر ،استثمار ملی و ظلم به ھمه
ی ملت ايران است .دولت با قرار دادن
بسياری از کاالھا در فھرست واردات
کشور ،پول نفت را به جای سفره ی ايرانيان
برسرسفره ی غير ايرانيان از جمله چينی ھا،
روس ھا ،اعراب جنوب خليج فارس،
اروپائی ھا و ...برده است .قرار گرفتن
اقالمی مثل سيب ،پرتقال ،نارنگی ،موز،
ذرت ،آناناس ،انبه و نارگيل ،گوشت قرمز،
مرغ ،برنج ،آھن ،شکر ،سيب زمينی } و
کاالھای خانگی ،صوتی و تصوبری ،پارچه،
لباس ،کفش و {....و کاھش نرخ گمرگی در
مواردی تا نزديک صفر ،بنيان توليد داخلی
را نابود کرده و موجب توقف فعاليت ھای
توليدی به سود تجار و بازرگانان شده
است) ".روزنامه اعتماد -يکشنبه  15بھمن
(1395
دولت به چه کسانی مجوز اين حجم قابل
توجه از سير تا پياز را داده است؟ پاسخ به
اين سئوال پاشنه ی آشيل ھمه ی ادعاھای
دولت برای تأمين "عدالت" است .آيا دولت
حاضر است اسامی واردکنندگان و دستگاه
ھای منتسب به آن ھا را اعالم کند؟
مبادی و چگونگی ورود و اسکله ھای
نامرئی مربوط به ارگان ھا و نھادھای
حکومتی مرتبط با آن ھا را اعالم نمايد؟ و ده
ھا "اما"ی ديگر.
"دولت حاضريکی از پرھزينه ترين دولت
ھای پس از انقالب و بی انضباط ترين آن ھا
از جھت مالی بوده است .بر اساس گزارش
سازمان مديريت و برنامه ريزی ،کسری
اعتبارات ھزينه ای دولت )بودجه ی جاری(
حدود  35ھزار ميليارد ﷼ است .به عبارت
ديگر در  8ماه اول سال جاری }{1385
دولت حدود  97در صد از اعتبارات جاری
ساليانه خودش را خرج کرده است .آثار چنين
وضعيتی تورم بيش تربرای مردم و فساد
بيش تر برای دستگاه ھای دولتی است"-
ھمان منبع پيشين.
* نقدينگی و تورم
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بحران ھـای اجـتـمـاعـی
پيش رونده و ...
در آبان و آذر سال جاری ،(1385) ،بانک
مرکزی اعالم کرد نرخ رشد نقدينگی به
 25/5درصد رسيده است .متناسب با رشد
نقدينگی تورم سرسام آور دو رقمی زندگی
سخت و دشوارتری را برای مردم فقير و
اقشار متوسط جامعه رقم زده است.
" مطابق آمار رسمی بانک مرکزی شاخص
بھای کاالھا و خدمات مصرفی در مناطق
شھری در ھشت ماه اول سال جاری در
مقايسه با ھشت ماه مشابه سال قبل 12
درصد افزايش داشته است) .به نقل از
روزنامه ھای کثيراالنتشار کشور از جمله
منبع فوق -اعتماد يکشنبه  15بھمن(
برخی برآورده ھا حاکی از آن است که
سرعت رشد نقدينگی تا پايان امسال }{85
به حدود  50درصد می رسد و به اين ترتيب،
شکاف ھای طبقاتی را در ايران باز ھم بيش
تر افزايش خواھد داد .به اين جھت در دولت
فعلی جمعيت بيش تری زير خط فقر فرار
گرفتند و شکاف طبقاتی و نابرابری به
واسطه نورم روزاقزون عميق تر شد.
به گفته ی معاون اول رئيس جمھور 4/5
ميليون نفر يا حدود يک ميليون خانوار از
جمعيت درآمدی کم تر از 30ھزار تومان
درماه دارند بنا براين آن ھا حتی نمی توانند
شکم خود را سير کنند.
خوش بينانه ترين برآوردھا از وجود 12
ميليون نفر جمعيت زير خط فقرمطلق خير
می دھد که امکان تأمين نيازھای اساسی مثل
خوراک ،پوشاک ،آموزش و آموزش و
بھداشت خود را ندارند.
اگر چه بر آورد برخی اقتصادانان از جمعيت
مذکور دو برابر اين ميزان يعنی  20تا 25
ميليون نفر است.
*مسکن و سرپناه
بنا براظھار مقامات رسمی طی چند ماه اخير
قيمت مسکن  40درصد افزايش داشته است و
پبش بينی شده در صورت ادامه وضع فعلی
افزايش قيمت ھا به  50درصد برسد .افزايش
قيمت فقط شامل محالت باالی شھرمثل الھيه،
زعفرانيه ،قيطريه و نباوران و ...نبوده بلکه
ساکنان جنوب تھران نيز از "مھرورزی"
سباست دولت بی نصيب نبوده اند .بسياری
از کارشناسان معتقدند اين افزايش ناشی از
سياست ھای دولت در اقزايش نقدينگی بوده
است.
" براساس آمارھای رسمی حداقل 5/1
ميليون خانوار ايرانی فاقد مسکن ھستند يا به
صورت مشترک از يک واحد مسکونی
استفاده می کنند .سھم بی خانمان ھا در
خانواده ھای فقير و دھک ھای يک تا  4به

حدود  45تا  50درصد می رسد) ".ھمان
متيع پيشين(
اين به معنای آن است که عالوه بر خانواده
ھای زير خط فقر ،بحران مسکن خانوارھای
نزديک به خط فقر را نيز به زير خط فقر
سوق داده است.
" حاصل برنامه و سياست ھای دولت در
زمينه ی مسکن ،نقض حق انسان ھا برای
برخورداری از حداقل مسکن است .اين
وضعيت موجب شد شورای حقوق بشر
سازمان ملل کميسيونی را مسئول تھيه ی
گزارش وضعيت مسکن در ايران
کند) ".ھمان منبع(.
*جرم و جنايت
آيا وقتی که تعداد زندانی ھا در کشور بسيار
باالتر از ميانگين جھانی است ،می نوان
ازامنيت اجتماعی سخن گفت؟ در حالی که به
ازای ھر  100ھزار نفر جمعيت در ايران
 250زندانی )مطابق آمار رسمی( وجود
دارد ،ميانگين آمار جھانی برابر  144نفر
است و ايران جز پنج کشور دارای باالترين
شاخص زندانی است .وضعيت جرائم آن
چنان رو به افزايش است که مدير کل
نوسازی سازمان زندان ھا خواستار تأمين
اعتباری برای ساخت  39زندان جدبد در
کشور شده است.
"در سال گذشته جرائم زنان  13برابر شده و
ھم اکنون  3/5در صد زندانيان کشور زن
ھستند .گفته شده در سطح کشور آمار زنان
خيابانی دستگيرشده در پنج ماه نخست امسال
 18درصد بيشترازمدت مشابه گذشته است".
"برآوردھا نشان می دھد  20تا  25درصد
جمعيت ايران دچار مشکالت روانی ھستند و
سطح بھداشت روان در جامعه پائين است.
سالمت روانی حقی است بشری که به شدت
تابع سياست ھای کالن دولت ھا است) .ھمان
منبع(
در باره ی اعتياد در ايران يسيارگفته شده
است .پاسخ مسئوالن به باالترين نرخ مواد
افيونی در ميان کشورھای جھان چيست؟
طی چند ماه گذشته حدود  28دانشجو
خودکشی کرده اند ،برآوردھا مبنی بر وجود
حداقل  150ھزار دانشجو است که حداقل
يک بار در ماه از مواد مخدراستفاده می
کنند) .آمار رسمی(
شيوع مصرف انواع مخدر از جمله
کريستال ،کراک و ھروئين در مدارس روز
به روز افزايش می يابد .پرونده ھای تشکيل
شده در اين خصوص  11درصد افزايش را
نشان می دھد) .ھمان منبع(
نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی ،سياسی و
آزادی ھای دمکراتيک تنھا محصوربه اين
موارد نيست و اگر بخواھيم اين موارد را
مورد بحث قرار دھيم مثنوی ھفتاد من می
شود.

ادامه دارد *
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در محکوميت احکام
صادره ...
برای چند سالی از برگزاری مراسم مستقل
در شھرھا جلوگيری کند .اما کارگران مبارز
در سال  1383در تھران و سقز دوباره
مراسم مستقل خود را تدارک ديدند و جنگی
علنی و پر دستاورد را در اين مورد به رژيم
تحميل کردند .کارگران در سنندج بدنبال اين
برآمد دوباره به ميدان آمدند.
در ماه مه امسال )سال  (1386کارگران
مراسم مستقل خود را در شھر سنندج برگزار
کردند و مورد حمله مامورين مسلح و مزدور
حکومت اسالمی سرمايه قرار گرفتند ،در
اين رابطه  13کارگر مبارز و فعال کارگری
دستگير شدند .کاربدستان قضائی رژيم ،اين
کارگران مبارز را تحت عنوان شرکت در
تجمع غير قانونی و بر ھم زدن نظم عمومی
به زندان و شالق و يا حد اسالمی محکوم
کرد.
قضات و کار به دستان دادگاه سنندج که ھمه
ھست و نيستشان را از دسرنج و استثمار
کارگران به دست آوردهاند در تجديد نظر
دادگاه ،حکمی را صادر و به اجرا در
میآورند که در آن نه تنھا حرمت بشر
معنائی ندارد ،بلکه حتی در دوران بردهداری
نيز چنين احکامی صادر نميشد.
صادر کنندهگان اين احکام ،وحشيگری تمام
عيار سيستم سرمايهداری را در تاريخ
بشريت به ثبت رساندند و چھره بی رحم و
ضد انسانی سيستم سرمايهداری را برای ھمه
عيان کردند .حاميان سرمايه ،برای کسانی
حکم صادر کرده اند که در بدترين شرايط و
با وجود ساعات کار طوالنی ،دستمزد پائين
و تورم سرسام آور حتی جوابگوی
ابتدائیترين نيازھای خود و خانوادهشان
نيستند.
رژيم جنايتکار اسالمی در کنار اربابانشان با
تحميل قوانين عصر جاھليت به جامعه ،خود
بزرگترين بی نظمی را بوجود آوردهاند و
حقوق اوليه کارگر برای برگزاری روز
جھانيش را زير پا گذاشتهاند .اينان که روز
خود بايد در برابر دادگاھھای مردمی حضور
يابند ،حق ندارند کارگران و مردم آزاده را به
خاطر برگزاری روز اول ماه مه و مراسم
مشابه دستگير و زندانی کنند و حق ندارند که
قوانين عصر جاھليت را عليه کارگران ،اين
آفرينندگان مدرن و توليدکنندگان اصلی
جامعه بکار گيرند.
اين جنايتکاران تاريخ بشری حق ندارند
خالقان ثروت و سامان جامعه را به خاطر
شرکت در مراسم اول ماه مه ،يعنی روز
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در افغانستان چه می گذرد؟
مطلب زير گفتگوی نشريۀ سازمان
سوسياليستھای کارگری افغانستان،
کارگری خپه ،با دبير کميته اجرائی اين
سازمان ،بصير زيار ،است .اين مطلب
در در شماره  ،20فوريه ،2008
کارگری خپه منتشر شده است و تجديد
چاپ آنرا برای اطالع خوانندگان ايرانی
مغتنم دانستيم .به پيش!
کارگری څپه:
از سال  2007بنام خونين ترين سال بعد از
سرنگونی طالبان و مداخله امريکا و
نيروھای تحت رھبری آنکشور ياد ميکنند،
دالئل عدم موفقيت را در چه ميبينيد؟ آيا
امريکا و متحدين موفق به سرکوب طالبان
خواھند شد؟

بصير زيار:
درين شکی نيست که اوضاع سياسی و
نظامی افغانستان در طی چند سال اخير رو
به وخامت نھاده است ،در حدی که موجب
نگرانی امريکا و متحدين آن شده است و
حتی بعضی از حلقات در غرب از امکان
شکست جنگ عليه طالبان صحبت ميکنند.
عدم توفيق آنان دالئل زيادی دارد ،دالئل که
کم و بيش در مديا غرب و افغانستان نيز به
آن پرداخته ميشود.
امريکا و ناتو در مقابله با طالبان و القاعده
در ھمه عرصه ھا ناموفق بوده اند .مثال در
عرصه سياسی بخصوص ايجاد يک دولت
باثبات و مؤثر ،امريکا و متحدين تحت
رھبری آن به يک چيزی شبيه به
کنفدراسيون از حکومتھای گروھھا و
جنگساالران که تا خرخره در فساد غرق اند،
دست يافته است .در زمينه افتصادی بعوض
بھبود وضعيت کار و زندگی مردم ،به
بيکاری و فاصله طبقاتی افزوده اند .گزارش
سازمان ملل در سال گذشته با ارائه فاکتھا به
خوبی عقبگرد و تنزل سطح زندگی اکثريت
جامعه را نشان ميدھد .دولت افغانستان بعد از
شش سال قادر نيست از  20خانواده ديپورت
شده پذيرائی بعمل آورد.
اقتصاد افغانستان در کل به يک اقتصاد
مصرفی و مافيائی تبديل گرديده است.
اقتصاد مصرفی اگر از يکسو پاسخگو
معضل بيکاری در کشور نيست ،از سوی
ديگر دايمأ موجب افزايش قيمتھا و باالرفتن
ھزينه زندگی ميگردد .توليد ترياک و مواد
مخدر نه فقط به اقتصاد کشور لطمه ميزند،
که طبيعتا بی ثباتی سياسی را به ھمراه دارد.
در ُبعد نظامی وضع از ھمه بدتر است.
ناھماھنگی ميان نيروھای نظامی ،چه در
ميان نيروھای ناتو و چه ميان ناتو و ارتش

افغانستان ،يک واقعيت آشکار است .اما از
ھمه مھمتر نبود روحيه رزمی در ارتش
دولت مزدور و نيروھای ناتو به طالبان
فرصت داده است تا ساحات عمليات نظامی
خود را وسعت بخشند و حتی در چند متری
کاخ رياست جمھوری دست به عمليات بزنند.
اکثريت نيروھای ناتو و افغان نيروھای اجير
شده و مزدور اند که فقط برای پول و يا
جھت امرارمعاش مجبور به گرفتن اسلحه و
پوشيدن يونيفورم اند .دست زدن نيروھای
امريکائی و ناتو به حمالت ھوائی ،با توجه
به شکل جنگ و وضعيت جغرافيائی بيشتر
به تلفات غيرنظاميان ميانجامد.
اين تاکتيک جنگی اگر از سوئی بيانگر
ضعف کمی آنھاست ،از جانب ديگر بی
روحيه گی آنان در نبرد رويارو با مخالفين
را نشان ميدھد .نقش کشور ھای اطراف
افغانستان از جمله ايران و پاکستان در
حمايت از مخالفان ،که از جانب ناتو تا بحال
کمتر جدی گرفته شده ،در شکست امريکا و
متحدين بی تاثير نبوده است.
در رابطه با بخش دوم سؤال که آيا امريکا و
نيروی تحت رھبری اش موفق به سرکوب
طالبان خواھد شد ،بنظر من اگر بخواھند
بخوبی ميتوانند از پس سرکوب طالبان
برآيند .طالبان آلترناتيف جز ايجاد يک رژيم
مذھبی ـ فاشيستی ندارد ،رژيمی كه امتحانش
را داده و اين گروه در زمره منفورترين و
وحشی ترين گروھھا در افغانستان و جھان
شناخته شده است .اما شواھد سالھای اخير
نشان ميدھد که ھدف نه سرکوب و نابودی
طالبان بلکه به سرعقل آوردن و شريک
ساختن آنان در قدرت است.
اين استراتژی از ھمان آغاز تاسيس اداره
مؤقت چه از جانب سران اداره مؤقت و چه
از جانب حاميان آن در دستور کار بوده و
چنانچه ديده ميشود در يک سال اخير بيش از
پيش کسب شدت نموده و علنا تبليغ ميگردد.
ھدف اصلی دولتھای غربی در راس اياالت
متحده امريکا ،ايجاد يکدولت نسبتا با ثبات و
مطيع در افغانستان است که در خدمت
استراتژی منطقوی آنان قرار گيرد و از
آنجائيکه با مشارکت مجاھدين و تعدادی از
تکنوکراتھا و بيروکراتھای وابسته بخود تا
بحال به اين ھدف دست نيافته اند ،ميخواھند
طالبان بويژه جناح باصطالح مدرات يا ميانه
رو آنھا را در پروسه دولت سازی شامل
سازد .بخشھای اين پروژه تا کنون عملی
گرديده است ،بعضی از سران و فرماندھان
طالبان يا با دولت کار ميکنند و يا در حمايت
مالی و معنوی نيروھای ناتو و دولت کرزی
قرار دارند.
طالبان از لحاظ سياسی در نزد دولت و
حاميان آن تقريبا يک جريان پذيرفته شده
است و از ھمينرو افشاگری و تبليغات
سياسی برعليه طالبان چه در رسانه ھای

غربی و چه در رسانه ھای رژيم کابل يا
اصأل وجود ندارد و يا به ندرت صورت
ميگيرد و بجای آن تمامی عمليات تروريستی
و تخريبی طالبان به يک اصطالح کلی و
نامفھوم چون "دشمنان افغانستان" نسبت داده
ميشود .جناح طرفدار طالبان در دولت و
حاميان امپرياليستی آن در تالش اند تا با
اسالميزه کردن و قومی کردن ھرچه بيشتر
رژيم زمينه پيوستن طالبان ،بخصوص
صفوف و مسئولين رده ھای پائينتر آن به
رژيم را فراھم سازند.

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

بصير زيار:
اخراج اين کارمندان که اولين مخالفت
آشکار و جدی دولت افغانستان با سازمان
ملل متحد است ،روابط اين سازمان با دولت
افغانستان را خدشه دار نموده است .دليل
اصلی اين مخالفت را احتماال بعالوه روابط
مستقيم و مستقل سازمان ملل با طالبان،
ميتوان بيان تضادھای درونی حاميان رژيم،
يعني تبارز تضاد امريکا و اروپا در نحوه ای
برخورد با طالبان تلقی کرد .دولت کرزی با
اين عمل خواست به اتحاديه اروپا نشان دھد
که دولت افغانستان در صورت ناديده گرفته
شدن نقش مرکزی اش در معامالت سياسی
وعدم تعقيب سياست کاخ سفيد از جانب
اروپائيان در تحوالت سياسی ،از امريکا
فرمان ميبرد.
دولت افغانستان مخالف شرکت طالبان در
دولت نيست بشرط آنکه طالبان باين دولت
بپيوندد و دولت طرف اصلی در مذاکرات
باشد .اتحاديه اروپا بخصوص دولت انگليس
در سالھای اخير عمال موضع متفاوتی را در
پيش گرفته و از جمله با طالبان مستقالنه
وارد معامله شده اند.
گرچه ھمه دولتھای اروپائی موضع واحدی
ندارند ،ليکن گرايش مصالحه و نزديکی با
طالبان نزد اروپائيان قويتر است .اکثريت
سازمانھای چپ و مخالفان جنگ در اروپا به
طالبان بمثابه نيروی توده ای نگاه ميکنند.
روحيه ضد جنگ و خروج قوای نظامی در
اروپا قوی است ،گرچه اکثريت ھنوز مدافع
حضور نظامی دولتھای شان در افغانستان
است ،اما با گذشت زمان و تشديد جنگ و
تقويت جناح مذھبی در دولت موجود ،اين
وضعيت تغيير خواھد کرد.

بقيه در صفحه ١١

١١
بقيه آز صفحه ١٠

در افغانستان چه می گذرد؟
کارگری څپه:
نظر شما در مورد موضع چپھای اروپائی
در قضيه افغانستان چيست؟ موضع
سازمانھای سوسياليست و چپ افغانستان چه
ميتواند باشد؟
بصير زيار:
اکثريت چپھای اروپائی نه ھمه آنھا قضايای
جھانی را صرفأ از عينک ضدامپرياليستی
نگاه ميکنند ،آنھا ھنوز به يك معنی
ناسيوناليستھای ضد امپرياليست اند و
ازھمينرو ھر نيروی ضد امپرياليستی و
مخصوصا ضد امريکائی را مترقی و قابل
تائيد ميدانند.
در ديدگاه اين چپ مبارزه ضدامپرياليستی
از محتوی ضد کاپيتاليستی آن تھی گرديده
است و درک شان از امپرياليسم فقط جنگ و
تجاوز است ،که اسقالل و ھويت ملی ملتھای
ضعيف را پامال ميکند .چپ ھای اروپائی با
محروم بودن از تجارب مبارزات انقالبی و
در حاشيه قرارگرفتن از مبارزات طبقاتی
جوامع خودی ،ھرگونه نقش پيشرو بودن را
از لحاظ نظری و عملی از دست داده اند.
بخش راديکال اين چپ تبديل به سيکتھای
شده اند که قضايای اجتماعی را با معيارھای
اخالقی می سنجند و موضعگيري ھای شان
بر تحليل ھای سطحی و کليشه ای صورت
ميگيرد .برخورد آنان در مورد افغانستان
بسيار سطحی است .آنھا فراموش ميکنند که:
اوال طالبان و ساير اسالميستھا تمام تالش
شان برقراری يک نظام خشن سرمايه داری
است که در آن کارگران و ساير اقشار پائين
جامعه فاقد حداقل حقوقی اجتماعی باشند ،اين
نيروچه ربطی به جنبش ضدامپرياليستی و
رھائی بخش دارد .ثانيا اين نيروھا )طالبان و
اسالميستھای مخالف( در گذشته نه چندان
دور مولود و محصول قدرتھای امپرياليستی
بوده اند و طالبان در آينده نزديک در رکاب
امپرياليستھا ظاھر خواھند شد.
ثالثا عملکرد فوق ارتجاعی و ضدانسانی
آنھا توجيه گر مداخالت قدرتھای امپرياليستی
بوده است .گمان نميکنم در تاريخ تجاوز و
مداخالت امپرياليسم فرصت و زمينه ای
مناسب را که طالبان و احزاب جھادی در
افعانستان برای آنھا فراھم نمود ،نمونه
ديگری سراغ داشته باشيم .امپرياليسم امريکا
که در جھان به مظھر تجاوز و زورگوئی و
مدافع ستم و ارتجاع سياسی شناخته شده
بود ،در حمله به افغانستان در نقش يک
قدرت آزاديخواه ظاھر گرديد.
اينکه امريکا و متحدين با تکيه با بخش ديگر
نيروھای اسالمی و ارتجاعی و تشديد ستم و

استثمار طبقاتی و اخيرا تالش برای دادن
امتياز و جلب طالبان ھرگونه توھم در مورد
ماھيت خود را زدود ،يک امر طبيعی است.
اما موجوديت طالبان در موقعيت باصطالح
اپوزيسيون نه فقط زمينه ساز ادامه مداخله
است ،بلکه يکی از موانع جدی در جھت
شکلگيری يک حرکت پيشرو ضد
امپرياليستی است.
از يک ديد درازمدت و استراتژيک و با
حرکت از منافع طبقاتی کارگران طالبان و
ساير اسالمگرايان از متحدين نزديک به
امپرياليسم اند که اينک در کوتاه مدت و
برسر مسائل غيراصلی باھم در مناقشه اند و
بنابرين نزاع آنان ،نزاع و جنگ درون کمپ
ارتجاع و دشمنان کارگران و زحمتکشان
است که سوسياليستھا و نيروھای پيشرو نبايد
کليت بھم پيوسته آنھا را فراموش کنند.
بنابرين سوسياليستھای افغانستان با ارتجاع و
امپرياليسم ھردو در مبارزه اند و با
درسگيری از دوران مداخله روسھا آموخته
اند که ھرگونه ھم جھتی با ارتجاع داخلی به
جنبش سوسياليستی و آزاديخواھی طبقه
کارگر صدمات جبران ناپذيری وارد مينمايد.
سوسياليستھای افغانستان فقط با متشکل کردن
و ارتقای آگاھی کارگران در مبارزه طبقاتی
قادر خواھند شد که مبارزه ضد امپرياليستی،
ضد کاپيتاليستی و ضد ارتجاعی را در يک
کليت بھم پيوسته به پيش ببرند.

کارگری څپه:
اخيرا صدور حکم اعدام پرويز کامبخش
محصل رشته ژورناليسم توسط يک محکمه
ابتدائی در شھر مزار شريف به جرم خواندن
و توزيع يک مقاله ضد دينی ،با سکوت
دولت و اعتراض سازمانھا و نھاد ھای
روشنفکری و حقوق بشر ھمراه بوده است.
شما اھميت و نتائج اين حادثه در اوضاع
کنونی را چگونه می بينيد؟
بصير زيار:
اين يک حادثه مھم در اوضاع فعلی است.
اين حادثه از يکسو بيانگر تعرض آشکار
ارتجاع حاکم اسالمی بر آزاديھای نيم بند
کنونی است و سکوت دولت نيز دال برغلبه
جناح اسالميست بر ارگانھای قدرت می
باشد .ھمانطوريکه ميدانيم قوانين کشور و از
جمله قانون اساسی ترکيب از قوانين و
مطالبات شرعی و مدنی ھردوست و دست
ھردو جناح را از لحاظ قانونی در توجيه
سياستھای شان باز ميگذارد .اما در عمل آن
جناح ميتواند تفسير خود را بکار ببندد که در
موضع قدرت قرار داشته باشد .اين حادثه و
حوادث مشابه آن در گذشته ھمه حاکی از
توازن قدرت به نفع جناح راست مذھبی
است .از سوی ديگر آنچه که به اھميت اين
حادثه ميافزايد ،اعتراض وسيع برعليه اين
حکم در داخل و خارج از کشور است و اين
خود بيانگر بيداری و رشد نيروھای ترقيخواه

و روشنفکر جامعه است.
روشنفکران افغانستان کم کم جرئت و اعتماد
به نفس در روياروئی با ارتجاع ھار اسالمی
را می يابند ،اما طوريکه می بينيم اعتراض
اکثريت سازمانھا و نھاد ھا از يک موضع
تدافعی صورت ميگيرد که با يک موضع
اصولی در جھت تامين و تضمين آزادی
عقيده و بيان که ھمانا جدائی دين از دولت
است ،فاصله زيادی دارد .اينکه آيا جناح
راست مذھبی قادر خواھد شد اين حکم را
پياده کند ،من ترديد دارم .کرزی و شرکای
اسالميست وی در نھايت در اجرای کار ھای
ازين دست به حمايت و تائيد امريکا و ناتو
احتياج دارند ،که ممکن نيست چنين تائيدی
را بدست آورند .مقامات امريکا و ناتو از
ترس افکار عمومی در غرب و در سراسر
جھان نميتوانند به اين حکم صحه بگذارند.
يکی از نتائج ناخواسته که متصور است،
کاريکه تا کنون اتفاق افتاده ،فراری دادن
پرويز به خارج ار کشور و يا مجبور کردن
وی به ندامت و اظھار ندانم کاری است .يک
چنين سازشی در شرايط فعلی به نفع
اسالميستھای رژيم است ،چونکه دست آنھا
برای تعرض مجدد به آزاديخواھان در آينده
را باز نگھميدارد.

کارگری څپه:
درجلسهُ ايکه بمناسبت آغاز سال سوم
کاری پارلمان ترتيب گرديده بود ،کرزی در
بخشی از سخنانش از گروه ھای سياسی
داخل دولتش خواست ،تا از وابستگی خود به
کشورھای خارجی بکاھند .اين بيانيه
بصورت روشن زد و بند آشکار جناح ھای
حاکميت را به بيرون برمالُ ساخته و بر
مشروعيت ادعا ھای مستقل انديشی اين دسته
ھا ،علنا مھر بطالن کوبيد .شما اين
وابستگيھا را به صورت ُموجز چگونه
تعريف ميکنيد؟
بصير زيار:
اوال بايد گفت كه ادعای مستقل انديشی دسته
ھای شامل در قدرت شوخی بيش نيست و
اظھارات کرزی که ھيچگاه با تحليل و تامل
جدی ھمراه نبوده ،نيز از اھميت چندانی
برخوردار نيستند .وابستگی دسته ھا و
عناصر از دولت به کشورھای خارجی يک
واقعيت روشن است و ھدف کرزی تلويحا
ميتواند مخالفت با دولتھای غربی و عضو
ناتو باشد ،که در برخی مسائل برسر قضيه
افغانستان کامال با امريکا ھمنوا نيستند و يا با
دولتھای منطقه و ھمسايه ھای افغانستان که
از عناصر و جناحھای در دولت حمايت
ميکنند .کرزی که به پايان دوره رياست
جمھوری اش نزديک ميشود ميخواھد ھرچه
بيشتر خود را نزد امريکائی ھا عزيز سازد
و نشان دھد که او در شرايط حاضر بھترين
مھره است .کرزی اينرا خوب ميداند که
تصميم و رضايت

بقيه در صفحه ١٣
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بردگی در دوران ما
ترجمه از :س .آزاد
"برد گی در دوران ما" عنوان مقاله ايست که
بتاريخ نھم دسامبر  2007در روزنامه سوئدی
"اخبارروز" داگنز نيھتر به چاپ رسيد .دراين
مقاله دان يونسون) (1از جمله کتاب "الغای
برد گی " ) (2نوشته جامعه شناس انگليسی
کوين بيلس) (3رامعرفی ميکند .برگرداندن اين
مقاله را بيفايده نديديم .س .آزاد

ھمزمان بافرارسيدن شب در روستايی در
ايالت اوتراپرادش درھندوستان ,چند مرد
مضطرب دربيرون ده,در پناه تاريکی شب
ودرحاليکه تنگاتنگ ھم دريک جيپ نشستنه
اند ,منتظر عالمت تاييدازيک گشتی پليس
ھستند .وقتی پليس باالخره سروکله اش پيدا
ميشود بايد جنبيد .فرجه کوتاه است ,تنھا چند
دقيقه .به سرعت وقبل ازاينکه کسی دست و
پايش راجمع کند,خودرابه آلونک ھايی ,که
ميدانند کودکی يا کودکانی را درآنجا پنھان
کرده اند ،ميرسانند ودرھا را بالگد
بازميکنند .اين افرادبرای يک سازمان ھندی
بنام بال ويکا س)(5کار ميکنند ,بدون
دستمزد ,بابخطر انداختن جان خويش وبرای
نجات کودکان ازبرد گی .تازه خيلی وقتھا
خود پليس نيز چوب الی چرخشان ميگذارد.
اين عمليات بشدت خطرناکند چون تنھا پس
ازشروع حمله معلوم ميشودکه آيا پليس با
برده داران ھمدست بوده يا نه .اگر ھمه چيز
خوب پيش برود ,ميتوان دريک شب دھھا
کودک رانجات داد وگرنه اين عمليات ميتواند
به مرگ اين داوطلبان بيانجامد .کودکانی که
دراين روستای کوچک ھندوستان ودراسارت
به کار بافندگی وادار ميشوند ,تنھا قربانيان
برد گی مدرن نيستند .صحبت ازميليونھاست.
در بعضی نقاط ھندوستان ,زمينداران تمامی
اھالی چند روستا را به برد گی واداشته اند
آنھم از راه وامدار نمودن اھالی .وامی که
چندين نسل را مقروض نگاه داشته واز نسلی
به نسل ديگر به ارث ميرسد .در غنا وساير
کشورھای آفريقای غربی ,بھره کشی از
نيروی کاربردگان برای توليد پنبه وکاکائو
رايج ميباشد .ساليانه ده ھاھزار نفر را جھت
کار اجباری وبی جيره مواجب درکشاورزی,
کارھای خانگی وروسپی گری به اروپای
غربی وآمريکا روانه ميکنند .تعداد اين
بردگان چقدر است؟
کوين بيلس که از متخصصين بنام در اين
زمينه ميباشد ,رقم  27ميليون را تخمين
ميزند .طبيعتا آمار واقعی ,با توجه به غير
قانونی بودن برده داری درھمه کشورھا,
باالتراز اينھاست وتا حدودی نيز به تعريف
ما از "برد گی" بستگی پيدا ميکند .بنظر

کوين بيلس برد گی يعنی کار اجباری ,بدون
دستمزد واغلب ھمراه با تھديد .درطول تاريخ
از شيوه ھای گوناگونی برای مشروعيت
بخشيدن به اين انقياد استفاده شده است.
ديروز حق قانونی مالکيت بر بردگان,امروز
اغلب از راه مقروض نمودن افراد.
با اين حساب ,تعداد بردگان امروزه به دو
برابر تعداد بردگانی ميرسد که در کل
سالھای اوج برده داری از راه اقيانوس اطلس
انتقا ل داده شدند .کوين بيلس در کتاب اخير
خود ,رشد بی سابقه جمعيت ,جھانی شدن
اقتصاد )گلوباليزاسيون( وسختگيری ھرچه
بيشتر کشورھای ثروتمند عليه پناھندگان
رااز جمله عواملی ميداند که باعث ارزانتر
وسھل الوصول تر شدن نيروی کار بردگان
شده اند.
اگر خريد يک برده در دھه  1850در آمريکا
بالغ بر چھل ھزار دالر ,به ارزش پول
امروز ,ھزينه دربر داشت ويک سرمايه
گذاری دراز مدت تلقی ميشد امروزه بردگان
حکم يک کاالی مصرفی را دارند آنھم با
قيمت متوسط  90دالر در بازار جھانی .با
در نظر گرفتن اين آمار ,واضح است که
افشاگری ھای اخير درمورد شرايط
استخدامی کارگران کشاورزی در سوئد وکار
کودکان برای شرکت ھنس & موريس)(6
تنھا مشتی ست نمونه خروار ,آنھم مشتی
بسيار کوچک.
امروزه تجارت پرسود بردگان بطور حرفه
ای در سطح جھان جريان دارد .کوين بيلس
کشورھای جھان را ازنظر تعداد بردگان رده
بندی نموده که البته خواندنش باعث سربلندی
وسرافرازی نيست .کشور کوچک سوئد
بارقم تخمينی  2تا  3ھزار برده در انتھای
ليست جای ميگيرد .اما وقتی تعداد بردگان را
با جمعيت کشور مربوطه مقايسه کنيم ,موی
برتنمان سيخ ميشود چرا که درآن صورت
سوئد مقامی حتی باالتر از مکزيک ,روسيه
ومراکش کسب ميکند.
پس کجاست آن بال ويکاس کشورھای
متمول؟ کوين بيلس که در دو کتاب قبلی خود
سعی کرد تا زنگ خطر را بصدا درآورد,
در کتاب اخير خود "الغای برد گی" سوال
مشخصی را مطرح ميکند مبنی براينکه ما
چه ميتوانيم بکنيم؟ او که خودعضو سازمان
آمريکايی "بردگان را آزاد کنيد")(7
ميباشد ,سعی دارد تا خوشبين ودرعين حال
واقع بين نيز باشد .وی ضمن انتقاد از خود
مينويسد که اين فعاليت ھا گاھا نتايج
نامطلوبی نيز ببار آورده اند وتوضيح ميدھد
که چگونه وی در سفری به کشور نپال نقش
بسزايی در بيداری افکار عمومی داشته که
اين بنوبه خود باعث شد تا پادشاه نپال,
برد گی از راه مقروض نمودن افراد را
غيرقانونی اعالم کند .بمرور وبموازات
آشکار شدن نتايج اين قانون ,يعنی بيرون
رانده شدن ھزاران زارع از خانه ھای خود,
شادی و غريو عمومی نيز فروکش کرد.

کوين بيلس ھم چنين تاييد ميکند که نتايج
عمليات نجات بال ويکاس نيز جای بحث
دارد .نجات يک کودک اگر چه بسيار
پرارزش است اما در عين حال ميتواندباعث
تباھی زندگی کودک ديگری شود چرا که
برده داران بدون ھيچ پيگرد قانونی وبراحتی
کودکان ديگری را به برد گی واميدارند.
بنظر کوين بيلس آموزش ومبارزه با فقر,
دريک پروسه بلند مدت ,راه حل اين مشکل
است چراکه انسانھای آزاد برای اقتصاد
جامعه مفيد ھستند .وی ھمچنين به
گلوباليزاسيون به چشم يک نيروی نجات
بخش مينگرد .کوين بيلس در ادامه مينويسد
که سود برده داری به جيب کسانی ميرود که
تقريبا ھمگی شان قدرتمندان محلی ويا جزو
باندھای تبھکار ميباشند .اما شرکت ھای
بزرگ چند مليتی به افکار عمومی وانتقاد
رسانه ھای جمعی توجه داشته وسعی ميکنند
تا رسوايی ھايی ازاين قبيل دامنگيرشان
نشود .آنھايی که به اين شرکت ھا بدگمان
ھستند ,معتقد ند که اين شرکت ھا طوری
عمل ميکنند که بتوانند از زير بار مسئوليت
شانه خالی کنند .بنظر ميرسد که طبق معمول
ميتوان به آسانی جنبه ھای سياسی و
اجتماعی اين مسئله راکم رنگ نموده وبا
پيش کشيدن موعظه ھای اخالقی ومسئوليت
ھای فردی ,مسئله را لوث نمود .خوشبينی
کوين بيلس جای تحسين دارد اما چگونه
ميتوان قبول کرد که 27ميليون انسان
بارضايت خاطر به زندگی برده وار تن دھند
بدون اينکه کسی بکارشان نياز داشته باشد.
ھمانطور که کوين بيلس خود مينويسد,
محصول کار اين بردگان در معادن ,با فندگی
ھا و در توليد کاکائو بندرت برای تامين
مايحتاج محلی ست .کار اين بردگان يکی از
پيش شرط ھای پايين نگاھداشتن قيمت مواد
خام در بازار جھانی است .کاری که بدون آن
مسلما شاھد صعود شديد قيمت ھا ,از تی_
شرت گرفته تا تلفن ھمراه ,خواھيم بود.
امری که بنوبه خود منجر به کاھش مصرف
وپايين آمدن نرخ رشد ميگردد .تصور
پيامدھايی که اين دو برای اقتصاد جھانی
بھمراه خواھند داشت ,کار چندان مشکلی
نيست .کدام اقتصاددان ليبرالی شھامت آنرا
دارد که پيشقدم شود و اعالم کند که زندگی
برده وار ,بھترين آلترناتيوبرای بردگان زمان
ماست؟
عدالت امکانپذير است اما بھای خود را دارد.
زيرنويس ھا:
Dan Jönsson- 1
Ending Slavery- 2
Kevin Bales- 3
Uttra Pradesh- 4
Bal Vikas- 5
- 6يک شرکت بزرگ زنجيره ای توليد و
فروش پوشاک
Free the Slaves- 7
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پيام محمود صالحی به
مناسبت کشتار کارگران
مس خاتون آباد
چھارم بھمن روز بزرگداشت کارگران
جانباخته است .اين روز به مناسبت چھارم
بھمن  1382و جان باختن کارگران مبارز
معدن خاتون آباد رياحی ،مھدوی ،جاويدی
و مومنی بدست نمايندگان مسلح سرمايه
نامگزاری شده است .اين کارگران ھمراه
ھمکاران و افراد خانوادهھای خود برای
حفظ شغلھای خود به تجمعی اعتراضی و
مسالمت آميز دست زده بودند و جناتکارانه
مورد ھجوم و تيراندازی پليس قرار گرفتند.
من ،در کنار بقيه کارگران حق خواه و
معترض ،ياد ھمه جانباختن کارگری را
بزرگ ميدارم و به طبقه خود ،خانوادهھای
گرامی جانباختگان کارگری و از جمله
خانواده محترم جانباختگان خاتون آباد
تسليت ميگويم و جنايات نمايندگان بی رحم
سرمايهداری را محکوم مينمايم.

کارگران!
صاحبان سرمايه و نمايندگانشان تنھا زمانی
ميتوانند ما را اينگونه به خاک و خون
بکشند که بطور پراکنده و يا بخش بخش
دست به اعتراض بزنيم و از پشتيبانی موثر
ساير بخشھای کارگری برخوردار نشويم.
اگر نظام سرمايهداری اينگونه راحت و بی
محابا به روی ھمطبقهئی ھای ما آتش
ميگشايد ،اگر نمايندگان کارگری را بدون
ھراس از عکس العمل ساير کارگران
اخراچ ميکند و اگر به خود جرات ميدھد
فعالين کارگری را زندانی کند به اين دليل
است که ما ھنوز در تشکالت کارگری خود
را سازماندھی نکردهايم .اگر ما تالشھای
کنونی خود برای سازمادھی تودهئی و
کارگری را به سرانجام نرسانيم و به
صورت منفرد از مطالبات برحق خود دفاع
نمائيم ،احتمال تکرار چنين اعمال
جنايتکارانهئی از جانب نمايندگان مسلح
سرمايهداری وجود دارد .بايد به خاطر
داشت که دستاوردھای تاکنونی ما کارگران
حاصل مبارزهئی خونين ،پر رنج و مملو از
قھرمانی از گذشته تا امروز است .برای
حفظ اين دستاورد و استفاده از آنھا در
مبارزه طبقاتی خويش بايد سازمان يابيم و
تشکالت طبقاتی و نيرومند کارگری را
بسازيم.

اميدم که سازمان يابيم و با استفاده از تشکلھای به توضيح ندارد .کرزی با تصويب "مشی
خود به خواستھايمان برسيم و از اين طريق مصالحه ملی" در مورد معافيت جنايتکاران
جنگی از پيگيری در شرايط صحه گذاشت که
دست سرکوبگران را کوتاه نمائيم.
صدای اعتراض نسبت به آن داخل و خارج
زنده باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کشور بلند بود .سازمان ملل و سازمانھای
حقوق بشر بين المللی نيز يکصدا با آن مخالفت
کارگران
نمودند.

محمود صالحی  4بھمن 1386
بيمارستان توحيد سنندج
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در افغانستان چه می گذرد؟
امريکا در ادامه ماموريت وی تعيين کننده است
و امريکا غير از وی مھره ھای ديگری نيز
دارد و بنابرين ميکوشد مھره ھای ديگر درون
حاکميت را وا دارد که با کاھش وابستگی خود
به کشور ھای خارجی ديگر ،با صف کشيدن
عقب وی به امريکا اقتدا کنند.

کارگری څپه:
درمراسم بزرگداشت ازانفاذ اعالميهُ حقوق
بشر ،در حاليکه عدهُ زيادی از کسانيکه طی 3
دھه جنگ وجنايت خواستار به محاکمه کشيده
شدن جنايتکاران معلوم الحال بودند و با خشم و
نفرت از سازشکاری جانيان دولتی ،شکايت
داشتند ،کرزی صريحآ اظھار داشت که وی
نيرو و توانايی احقاق حقوق مردم را نداشته و
نيز نميتواند با جنايتکاران جنگی ،مقابله کند.
اين ناتوانی وسازش سياسی را چگونه ميبينيد و
پاسخ تان به قربانيان و مصدومين  3دھه
تراژيدی چيست و چه بايد کرد؟

بصير زيار:
گرچه در مقاله جداگانه در شماره قبلی
کارگری څپه به دالئل ناتوانی کرزی پرداخته
ام ،اما اينجا مختصر بايد بگويم که کرزی با
اظھار اين ناتوانی از يکسو با توسل به روش
عوام فريبانه خواست خود را غيرمقصر جلوه
دھد و از سوی ديگر ناآگاھانه بر مشروعيت و
اتوريته خودش بحيث ريس جمھور که قانونا از
صالحيت مھم و گسترده ای برخوردار است،
خط بطالن بکشد .در ھر کشور ديگر جھان
پيش از آنکه يک رئيس دولت به چنين عجز در
بکار بستن قانون و عدالت اعتراف نمايد،
استعفا ميکند ،اما در افغانستان است که يک
رئيس جمھور بی عرضه ،معامله گر و عوام
فريب نه فقط استعفا نميدھد بلکه اميدوار است
با اينکار سمپاتی مردم را بدست آورده و بار
بارديگر ضمن محکوم کردن کشتار ديگر بحيث رئيس جمھور انتخاب گردد .عوام
ھمرزمان خود در خاتون آباد و عرض فريبی کرزی درينمورد مشخص ضرورت به
تسليت به خانوادهھای آن عزيزان بر اين

محاکمه جنايتکاران جنگی در افغانستان ھم از
بعد سياسی و ھم از بعد حقوقی حايز اھميت
است و نبايد بفراموشی سپرده شود .با عملی
شدن محاکمه جنايتکاران جنگی مردم
افغانستان از شر نيروھای مرتجع که در قدرت
اند و مانعی در راه پيشرفت و آزادی اند،
نجات می يابند .ھمين جنايتکاران جنگی اند که
برای دگرانديشان چون پرويز حکم اعدام
صادر ميکنند و در پی طالبانيزه کردن جامعه
اند .ھمين جنايتکاران جنگی اند که امروز با
اختالس و رشوه و قاچاق فقر و سياھروزی را
به اکثريت مردم تحميل کرده است .محاکمه
جنايتکاران نه فقط از درد و اندوه ھزاران
خانواده داغدار ميکاھد ،بلکه درس خوبی در
عدم تکرار آن در آينده خواھد شد.

***
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در محکوميت احکام صادره...
اتحاد طبقاتی خود محاکمه کنند .طبيعتا چنين
احکامی جز نفرت و بيزاری ھر چه بيشتر از
سيستم سرمايهداری چيز ديگری را به دنبال
نخواھد داشت.
ما با شرکت فعالتر در مبارزات مردم ايران
برای سرنگونی اين حکومت ارتجاعی ،احکام
صادر شده از طرف حاکمين جنايتکار
جمھوری اسالمی عليه کارگران مبارز شرکت
کننده در مراسم روز اول ماه مه را شديدا
محکوم ميکنيم و خواستار لغو احکام بيدادگاه
جمھوری اسالمی عليه آنھا ھستيم.
ما اين فرصت را مناسب شمرده و مجددا
خواستار معالجه فوری و آزادی محمود
صالحی يکی از رھبران شناخته شده جنبش
کارگری ايران که به خاطر شرکت در مراسم
اول مه عليرغم وضعيت وخيم جسمانی در
زندان نگه داشته شده است ،ھستيم.
انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
23/02/2008
http://www.akjch.blogfa.com/
ankjch@yahoo.co.uk
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م@@ن@@ش@@اء س@@ت@@م ج@@ن@@س@@ی و
طبقاتی زنان
به دليل اينکه مرگ و مير و نياز قبيله به
جمعيت بيشتر باال بود سبب ميشد که زنان در
تمام دوران باروری خود يا حامله باشند يا
بچه کوچکی ھمراه داشته باشند ،که اين
مسيله خود شرکت زنان در شکار را با
مشکل مواجه ميکرد .مردان به شکار می
رفتند و ابزار شکار و احشام شکار شده را
در اختيار داشتند ،به علت سادگی ابزار
شکار ،موفقيت چندانی برای مردان نداشت،
و به موقعيت ويژه ای برای آنھا منجر نميشد.
به ھمين دليل ،اين تقسيم کار تبعيض بين مرد
و زن ايجاد نميکرد .کودکان به قبيله تعلق
داشتند و بطور دسته جمعی مراقبت می شدند
و چون مادران کودکان معلوم بودند ،آنھا
نسب از مادر می بردند.در کل ،زنان بخاطر
نقش مھمشان در توليد مثل و ھم جمع آوری
خوراک بر مردان برتری داشتند.
بمرور با تکامل يافتن ابزار توليد ،دارايی
مردان بيشتر شد .کشاورزی که توسط زنان
کشف شده بود ،به کار مردانه تبديل شد و
جنگھايی که در آن موقع بوقوع پيوست سبب
به کارگيری اسرای جنگی شد .در نتيجه
نيازھايی که به شکل جمعيتی انجام می
گرفت تقليل يافت.با زياد شدن ثروت و
دارايی ،مناسبات اجتماعی جديدی به وجود
آمد .مرد در موضعی برتر از زن قرار
گرفت  .زمانيکه زن در موضع برتر بود
مساله ای را ايجاد نميکرد ،اما بر عکس
تغيير شرايط به نفع مرد که مالکيت او بر
ثروت و دارايی به ھمراه داشت تغييرات
اساسی در جامعه بوجود آورد .حق مادری
از بين رفت .کودکان ديگر نسب و توارث از
پدر به ارث می بردند .بدين شکل" ،
مالکيت" مبنای تغغيرات گشت و نه "
طبيعت جنسی" مرد .اين تغييرات بنا به ھر
دوره و نظامی  ،کل تاريخ گذشته تا به حال
را رقم می زند.
توارث از طرف پدر نياز به مشخص بودن
پدر کودک داشت .در نتيجه ،تک ھمسری
برای زنان بوجود آمد ،مرد عالوه بر ھمسر
اختصاصی خود برای توليد فرزندان ارث
بر ،محدوديتی در استفاده جنسی از زنان
ديگر نداشت .بدين ترتيب ،تک ھمسری
برای زن و چند ھمسری برای مرد بوچود
آمد .چيزی که بعدھا توسط اديان بويژه اسالم
مورد تقديس قرار گرفت .مساله ی اجتماعی
که ريشه در مالکيت خصوصی داشت ،تحت
عنوان حق الھی تثبيت و به رسميت شناخته

شد.
در اين راستا ،ادارهً امور خانه خصلت
عمومی خود را از دست داد و به شکل يک
خدمت خصوصی در آمد و زن در ردهً اولين
خدمتکار خانگی قرار گرفت ،تا کنون در
بسياری از نقاط دنيا پابرجاست و تا جاييکه
نقش مھمی در باز توليد نيروی کار دارد،
مورد نياز و حمايت نظام سرمايه داری
است.
در جامعه سرمايه داری " ازدواج و
خانواده" در زمره ارکان دولت ھستند .بين
جھت کسی که ازدواج و خانواده را مورد
انتقاد و خطاب قرار دھد ھم به جامعه وھم به
دولت حمله کرده است".
يکتا ھمسری  ،در جامعه سرمايه داری فقط
در انتقال ارث به وارث و مالکيت بورژوايی
خالصه ميشود.
از مسايل پيچده ايی که امروز زنان بطور
واقعی با آن دست به گريبانند .مسيله ازدواج
و خانواده ميباشد .خانواده ای که کھنه و
سرکوبگر است .برای زنان ،حل مسيله
خانواده از اھميت کم تری نسبت به کسب
برابری سياسی و استقالل اقتصادی برخودار
نيست .امروزه در خانواده ،که ساختار آن
توسط آداب و رسوم و قوانين تاييد می شود،
زن نه به عنوان يک شخص بلکه به عنوان
يک ھمسر و مادر سرکوب ميشود.
حتی در کشورھای پيشرفته ،قوانين مدنی،
زنان را از منظر موقعيت) اجتماعی( کم و
بيش وابسته به ھمسر قرار دادد .و به مرد نه
تنھا حق دسترسی به دارايی زن و بلکه حق
تسلط معنوی و فيزيکی بر وی را ھم می
دھد.
امروزه در حکومت سرمايه جمھوری
اسالمی ،که ازدواجھای اجباری در مورد
زنان انجام ميگيرد .کھنه ترين آداب و رسوم
و سنتھای آميخته به ارتجاع اسالمی زندگی
ميليونھا زن ايرانی را در چھار جوب
خانواده و جامعه به اسارت و بردگی کشانده
است  ،مقررات و قوانين ارتجاعی سرمايه
داری حاکم ھيچگونه حقی برای زنان قايل
نيست .از لحاظ مناسبات خانوادگی ،زن حق
طالق و جدايی يک جانبه از مرد را ندارد؛
مرد حق دارد چند زن اختيار کند .زن به
تنھايی خانواده محسوب نمی شود؛ زن اگر
از خانه رانده شد بی پناه  ،و بدون خانه و
کاشانه خواھد ماند .زن حق تکفل فرزندانش
را ندارد .اگر طالق داده شود ھيچ اختياری
نسبت به فرزندانش نخواھد داشت و
ھيچگونه حقی در سر پرستی آنھا برای وی
برسميت شناخته نمی شود.در مواردی حتی
در انتخاب ھمسر و شريک زندگی خود آزاد
نيست .بلحاظ حقوق اجتماعی زن حق
قضاوت ندارد ،زن نصف مرد محسوب

ميشود آنچه را که ھم قوانين و مقررات
موجود به وی واگدار ميکند ،نصف مرد
است .قوانين حاکم او را کم عقل قلمداد
ميکند ،قوانين پوسيده مذھبی زنان را بزير
چادر و مقعنه کشانده است ،و اگر زن از اين
" خانواده مقدس" پا فراتر بگذارد ،ھمسرش
را دوست نداشته باشد و رابطه خارج از
خانواده با مرد ديگری برقرار کند به جرم
زنا سنگسار ميشود.
ھر روز زنان بيشتری از کار بيکار شده و
خانه نشين ميشوند .نه تنھا از نظر اقتصادی
به ھمسرانشان وابسته ميشوند  ،بلکه کار
خانگی بيشتری به آنھا تحميل شده ،کار
خانگی که اساس و پايهً اقتصادی استثمار
زنان است ،در اين راستا ھم از فعاليتھای
اجتماعی و سياسی محروم ميشوند.
در جامعه ای مانند ايران که ساختار خانواده
ھا کامالً متاثر از فرھنگ عقب مانده مذھبی
و مناسبات سرمايه است ،سرکوب شامل ھمهً
زنان متعلق به اقشار و طبقات ،از زنان
بورژوا گرفته تا زنان طبقات متوسط و
کارگر ميشود.
در ايران حکومت سرمايه اسالمی  ،ھم
بعنوان دولت طبقاتی يعنی نيروی سرکوب و
ھم خود يعنوان بخشی از طبقه ای که وسايل
توليد مادی جامعه را در اختيار دارد ،وسايل
توليد ذھنی را ھم کنترل ميکند .و با نھادينه
کردن سنت و خرافات و اخالقيات پوسيدهً
مذھبی در درون جامعه و بويژه خانواده
سعی نموده است زنان را در اذھان اقشار
مختلف جامعه در موقعيت درجه دوم تثبيت
نمايد .و با سرکوب ھر روزه زنان تحت
قوانين اسالمی چه در خانواده و چه در سطح
جامعه ميخواھد به موجوديت و تثبيت خويش
در پناه مالکيت خصوصی و نظام سرمايه
داری ادامه داده ،و فرھنگ حاکم و مسلط
مرد ساالرانه را حفظ نمايد.
زنان در مقابل اين ھمه ستم جنسی و طبقاتی
ساکت ننشته اند و با مبارزه پيگير و
اعتراضات مداوم در اشکال مختلف سعی در
مقابله با حکومت سرمايه اسالمی نموده اند.
اما زمانی زنان می توانند موفق از ادامهً
مبارزات خود بيرون بيايند ،که نيروی خود
را در يک جنبش قوی زنان با اتکاء به
نيروی طبقاتی طبقهً کارگر و جنبش کارگری
برای لغو مالکيت خصوصی که اساس و
بنيان تمام اين ستمھا و نابرابريھا است
متشکل و متحد نموده و ھدف نھايی خود را
برانداختن مناسبات سرمايه داری و
جايگزينی سوسياليسم قرار دھند .به اميد ھر
چه قوی تر شدنجنبش توده ای زنان که يکی
از مسايل اساسی و مھم در نابودی سرمايه و
بر پايی روزی است که ھمهً زنان خود را
آزاد و برابر بيابند* .

”خانه كارگر“ و ”شوراھاى اسالمى“ منحل بايد گردند!
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با مبارزه متحدانه
دانشجويان در بند
راآزاد کنيم!
حمله به دانشجويان چپ و دستگيری آنان در
آستانه و پس از برگزاری مراسم روز
دانشجو اتفاقی نبود ،بلکه از قبل و با صالح
ديد تمام جناح ھای رژيم طراحی شده بود .
از جمله می توان به مقاالت و نوشته ھای
نظريه پردازان اصالح طلبان حکومتی امثال
علوی تبار و محمد قوچانی و حمله به جريان
چپ دانشجويی از جانب عما مه داران و
شيوخ اصالح طلب اشاره کرد .حتی اين ھا
وقاحت را به حدی رساندند که در مورد
حضور چپ در دانشگاھھای ايران و ابعاد
آن به دولت نظامی  -امنيتی ھشدار دادند که
ھمين امروز بايد کاری کرد و فردا دير

خواھد بود .جناح مسلط بر دستگاه حکومتی
ھم که در کمين فرصت بود که گوی سبقت
را از اصالح طلبان ربوده و جنبش چپ را
به خيال خود خفه نمايد ،از موقعيت بدست
آمده در قبل و بعد از  13آذر استفاده نمود و
با يورش به منازل و محيط دانشگاه و در
خيابان ،دانشجويان را ربود ه و بدست
شکنجه گران آدم کش در زندانھا سپرد.
ا گرچه رژيم جمھوری اسالمی با دستگيری
دھھا تن از دانشجويان و به قتل رساندن
ابراھيم لطف الھی دانشجوی  23ساله
دانشگاه پيام نورسنندج در زير شکنجه،
ضربه ای را بر چپ رو به رشد در
دانشگاھھا وارد نمود اما نه تنھا به اھدافش،
که جلوگيری از برگزاری مراسم روز
دانشجو و به سکوت کشانيدن محيط دانشگاه
و ايجاد رعب و وحشت بود ،نرسيد بلکه با
اعتراضات و تجمعات گسترده ای در داخل
و خارج روبرو گرديد :تشکلھای چپ
دانشجويی در بسياری از دانشگاھھا اعالم
موجوديت کرد ند و نشان داده شد که چپ در
دانشگاه ريشه دارتر از آن است که اينگونه
حذف فيزيکی شود.
با مبارزات و گردھمآئی ھای متحدانه و
شرايط جسمی وخيم بسر ميبرند ،گردند.

با روز اقدام جھانی
 6مارس
ب@@@@رای آزادی ف@@@@ع@@@@ال@@@@ي@@@@ن
کارگری در ايران
ھمراه شويم!
فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل
)آی  .تی .اف( بھمراه کنفدراسيون بين المللی
اتحاديه ھای کارگری )آی  .تی  .يو.سی (
طی فراخوانی روز  6مارس  2008را روز
اقدام جھانی در ھمبستگی با کارگران ايران
اعالم کرده و طی آن خواستار آزادی
منصور اسانلو و محمود صالحی شده اند.
اين دو سازمان جھانی از تمام اتحاديه ھا و
فدراسيون ھای عضو خود تقاضا نموده اند
که در اين روز با توجه به امکانات و
موقعيت خويش به پشتيبانی از حقوق
کارگران ايرانی پرداخته و خواھان آزادی
اين دو فعال کارگری که به جرم دفاع از
حقوق پايه ای ھمطبقه ای ھايشان ،در
شکنجه گاھھای رژيم سرمايه اسالمی و در

رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی برای
چندين بار و دوباره منصوراسانلو را
درژوئن  2007در حالی که با اتوبوس
شرکت واحد عازم منزل بود ربود و به
زندان مخوف اوين منتقل نمود .ھمچنين
محمود صالحی را بارآخردر 24فروردين
 ،1386به بھانه مذاکره دررابطه با چگونگی
برگزاری مراسم اول ماه مه  2007ازمحل
کارش به فرمانداری و بيدادگاه سقز کشاند و
در آنجا با اعالم حکم يکسال زندان به جرم
فراخوان به شرکت در مراسم اول ماه مه
 2004توسط نيروھای پاسدارسرتا پا مسلح
به سالحھای خودکار ،دستگير و روانه زندان
مرکزی سنندج کرد  .اززمان ربودن
منصوراسانلو و محمود صالحی و زندانی
نمودن اين دو فعال و ازرھبران عملی
کارگران ايران و ديگرفعالين کارگری تا
کنون سازمانھای اتحاديه ای جھانی
کارگری ،تشکل ھا و کميته ھای کارگری
درداخل وخارج کشور ،سازمانھای چپ و
سوسياليست ومدافع حقوق انسان بھمراه
خانواده ھای فعالين کارگری ،برای مدوا و
آزادی آنھا مبارزه نموده اند ،رژيم منفور
سرمايه اسالمی ،آزادی فعالين دستگيرشده را

قھرمانانه خانواده ھا ،پشتيبانی ارگانھا و
تشکلھای کارگری و مدافعان آزاديخواھی در
داخل و با گسترش اعتراضات بين المللی از
دانشجويان دربند ،رژيم ارتجاعی جمھوری
اسالمی مجبورشد که تعداد زيادی از
دانشجويان چپ را ،ھر چند در قبال وثيقه
ھای سنگين ،آزاد نمايد .شکی در آن نيست
که مبارزه برای آزادی مابقی دانشجويان
دربند و تا نفر آخر ادامه خواھد داشت .
اعالم روز بين المللی در  16فوريه 2008
از جانب دانشجويان چپ و آزاديخواه
فرصتی است دوباره در ھمبستگی با جنبش
چپ دانشجويی و مبارزه ای متحد برای
آزادی تمامی دانشجويان دربند .ما نيز به
سھم خود از اين مبارزه به حمايت برخاسته،
با تمام نيرو دراين اعتراضات شرکت نموده
و ھمه مدافعان آزادی را به شرکت فعال در
آن فرا ميخوانيم.

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
کارگری
 12فوريه 2008
wsu@home.s
تا کنون به اجرا نگذاشته است .برای عملی
کردن خواست رھائی فعالين کارگری و
ديگر جنبش ھا بايد شرايطی به وجود آورد
که در زندان نگه داشتن آنھا برای رژيم
ھزينه ھر چه بيشتری داشته باشد.
آزادی اين فعالين کارگری و فراھم کردن
امکانات معالجه آنان نيازی فوری و فوتی
است .تمام شواھد موجود حاکی از آن است
که جان محمود صالحی در خطر جدی است
و منصور اسانلو به معالجه فوری نياز دارد.
رژيم جنايتکار و کارگرکش اسالمی که بدون
ھيچ جرمی اين فعالين را در زندان نگه
داشته است ،مسئول جان و ھستی آنھاست و
بايد مورد اعتراض و بازخواست قرار گيرد.
روز اقدام جھانی فرصتی است برای اين امر
و جا دارد با شرکت در آن آزادی اين
عزيزان و تمامی زندانيان سياسی را ميسر
سازيم.

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
کارگری
فوريه 2008
wsu@home.se

احکام بيدادگاه سقز عليه فعاالن کارگری لغو بايد گردد!
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ھيچ درجه ای از دنائ@ت و
پستی نمي@ت@وان@د ک@ارگ@ران
را از مبارزه باز دارد
بر طبق حکم بيدادگاه رژيم اسالمی به
تاريخ  27/11/86صديق امجدی يکی از
کارگران دستگير شده در شھر سنندج به جرم
شرکت در اول ماه مه  86زير ضربات
شالق گرفته شد و مبلغ  65ھزار تومان نيز
بعنوان جربمه از سفره خالی او دزديده شد.
حبيبﷲ کلکانی و فارس گويليان دو تن ديگر
از کارگران شرکت کننده در مراسم  1مه
سنندج نيزھر کدام متحمل ده ضربه شالق و
جريمه نقدی شدند.
اين احکام بيدادگاه رژيم مدافع سرمايه ،
خفقان ،شکنجه و اعدام کارگران و
آزاديخواھان قرار است که درمورد  9نفراز
کارگران شرکت کننده در جشن جھانی
روزکارگر اجراء شود.
اجرا اين حکم ضد انسانی ،حکايت از
بربريت سرمايه و تمامی اعوان و انصارش
دارد و نشان از وحشت و خوفی است که
بيداری و مبارزه طبقه کارگر در دل سرمايه
داران و دولتش انداخته است .طبقه کارگر
ھمان طبقه ای است که توليد کننده اصلی نعم
مادی و تنھا مبنای سود سرمايه در جامعه

م@@ن@@ش@@اء س@@ت@@م ج@@ن@@س@@ی و
طبقاتی زنان
سحر صبا
برای پرداختن به ستم جنسيتی و طبقاتی بر
زنان در نظام سرمايه داری الزم است ،که
ابتدا نگاھی ھر چند کوتاه به زمينه ھای
تاريخی آن بياندازيم ،و سپس منشاء و
عواملی که در بوجود آوردن اين ستمھا نقش
داشته را بررسی کنيم .ديدگاھھای متفاوتی در
رابطه با اين ستم موجود است .مذھبيون ،
ستم بر زن را اصالً به رسميت نمی شناسند.
نظر گاه ديگری  ،که رابطه جنسی و ستم بر
زنان را به تفاوتھای بيولوژيکی احاله می
کنند .ديدگاھی که منشاء اين ستم را کامالً
طبقاتی دانسته و رقع اين ستم و چگونگی آن

march, 2008
سرمايه داری است وھمچنين نيروی
اجتماعی اساسی برای واژگونی اين نظم
خون آشام و وارونه می باشد.
اما اگرشکنجه ،اعدام و تيرباران ھزاران
نفر از کارگران سوسياليست و انسانھای
آزاديخواه در دھه شصت ،اعدام جمال چراغ
ويسی به جرم سخنرانی در اول ماه مه ،68
به گلوله بستن کارگران خاتون آباد به جرم
خواستن کار ،زبان بريدن رھبر سنديکای
کارگران شرکت واحد و به اسيری گرفتن
کودکان  2ساله اين کارگران ،ربودن و
شکنجه دانشجويان چپ  ،سوسياليست و
برابريطلب  ،زجر دادن محمود صالحی و
در زندان نگه داشتن او با داشتن تنھا يک
کليه ناقص و رگھای مسدود به جرم
فراخوان دادن برای مراسم جشن اول ماه مه
و دفاع از حقوق ھمطبقه ھايش ،نتوانست
جلوی مبارزه کارگران و اقشار ديگر ستم
ديده و خواھان زندگی انسانی را بگيرد،
بطريق اولی اجرای چنين احکام وحشيانه و
قرون وسطائی ھم نمی تواند از پيشروی
طبقه کارگر در راه وصول به خواسته ھای
انسانی اش جلوگيری نمايد .کارگران اين را
ھم در پرونده عمر سرا پا جنايت جمھوری
سرمايه خواھند نوشت و سالح مبارزه را
صيقل خواھند داد .جانيان سرمايه بدانند که
ھر دنائتی را مرتکب شوند نمی توانند جلوی
مبارزه کارگران و ديگر اقشار زجرکشيده را
بگيرند.اين مبارزه درواقعيت زندگی روزمره
طبقاتی دانسته و رفع اين ستم و چگونگی آن
را در چھارچوب سيستمی که بر جامعه حاکم
است ،بررسی ميکند.
مارکسيستھا مالکيت خصوصی را اساس و
منشاء ستم بر زنان می دانند .مالکيت
خصوصی که با پيدايشش و تکاملش در دوره
ھا و نظامھای مختلف تاريخی در گذشته و
حال در ستم و انقياد کشيدن زنان نقش بسزايی
داشته و دارد.
چون در جامعهً سرمايه داری کنونی ،طبقات
مختلفی موجود است ،بررسی مسليه زن تنھا
ميتواند يک بررسی طبقاتی باشد و به منشاء
طبقات برگردد ،يعنی به آن جايی که بنای ستم
زن امروزی گذاشته شده است.
انگس در اثر معروف اش " منشاء خانواده و
مالکيت خصوصی و دولت " ،نشان ميدھد که

کارگران و زحمتکشان جامعه ريشه دارد.
ولی طبقه کارگر برای لگام زدن و به عقب
راندن رژيم وحشی سرمايه و دفاع از کرامت
و شأن انسانی خود و ديگران احتياج مبرم
به اتحاد و متشکل شدن در تشکل ھای توده
ای -طبقاتی اش دارد .بدون تشکل و مبارزه
آگاھانه و متحدانه و جمع آوری نيروی تمام
اقشار تحت ستم ،نمی تواند جلوی نيروی
سازمان يافته سرمايه مقاومت کرده وبا پايان
دادن به عمراين نظم زالوئی ،خود وبشريت
را ازاين نکبت روز افزون و گسترش يابنده
نجات دھد.
ما بسھم خود در مبارزه برای لغو اين
احکام ارتجاعی و رھائی کارگران و ديگر
زندانيان سياسی ،بويژه محمود صالحی،
منصور اسانلو و دانشجويان در بند شرکت
نموده و تمامی تشکل ھای کارگری ،کميته
ھا ،کانونھای مدافع حقوق کارگران،
سازمانھا و احزاب سوسياليست ،کمونيست و
مدافع حقوق انسان را به شرکت در يک
کارزار جھانی برای رسيدن به اين اھداف
فرا می خوانيم.

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
کارگری
فوريه 2008
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ستم بر زن در دوره ايی که طبقات وجود
نداشته است يعنی شکار و جمع آوری
خوراک انجام می گرفت وجود نداشت .در
اين جوامع ،توليد در رابطه با نيازھا صورت
می گرفت و چون ابزار توليد بسيار ابتدايی و
ساده بود ،اضافه توليدی وجود نداشت .زنان
و مردان در گروھھای قبيله ايی 50-40
نفری زندگی می کردند و از استقالل کامل
برخودار بودند .در اين گروھھا يا جوامع ،
تصميم گيری ھا در رابطه با مسايل روزمره،
بطور فردی و مستقل صورت می گرفت.
مواد غذايی بطور يکسان بين اعضای قبيله
تقسيم ميشد .و تنھا تقسيم کاری که موجود
بود ،تقسيم کار طبيعی بر اساس مسايل
بيولوژيکی بود .زنان به کار جمع آوری
خوراک که در آن موقع از شکار اھميت
بيشتری داشت می پرداختند که با نقش توليد
مثل زنان ھماھنگی داشت:
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