
  حقوق جوانان
   ١۴ صفحه
    

   گفتگو با بھروز خلیق
  ٥صفحه  

  

 Kar – No:56  ٥٦  شماره  ١٣٩٥ارديبھشت  ١٥چھارشنبه 

 
  

 

  
www.kar-online.com 

  
  

  در این شماره می حوانید:

                                        ٢صفحه                                                       اعالمی بمناسبت اول ماه مه، روز جھانی کارگر   -

                                 ٣صفحه                                                   ...  اول ماە م را شادباش و از ھمبستگی و -

  ٤صفحه                                                                   تغییر لیست، یا تغییر گرایش ھم؟ -

  ٤صفحه                                                ... جمھوری اسالمی راه ھای تاثیرگذاری کارگران -

          ٩صفحه                                                                                     در مسیر اتحاد و ھمبستگی  -

  ٦صفحه                                            برنامه "اقتصاد مقاومتی" یا بی برنامگی اقتصادی -

  ١٠صفحه                                                                                           زنان، نیروی کار فرعی -

  ١٤صفحه                                                                      !  من حتی باغ گلستان را ھم ندیده ام -

 ١٥صفحه                                !ھای سندیکایی را محترم بشمارد ایران باید حقوق و آزادی -

  

  
  
  
 

  !آزادی زندانیان سیاسی، از جمله روزنامه نگاران خواستی است ھمگانی
 



 

  ٢ صفحه  ۵۶ شماره     

                                            

 

  اعالمی بمناسبت اول ماه مه، روز جھانی کارگر

  ھمبستگی برای درھم شکستن تعرض ب حقوق کارگران و تامین

 آزادی ھای سیاسی 
 کارگران و زحمتکشان! 

، خجست روز ھمبستگی کارگران جھان، را ب شما ھئیت سیاسی ـ اجرائی سازم ان فدائیان خلق ایران (اكثریت) فرارسیدن اول ماە م
پیکارگران راە آزادی و عدالت اجتماعی صمیمان شادباش می گوید و ب شما بخاطر پیکارھایی ک در شرایط دشوار کنونی در دفاع از حق و 

ا مبارزات حق طلبان را با دقت دنبال می کنیم، آنھا را ارج می نھیم و از آنھا ب سھم خودمان حقوقتان انجام می دھید، درود می فرستد. م
حمایت می کنیم. آرزوی ما این است ک شما با الھام از پیام اصلی این روز ک دعوت از کارگران ب ھمبستگی در سطوح ملی و 

ض و بی عدالتی و برای پی افکندن نظمی انسانی در جھان ضدانسانی است، بین المللی، اتحاد و مبارزە علی استثمار، استبداد، تبعی
 داری ب حق و حقوقتان و درھم شکستن فضای امنیتی و  بتوانید گام ھای موثر در جھت عقب راندن تعرض لجام گسیخت حاکمیت سرمای

  استبداد در جامع ب پیش بردارید.

  کارگران و زحمتکشان! 
تصادی ب حقوق شما در سال گذشت نیز در مقیاس جھانی تداوم یافت. دولت ھای محافظ کار کوشش ھایشان را تعرض نئولیبرالیسم اق

 ماندە جوامع رفاە، ب بھان ھای مختلف دنبال کردند و از جنگ ھا و  برای محدود کردن ھرچ بیشتر حقوق کار و از میان برداشتن ت
ای برای دامن زدن ب تفرق  و دشمنی، نژادپرستی و نفرت پراکنی میان مردم کشورھا و زحمتکشان و انحراف اذھان درگیری ھای فرق

، تحت ھدایت اتحادی ھ ا مردم بھرە گرفتند. اما مقاومت و مبارزە مردم علی نئولیبرالیسم اقتصادی و تبعات آن بویژە در کشورھای پیشرفت
مدافع صلح نیز ب نوب خود تشدید شد و جریان ھای نوینی از دل این مبارزات  و احزاب کارگری، سازمانھای مدافع محیط زیست و گروەھای

، و دیگر نقاط سر برآوردند. در پرتو ھمین اعتراضات مقاومت سرمای داران و کشورھائی ک در برابر  در یونان، اسپانیا، آمریکا ترکی
ومت می کردند، شکست شد و امکان انعقاد معاھدە ای در این درخواست مدافعان محیط زیست برای کنترل آالیندگان زیست محیطی مقا

زمین در ماە آوریل سال جاری فراھم شد؛ معاھده ای تفاھم حول آن در اکتبر سال گذشته در پاریس حاصل شده بود. در ایران نیز، علیرغم 
برالیسم اقتصادی و مخالفان و منتقدان آن بخصوص پس تنگناھا و محدودیت ھا برای مقابله با حاکمیت و دولت، مبارزە میان طرفداران نئولی

  از مشخص شدن تصمیم دولت برای خصوصی کردن بخش ھای آموزش و بھداشت، شدت گرفت.

  کارگران و زحمتکشان! 
داری و حاک ، روز جھانی کارگر امسال در شرایطی فرا می رسد، ک شما ب خاطر بحران اقتصادی و تشدید تعرض سرمای میت اول ماە م

، صدھا ھزار تن دیگر از شما  مستبد ب حقوق سندیکایی و اجتماعی تان، سال پر مبارزە و دشواری را از سر گذرانده اید. در سال گذشت
مشاغل تان را از دست دادید، آمار بیکاری ب اذعان دادەھای رسمی بر خالف وعدەھای دولت افزایش پیدا کرد، شرایط پرداخت حقوق 

غییر دادە شد ک کمتر بیکاری مشمول این حقوق گردد. میزان افزایش دستمزد آن قدر اندک بود ک ھیچ بھبودی در وضعیت بیکاری چنان ت
معیشتی شما ب وجود نیاورد و بالفاصل ھمان مقدار ناچیز نیز با افزایش قیمت آب و برق و غیرە، بلعیدە شد. وقف در پرداخت ھمین 

ویی کارفرمایان خصوصی و دولتی نسبت ب سال ھای پیشتر، بس طوالنی تر شد و با شدت بیشتری برای دستمزد ناچیز نیز بخاطر سودج
 داشتن دستمزدھا، اعمال فشار ب مزدبگیران و دزدیدن بخشی از دستمزد کارگران به کار گرفته شد.   پایین نگ

و سرکوب تشکل ھای کارگری، و در سای ھمراھی  براثر گسترش خصوصی سازی، افزایش شرکت ھای پیمانکار، حذف قوانین حمایتی 
وزارت تعاون، کار و رفاە با اين روند، شمار قراردادھای سفید امضا بر خالف وعدەھای دادە شدە و ظاھرسازی ھای تبلیغاتی دستگاە ھای 

بود در برنام ششم دولت تا  ذیربط دولتی فزونی یافت، دامن طرح قرون وسطایی استاد شاگردی ک در گذشت محدود ب کار کودکان
فارغ التحصیالن دانشگاھی تعمیم دادە شد، بخش ھای دیگری از قوانین نیم بند کار ک اخراج کارگران را محدود و مشروط می کرد تعلیق یا 
ای تشدید شد. تبعیض شغلی و جنسیتی در  حذف شدند و سرکوب فعاالن تشکل ھای کارگری رسمی و غیررسمی ب شکل بیسابق

بازار  محل ھای کار در اثر بیکاری گستردە و تعلیق حقوق زنان در قانون کار ب تبعیض علی زنان دامن زد، دستمزدشان را تنزل داد، آنھا را از
ھای تحصیلی و  کار راند و برخی را به تن فروشی، اعتیاد و کارتن خوابی سوق داد. عدم افزایش دستمزدھای زیر خط فقر، افزایش ھزین

باندن روند خصوصی سازی بخش آموزش عمالً سبب بازماندن شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان از تحصیل شد. ارای خدمات شتا
ھای درمان ب عھدە خود شما گذاشت شد. از سوی دیگر دست اندازی دولت ب  بھداشتی و درمانی محدودتر و سھم بیشتری از ھزین

ھای سازمان تامین اجتماعی کم اکان ادام یافت و طرح ھائی مانند ادغام صندوق ھای بازنشستگی ک بواسط غارت و حیف و سرمای
 ھایشان توسط مدیران منصوب دولتی دچار ورشکستگی شدەاند، در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت ب جای پرداخت  میل سرمای

شدۀ آن توسط سعید مرتضوی ھا و امثالھم، و فراھم کردن امکان  بدھی ھای کالن خود ب صندوق تأمین اجتماعی و برگرداندن امول غارت
مشارکت و نظارت نمایندگان واقعی کارگران بر صندوق و فعالیت ھای آن، از افزایش مناسب حقوق مستمری بگیران و پرداخت ب موقع آن 

امع ناظر بر حیات و معیشت کارگران، در دستور سر باز زد و طرح افزایش سن بازنشستگی را، برای رفع تنگناھای خود و نه در ترکیبی ج
  کارش قرار داد.

با این وصف ب رغم تشدید سرکوب ھا و فشارھای مختلف، شما کارگران و مزدبگیران تسلیم نشدید، با گسترش اعتراضات و اعتصابات تان، 
 ھای دولت و کارفرمایان برخواستید، این  سیاست ھا را ب چالش کشیدید و توانستید بخشی از ب مقاومت و مقابل با سیاست ھا و برنام

 مطالبات تان را ب دست آورید. مبارزات شما کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر گروە ھای مزدبگیر در سال گذشت رشد قابل توجھی نمود و
راھپیمایی و تجمع وسیع در مخالفت با  محدود ب مطالبات صرفا صنفی نماند. معلمان عالوە بر طرح پیاپی مطالبات صنفی شان، طی چند

 ریزی امور   ھاشان خواھان نقش آفرینی معلمان در ادارە و برنام ھا و قطعنام خصوصی سازی آموزش و پرورش برخاستند و در بیانی
زار کردند، با آموزشی شدند. پرستاران و تشکل ھایشان نیز مانند معلمان افزون بر طرح مطالبات صنفی در تجمعات اعتراضی ک برگ

 ١٠سیاست خصوصی سازی بھداشت و درمان ب مخالفت برخاستند. به یمن حرکات کارگران پلی آکریل اصفھان، معدن بافق و بیش از 
مورد دیگر برای توقف خصوصی سازی، و نیز دەھا اعتصاب و اعتراض با خواست برچیدن شرکت ھای پیمانی، این خواسته ھا جزو مطالبات 

  و مزدبگیران قرار گرفته و گاه به مطالبۀ اصلی تان بدل شده است. شما کارگران
 تر عمل کند،   گسترش کمی و کیفی اعتراضات شما گویای آن است ک طبق کارگر ایران ظرفیت آن را دارد تا اگر سازمانیافت و ھمبست

اش برسد. علت جلوگیری از تشکیل و فعالیت آزادان سندیکاھا و احزاب کارگری و  تعرض ب حقوقش را پس زند و ب مطالبات عادالن
  افزایش فزایندە سرکوب فعالیت ھای سندیکایی توسط حکومت و دولت ریش در این واقعیت دارد.

  کارگران و زحمتکشان!
ان یدی و فکری شما برای حراست از دستاوردھای مبارزاتی تان ک محصول مبارزە پرھزین و فداکاران چندین نسل از کارگران و مزدبگیر

است، و برای بھبود وضعیت معیشتی و اجتماعی تان، نیازمند ھمبستگی عملی بیشتر، سازمانیابی وسیع و تداوم و گسترش مبارزات تان 
ھای اجتماعی مختلف،  داشتن سطح دستمزدھای زیر خط فقر، حذف قوانین حمایتی و بیم   ... ھستید. پایین نگ
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 احزاب و سازمان ھای کارگری و سندیکایی، سازمان ھای مدافع حقوق انسانی و آزادی و عدالت،
، روز جھانی کارگر را ک مظھر ھمبستگی کارگران و زحمتکشان در سراسر عالم است ب شما شادباش می گوییم و برای پی کار اول ماە م

ای علی حقوق اجتماعی، سندیکایی و رفاە و آسایش ھم ما کارگران و فراتر  مشترکمان علی نئولیبرالیسم اقتصادی ک ھجوم ھم جانب
  از آن، اكثریت قریب ب اتفاق مردم جھان را دنبال می کند، آرزوی پیشرفت داریم.

ھا و احزاب کارگری،ما امیدواریم ک پیکارھای وسیعی ک توسط جنبش ھای ترقی خو  سبزھا و سایر جریانات ترقی خواە در   اە، اتحادی
 کشورھای مختلف، از یونان، اسپانیا، آمریکا، فرانس گرفت تا ایران علی این ھجوم ادام و گسترش یابد و ما بتوانیم در پرتو پیکار و

سلطۀ نئولیبرالیسم متوجه مردم و طبیعت شده اند، مھار کنیم  ھمبستگی، تعرض نئولیبرال ھا را متوقف کنیم و مخاطراتی را که به واسطۀ
  و ب ایجاد آرامش و صلح میان ملت ھا یاری رسانیم.

  دوستان و رفقای گرامی!
 کاران حاکم و مستبد از سوی دیگر بر سر تعرض ب حقوق سندیکایی  در کشور ما ایران، پیکار میان کارگران و مزدبگیران از سوئی و محافظ

تماعی ک بیش از س دھ است ادام دارد، در سال گذشت ب رغم تشدید سرکوب احزاب و سازمان ھای سندیکایی، فزونی یافت. و اج
حل و فصل بحران پروندۀ ھسته ای جمھوری اسالمی در سال گذشته ـ بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش زحمتکشان و محرومان 

شده است که اقتصاد بحران زدۀ ایران در راستای بھبود وضع آنان سامان یابد. اما دولت روحانی نیز با جامعه بود ـ موجب این انتظار برحق 
 کار پیشین، سیاست حذف قوانین نیم بند رفاھی موجود را دنبال نمودە و   تداوم مشی نئولیبرالیسم اقتصادی مانند دولت ھای محافظ

ان برداشت و کارگران و مزدبگیران را از ھر نوع حمایت قانونی محروم نمود. ھم زمان با این تقریبا باقی ماندە قوانین رفاھی کار را از می
ای کامال باز گذاشت شدە و ھزاران اتحادی بزرگ و کوچک سندیکایی  داران برای فعالیت اتحادی اقدامات، دست کارفرمایان و سرمای

 سود منافع خودشان اثر می نھند و نمایندگان نیرومندی در نھادھای قانون گذاری و کارفرمایی آزادان فعالت می کنند و بر تدوین قوانین ب
 ھای مستقل و واقعی کارگران می شوند و رھبران و  اجرایی دارند. اما دولت و کل حکومت ھم چنان ب شدت مانع تشکیل و فعالیت اتحادی

النی محکوم می کنند. بطوری ک ھم اکنون تعداد زیادی از فعالین سندیکایی یا فعاالن سندیکایی را از کار اخراج، دستگیر و ب زندان ھای طو
می توان از ابراھیم مددی  در حال محاکم شدن ھستند و یا برایشان در دادگاە ھا پروندە تشکیل شدە و یا در زندان ھستند. به عنوان نمون

دان گذراندە یاد کرد. داود رضوی یکی دیگر از اعضای ھئیت مدیرە سندیکای نایب رییس سندیکای واحد ک قبال نیز بیش از س سال را در زن
سال،  ١سال، رضا شھابی  ٩محکوم شدە، محمود صالحی از رھبران سندیکای نانوایی در شھر سقزب   سال زندان  ٥واحد ب تازگی ب 

 ١سال، نوید کامران  ١سال، بھمن موسوند  ٦ه سال، جعفر عظیم زاد ٦سال، گلرخ ابراھیمی  ١٩سال، آرش صادقی  ٢١علی امیر قلی
 ٦نفر از رھبران کانون صنفی معلمان از آن جمل رھبر این تشکل اسماعیل عبدی، ب  ٤سال. عالوە بر این ھا،  ١سال، عثمان اسماعیلی 

ولی ھر یک صرفا ب دلیل سال زندان و سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بھشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مھدی ُبھل
  سال زندان محکوم شدەاند. ٥فعالیت ھای صنفی ب 

اقتصادی، در نتیج حذف قوانین حمایتی و جلوگیری دولت از تشکیل اتحادی ھای کارگری، سطح دستمزدھا   جدا از عوامل بروز بحران
رانی، قرادادھای کاری دائمی را تبدیل ب قرار دادھای موقت سقوط کردە و کارفرمایان اعم از خصوصی و دولتی با استفادە از این وضعیت بح

نمودە و امنیت شغلی کارگران را سلب، ساعات کار را افزایش و استثمار نیروی کار را تشدید کردەاند. با این وصف، اما شمار اعتراضات 
  حقوق شان دفاع کنند. کارگری ھمچنان روب فزونی است و کارگران سعی می کنند از طریق اعتراض و اعتصاب از

سال گذشت بسیاری از اتحادی ھای بزرگ کارگری در کشورھای مختلف ھموارە از مبارزات کارگران ایران و حقوق شان حمایت  ١٠در طول  
استفادە  و سرکوب حقوق سندیکایی کارگران را محکوم و برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی تالش ھای تحسین بر انگیزی کردەاند. ما با

از روز جھانی کارگر از ھم این حمایت ھای انترناسونالیستی تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم ھمچنان این حمایت ھا و ھمبستگی ھا 
انی شان محفوظ و ادام پیدا کنند تا ب یاری آنھا و مبارزات خود کارگران و مزدبگیران ایران بتوانند سھل تر و زودتر ب حقوق سندیکایی و انس

  دست یابند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  مسئول امور کارگری: صادق کار

 

مایت ھایتان از اول ماە م را شادباش و از ھمبستگی و ح
 حقوق سندیکایی کارگران ایران سپاسگزاریم

 



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٥٦  شماره    

جمھوری اسالمی راه ھای تاثیرگذاری کارگران بر صحنه 
 سیاسی کشور را بسته است

  صادق کار
  یادداشت سیاسی کارآنالین

کارگران در کشور ما علیرغم جايگاه مھمی 
در تولید دارند و پرشمارترين گروه در که 

جامعه به حساب می آيند، بخاطر محروم 
شدن از تشکیل اتحادی و ممنوعیت 
فعالیت احزاب کارگری عمال از مشارکت در 
نھادھای سیاسی مانند مجلس کنار 
گذاشت شدەاند و نمی توانند در مجلس و 
دیگر نھادھای تصمیم گیرندە و تاثیر گذار 

د و از این طرق برای رسیدن شرکت نماین
 ب مطالباتشان تالش نمایند.

نتیجتا نمایندگان واقعی کارگران بخاطر راە  
نیافتن ب مجلس بطور مستقیم تاثیری در 
تدوین و تصویب قوانین ندارند. بھمین جھت 
قوانینی ک در مجلس تصویب می شوند 
عموما علی یا مغایر با حق و حقوق 

ن محدودیت ھا ک کارگران ھستند و ھمی
در اصل محروم کردن و دور نگاە داشتن 
بزرگترین گروە از جمعیت مولد کشور 
ازمشارکت سیاسی است، عمال آنھا را ب 
شھروندان درج دو فاقد حق و حقوق 
تبدیل کردە و زمین تشدید استثمارشان 
توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی را 

د تصریح نمودە. جمھوری اسالمی نیز مانن
رژیم پیشین ھموارە کوشش کردە با 
سرکوب تالشھایی ک توسط پیشروان 
جنبش کارگری برای سازمانیابی کارگران 
صورت می گیرد مانع از قوە ب فعل شدن 
ظرفیت طبق کارگر و تاثیرگذاری آن بر 
شئون مختلف جامع شود. ھر گاە که 
پیشروان کارگران قدم در راه تشکیل 

ذاشتند به غل و سنديکای ھای مستقل گ
زنجیر کشیده شدند. سال ھا است که 
عده ای از فعالین جنبش کارگری ب دلیل 
ھمین تالش ھا در اسارتگاه ھای رژيم به 
سر می برند. در حالی که سرمايه داران و 
غارتگران ثروت کشور از حاشیه امنیتی 
برخوردارند، در ارگان ھای حکومتی النه 

ختلف کرده اند، در سازمان ھای م
متشکلند، در تدوين سیاست ھای کالن 
کشور نقش دارند و قوانین را به زيان 

  کارگران و به سود منافع خود تغییر می دھند.
تاثیر طبقه کارگر در کشورھای سرمايه داری  

برروندھای سیاسی و اجتماعی از کانال 
احزاب چپ، سنديکاھا و اتحاديه ھا، اعتصابات 

ان ھای مردم نھاد و تظاھرات کارگری و سازم
می گذرد. در سال ھای اول انقالب احزاب و 
سازمان ھای چپ برفضای سیاسی کشور 
تاثیر جدی داشتند و مطالبات کارگران از جانب 
آن ھا تبلیغ و ترويج می شد. بھمین جھت 
کارگران در فاصله زمانی اندک قادر شدند که 
در سیاست کشور تاثیر بگذارند. احمد توکلی 

، وزير کا ر وقت که ب پشت گرمی موتلف
بازار، شورای نگھبان و دیگر مرتجعان ذینفوذ 
می خواست قانون کار پیشین را ک بخشی 
از دستآورد مبارزاتی جنبش کارگری است از 
میان برچیند و مناسبات قرون وسطایی را ب 
جای آن بنشاند، بواسط مخالفت و حضور و 

حن عقب فعالیت سازمان یافت کارگران در ص
رانده شد و کارگران در آن مقطع به پیروزی 
بزرگی دست يافتند و حکومت را مجبور ب 

  عقب نشینی نمودند.
ضربات  ٦٠جمھوری اسالمی در دھه  

سنگینی بر احزاب و سازمان ھای سیاسی 
چپ وارد آورد، صدھا تن از رھبران و کادرھای 
آن ھا را به جوخه اعدام سپرد، بخش قابل 

ز آن ھا را وادار به مھاجرت نمود و توجھی ا
امکان فعالیت تشکیالتی در داخل کشور را از 
نیروھای چپ سلب نمود. ضربه به احزاب و 
سازمان ھای سیاسی چپ، ضربه به طبقه 
کارگر ايران بود. آن ھا سرسختانه و پیگیرانه از 
منافع و مطالبات کارگران دفاع می کردند، به 

يابی ياری می رسانند کارگران در امر سازمان 
و به مبارزات کارگران سمت می دادند. با 
ضربه خوردن چپ، کارگران از نیروی پشتیبان 
محروم شدند.وزمین برای از میان برداشتن 
قوانین حمایتی و تشدید استثمار و ب 
حاشی راندن کارگران توسط مرتجعین دوبارە 
از سر گرفت شد و در غیاب سازمان ھای 

  در زیر سای اختناق پیش بردە شد.  کارگری و

نگاه جمھوری اسالمی به تشکل ھای  

صنفی کارگران، امنیتی است و به شدت از 
سازمان يابی طبقه کارگر ايران واھمه دارد. 

بھمین خاطر تشکل ھای واقعی کارگران را که  
در سال ھای اول انقالب ايجاد شده بودند، 

تشکل ھای منحل کرد و يا از محتوی انداخت و 
دولتی را سازمان داد و جايگزين آن ھا کرد. 
سالح کارگران در مقابل سرمايه داران و 
حکومت مستبد، تشکیالت كارآمد است. 
کارگران با تشکیالت و مبارزات پیگیر صنفی و 
سیاسی چنان ک ب تجرب ھم نشان دادە 
شدە می توانند به مطالبات خود دست يابند و 

ست آن ھستند در جامع موقعیتی را ک شای
ب دست بیاورند. ھم از این روی است ک 
حکومت با سرکوب سندیکاھا و احزاب کارگری 
کوشیدە و ھمچنان می کوشد کارگران را خلع 
سالح کند و مانع مشارکت جویی کارگران از 
طریق سندیکاھا و احزاب کارگری در امور 
سیاسی شود و آنھا را از تاثیر نھادن در امور 
جامع ب نفع حق و حقوقشان باز دارد. 
سرکوب تالش ھای کارگران پیشرو در 
سال ھای گذشته برای تشکیل سنديکاھای 
مستقل و افزایش بی سابق آن در سال 

توسط ارگان ھای امنیتی آشکار نشان می ٩٤
دھد ک این سیاست ھمچنان با قوت دنبال 

  می شود.
گیران نیز با این وصف اما امروزە کارگران و مزدب

متقابال نشان دادەاند ک ب رغم تشدید 
سرکوب ھا حاضر ب دست کشیدن از 
مطالباتشان نیستند و ھمچنان مصممان ب 
مبارزاتشان برای افزایش واقعی دستمزد، احیا 
امنیت شغلی، بھرمندی از حقوق مکفی 
دوران بیکاری، رفع موانع تشکیل و فعالیت 

حق  سندیکاھا و تشکل ھای کارگری،
اعتصاب، آزادی کارگران و معلمان زندانی و 
تھاجم نئولیبرالیسم اقتصادی ک می خواھد با 
از میان برداشتن قوانین حمایتی، منجمد کردن 
دستمزدھا، جلوگیری از سازمانیابی کارگران 
داران نگ دارد ادام  آنھا را اسیر دست سرمای

  .می دھند

  
 

 

  تغییر لیست، یا تغییر گرایش ھم؟
 پور فرخ نعمت

آقای کنعانی مقدم آمدە است ک " پیروزی کامل فھرست امید در تھران کار را به جایی  در روزنام وقایع االتفاقی در مطلبی ب قلم  
گرا ابراز تمایل  وگویی اعالم کرد: بسیاری از کاندیداھای اصول رساند که محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور دولت اصالحات، در گفت

 اند که برای دور دوم در فھرست امید جای بگیرند و تقاضاھا ھمچنان رو به افزایش است." کرده

خبر میمونی ست، اما معلوم نیست ک میل برخی از اصولگرایان برای تغییر لیست، تنھا برای ضمانت رفتن ب مجلس می باشد، یا 
را در نظر بگیریم ک چنین نقل مکانی در صورت عدم تغییر در افکار، می  شامل تغییر در فکر و گرایش ھم می شود؟ بویژە اگر این موضوع

  تواند بمنزل تصرف سنگر مقابل بدون خونریزی باشد!

با آمدن روحانی و تسلط گفتمان اعتدال، یک نوع اتحاد نوشت و نانوشت میان اصولگرایان و اصالح طلبان شکل گرفت ک ھدف آن طرد 
ایداری بود، و ظاھرا چنین ب نظر می رسد ک این اتحاد کماکان با ھمین فلسف بر ادام وجود خود علیرغم تغییر تندروھا و بویژە جبھ پ

شرایط پای می فشارد، و ھدف خود را اساسا در ایجاد آنچنان طیف مشترکی از اصالح طلبان و اصولگرایان و استقرار محکمشان در 
  زودیھا از برنام آنان حذف نمی شود. سیستم قدرت متمرکز ساخت است ک ب این

اما چنانک گفت شد یکی از اشکاالت این استراتژی، استحال فلسف وجودی اصالح گرائی در کشور است. سئوال این است آیا با ذوب 
  شدن نصف بدن اصالح طلبی در اصولگرائی، می توان حتی از نفی تندروھا ھم سخن گفت؟

 



  
  

  ٥  صفحه ٥٦ شماره    

 *گفتگو با بھروز خلیق
 امون نامه مھدی کروبی، دوره دوم انتخابات، پروزه وحدت چپ و اول ماه مهپیر

اخیرأ نامه ای از جانب مھدی کروبی 
خطاب به رئیس جمھور منتشر شد. 

 چه ارزيابی از اين نامه داريد؟

ھدی کروبی خطاب به حسن نامه م
روحانی، نامه ای سنجیده، به موقع و يک 
برآمد سیاسی بود. انتشار آن جوی را که 
علی خامنه ای با سخنرانی ھای خود به 
وجود آورده بود به چالش کشید. گرچه 
خطاب نامه حسن روحانی است ولی اصل 
صحبت متوجه علی خامنه است. او بار 

ست گذاشت و د ٨٨ديگر بر انتخابات سال 
نقش خامنه ای و "بخشی از نیروھای 
سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطالعات" 
را در کودتای انتخاباتی و سرکار آوردن 
محمود احمدی نژاد که "فاسدترین دولت 
پس از مشروطیت" بود، يادآور شد. دولتی 

  که کشور را تا آستانه سقوط سوق داد.

مھدی کروبی در نامه اش از حسن  
حانی "طلب رفع حصر" نمی کند بلکه از رو

او می خواھد: "تکلیفی که قانون اساسی 
و مردم بر عھده او" گذاشته اند، عمل کند 

"از حاکمیت مستبد بخواھد تا دادگاه    و
قانون اساسی،  ١۶٨، مطابق اصل  علنی

ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را 
تشکیل دھد". حسن روحانی پیش از 

وعده داده بود که طی  ٩٢سال انتخابات 
یک سال شرایطی را فراھم آورد که "نه 
تنھا افراد در حصر بلکه سایر زندانیان 
سیاسی نیز آزاد شوند". اما رھبران 
جنبش سبز ھم چنان در حصرند و روحانی 
ھم تا کنون از اقدامات خود و موانع موجود 
در اين راه، به مردم گزارش نداده است. 

قانونی روحانی را يادآوری کروبی وظیقه 
  می کند.

نکته مھمی که در رابطه با نامه مطرح  
است، صدای برخاسته از جنبش سبز 
است. جنبشی که می تواند روزی برآمد 
کند و صحنه سیاسی کشور را متاثر 
سازد. نامه کروبی نشان داد که علیرغم 
تغییراتی که در صحنه سیاسی کشور در 

آمده، جنبش پنج سال گذشته به وجود 
سبز به تاريخ نپیوسته و يک نیروی بالقوه 

   در عرصه سیاسی است. 

در انتخابات مجلس شورای اسالمی،  
اصالح طلبان به خواست بلوک قدرت که 
فعالیت در زير خط قرمزھای حکومت بود، 
تن دادند، برنامه اصالح طلبی را کنار 
گذاشتند، به شعارھای کلی و بی خاصیت 

و يا شعار دولت روحانی را بسنده کردند 
برگزيدند. در اين انتخابات جای جنبش 

خالی بود. اصالح طلبان در انتخابات    سبز
نه از جنبش سبز سخنی به میان آوردند و 
نه از اصالحات. گوئی که جامعه ما نه 
جنبش اصالح طلبی را پشت سرگذاشته و 

  نه جنبش سبر را.

در برای ما به عنوان نیروھای تحول طلب  
چنین شرايطی برآمدن صدائی از رھبران 

خامنه ای و   جنبش سبز و عقب نشاندن 
حکومت استبدادی، حائز اھمیت است. اما 
اين انتظار وجود دارد که کروبی بر فجايع 
حکومت قبل از جنبش سبز چشم نبندد و 

به  ٨٨تاريخ حکومت مستبد را از سال 
  حساب نیآورد.

برای راه يابی  اصالح طلبان و اعتدال گرايان 
به ارگان ھای حکومتی سیاست سکوت و 
مصلحت را برگزيده اند. آن ھا زير 
خط قرمزھای ارگان ھای امنیتی حرکت 
می کنند و سیاست تعامل با خامنه ای را 
پیش می برند. در مورد نامه کروبی ھم، 
سکوت کردند. تنھا محمدرضا خاتمی در 
مورد نامه صحبت کرد. مھدی کروبی در 

ابل سیاست سکوت و مصلحت، مق
برمقاومت و ايستادگی پای می فشارد و 

کس نباید به بھانه مصلحت  می گويد: "ھیچ
با ظلم ھمراه شود و یا در مقابل آن سکوت 
کند. مصلحت خود را مصلحت کشور تعبیر و 

ای که با  تفسیر نکنیم. باید در مقابل اندیشه
دنبال حاکمیت  گو به انحصار قدرت غیر پاسخ

صدایی است ایستاد. تردید نکنیم که  تک
تعلل و کوتاھی امروز نخبگان، رقم زننده 

ھای سنگین کشور و مردم در آینده  ھزینه
  خواھد بود."

در آستانه برگزاری دوره دوم انتخابات  
قرار داريم. موضع سازمان نسبت به 

   دوره دوم انتخابات چیست؟ 

سیاست ما در دوره دوم انتخابات، ھمان 
استی است که در بیانیه شورای مرکزی سی

سازمان آمده است. داليلی که موجب شد 
ما از ھیچ لیست انتخاباتی دفاع نکنیم، 
ھم چنان پابرجا است. نوک حمله ما در طی 
سال ھای گذشته متوجه بلوک قدرت بود. 
بلوکی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد و 
مانع ھرگونه تغییر در ساختارھای سیاسی 
و سیاست ھای کالن حکومت است و 
سرسختانه از استبداد مذھبی و واليت 

 ٧مطلقه فقیه دفاع می کند. انتخابات 
ھای  اسفند "نه" به بلوک قدرت و سیاست

از اين جھت ما با شرکت کنندگان در  آن بود.
انتخابات که به جريان حاکم "نه" گفتند، 
ھمسو ھستیم. ولی چنانچه در گفتگوی 

ا به عنوان جريان اپوزيسیون، قبلی آمد م
چپ دمکرات و تحول طلب نمی خواھیم به 
زير خط قرمزھای ارگان ھای اطالعاتی ـ 
امنیتی و "حداقل" ھای مشخص شده 

 توسط بلوک قدرت تن بدھیم.

نیروی وسیعی ھم در جامعه وجود دارد که  
حاضر نشد در زير خط قرمزھای ولی فقیه 

قل ھای حرکت کند. اصالح طلبان به حدا
حکومت تن دادند. آن ھا براين تصور بودند که 
با تعامل با ولی فقیه، کانديدا نکردن 
چھره ھای شاخص اصالح طلبان و کانديدا 
کردن کادرھای درجه دوم و سوم، از زير تیغ 
شورای نگھبان خواھند گذشت و جريان 
حاکم راه را برای آن ھا باز خواھد کرد. اما در 

ن سیاست کارا عمل مشخص شد که اي
نبود. اصالح طلبان حتی از ارائه برنامه در 

  انتخابات خودداری کردند.

اما بخشی از نیروھای دمکرات و 
سکوالر در انتخابات شرکت کردند. آيا 
اين امر به منزله شکل گیری شکاف در 

  بین آن ھا نیست؟
درست است بخشی از نیروھای دمکرات و 

ند، در سکوالر که مخالف واليت فقیه ھست
انتخابات شرکت کردند و نارضايتی خود را 
نشان دادند. اما بخش ديگر با عدم شرکت 
در انتخابات، ھمین کار انجام دادند. شرکت و 
عدم شرکت در انتخابات نبايد شکاف در 
درون اين نیرو را شکل دھد و بین آن ھا 
فاصله بیافتد. شرکت و عدم شرکت در 

در حالی که انتخابات، امر تاکتیکی است. 
نیروھای دمکرات و سکوالر بر نفی حکومت 
فقاھتی و بر جدائی دين از دولت و استقرار 

  دمکراسی باور دارند.

چندين ماه است که در مورد پروژه  
وحدت چپ اطالع رسانی صورت 
نمی گیرد. داليل آن چیست؟ نظر 
  سازمان نسبت به تداوم پروژه چیست؟

ر روند درست است. وقفه نسبتأ طوالنی د
پروژه وحدت چپ پیش آمده است. اين وقفه 
ناشی از مسائلی بود که پروژه با آن روبرو 
گرديد. پروژه وحدت چپ بعد از اجراء نقشه 
راه طی دو سال، با امتناع بخشی از 
شرکت کنندگان در پروژه مواجه شد. شورای 
موقت سوسیالیست ھای جپ ایران در تاریخ 

ژه وحدت چپ ، از پرو ٢٠١٥ھفتم نوامبر 
کناره گرفت. سازمان اتحاد فدائیان خلق 
ایران نیز در کنگره فوق العاده خود که در 
ھمین رابطه برگزار کرده بود، نتوانست در 
مورد تداوم و یا کناره گیری از این پروژه، 
تصمیم  بگیرد. گزارش منتشره از کنگره 
فوق العاده نشان می داد که بخشی از 

عتقدند که پروزه وحدت اعضاء اين سازمان م
چپ شکست خورده و بخش ديگر بر تداوم 
پروژه تاکید دارد. کنشگران چپ در کنفرانس 
دو روزه  خود بر تداوم پروژه وحدت چپ پای 

    فشردند.
با اين امتناع ھا، پروژه وحدت چپ در  

وضعیت جديدی قرار گرفت. وضعیت جديد در 
سازمان ما بحث ھائی را برانگیخت. شورای 

رکزی سازمان در جلسه حضوری خود م
وضعیت جديد پروژه وحدت چپ را مورد بحث 
و بررسی قرار داد و قراری را به تصويب 
رساند. برپايه مصوبه شورای مرکزی نامه ای 
خطاب به گروه تدارک و سازماندھی تھیه 
شد و در اختیار گروه قرار گرفت. در نامه 

  آمده بود:
زی اعالم "براساس قرار مصوب شورای مرک

می کنیم که سازمان بر ادامه تالش برای 
وحدت نیروھای چپ تاکید دارد و براين نظر 
است که با توجه به تغییرات در ترکیب 
نیروھایی که آماده مشارکت در پروژه وحدت 
ھستند، شرایط جدیدی بوجود آمده که 
نیازمند تدوین نقشه راھی منطبق بر این 

  شرایط است.
...  

  ١٢ه ادامه در صفخ

 بر واليت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 



 
 

 

                                                                

  

 

 

  ٦صفحه   ٥٦ شماره     

ریاست    جمھوری اسالمی پس از دو دوره نشستن بر کرسی  نشان روشنی از ناتوانی و بی درایتی است که علی خامنه ای، ولی فقیه
 ١٠جھت گیری اقتصادی نامشخصی را در  ، با اعالم شعار "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" رئوس” جمھوری و بیش از یک ربع قرن "رھبری

به اقتصاد روزمره و واقعی کشور و  ارائه می دھد که از ھیچ پشتوانه عملی و اجرائی برخوردار نیست و تنھا جمالتی پوچ و بی ربط   ماده
  دام و عمل" کیست؟ واین "اق   به آن مبتال می باشد. مھمتر از ھمه او مشخص نمی کند که مجری   بیماری ھای است که این اقتصاد

آیا می خواھند باز "قرارگاھی"   راستاھای مورد نظر وی توسط کدام ارگان و یا دستگاه تصمیم گیری و اجرائی باید پیگیری و عملی شود؟
د تا پا در باالی سرمجلس و دولت و مجمع تشخیص و... درست کنند و قوزی بر قوزھا بیافزایند؟ و یا مجلس باید قوانین تازه ای تصویب کن

ھوا بماند و یا می خواھند تمام امور را به "بخش خصوصی" بسپارند و دل به " فاینانس" یا ھمان سرمایه گذاری خارجی بسپارند تا این دو 
 اقتصاد کشور را "نجات" دھند!! و جیب ھای گشاد و بی انتھای خود را پر کنند؟  با ھم

نکات مختلفی اشاره شده است که  به اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور" ١٠ " درتارنمای رسمی آقای خامنه ای، زیر عنوان
سال حاکمیت انحصاری، اقتصادی ھست  ٣٧نتیجه   و بر وی آشکار شده است که  گویی وی بعد از چرتی ده ھا ساله یکباره از جا پریده

ود نخست به آنچه علی خامنه ای از گفتنش سرباز زده است، که رو به ویرانی و نابودی است و باید "نجاتش" داد. در اینجا تالش می ش
  اقدام پیشنھادی وی با واقعیت ھای اقتصادی موجود ایران پرداخته شود. ١٠اشاره شده، سپس به اختصار به رابطه این 

ر بیابانی را به سبزه زار، مھمترین عامل تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی در ھر جامعه ای، نیروی کار است. این نیروی کار است که ھ
ھر خرابه ای را به عمارتی با شکوه و ھر اقتصاد ورشکسته و رو به موتی را به رونق و پویایی و رشد می رساند. باال بودن سطح کیفی و 

ست. چرا علمی و بھره وری نیروی کار و سازماندھی و مدیریت درست نیروی کار، فاکتور اصلی و اساسی برای "نجات اقتصاد کشور ا
خامنه ای در برشمردن "اقدامات" پیشنھادی خود ھیچ اشاره ای به این مھمترین عامل و اصلی ترین نیروی سازنده نمی کند؟ مگر نه اینکه 

  " اقدام و عمل " را باید کسی انجام دھد که کار مولد می کند؟

یران در بدترین وضعیت از بعد از انقالب قرار دارد. آن کسانی که واقعیت این است که بزرگترین نیروی تغییر و کارساز یعنی نیروی کار در ا
  کارگران را در بدترین شرایط زندگی و کار قرار داده اند.  مزورانه تبلیغ می کردند، "پیغمبر بر دستان کارگر بوسه زد"،

نسبی برای کارگران نیست، تعویق ھای  ساعت کار، که بھیچ وجه تامین کننده یک زندگی انسانی و با رفاه ٨دستمزدھای ناچیز برای  
دوره ای و طوالنی مدت در پرداخت حقوق و مزد کارگران و کارکنان و موسسات تولیدی، عدم اجرای قوانین کار و نبود امنیت شغلی، 

ی میلیاردھا ساعت سرکوب و به بندگی کشیدن کارگران و زحمتکشان و بلند کردن چماق اخراج و محرومیت و زندان به روی کارگران، نابود
و ده ھا کار کارگران بر اثر بیکاری میلیون ھا تن در کشور، بر کنار کردن میلیون ھا تن از زنان کارگر و آموزش دیده از محیط ھای کار و تولید 

شور است. با موارد دیگر که ھمگی در راستای ناچیز شمردن، تحقیر کردن، معطل کردن و به ھرز دادن مھمترین عامل توسعه اقتصادی ک
  این ولخرجی مگرمی توان به قافله کشورھای صنعتی پیشرفته رسید؟

میلیون نفر خواھد رسید. رقم واقعی دو تا سه برابر است. مشاغل کاذب و  ١٠به  ٦بنا به پیش بینی ھای رسمی دولتی، لشگر بیکاران از 
ی و واسطه گری، تقلب و کالھبرداری بیشتر و بیشتر خواھد باز ھم بیشتر رشد خواھند کرد. دستفروشی و کاسبی و دالل  غیر دولتی

  شد. فقر و فالکت گسترده میلیون ھا تن دیگر را در کام بدبختی و سقوط فروخواھد کشید.

رھنمود ھای"رھبر" جمھوری اسالمی که قاعدتا باید بخاطر قدرتی که در این سه دھه داشته است، بیشترین مسئولیت ھا   در این شرایط
  م بر دوش کشد ، برای خروج از گردآب اقتصادی چیست؟را ھ

  مرور کوتاھی کنیم بر "ده اقدام اساسی" علی خامنه ای :

  ـ "تمرکز بر فعالیت ھاو زنجیرھای اقتصادی مزیت دار کشور"!

د معدنی و خام تا تولید کاالیی که ایجاد صنایعی که در ارتباط با یکدیگر (افقی و عمودی) تمام روند تولید از تھیه موا  زنجیره اقتصادی، یعنی
بدست مصرف کننده می رسد را در بر گیرند. ایجاد این زنجیره ھای اقتصادی ھم به سرمایه گذاری ھای ھنگفت و بلند مدت نیازمند است 

آیا در ایران چنین  و ھم به برنامه ریزی ھای دقیق وھمآھنگ و ھم به استانداردھای مشخص که تضمین کننده پایداری و تداوم کار باشد.
  شرایطی وجود دارد؟ نه !

بخش خصوصی با فلسفه " بزن و در رو" تنھا بفکر سود باال در کوتاه مدت است. اصوال با توجه به تورم و سود بانکی باال و بی صرفه بودن 
ا کنون انجام شده ، سرمایه گذاری تولید و عمران، بخش خصوصی انگیزه ای ندارد که در یک زنجیره اقتصادی سرمایه گذاری کند. آنچه ت

ھای پراکنده برای بھره بردن از مزایای دولتی است. تازه در ھمین حد نیز بخش خصوصی تولیدی بشدت ناراضی است چرا که بدھی دولت 
 ٢٧ھا پرداخته شود از  ھزار میلیارد تومان می زند و بھره بانکی که باید برای دریافت نقدیندگی از بانک ١٨٠به پیمانکاران سر به بیش از 

  درصد شروع می گردد. با این بھره بانکی کدام صنعتی می تواند سرپا بماند؟
سرمایه گذاری بخش دولتی برای ایجاد زنجیره ھای اقتصادی ناممکن است. دولت حتی در بخش صنایع نفت و پتروشیمی احتیاج مبرم به 

ش نفت را درسطح کنونی نگه دارد. در صنایع پتروشیمی در حد تولید پولیمرھا پیشرفت سرمایه گذاری عظیم دارد که بتواند استخراج و پاالی
ھایی حاصل شده است آن ھم برای صادرات ھمین مواد نیمه خام، ولی در ساخت صنایع پتروشیمی و ماشین آالت این صنایع برای 

  تشکیل یک زنجیره اقتصادی، کامال ناتوان است.
  و تحقق یافتٍه ناچیز دولت در بخش عمرانی را نشان می دھد: جدول زیر میزان بودجه اسمی

  
  
  
  

  

  

...  

  ٧صفحه  ادامه در

 "اقتصاد مقاومتی" یا بی برنامگی اقتصادیبرنامه 
 محسن مقصودی
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  ٧صفحه   ٥٦شماره     

  ... "ومتیاقتصاد مقابرنامه "
  ٦ادامه از صفحه 

آیا علی خامنه ای، " رھبر اقتصاد مقاومتی" از این ارقام ساده، سر در می آورد؟ آقای "رھبر"! پولی برای ساختن زنجیره ھای اقتصادی، 
 وجود ندارد. شما تنھا زنجیرھای بندگی کارگران و زحمتکشان را "تولید" می کنید!

ز از واردات تضعیف کننده ی تولید داخلی، احیای بخش ھای اقتصادی که قبال در آن ھا ـ "زنده کردن تولید داخلی ، پرھی
  سرمایه گذاری شده"!

ھزار میلیارد تومان  ٢٠٠پروژه نیمه تمام متوقف است، چرا که برای اتمام آن ھا، ھمین امروز نیاز به  ٢٩٠٦بنا به گفته مسئوالن دولتی، 
ھزار میلیارد تومان افزایش می یابد. دولت از تامین این سرمایه عاجز  ٤٠٠، سرمایه مورد نیاز به است و اگر تامین این مبلغ طول بکشد

  است و تنھا امیدش به سرمایه گذاری خارجی و یا "فاینانس" یعنی باز گذاردن دسٍت سرمایه ھای بین المللی در ھمه عرصه ھا است.

  چرخه تولید داخلی براه بیافتد؟ سوال اینجاست که با کدام سرمایه گذاری قرار است که

ار در سفرھای آقای روحانی به خارج از جمله ایتالیا و فرانسه، بنا به گفته او تمام امور به اقتصاد به ھیئت ھای اتاق ھای بازرگانی واگذ
ور را در بست در اختیار گرفته شد. معاون وی رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده است. بدین ترتیب در زمانی که بازرگانان و تجار اقتصاد کش

  اند، چه جائی برای تولید داخلی می ماند؟

در تمام کشورھای صنعتی با باال بردن سطح رفاه و آموزش کارگران و بکارگیری وسایل و تجھیزات تولید پیشرفته به کیفیت کاالھا می 
رای صادرات می کنند. این موضوع در ایران کامال وارونه است، از افزایند و از قیمت تمام شده آنھا می کاھند و بازار داخلی را سکوی پرش ب

ال یک سو از دستمزد کارگران و توانائی و بازده تولید آنھا می کاھند و ماشین آالت فرسوده را بکار می گیرند و قیمت تمام شده کاال را با
ی وارداتی شود! نتیجه این می شود که توده مردم نه پولی برای می برند و از سوی دیگر بازار داخلی را رھا کرده اند تا مملو از کاال ھا

خرید کاالی گران دارند و نه رضایتی از مصرف کاالھای تولید داخلی. وقتی این وضعیت ھمراه می شود با سود ھای سرسام آور بانکی و 
 ٦٠فاظتی و حراستی و ... ، به اعتراف "رھبر"،"به چھار میخ کشیدن تولید کننده و فشار مضاعف دستگاه ھای فاسد اداری و انتظامی و ح

  درصد باقی مانده ھم با ظرفیت پائین و نارضایتی مواجھه ھستند". ٤٠درصد از امکانات تولیدی تعطیل و آن 

در زندان و دلسوزان تولید یا   علی خامنه ای می گوید" مکرر گفته ام حرف ھای منتقدینی که ھستند را بشنوید"! آقاجان! کارگران منتقد
چاپلوسی و مداحی تجار و دالالن و ھمدستان دزد   ھستند و یا در زیر ساطور دستگاه ھای امنیتی و قضائی شما! گوش شما فقط صدای

  و فریبکار آنھا را می شنود! حتی نمایندگان مجلس خودتان ھم باید خفقان بگیرند تا با "رد صالحیت" شورای نگھبان ارتجاع روبرو نشوند!

  رھیز از ھدر دادن منابع مالی ای که پس از برجام باید وارد کشور شود"، "شرط انتقال فنآوری در معامالت خارجی"!ـ " پ

تا  ٣٠و آمریکائی به کشور وارد شوند از   منابع مالی که قرار است از بند تحریم و انسداد بیرون بیایند و در صورت توافق بانک ھای خارجی
میلیارد دالر به  ٣میلیارد دالر را ذکر کرد که تا کنون تنھا  ٥٥زده می شوند! جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، رقم میلیارد دالر تخمین  ١٢٠

 ١٠ایران پرداخت شده است. دولت آمریکا ھمچنان برادامه تحریم ھای مالی و بانکی به دالیل گوناگون تاکید دارد. این در حالی است که در 
میلیارد دالر درآمد نفتی ، ھنوز اقتصاد  ١٠٠٠میلیارد دالر بوده است. درجائی که با ھزینه  ١٠٠٠ی ایران حدود سال گذشته، درآمد نفت

  میلیارد دالر چگونه شفا می یابد؟ ١٠٠کشور رو به موت است وبه شربت نجات بخش " اقتصاد مقاومتی" محتاج ، با حداکثر 

میلیارد دالری با ایتالیا ، فرانسه و آلمان و ترکیه دیگر  ٢٠رد نشده، خرج شده اند. قراردادھای غیر از این ھنوز این منابع مالی به کشور واه ب
  پیش خور شده، ھدر رفته اند.   پول زیادی باقی نگذاشته است و اگر منابع مالی در دسترس قرار بگیرند، در واقع

وری ھای ساخت ماشین ھا در اختیار خریدار قرار بگیرد، یا نا آگاھی انتظار اینکه با خرید چند دستگاه ماشین صنعتی، کل تکنولوژی و فن آ
از روابط تجاری آن ھم در دنیای سرمایه داری است و یا خیال بافی فریبکارانه. چطور می توان انتظار داشت که کشوری که میلیاردھا دالر 

فروش محصول، فن آوری ساخت را ھم منتقل کند؟! در خرج تحقیق و کسب فن آوری ھای نوین کرده است در شرایط حاکمیت بازار، با 
دنیای تجارت نسخه تھیه یک پیتزای پر مشتری را ھم بسادگی نمی توان بدست آورد چه رسد به پیچیده ترین محصوالت صنعتی! از آن 

است که در شرایط کنونی  گذشته برای انتقال فن آوری به زیر ساخت ھای علمی و فنی و نیروی کار آموزش دیده و سرمایه زیاد نیاز
  کشور، وجود ندارند.

  ـ "دانش بنیان شدن بخش ھای مھم و حساس اقتصادی"!

صحبت از" دانش بنیان" کردن بخش ھای اقتصادی ساده است ولی قدمی در این راه برداشتن بسیار سخت است. نظری به اعتبارھای 
  پشتیبانی دولت از پژوھش ھای صنعتی بسیار ضعیف است. نشان می دھد که ١٣٩٤تحقیقاتی در بودجه عمومی کشور در سال 

  میلیارد تومان  ١٨٣٫٦٤٠        در بخش صنعتی پژوھش ھای کاربردی

  میلیارد تومان  ٧٤٢٫٨٠٣     در بخش ھسته ای پژوھش ھای کاربردی

  میلیارد تومان  ٥٣٤٫٠٠٠        بخش فضای پژوھش ھای کاربردی در

  میلیارد تومان  ٦٩٤٫٠٠٠   کشاورزیبخش  پژوھش ھای کاربردی در

این آمار نشان می دھند که مجلس و دولت زیرسایه "رھبری" بیش از صنعت ، مایلند دانش موشکی و ھسته ای که به توسعه صنعتی 
 کشور کمک چندانی نمی کنند، کسب کنند. نیم نگاھی به بخش کشاورزی ھست که نتایج مثبتی داشته است. کل اعتبار پژوھشی در

درصد است که در مقابل اعتبارات پژوھشی غرب قطره ای نسبت به دریا است. با این اعتبار ناچیز  ٠٫٦٩تنھا معادل  ١٣٩٤بودجه سال 
    حتی نمی توان تکان کوچکی به بخش صنعتی اقتصاد داد.

  ـ "مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور"!

قضائی در سال تشکیل می شود؛ میلیون ھا معتاد دارد؛ بیش از یک میلیون قاچاقچی مواد مخدر درکشوری که بیش از ده میلیون پرونده 
  فعال ھستند؛ ھیچ کار قانونی در ادارات بدون پرداخت رشوه انجام نمی شود و با رشوه ھر کار غیر قانونی انجام پذیر است؛ اختالس ھای 

...  

  ٨ادامه در صفحه 

قدرتمند   کشورھاى  طلبى هو مخالف سلط  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 جھانی ھستیم
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   ٨صفحه    ٥٦ شماره     

  ... "اقتصادمقاومتیبرنامه"
  ٧ادامه از صفحه 

میلیاردی تومانی، عادی شده  ٣٠٠٠
است؛ دزدی از جیب زحمتکشان و 
نپرداختن دست رنج کارگران، وجدان ھیچ 
یک از مسئوالن دولتی را نمی آزارد؛ 
رانت خواری شیوه عادی کسب ثروت 

کشور چه کسی قرار شده است؛ در این 
است که با فساد و قاچاق و ویژه خواری 

  مبارزه کند؟
میزان قاچاق کاال به داخل کشور در سال 

میلیارد دالر تخمین زده می  ٢٥حدود 
شود. چطور نمی توان جلوی ورود این 
مقدار عظیم کاال را به کشور گرفت؟ چون 
سیاست ھای مبارزه با قاچاق و اختالس 

عمومی، تنھا مبتنی بر  و تصرف در اموال
زور جریمه و زندان و اعدام تنظیم می 

  شوند و غلط ھستند.
قاچاق کاال به کشور موجب تعطیلی 
بسیاری از واحد ھای صنعتی و تولیدی 
کوچک که توان رقابت با کاالھای ارزان 
قیمت قاچاقی را ندارند، شده است. 
یکی از علت ھای مھم سودآور بودن 

اال به ایران، پائین بودن ورود غیر قانونی ک
سوبسیدی است که   مصنوعی نرخ ارز و

دولت از طریق پائین نگھداشتن نرخ ارز به 
بازرگانان و تجارت کنندگان می پردازد تا 
آنھا بتوانند کاالھای خارجی را در ایران 
بفروش برسانند. نرخ ارز نه با فلسفه 
تقویت صنایع داخلی، بلکه با دیدی 

ن می گردد.دولت در حرف سوداگرانه تعیی
دم از حمایت از صنایع می زند و در عمل 
به واردکنندگان کاال یارانه پرداخت می 
کند، این نگاه با حمایت از داد و ستد 
کاال، به قاچاق کاالھای مصرفی دامن 
می زند و نیروی کار و تولید میلیون ھا 
انسان را نابود و آنھا را به دست فروشان 

مبدل می سازد. تو جنس ھای خارجی 
یارانه پرداخت   گوئی دولت به قاچاقچیان،

  می کند!

  ـ "ارتقای بھره وری انرژی"!
اتالف انرژی بیماری مزمن اقتصاد کشور 

برابرسرانه مصرف در  ٣است. در ایران، 
 ٥جھان برق و گاز مصرف می شود و 

برابر سرانه مصرف در جھان، بنزین 
برق  درصد از ١٨تا  ١٥مصرف می گردد. 

تولید شده در نیروگاه ھا تلف می گردد 
برابر تولید برق توسط  ٢٠که معادل 

نیروگاه ھسته ای بوشھر است. 
درصد از مخازن نفتی با  ٣٠ھمچنین تنھا 

شدت کنونی استخراج نفت و امکانات 
فنی موجود قابل استحصال است. یعنی 
دوبرابر درآمدی که از استخراج نفت 

ی رود! ده کسب می شود، از دست م
ھا میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم است 
تا بتوان به سطح معقولی از بازده 

  استخراج نفت رسید.

آنچه "رھبر" فراموش کرد ذکر کند، اتالف 
آب در بخش کشاورزی آن ھم در این 
سال ھای خشکسالی است که اقتصاد 
کشاورزی ایران را با چالش بزرگ بی آبی 

 ٩٠ی که بیش از روبرو کرده است. در حال
درصد منابع آب شیرین کشور در بخش 

درصد  ٦٧کشاورزی مصرف می گردد که 
آن از بین می رود. به این ترتیب درحالی 

که تشنگی مزارع ایران را می سوزاند، 
بیش از نیمی از منابع آبی به ھدر می رود. 
دھه ھا است که دولت ھا به این دشواری 

رند اما عظیم در بخش کشاورزی آگاھی دا
ھنوز ھیچ دولت لیبرال و سرمایه داری، 
ھمت و اراده برای "اقدام و عمل" بخرج 
نداده است و اعتبارات عمرانی الزم را برای 
تامین فن آوری ھای الزم، نگھداری و 
مصرف بھینه و علمی آب اختصاص نداده 
است. اسراف ذاتی سرمایه داری است. 
 در کشور آلمان که به صرفه جوئی شھرت

میلیون تن مواد غذائی با  ١١دارد ھر سال 
کیفیت باال به سطل ھای آشغال ریخته 

کشاورزان   می شوند. تا وقتی که درایران،
زحمت کش خود در اتحاد با کارگران دولت 

مشکل آب راه حل پیدا   تشکیل ندھند،
  نخواھد کرد.

ـ " نگاه ویژه به صنایع متوسط و 
  کوچک"!

اه ھای زودبازده" چندین سال قبل "طرح بنگ
با سرو صدای زیادی مطرح شد و به رغم 
مخالفت بسیاری از اقتصاددان ھا، اجرائی 
گردید. در مورد این طرح وزارت کار در دولت 

ھزار میلیارد  ١٤٣قبل اعالم کرد: "تا کنون 
ریال به این موسسه ھا که در نھایت تولید 
و اشتغال پایداری به دنبال دارند، پرداخت 

ست." و " اصرار بر ناکارآمدی طرح شده ا
بنگاه ھای زود بازده از سوی برخی اقتصاد 
دانان در حالی ادامه دارد که آمارھا از 
درخشش بی مانند بزرگترین طرح اشتغال 
زا و کارآفرین تاریخ کشور سخن می 
گویند"! در عین حال دولت با تکیه بر درآمد 

دالری، واردات کاالھای  ١٠٠نفت گران 
 ٢٠خارج را سه برابر کرد و از  ساخت

  میلیارد دالر رساند! ٦٠میلیارد دالر به 

پس ازچند سال "درخشش"، طرح به  امروز
خاموشی گراییده، حسینی صدر نماینده 

ھزار واحد صنعتی  ٧٠مجلس، از تعطیلی 
خبر می دھد و اضافه می کند که مابقی 

درصد ظرفیت به  ٤٠واحد ھا ھم با 
می دھند. در عین حال دشواری ادامه کار 

آرمان خالقی از خانه صنایع ایران از مالیات 
ھای سنگین بر صنایع کوچک گله می کند! 

وزیر صنعت و معدن، صحبت از  نعمت زاده 
چانه زنی با بانک ھا می کند تا بتواند 

 ٧٠٠٠بخاطر اجرای "منویات رھبری"، برای 
واحد صنعتی ورشکسته که اقساط وام 

ده اند، دوباره وام جدید با ھای خود را ندا
بگیرد! یعنی    درصدی ٣٠ـ  ٢٧بھره ھای 

دوباره اعتبارات بانکی را دور بریزد و 
بدھکاران را در بدھی بیشتر غرق کند! و 
این "تدابیر" ھمه در شرایطی است که 
بودجه عمرانی در پائین ترین سطح خود 
قرار دارد و پروژه ھای مھم نیمه تمام مانده 

  اند!
شاری علی خامنه ای بر "اجرا و عمل" پاف

به نسخه ھای "نجات" بخش اقتصاد ایران، 
نسخه ھایی که ورشکستگی آنھا در عمل 
ثابت شده اند، نشان بارزی بر دست خالی 
و سرگردانی رھبری و دولت جمھوری 
اسالمی برای رسیدن به توسعه و رشد 
معقول اقتصادی کشور دارد. پیآمدھای این 

امه رکود اقتصادی، بیکاری ورشکستگی، اد
روزافزون نیروھای جوان کار، گسترش فقرو 
فساد و اختالف طبقاتی، ھدر رفتن باز ھم 

بیشتر منابع طبیعی و رشد مشاغل کاذب و 
غیر تولیدی و خروج سرمایه و نیروی کار از 

  ایران خواھد بود.

راه نجات واقعی اقتصاد ایران، تولید است و 
ر نیروی کار کارگران و تولید تنھا با تکیه ب

  کشاورزان و زحمتکشان ممکن است.

تدوین و اجرای بی استثنای قانون کار  
دمکراتیک عاری ازتبعیض، تضمین کننده 
حقوق کارگران و حمایت کننده از نیروی کار، 
محصورکردن بخش خصوصی غیر مولد، رھا 
ساختن اقتصاد کشور از چنگال بانک ھا، 

داری و فعالیت ھای بھره ھای بانکی، بنگاه 
کاذب سوداگری، درک صحیح و مردمی از بند 

قانون اساسی، با صرفه کردن  ٤٤و  ٤٣ھای 
کار و تولید، محدودکردن شدید واردات به 
روش ھای مختلف مالی و گمرکی، توسعه 
تعاونی ھای تولید و مصرف، مبارزه موثر با 
بیکاری ، تدوین برنامه ھای اقتصادی کوتاه و 

با شرکت موثر نمایندگان کارگران و  بلند مدت
زحمتکشان، افزایش مالیات بر ثروت و چندین 
برابرکردن بودجه عمرانی، ایجاد توازن مابین 
مصرف و تولید داخلی، تمرکز بر بازارداخلی، 
اختصاص درآمد نفت به زیر ساخت ھای 

دی، توسعه صنایع کاربر بجای صنایع اقتصا
سرمایه بر، توشعه صنایع ماشین سازی ، 
متناسب کردن مزد با ھزینه ھای زندگی، 
شفافیت اقتصادی و نظارت مردمی بر 
تصمیمات، اولویت دادن به کار و تولید بجای 
سود و سوداگری، ایجاد توازن صحیح و 
  معنی دار و با ثبات میان بخش ھا و مناطق

درھمکاری بین المللی با   ف اقتصادی ومختل
کشورھای ھمسایه و اروآسیا وبریکس و 
تعیین جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و 
جھان، این ھا ھستند رئوس برنامه ای که 
تنھا با رھبری و مدیریت و کنترل کارگران و 
زحمتکشان می تواند مسیر درستی را برای 

  .کنداقتصاد کشور، ترسیم   نجات و توسعه

  ١٣١بولتن کارگری شماره 

  :حلیل ھفتهت
 ،حقوق بشر برای ھم

 ن برای گروە ھایی خاص

  از تجرب دیگران

تعاریف، تئوری ھا  :اقتصاد غیررسمی -
 )بخش سوم( و سیاست ھا

 اخبار خارجی

پستچی ھای دوچرخه سوار  :بریتانیا
  برای 

 !حقوق کار به مبارزه برخاسته اند

  :کار سازمان بین المللی

لزوم اقدامات پیشگیرانه برای تأمین  -
 ایمنی و سالمت شغلی

گزارش تصویری از مراسم روز کارگر  -
 در کشور ھای مختلف
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  ٩  صفحه   ٥٦ شماره     

 در مسیر اتحاد و ھبستگی
 گروه شھید ھمایون کتیرایی -  ایرانز اعضا و ھواداران سازمان فداییان خلق جمعی ا

در مسیر اتحاد و ھمستگی ھمواره موانع و مشکالت گوناگون خودنمایی می کنند که این موانع و مشکالت ھم درونی است و ھم 
سویه و تنگ  بیرونی . به جرات می توان گفت موانع درونی را خود افراد و اعضای یک جریان و مجموعه پدید می آورند و مولود تفکرات یک

نظری ھا و نگرش ھای سطحی و عملکرد غلط ناشی از آن است و موانع بیرونی زاییدۀ جریاناتی است که اتحاد و ھمستگی در جنبش 
  چپ مترقی را برای خود دردناک و تحمل ناپذیر می دانند و با ایجاد تفرقه و اختالف در میان جنبش در صدد اجرای مقاصد خود ھستند.

ی اتحاد جنبش چپ ھر چند خطرآفرین است اما با برنامه ریزی درست می توان آنرا دفع نمود و یا به حداقل ترین آسیبھا موانع بیرون
رساند اما در موانع درونی، چنانچه جنبش خود دچار اختالف و تشدد باشد پروسه پوسیدگی از درون کار خود را سریع تر از تھاجم خارجی 

مر باعث از ھم گسستگی و جدایی می گردد و به ھمین دلیل است که حاکمیت با بزرگ نمایی برخی به انجام می رساند و ھمین ا
مشکالت سطحی داخلی مانع ایجاد وحدت در بین جنبش می گردد و به ھر شکل ممکن و با ایجاد سیاست فرسایشی از درون و منھدم 

گی را از ریشه، بیمارگونه و غیر قابل دستیابی تلقی نماید و با کننده، زمینه متالشی شدن را فراھم سازد تا اساس و بنیان ھمبست
تحمیل ھزینه ھای سنگین بر جنبش مسیر ھمبستگی و اتحاد را غیر قابل دسترسی نماید که می توان گفت تا حدودی ھم اعمال و 

گوناگون با نامھا متفاوت شاھدی  اتفاقات پیش آمده در درون جنبش نشان می دھد در این مسیر موفق گردیده است و ھمین انشعابات
است این مدعا و ما امروزه شاھد پدید آمدن انواع گروه ھای چپی ھستیم که ھرکدام ساز خود را می نوازند . جالب است که با وجود 

آن را داشت ، این ھمه جریانات متعدد چپ باز ھم این جنبش نتوانسته است پایگاه توده ای خود را که پیش از انقالب و چندی بعد از 
حفظ کند و این جنبش روز به روز از نظر پایگاه توده ای مسیر رو به سقوط را طی کند چرا که جوان امروز ایرانی ھموطن در داخل دچار 
سردرگمی و سرخوردگی است و ھمین امر باعث شده تا عملیات روانی رژیم در ابعاد گسترده تر، ھویت چپ و مدعیان اندیشه ناب 

را مورد تاخت و تاز بی امان قرار دھد و با بھره گیری از تجارب سرویس ھای اطالعاتی و روی آوردن به نرم افزار گرایی با  سوسیالیسم
نگاھی نوین و صف آرایی ھای جدید که نشان از تقابل سخت و جدی تر با جنبش چپ را دارد و فشارھای سیاسی و غیر حقوق بشری 

  یش از پیش دنبال نماید.خود را در داخل کشور با قدرتی ب

حکومت اسالمی با ارعاب و ایجاد شکاف و تعارض در صفوف جنبش که خود خالی از بھانه نیست، در پی تضعیف مقاومت توده ای و اتحاد 
گی از درون، ملی است و با تحریک گروه ھا و جریانات کوچک و با ھدف مقابله و انزوا، جنبش چپ را در داخل و با ایجاد ناباوری و بازدارند

آن را بیش از پیش منزوی کند و گروه ھای موجود در جنبش با آگاھی از شرایط موجود ھنوز پی به ضرورت یک سازمان سیاسی با قدرت 
و تاثیرگذار نبرده اند وھمچنان بر خود افراطی کوچک و ناچیز خود پا فشاری می کنند بی ھیچ اندک تاثیری در روند حرکتھای خود جوش 

  ی.توده ا

در ھمۀ درگیری ھا و اختالفات درونی رد پایی از عناصری پیدا می گردد که یا از سر آگاھی و یا از سر ناآگاھی آتش تفرقه و جدایی را 
شعله ورتر می کنند و از ھر کوششی برای اوج گیری تنش ھا و اختالفات درونی دریغ نمی ورزند و این افراد در درون جنبش به نوعی 

  که ای ھستند که حاکیمت آنرا افروخته است و ھمین امر باعث مسدود نمودن راه ھای رسیدن به تفاھم و اتحاد می گردد .آتش بیار معر

نباید فراموش کرد که ھمۀ موانع و اختالفات موجود در مسیر رسیدن به وحدت و ھمبستگی جنبش چپ از نوع سوء تفاھم نیست بلکه از 
ط از دیدگاھھای یکدیگر است که باعث پدید آمدن این تفرقه و جدایی می گردد و تا ھمین اختالفات و نوع عدم تفاھم و داشتن تصورات غل

تصورات غلط در میان جنبش وجود دارد نیازی به دشمن خارجی نیست و این از ھر دشمن خارجی برای جنبش به مراتب خطرناک تر 
  است .

دی جھان که با طرح، برنامه و ضرب آھنگی پرشتاب و تند در حرکت است در گسترۀ رشد وسیع سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصا
بی برنامه بودن اپوزسیون در خارج از کشور بخصوص جنبش چپ، دچار رخوت و سستی گریده و آن را در اتخاذ برنامه ای مشخص جھت 

را از این جنبش سلب نموده و ھمین امر  رسیدن به اھداف مشخص تر به راه ضعف و اضمحالل کشانده است و نبود برنامه، معیار عمل
باعث گردیده تا بین اعمال و فعالیتھای آن ھماھنگی وجود نداشته باشد و نتواند از فرصت ھا و مسائل احتمالی آینده داخل کشور را 

حکام اسالمی و کارکردھای آن  پیش بینی نماید و آن را از قوه به فعل تبدیل کند، که در نھایت ھمین امر باعث گردید تا با فعالیت گستردۀ
  ماندگاری اندیشه چپ در اذھان توده ھا در داخل را دچار ناماندگاری کند.

ماراتن تبلیغاتی رژیم اسالمی دیرزمانی است با شدت ھرچه بیشتر در داخل، علیه جنبش چپ آغاز شده که نتیجۀ آن کشتار، سرکوب  
ی و مبارزه با دشمنان دین، والیت و اخیراً ملت، صورت گرفت، ھمان دستاویز کھنه و نخ و حبس با دستاویزی عمده در زیر نقاب عوام فریب

ی نمایی که سفاکان خونریز تاریخ گذشتۀ این مرزوبوم از آن بھره برده اند و سالیان سال بر توده ھا حکمرانی نموده اند و اکنون در البال
ه این نظام کثیف ھستند. دامن زدن به اختالفات جنبش چپ در کنار بحران شعارھای تبلیغاتی و پوپولیستی در پی مشروعیت بخشی ب

ھای متعددی ھمچون عدم وفاق و ھمدلی در میان این جنبش شیوه ای بود که حاکمیت ارتجاع دینی در راستای رسیدن به اھداف پلید 
  خود دنبال کرده است.

توجه تک تک جریانات چپ قرار گیرد و اگر نزاع و اختالفات طوالنی درون گروھی رفقا، یاران، اھداف و آرمانھا بیش از ھر زمانی باید مورد 
موجود نبود شاید این چنین مسئلۀ وحدت و ھمبستگی، نظر ھمه را به خود جلب نمی کرد و ھمین امر باعث نمی گردید که دو گنگره 

ریانات و گروه ھای مختلف ھویت بخشی خود را در پررنگ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) معطوف به این موضوع گردد. در گذشته ج
ه نمودن جایگاه خود در میان توده ھا می دیدند و ھمین امر باعث شد که صف خود را از دیگران جدا کنند و در مقام ھجمه برآیند، اما امروز

به سمت و سوی تقویت مشترکات دانست و دیگر این ھویت بخشی را باید در تقویت بنیۀ فرھنگی و حضور و ھمدلی با دیگر جریانات 
باید از خود این سئوال را پرسید این جدایی ھا و صف آرایی ھا و گروه بازی ھای کودکانه تا کنون چه چیزی را نصیب جنبش چپ کرده 

  است؟
وحدت که به شناخت شیوه رفقا و یاران ، راه ھای به ثمر رساندن اتحاد وھمبستگی از دو راه قابل بررسی است ؛ یکی بررسی اھداف    

ھای عملی رسیدن به ھمبستگی را کمک می کند و دیگر اینکه شناخت موانع وحدت ، موانعی که موجب دور افتادن از اھداف و تخریب 
تالش ھا می گردد . در بارۀ شناسایی اھداف و بایسته ھای اتحاد و ھمبستگی ، و یا شاید یکی از مھمترین عامل آن بدفھمی نسبت 

موضوع اتحاد و نگرانی برخی از دیدگاھھا و از دست رفتن ھویت آنھا باشد ، که اگر چنین باشد این نشان از عدم بلوغ سیاسی و به 
نداشتن فرھنگ مبارزاتی ما دارد که ویرانی و ھویت گروھی را به نبود وحدت ترجیح می دھیم . راه ھای تحقق اتحاد و ھمبستگی از دو 

نخست اھداف وحدت که به شناخت شیوه ھای عملی رسیدن به اتحاد است و دیگر اینکه شناخت موانع  راه قابل شناسایی است،
وحدت که باعث دور شدن از اھداف می باشد. ھمان اندازه که بررسی راه ھای رسیدن به اتحاد موضوع بسیار مھمی است، بررسی 

  موانع رسیدن به این آرمان 
...  

  ١٦ادامه در صفحه 

 ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه   ٥٦ شماره     

روایت ھای زنانه از «بیدارزنی: نشست 
اردیبھشت ماه به  ١٢یکشنبه » کار

مناسبت روز جھانی کارگر توسط گروه 
موسسه رحمان در  بیدارزنی با ھمکاری 

 محل این موسسه برگزار شد.

این مراسم مجری ابتدا به وضعیت  در
زنان شاغل در جامعه اشاره کرد و 
سپس تریبون را به سخنرانان سپرد تا 

  تجاربشان را روایت کنند.
 ------------------------  

 اکرم احقاقیسخنران اول این برنامه 
نگار و فعال حقوق زنان بود که در  روزنامه

و  نگار در ایران مورد وضعیت زنان روزنامه
ھایی که در برابر آنھا وجود دارد،  تبعیض

 سخن گفت.

او گفت: بر اساس آمار منتشر شده در 
، دو ھزار و صد و چھل و پنج ١٣٧١

کردند که  نگار در ایران فعالیت می روزنامه
درصد آنھا را زنان  ١٣از این میزان فقط 

دادند اما در اواخر  نگار تشکیل می روزنامه
کار آمدن دولت دولت ھاشمی و با روی 

ھا و  اصالحات بر تعداد روزنامه
ھا افزوده شده و این خود  خبرگزاری

باعث افزایش تعداد زنان خبرنگار و 
که در حال  نگار نیز شد؛ چنان روزنامه

ھا  حاضر، اعضای نیمی از تحریریه
طلب را  ھای اصالح خصوص در رسانه به

دھند، البته نه در  زنان تشکیل می
گیری بلکه در  و تصمیمجایگاه دبیری 

  نگاری. جایگاه خبرنگاری و روزنامه

  

  

  

  

  

  

نگار در ادامه سخنان خود  این روزنامه
تصریح کرد: به دلیل درآمد پایین و نبود 

نگاری،  ی روزنامه امنیت شغلی در عرصه
نگار در دو سه  عموما مردھای روزنامه

سال اول یا چندشغله می شوند یا 
روند، اما زنان سراغ کارھای دیگری می 

نگار به علت شرایط بسته حاکم  روزنامه
در جامعه، چندان قدرت انتخاب دیگری 
ندارند و به دلیل جایگاه اجتماعی که 

نگاری به آنھا می دھد در این  روزنامه
شغل با ھمه احجاف ھا باقی می مانند 

که به مانند ھمکاران  وعمدتا امکان این
ن مردشان در چند جا به طور ھمزما

مشغول به فعالیت شوند، برایشان وجود 

  ندارد.
نگار سپس به مشکالت زنان  این روزنامه

نگار اشاره کرد و گفت: در مواردی،  روزنامه
نگار صرفا به دلیل زن بودن اجازه  زنان روزنامه

ھای خبری را ندارند یا  ورود به برخی از حوزه
ھا،  در آفیش خبری ارسال شده برای رسانه

شود که خبرنگاران و عکاسان زن  تأکید می
برای پوشش مراسم خبری حضور پیدا 

  نکنند. 
  

  

  

  

  

  

  

  

ھای نظامی و  برای نمونه، در برخی از حوزه
وفور دیده  یا مذھبی این محدودیت به

ھای کاری بعضا از  شود، یا در ماموریت می
جای خبرنگار  شود به ھا خواسته می رسانه

نگار مرد حوزه مربوطه که یک زن است، خبر
که بعضا دارای تخصص الزم در آن حوزه 

آمده، اعزام  نیست به ماموریت کاری پیش
ی اعضای ھیات  ھمه«شود با این بھانه که 

اعزامی مرد ھستند و برای خبرنگار خانم 
تر است که در این ماموریت حضور  راحت

ھا وظیفه  که سال درحالی» نداشته باشد
زن پوشش خبری آن حوزه بر عھده آن 

  نگار بوده است. روزنامه

ھای پیش روی  وی به مشکالت و محدودیت
نگار ورزشی برای انجام  زنان روزنامه

وظایفشان اشاره کرد و افزود: برخی از 
خبرنگاران زن اخبار حوزه فوتبال را پوشش 

دھند ولی این اجازه را ندارند که در  می
ورزشگاه برای تھیه خبر حضور پیدا کنند و 

جای آنھا در ورزشگاه  مردشان بهھمکاران 
کنند، یا در  برای انجام این کار حضور پیدا می

نگاری که اخبار  سال گذشته به زنان روزنامه
دھند، اجازه  ی والیبال را پوشش می حوزه

ھزارنفری آزادی برای  ١٢حضور در ورزشگاه 
» لیگ جھانی والیبال«تھیه خبر از مسابقات 

اعتراضاتی که داده ه نشد و آنھا در پی 
انجام دادند، توانستند برای پوشش خبری 

  چند مسابقه آخر به ورزشگاه راه پیدا کنند.

احقاقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: 
چند سالی است که در برخی از 

ھای تازه تاسیس شاھد این  خبرگزاری
ھای خبری تفکیک  ھستیم که تحریریه

که  که در تحریریه اند؛ درحالی جنسیتی شده
قلب یک رسانه است عموما خبرنگاران زن و 

ھای  کنند. در رسانه مرد در کنار ھم کار می
مورد اشاره عموما دبیران و سردبیران ھمه 

که  مرد ھستند و زنان خبرنگار به علت این
توانند در تحریریه آقایان حضور پیدا کنند  نمی

صورت  مجبور ھستند که کارھای خود را به
و سردبیرشان که در بخش تلفنی با دبیر 

آقایان حضور دارند ھماھنگی کنند و این 
شود  موضوع به خودی خود باعث می

عملکرد خبرنگاران آقا بیشتر در معرض دید 
مقامات آن رسانه باشد و در نتیجه 

ھای بیشتری برای رشد و پیشرفت  فرصت
  در اختیار مردھا قرار گیرد.

پیشرفت نگار در ادامه به موانع  این روزنامه
ی کاریشان اشاره کرد و  زنان در حوزه

افزود: من خبرنگارھای مردی را 
زمان با من وارد عرصه  شناسم که ھم می

ھا و  کار رسانه شدند و در خبرگزاری
ھای مختلف مشغول به کار شدند  روزنامه

ھای  سال در پست ١٣ولی اکنون بعد از 
عنوان مدیران روابط  مدیریتی قرار دھند و به

ھای مختلف  ومی نھادھا و سازمانعم
که این  مشغول به کار ھستند درحالی

رغم  ھا برای خبرنگاران زن علی فرصت
مھارت و توانایی باالیی که از آن برخوردار 

شود و اگر  راحتی فراھم نمی ھستند به
پیشنھادی به آنھا در این چارچوب داده 
شود این موضوع ھمراه با شرایط خاصی 

ییر در نوع پوشش آنھا ھمچون لزوم تغ
  است.

  

  

  

  

  

  

این فعال زنان در رابطه با موضوع بیمه 
کردن و افزایش حقوق عنوان کرد: در 

رغم نداشتن  ھا علی بسیاری از رسانه
ی الزم، مردھا در  شایستگی و تجربه

اولویت ھستند صرفا با این بھانه کذایی که 
سپس به ». آور خانواده ھستند نان«

ای  ی و سقف شیشهھای جنسیت کلیشه
ی رسانه اشاره و افزود: در  موجود در عرصه

نگار اگر  ھا زنان روزنامه بسیاری از رسانه
رشد کنند نھایتا دبیر سرویس فرھنگی، 

شوند اما در  حوادث و یا اجتماعی می
ھای سیاسی و ورزشی این اتفاق  حوزه
ھا دبیران و  افتد و عموما در این حوزه نمی

ند، البته نباید استثناھا سردبیران آقا ھست
  را در این زمینه فراموش کرد.

که برخالف تصور عموم  احقاقی با بیان این
ی رسانه، فضای  فضای حاکم در عرصه

روشنفکری نیست و برخوردھای 
سکسیستی با خبر و خبرنگاران زن در آن 

شود در ادامه به روایتی از  وفور دیده می به
کی از این موضوع اشاره کرد و گفت: ی

  ...خبرنگاران زن 
   ١١ادامه در صفحه 

  زنان، نیروی کار فرعی
 »روایت ھای زنانه از کار«گزارش نشست 

 

من خبرنگارانی را 
شناسم که پیش از  می

ازدواج خبرنگاران فعال و 
موثری بودند ولی بعد از 
ازدواج به خاطر فشار 
ھمسران و یا 

ھایشان مجبور  خانواده
صورت  د که بهان شده
وقت کار کنند و یا از  نیمه

رفتن به ماموریت چشم 
پوششی کنند و به افرادی 

 اند منفعل تبدیل شده

نگار به دلیل  زنان روزنامه
ھایی که در انتخاب  محدودیت

شغل با آن روبرو ھستند، 
قیمتی  ھمچون کارگران ارزان

ھستند که مجبور ھستند با 
قوق پایین و فشار زیاد برای ح

مدت طوالنی در روز کار کنند، 
که انتظار پیشرفت  بدون این

چندانی در این زمینه داشته 
 باشند

ھا،  التدریسی تابستان حق
ھا و آموزشیاران نھضت  شرکتی

کنند. در  سوادآموزی را بیمه نمی
روزھای تعطیل حقوق به ما تعلق 

گیرد. در طول سال زمانی که  نمی
مدارس را به دلیل آلودگی ھوا 

به کنند، بیمه و حقوق  تعطیل می
گیرد. با این حساب،  ما تعلق نمی

سال  ١٠یک معلم غیرانتفاعی اگر 
کار کرده باشد، با کم کردن 

سال  ۶تعطیالت، تنھا دارای 
 شود سابقه می

  ھای اصلی برنامه سازمان است ابر حقوقی زن و مرد یکی از پایهتامین بر
 



 
 

   ١١ صفحه  ٥٦ شماره     

  ... زنان، نیروی
  ١٠ادامه از صفحه 

دار  برای من تعریف کرد که بعد از بچه
شدنش مورد قضاوت و فشار ھمکاران 

اش را به  گرفته که چرا بچه مردش قرار می
آید. این باعث  کار می مھد سپرده و سر

شده بود که خبرنگار مورداشاره با عذاب 
  وجدان سر کار حضور پیدا کند.

او ھمچنین به فشارھای خانوادگی بر 
خبرنگاران زن اشاره کرد و گفت: معموال 

کنند که زنان روز جمعه  ھا قبول نمی خانواده
که خبرنگاران  و تعطیل سرکار بروند درحالی

ل ھم خبرھا را پوشش مجبورند ایام تعطی
بدھند. ھمچنین ساعت کاری زیاد و 

ھای خبرنگاران زن از دیگر  ماموریت
ھا در ارتباط  مسائلی است که بعضا خانواده

آورند. او  به آن به خبرنگاران زن فشار می
شناسم که  گفت: من خبرنگارانی را می

پیش از ازدواج خبرنگاران فعال و موثری 
ج به خاطر فشار بودند ولی بعد از ازدوا

ھایشان مجبور  ھمسران و یا خانواده
وقت کار کنند و یا  صورت نیمه اند که به شده

از رفتن به ماموریت چشم پوششی کنند و 
  اند. به افرادی منفعل تبدیل شده

  

  

  

  

که گاھی اوقات  نگار با بیان این این روزنامه
خبرنگاران زن مجبور ھستند که برای 

به وسط جمعیت  پوشش یک رویداد خبری
و شلوغی بروند و بعضا در میان جمعیت در 

گیرند، تصریح  معرض آزار جنسی قرار می
کرد: اما متاسفانه خبرنگاران زن عموما به 
دالیلی شرایط کاری و فضای حاکم بر 

دھند در این ارتباط  جامعه ترجیح می
که تصور بر آن دارند که  سکوت کنند چنان

ا مقامات اگر در مورد این موضوع ب
مافوقشان صحبت کنند ممکن است 

شان به خطر افتد و یا به  موقعیت شغلی
  آنھا انگ زده شود.

که خبرنگاران زن در  احقاقی با بیان این
ھای  ھای متعدد از جنبه معرض تبعیض

نگار به  مختلف ھستند، افزود: زنان روزنامه
ھایی که در انتخاب شغل با  دلیل محدودیت

ھمچون کارگران  آن روبرو ھستند،
قیمتی ھستند که مجبور ھستند با  ارزان

حقوق پایین و فشار زیاد برای مدت طوالنی 
که انتظار پیشرفت  در روز کار کنند، بدون این

  چندانی در این زمینه داشته باشند.

در پایان این فعال حقوق زنان با اشاره به در 
پیش بودن سوم می (روز جھانی آزادی 

کرد: در سال گذشته  مطبوعات) تصریح
سازمان گزارشگران بدن مرز اعالم کرد 
ایران از نظر میزان آزادی مطبوعات در میان 

قرار دارد.  ١٧٣کشور جھان در رتبه  ١٨٠
نگاران در بند از جمله  وی سپس یاد روزنامه

نگار، که اکنون در زندان به سر  زنان روزنامه
ھا  برند را گرامی داشت و گفت: سال می

نگاران پلمپ  که انجمن صنفی روزنامهاست 

شده است و اھالی رسانه اعم از زن و 
مرد از نھاد مدنی مشخصی برای پی 

ھای خود برخوردار نیستند  گیری خواسته
توان به فعالیت انجمن  البته در این میان می

نگار (رزا) اشاره کرد، اما  زنان روزنامه
فعالیت این انجمن بیشتر سیاسی است و 

ھای اخیر اقدام مشخص و  ن در سالتاکنو
نگار  عینی جھت بھبود وضعیت زنان روزنامه

  انجام نداده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معلم دبستان و از  ،ضمیر صدیقه پاک
اعضای کانون صنفی معلمان از دیگر 
سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به 
مشکالت زنان معلم در مدارس و خانواده 

خانواده به دلیل دیدگاه  گفت زنان معلم، در
ھایی مواجه  مردساالرانه با محدودیت

ھستند. خیلی از مردھا چون محیط 
مدارس زنانه است به ھمسرانشان اجازه 

دھند معلم شوند؛ اما معلمی در کناِر  می
بار تربیت فرزند و کارھای خانه که روی 
دوش زن است به زنان معلم فشار وارد 

ه یکی از ضمیر به تجرب کند. پاک می
ھمکارانش اشاره کرد که ھمسرش بعد از 

جای  دار شدن به او گفته بود به بچه
ھای مردم، مراقب بچه خودت  نگھداری بچه

باش! او ادامه داد: یکی دیگر از ھمکاران 
من دوست دارد نویسنده شود و کالس 
نویسندگی برود، اما ھمسرش اجازه 

نویسد شروع به  دھد و وقتی او می نمی
کند؛ بنابراین او دریک ربع زنگ  ند میغرول

 نویسد. تفریح می

ھای  این معلم ھمچنین با اشاره به گزینش
وپرورش، شرکت اجباری در  متداوم آموزش

مراسم مذھبی برای معلمان و وضعیت 
قراردادھا در مدارس غیرانتفاعی گفت: به 

دھند، بدون تاریخ  ما قرارداد سفید امضا می
ستان و بیمه و سنوات. تاب

ھا و آموزشیاران  ھا، شرکتی التدریسی حق
کنند. در  نھضت سوادآموزی را بیمه نمی

روزھای تعطیل حقوق به ما تعلق 
گیرد. در طول سال زمانی که مدارس  نمی

کنند،  را به دلیل آلودگی ھوا تعطیل می
گیرد. با این  بیمه و حقوق به ما تعلق نمی

 سال ١٠حساب، یک معلم غیرانتفاعی اگر 
کار کرده باشد، با کم کردن تعطیالت، تنھا 

  شود. سال سابقه می ۶دارای 

ضمیر به درآمد معلمان اشاره  در انتھا پاک
میلیون و دویست  کرد که در باالی شھر یک

شھر  ھزار تومان درنھایت است و در پایین
ھزار تومان و به معلمان  ۵٠٠تا  ٢٠٠بین 

تند آور ھس مرد با این دلیل که مردھا نان
دھند. نبود کار سبب  بیشتر حقوق می

شده که زنان در بخش غیرانتفاعی با 
حقوق ناچیز کار کنند و باید سه ماه 

انداز کنند تا  توانند پس تابستان تا می

فرما کنند.  بتوانند خودشان را بیمه خویش
ھزار  ٧٠٠امسال برای سه ماه، حق بیمه 

  تومان بود.

سخنران بعدی  ھا صفورا تفنگچی
مراسم، ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم 

و » تعاونی سیزده آبان«سال فعالیت  ١٨از 
ھایش گفت. او گفت: طرح تعاونی از  تجربه

موسسه کودکان دنیا شروع شد که گروه 
ھا ھستند. در ابتدا طرح  ھدف آن بچه

آبان جھت بھتر  ١٣مربیان سیار در منطقه 
 ھا آغاز شد. بعد دیدیم شدن وضعیت بچه

رسم.  اگر مادر آموزش نبیند به نتیجه نمی
آبان، تعاونی  ١٣بنابراین با ھمفکری زنان 

 ایجاد شد.

او به کارھای اداری اشاره کرد که چقدر 
فرایند سختی طی شد تا تعاونی به ثبت 

شروع به کار کردیم  ٧٩برسد و گفت: سال 
به ثبت رسیدیم. در ابتدا اصرار  ٨٠و 

نی زنان، مرد داشتند که سی درصد تعاو
باشد. که من گفتم اگر مردھا بیایند شوھر 

دھند. او ھمچنین به  ھا اجازه نمی خانم
ھای دولتی برای  عدم ھمکاری سازمان

داشتن امکانات الزم از قبیل مکان مناسب 
  برای تعاونی اشاره کرد.

  

  

  

  

  

گیری  ھا در ادامه به اھداف شکل تفنگچی
تعاونی در که  تعاونی اشاره کرد و گفت: این

حقیقت با ھدف تغذیه مناسب برای 
کودکان، توسعه مدیریت غذا، تھیه غذاھای 

ھا و ایجاد برنامه  مناسب با درآمد خانواده
درآمدزا شکل گرفت که بخشی از تعاونی 
آشپزخانه شد و بخشی ھم شد دوخت 

ای. البته درنھایت تحت عنوان  کتاب پارچه
ھا  آشپزخانه ثبت شد و برای دوخت کتاب

ھای  کس متولی نشد؛ ھرچند که کتاب ھیچ
ای با ھدف احساس خوشایندی و  پارچه

ایمن بودن و رشد خالقیت برای کودکان 
  پاگرفت.
ھا به فرایند اعتمادسازی در بین  تفنگچی

مردم و زنان محله اشاره کرد و گفت: در 
کنند،  نفر در آشپزخانه کار می ٨حال حاضر 

کنند و  اک میتعدادی از زنان محله سبزی پ
مردھا برای بردن غذا و خریدھای آشپزخانه 

اند، یک عده ھم وسیله (مواد  آژانس شده
خرند؛ بنابراین کل منطقه درگیر  اولیه) می

این پروژه شده است و وضعیت معیشت 
  آنان بھبود یافته است.

او سپس به اھمیت آموزش اشاره کرد و 
گفت: در این مدت آموزشی مستمر 

کند و  آموزش انسان را آزاد می ایم. داشته
ھایشان ھم  زنان تعاونی و خانواده

قدم رشد کردند. در ھمین زمینه او به  به قدم
ھای زنان تعاونی اشاره کرد  ارتقای توانایی

  : ...و گفت
  ١٢ادامه در صفحه 

  

نبود کار سبب شده که زنان در 
بخش غیرانتفاعی با حقوق ناچیز 
کار کنند و باید سه ماه تابستان 

انداز کنند تا  توانند پس تا می
بتوانند خودشان را بیمه 

فرما کنند. امسال برای  خویش
ھزار  ٧٠٠سه ماه، حق بیمه 

 تومان بود

اشکاالت کاری و سازمانی، 
فشار چرخه اندرونی از 

ترین دالیلی ھستند که  پررنگ
شود که زنان کار را  سبب می

ترک کنند. آنچه اشکاالت کاری 
سازد شامل  و سازمانی را می

حقوق کم، اشکال در مدیریت، 
فشار و مسئولیت کاری، 
اشکاالت سازمانی است و 
ھمچنین عدم اجرای قانون از 

 دیگر ترک کار زنان است دالیل

در محل کار فقط من 
لیسانس بودم اما کار من  قفو

یا  ؛تنھا تلفن جواب دادن بود
زنانی که نتوانستند بعد از 

که  مرخصی زایمان به دلیل این
محل کارشان فرد دیگری را 
استخدام کرده بوده به سرکار 

قدر  بازگردند. زن دیگری گفته آن
از سوی مردھا آزار دیده که 

خواھد در محیطی که  دیگر نمی
 ندمرد باشد کار ک



 
 

   ١٢ صفحه  ۵۶  شماره    

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
  

  زنان نیروی ...
  ١١ ادامه از صفحه

آنھا ھم کانون خود به اھمیت آموزش پی 
اند. پیش از این ما آنھا را به  برده

ھا  بردیم و ھزینه ھای آموزشی می کالس
پرداختیم. اما آنھا اآلن خودشان  را می

کنند و  دوره آموزشی درخواست می
  پردازند. اش را می ھزینه

ھا  او در انتھا به صبوری، پیگیری خواسته
مردم برای غلبه بر و تکیه کردن به 

  مشکالت در این تعاونی اشاره کرد.

فعال  یاری پرستو الهدر ادامه نشست، 
حقوق زنان نتایج تحقیقش را که حاصل 

زنی است که کارشان را  ٢٣مصاحبه با 
 اند، با حاضران در میان گذاشت. ترک کرده

که  او در ابتدای سخنانش گفت قبل از این
از وضعیتی بخواھم در مورد تجارب زنان 

که سبب شد آنھا کارشان را ترک کنند 
خواھم به این نکته بپردازم که  بگویم، می

در جامعه ما زنھا و مردھا در مورد کار زنان 
شنویم که  کنند. ما می چگونه فکر می

ھا اھل کار نیستند. طاقت کار سخت  زن
شود که کار برای  ندارند. یا شنیده می

  زنان تفریح است و جدی نیست.

این فعال حقوق زنان به تصوری که مردان 
کرده در مورد نقش زنان دارند  تحصیل

اشاره کرد و گفت: در تصور مردان 
روشنفکر ایرانی زن یا مظھر عشق است 

یاری به گفته رامین  یا مادر و ھمسر. اله
جھانبگلو اشاره کرد که وقتی از او 

اند با شنیدن کلمه زن چه تعبیری  پرسیده
دھد  شود پاسخ می متبادر می در ذھن او

(زن معمار جامعه مردساالر، » عشق«
). او در ادامه به تحقیقی که ١٣٨٣

) درباره اشتغال زنان ١٣٨۶شربتیان ( 
انجام داده است اشاره کرد و گفت او در 
کارش به موانع اشتغال زنان پرداخته 
است و درنھایت گفته است بھتر است 

رمضان علی زنان به خانه برگردند. میثم 
نیز گفته است باید مدیریت منزل با زن 

باشد و مدیریت امور خارج از منزل با 
  مرد.
یاری بعد از اشاره به ذھنیت مردان  اله

در مورد اشتغال زنان گفت در حال حاضر 
زنھایی وجود دارند که با وجود اینکه 

بودند و برای آن مجبور به   شاغل
ا بعد اند ام  گذراندن سدھای زیادی شده
اند. او به  از مدتی کار را ترک کرده

ترین دالیل ترک کار زنان اشاره کرد  مھم
و گفت: اشکاالت کاری و سازمانی، 

ترین  فشار چرخه اندرونی از پررنگ
شود که  دالیلی ھستند که سبب می

زنان کار را ترک کنند. آنچه اشکاالت 
سازد شامل  کاری و سازمانی را می

مدیریت، فشار و حقوق کم، اشکال در 
مسئولیت کاری، اشکاالت سازمانی 
است و ھمچنین عدم اجرای قانون از 
دالیل دیگر ترک کار زنان است. این فعال 

ھای زنان اشاره  حقوق زنان به روایت
باره  کرد که مثال یکی از این زنان دراین

گفته است زمان تحویل پروژه کم بود 
به ھا برای یک ایراد کوچک  بدترین توھین

من شد. یا فرد دیگری گفته در محل کار 
لیسانس بودم اما کار من  فقط من فوق

تنھا تلفن جواب دادن بود یا زنانی که 
نتوانستند بعد از مرخصی زایمان به 

که محل کارشان فرد دیگری را  دلیل این
استخدام کرده بوده به سرکار بازگردند. 

قدر از سوی مردھا  زن دیگری گفته آن
خواھد در  ده که دیگر نمیآزار دی

  محیطی که مرد باشد کار کند.

عنوان دلیل مھم  یاری از اندرونی به اله
دیگر ترک کار توسط زنان یاد کرد و گفت 
منظور من از اندرونی این است که با 

که جامعه مدرن شده اما ھمچنان  این
نقش زنان ھمسری، مادری و بچه داری 

پزشک شود. او به روایت یک  قلمداد می
اکنون یکی از  عمومی که ھمسرش ھم

بھترین پزشکان فوق تخصص است 
اشاره کرد که چگونه در دوران اینترنی 

ھای  به دلیل ازدواج و مسئولیت
داری ھمسرش از او جلوتر افتاده  خانه

است و او در نھایت بعد از چند سال کار، 
نشین شده  پزشکی را رھا کرده و خانه

ھایشان  وی خانوادهاست. یا زنانی که از س
دار شدن  فشار ھستند که بعد از بچه تحت

کارشان را رھا کنند یا اصال مردانی که تمایل 
ندارند ھمسرشان کار کند. ھمچنین عدم 

تراشی او  مشارکت ھمسر در امور منزل، مانع
حمایت خانواده زن سبب شده برخی  و عدم

  زنان کارشان را ترک کنند.

شاره کرد که مفھوم یاری به این نکته ا اله
اندرونی حاکی از این است که زنان گویا 

  ھای سنتی خود را باور دارند. نقش

گیری در  این پژوھشگر به دو راھی تصمیم
زندگی زنان شاغل اشاره کرد و گفت ترک 
شغل فقط مختص یک قشر خاص نیست در 

کرده  این پژوھش زنانی که مبارز و تحصیل
ان را ترک بودند نیز بعد از مدتی کارش

عنوان نمونه او به متخصص زنانی  اند. به کرده
سال کار مطبش را  ٢٢اشاره کرد که بعد از 

ھای کشیک پسر  بسته است. او گفته: شب
تر بود با خودم  کوچکم و دخترم را که بزرگ

روم اتاق عمل دخترم  بردم تا وقتی می می
  مراقب او باشد.

خانه و یاری به عدم مشارکت مردھا در کار  اله
پذریش نسبی این موضوع از جانب زنان 

عنوان مساله مھمی که  اشاره کرد و آن را به
سبب فشار مضاعف بر زنان شاغل می شود 

  و گاھی نیز آنھا را وادار به ترک کار می کند.

این فعال حقوق زنان ھمچنین تفاوت عملکرد 
زنان و مردان را در شرایط نسبتا یکسان کار 

پذیری زنان  سیتی و جامعهھای جن به آموزش
زن «و مردان و بازتولید نقش پررنگ و پایدار 

در تثبیت وضعیت فعلی » آور دار/ مرد نان خانه
  زنان در فضای کار اشاره کرد.

بخش بزرگی از مطالعه خود را به  یاری اله
خاطر راھنمایی ھای مفید و بی شائبه 
استاد خود دکتر محمد رضایی که در جریان 

  واره ھمراھش بود می داند.تحقیق ھم

  این نشست با پرسش و پاسخ پایان یافت.
  

 

  ... سندیکاھای کارگری
  ١٥ادامه از صفحه 

اند. در این بیانیه از حسن  المللی سندیکایی به طور رسمی و در سطح رھبری بیانیٔه کودیر را امضا کرده توجھی از نھادھای ملّی و بین تعداد قابل
اش در مورد احترام به  ھای انتخاباتی ر ایران، خواسته شده است که برای آزاد کردن فعاالن زندانی اقدام کند و به وعدهجمھو روحانی، رئیس

  .المللی که ایران امضا کرده است، عمل کند ھای بین نامه مقاوله
کنند به گسترش موج  جھان نمایندگی می ھا میلیون کارگر و زحمتکش را در در بیانیٔه مشترک ھمبستگی سندیکاھای جھان که در مجموع ده

جانبه بر خبرنگاران مستقل ایران اشاره شده است. این بیانیه ضمن  سرکوب فعاالن و نھادھای سندیکایی و سانسور مطبوعات و فشار ھمه
انون صنفی معلمان ایران، اعضای ک  ویژه اشاره به موارد مشخص احکام زندان برای رھبران و فعاالن سرشناس جنبش کارگری کشورمان، و به

سازمان جھانی کار (که ایران ھمچنان از  ٩٨و  ٨٧ھای  نامه شود که حقوق سندیکایی و صنفی زحمتکشان در ایران برخالف مقاوله یادآور می
د خواستار از میان برداشتن نھادھای پُرقدرت سندیکایی جھان در بیانیٔه مشترک خو  شود. زند) دائماً لگدمال می پذیرفتن و امضای آنھا سر باز می

حق آزادی تشکّل) و ( ٨٧ھای  نامه ھمٔه موانع موجود بر سر راه کارگران برای تشکیل سندیکاھای مستقل و پیوستن به سندیکا بر اساس مقاوله
و بزرگداشت روز جھانی  دھی و برگزاری مراسم اوّل ماه مه جمعی) سازمان جھانی کار، و ھمچنین لغو ممنوعیت سازمان حق مذاکرٔه دسته( ٩٨

  .کار و اعالم روز اوّل ماه مه (یازده اردیبھشت) به عنوان روز تعطیل عمومی شدند
اند،  زندان و محرومیت شده  ھا بیانیٔه مشترک ھمبستگی سندیکاھای جھان با اشاره به نام برخی از فعاالن سندیکایی که ناروا محکوم به سال

  .رط این زندانیان شده استقید و ش خواھان آزادی فوری و بی
ھایی بسیار مؤثر برای رساندن صدای کارگران ایران  المللی را اقدام جمشید احمدی، معاون دبیرکل کودیر، چنین ابتکارھای ھمبستگی وسیع بین

 .ٔه ھمین مطلب آمده استگرمی برای جنبش کارگری و سندیکایی ایران دانست. متن کامل این بیانیه در ادام به جھانیان و نیرو گرفتن و پشت
 

  ٢٠١۶فراخوان به مناسبت اوّل ماه مه 
 

 در ھمبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٥٦ شماره     

 

  ... ھمبستگی برای 
  ٢ادامه از صفحه  

خصوصی سازی و کاالیی کردن آموزش و بھداشت و درمان، حفظ و توسع تبعیض جنسیتی و راندن کودکان بیشتری از مدارس، ھم 
 ھای نئولیبرالی دولت برای ارزان کردن ھرچ بیشتر نیروی کار، و در خدمت گسترش سیطرە صاحبان سرمای است. این  بخشی از برنام

یک برنام دراز مدت است ک دولت کوشش دارد با قربانی کردن حق و حقوق کارگران و با جلب حمایت صاحبان سرمای داخلی و خارجی 
سیاسی آن را راه سامان اقتصاد بحران زدۀ کشور ما معرفی می کند، آن را پیش برد. "اقتصاد مقاومتی" نیز که جریان مسلط در حاکمیت 

حاوی بسیاری از ھمان مشخصه ھای اقتصاد نئولیبرالی با برخوردی ایدئولوژیک به اقتصاد، دریافتی نظامی ـ امنیتی از سامان اقتصاد، و 
است. در "اقتصاد مقاومتی" نیز آن چه مطرح نیست،  خصومتی سبعانه تر نسبت به اقتصاد لیبرالی با سازمانیابی کارگران و زحمتکشان

      منافع شما و جامعه به طور کلی است. 

 ھا و ھر برنام دیگری ک بخواھد منزلت اجتماعی و حق و حقوق کارگر را از میان بردارد و کارگر را بردە و اسیر دست   با چنین برنام
صدد ارای برنام ای بدیل برآمد ک متضمن حقوق کامل سندیکایی و شھروندی  صاحبان سرمای کند، باید ب مخالفت بر خواست و در

کارگران و اکثریت جمعیت کشور و در راستای عدالت اجتماعی و توسع ھم جانب کشور باشد. در حال حاضر یک چنین بدیلی از پای 
رد. چنین برنامه ای خواھان تحمیل ریاضت به شما و به اجتماعی وسیعی برخوردار است و برای بسیج نیرو حول آن ضرورت اکید وجود دا

جامعه از طریق بستن مرزھای اقتصاد به روی سرمایه و فعالیت مولد آن، و بی تعامل با جھان خارج نیست، بلکه این فعالیت و تعامل را در 
  د.ترکیب با حقوق کارگران، زحمتکشان و تمامی جامعه می خواھد و این ترکیب را ممکن می دان

  کارگران و زحمتکشان! 
اول ماە م روز ماست. بکوشیم این روز را ھرچ با شکوھتر برگزار کنیم. عدەای از کارگران، معلمان و رھبران تشکل ھای سندیکایی 

 ھای مستقل بخاطر مبارزە برای بھبود وضعیت کارگران و معلمان ب زندان افتادەاند. برای آزادی آنھا از ھیچ تالشی فروگزار نکن یم. اتحادی
کارگری جھان پیوست از مبارزات و حقوق سندیکایی کارگران ایران حمایت کردەاند، این حمایت ھای ارزشمند انترناسیونالیستی را پاس 

  بداریم و با الھام از آن متقابال از حقوق و برابرحقوقی کارگران مھاجر افغان و سایر کارگران مھاجر در ایران حمایت کنیم.
این شرایط دشوار ما در کنار و دوشادوش ھم خواھیم بود. ما با ایجاد ھمبستگی و اتحاد میان کارگران و سازمان ھای کارگری و جلب در  

حمایت ھم عدالتخواھان ترقیخواە، برای پس راندن تعرض نئولیبرالیسم اقتصادی و استبداد حاکم ک حق و حقوق شما را نشان گرفت 
ا آزادی کارگران، معلمان و دیگر آزادیخواھان زندانی، رفع موانع فعالیت آزادان سندیکاھای کارگری، و برقراری آزادی ھای خواھیم رزمید. ما ت

  اساسی و عدالت اجتماعی خواھیم کوشید.

ستدام و عزمتان کامیابی شما، کامیابی ما و کامیابی ھم آزادیخواھان و شکست آزادی و عدالت ستیزان متحجر است. رزمتان پیروز و م 
  استوار باد!

  زندە و خجست باد اول ماە م روز ھمبستگی جھانی کارگران 
  زندە باد ھمبستگی

  درود ب کارگران و معلمان مبارز و مقاوم در بند

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٦آوريل  ٢٨( ١٣٩٥ارديبھشت  ٩

  ...گفتگو با
  ٥ادامه از صفحه 

این روند را ادامه خواھد داد و مشترک با آنھا برای تبیین برپايه قرار مصوب شورای مرکزی، سازمان گفتگو با نیروھای مشارکت کننده در  
شرایط جدید و تدوین نقشه راھی منطبق با این شرایط اقدام خواھد نمود. برھمین پايه ما آماده گفتگو و تدوين نقشه راه منطبق با شرايط 

برگزاری کنگره فوق العاده سازمان در این زمینه جديد با نیروھای آماده مشارکت در پروژه وحدت ھستیم. شورای مرکزی سازمان در صدد 
  است. کنگره سازمان تصمیم نھایی برای به سرانجام رساندن پروژه را اتخاذ خواھد کرد."

د سازمان ما با اين نامه، آمادگی خود را برای تداوم پروژه به دو طرف ديگر اعالم کرد. ولی در عین حال برای سازمان اين موضوع به طور ج 
ح بود که پروژه وحدت چپ به شکاف ھای درون جريان ھا دامن نزند، ھمکاری ھا حفظ گردد، ريزش نیرو در روند وحدت به حداقل برسد و مطر

  پروژه بیشترين نیروی چپ دمکرات و سوسیالیست را گرد آورد.

  گران دارد؟ما در آستانه روز جھانی کارگر قرار داريم. سازمان چه برنامه ای برای برگزاری جشن کار 

و  ھیئت سیاسی ـ اجرائی ھر سال چند ماه مانده به اول ماه مه به گروه کار کارگری سازمان مراجعه و تھیه برنامه برای برگزاری اول ماه مه
ی از مسئولیت پیشبرد را به آن واگذار می کند. امسال ھم ھمین روال پیش رفته است. امسال ھم رفقای ما ھمانند سال ھای قبل در تعداد

کشورھا و شھرھا در محل گردھمائی کارگران "میز" گذاشته و مراجعین را در جريان وضعیت کارگران ايران و مطالبات شان می گذارند. به 
مناسبت اول ماه مه برنامه پالتاکی در اتاق سازمان و میزگردی با شرکت اعضاء گروه کار کارگری برگزار می شود. مصاحبه ھائی پیرامون 

و ستون ويژه ای برای مسائل کارگری در کارآنالين باز شده است.   کارگری صورت گرفته، چند پوستر و کلیپ ويژه روز کارگر تھیه شدهمسائل 
تھیه و به  احزاب و سازمان ھای کارگری و سندیکایی، سازمان ھای مدافع حقوق انسانی و آزادی و عدالت  اعالمیه خطاب به

ر شده است. ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان اعالمیه ای به مناسبت اول ماه تھیه و در آن به مسائل مبرم زبان ھای مختلف ترجمه و منتش
  کارگران پرداخته شده است.

ست. اول ماه مه برای سازمان ما به عنوان سازمان چپ که از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران حمايت می کند، از اھمیت ويژه برخوردار ا 
  ما ھمه ساله اعضاء خود را برای برگزاری مراسم اول ماه مه به عنوان روز جھانی کارگران بسیج می کند.سازمان 

 ------------------  

اين گفتگو توسط گروه کار تبلیغات سازمان صورت اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)؛  –بھروز خلیق: مسئول ھیئت سیاسی  * 
  گرفته است.

 ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی



  
  

   ١۴ صفحه   ٥٦  شماره    

تعارف  که سیر شود دست از غذا می کشید.
زیاد را دوست نداشت. حمل بر ناداریش می 
کرد. سرخ می شد وسرش را پائین می 

  .انداخت
زرگ مرد کوچک چطوری؟ چه خواندی امروز؟ ب

خنده خاص خود را می کرد. خنده یک کودک 
 گاهبود که ھیچ خنده آن درچیزی . نبود

   .نتوانستم آن را توصیف کنم
فارسی خواندم! جدول ضرب را دارم حفظ می «

کمکم . خاطره یک سفر. باید انشا بنویسم کنم.
  »می کنی؟

روبرویم می نشیند با  به اطاقم می آید دوزانو 
آن عینک وچشم ھائی که پشت عینک درشت 

نویس از رفتنت به ب :«میگویم تر شده اند.
مشھد از قطار یا اتوبوسی که با آن رفتید. از 

، از نقاره زن ھا، از گنبد ھای طال، امام رضا حرم
از مردمانی که ، از کبوتر ھا ،از فرش ھای بزرگ

آیا غذای امام رضا  خود را به ضریح بسته بودند.
  » را ھم خوردی؟

شاید با  عجب نگاھم می کند. با دقت وت
من  ،من که مشھدی نیستم. «اندکی سرزنش

 که مشھد نرفته ام نامم مشدی احمد است!
نامم را مشھدی  نذر کرده اند که زنده به مانم و

احمد بگذارند. من حتی این باغ گلستان ھم 
  »!نرفته ام

با شرمندگی نگاھش می کنم گوئی آسمان را 
من حتی باغ گلستان ھم . «بر سرم کوبیده اند

ھمان طور مداد بر دست منتظر   !»نرفته ام
   ؛نشسته است

  »چه بنویسم؟«
احمد است کارگر فرش  بنویس نامم مشھدی 

پدرم سال ھا قبل مرده . باف در محله چلبی
 من ودو خواھرم نان آور خانه ھستیم.. است

مادرم مریض احوال است. به خاطر آن که زنده 
من ھیچوقت . بمانم این نام را روی من نھاده اند

سفر نکرده ام . من مشھد را ندیده ام! من 
   حتی باغ گلستان را ھم ندیده ام!.

 ---------------------------  
تقدیم به مشھدی احمد (بزرگ مرد کوچک)و 
ھزاران ھزار کودکان کار که سنگینی جھان بر 

 .دوش دارند

متدادش به باغ نام آن محله چلبی بودکه ا
میشه می رسید. یکی از فقیر ترین محالت 

پنجاه.اکثرا فرش باف بودند  تبریز. سال ھای
.از کودک ھفت ساله تا پیرمردی که قادر به 
کار وگره زدن بود.خانه در انتھای یک کوچه 

کاه گلی وتوسری .بن بست قرار داشت
خورده با یک اطاق و پستوی نسبتا بزرگ در 

یک اطاق کوچک که من یک طرف حیاط و
مستاجر ارزان قیمت آن بودم در سوی دیگر. 
تمامی خانه به صد متر نمی رسید. با دری 

با  چوبی که ھیچوقت چفت نمی شد و
ساکنان خانه . اندک فشاری باز می گردید

یک مادر بود با دودختر ویک پسر کوچک. 
دخترک ھم سنی نداشت سیزده ساله بود 

ھر . سال داشتبنام کبرا .پسرک یازده 
سه کودک در ھمان پستوی تاریک که تنھا 
نور یک المپ صد وات آن را روشن می کرد 

فرش ، برای فرش فروش بزرگ تبریز (ترابی)
فرش ھائی از ابریشم ھشتاد . می بافتند

فرش . که مانند بقچه تا می شد ند رج!
ھائی که روی دار قالی زیر نور چراغ گل 

سر انجام  د وھای ابریشمیشان برق میزدن
یا درخت ھزار  شکار گاھی و، گلستانی

   برگ زندگی درآنھا جان می گرفت.
تنھا انگشتان کوچک وظریف این بچه ھا 
قادر بودند که چنان گره ھای کوجک را بزنند 

خواھر بزرکتر که . و بر گلستان جان بخشند
نقش استاد را داشت.  ،شانزده ساله بود

؛ شستبرادر کوچک می ن وسط خواھر و
گره می انداخت وکلماتی ریتمیک می 

 بغلش چھار قرمز ،سه زرد ،دو آبی. «خواند
آن رنگ ھا را نقش فرش می  ھا بچه» ... و

گردند. از صبح الطلوع شرو ع می شد تا 
  دمدمه ھای غروب.

سکینه خانم مادرشان ناراحتی سینه 
از  .فه می کردرمثل مسلولین س داشت و

به حیاط می صبح لب پنجره کوچک مشرف 
 و به نقطه ای دور و نشت وسیگار می کشید

من ھرگز حیاط به آن  مبھم خبره می شد.
نزدیک ھای . کوچکی ندیدم به اندازه یک اطاق

ظھر بلند می شد سالنه سالنه شروع به 
بیشتر غذایشان کله  درست کرد غذا می کرد.

جوش بود. آش و گاه گاھی برنج که با ھویج 
تمام این مدت صدای دف در  مخلوط می کرد.
مانند موزیک متن یک فیلم که  شنیده می شد.

  نامش زندگی یک فرش باف بود.
اسم پسرک مشدی احمد بود. با قدی کوتاه  

سال ھا نشستن بر دار قالی . نسبت به سنش
آن ھم از کودکی !شکل بدنش را تا حدودی 
تغیر داده بود. باسن عقب رفته وقفسه سینه 

انگشتانی که کار مدام گره زدن ای جلو آمده با 
اھالی محالتی که در کار  خمشان کرده بود.

بافتن فرش بودند اکثرا به ھم شباھت داشتند. 
ان ھا را از راه رفتنشان از انگشتان دستشان 

مشدی احمد که من  می شد تشخیص داد.
شی) خطابش می کردم یاورا مرد کوچک (باال ک

م ھمیشه گوشه چش صورتی سفید داشت و
از خیره  فکر نکنید از گریه ! ھایش تر بود. نه!

 نخ ھای ریز! شدن مداومش به دار قالی و
عینک ته . چشمانش مرتب آب می ریخت

دسته آن را با کش روی  دو استکانی می زد و
چشمانش محکم می کرد. وقتی کار تمام می 

  .شد اولین کارش برداشتن این عینک بود
را ھمیشه مرد کوچک این عینک  :می گفتم

باید بزنی و گر نه چشمھایت ضعیف تر می 
نه بچه ھای محل مسخره ام می !» «شوند

کنند! عینکم را بر می دارند دست به دست 
  ».می چرخانند

شب ھا به اکابر می رفت روزی سه ساعت از 
 خسته وکوفته بر می گشت .. پنج تا ھشت

اورا می دیدم کتاب بر دست با آن پیکر کوچک 
وھی را بر دوش نھاده از سر کوچه که گوئی ک

نه بسان یک کودک بسان یک . ظاھر می شد
مرد نان آور خانه! عظمتی در رفتارش بود که 
من ھنوز بعد گذشت چھل واندی سال فراموش 

 ،ھاریاحریص ھیچ چیز نبود اگر به ن. نکرده ام
شامی دعوتش می کردی مانندبزرگان بر سر 

ز آن می دانستی قبل ا سفره می نشست و

  !ن را ھم ندیده اممن حتی باغ گلستا    
 ابوالفضل محققی   

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
  حقوق جوانان

...  
سالمند جامعه قرار دارد که  سال و  دھند در حالیکه قدرت، سیاست در دست اقلیت میان اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می - 

گرائی را در  جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوان خواھد فرھنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت می
  .ھای مختلف پیش برد حوزه

 
  .شوند شوند، مشارکت داده  ـ جوانان باید در برنامه ھائی که به مسائل آنھا مربوط می

 
 .ھا باز کرد جامعه از طریق این سازمانھای غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنھا در امور  ـ باید سازمان

ـ ما بر گسترش کتابخانه ھا، ایجاد فرھنگسراھا و فضاھای الزم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سالمت روحی و جسمی تاکید 
استقالل طلبی، ھویت یابی داریم و برآنیم که به نیازھای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، 

  .باید توجه جدی صورت گیرد
 

ای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزھکار در جامعه و نیز  ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گسترده
گیری از  شود و به درمانش ھمت گذاشته شود. برای پیشدر میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد 

اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراھم شود، روحیه امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خالقیت، رشد و 
 .پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٥٦ شماره                      

 

  سندیکاھای کارگری جھان:
 !ھای سندیکایی را محترم بشمارد ایران باید حقوق و آزادی 

نی خواستند که رھبران و فعاالن سندیکایی را از میلیون عضو از دولت روحا ١٠٠ھاد ھای سندیکایی جھان با بیش از ن
 زندان ھا آزاد کند و به حقوق و آزادی ھای سندیکایی احترام بگذارد

ھای کالسیک عملکرد  ای واقعیت بازار کار در جمھوری اسالمی ایران را تصویری بسیار شبیه به نمونه ھر فعال سندیکایی باتجربه
کند. این بازار کاری است که در آن کارگر  یستم در کشورھای در حال توسعه یا جھان سوّم ارزیابی میدیکتاتوری سرمایه در اوایل قرن ب

توانند  دار، کارفرما، و رؤسا می ای ندارد، بلکه سرمایه فقط حق و قدرتِ طلِب حقوق بنیادی خود و شرایط کاری مناسب و تعریف شده نه
جمعی طفره روند، و حتّٰی بیگاری و  تعریف و تصویب کنند و از وارد شدن به قراردادھای دستهبدون ھیچ مانع قانونی میزان دستمزد را خود 

ھای جھانی و قوانین و مقرراتی که زحمتکشان برای  ھای مصوّب سازمان نامه برخورد با کارگر مثل برده را طبیعی اعالم کنند. مقاوله
شوند، و دستاوردھای طبقٔه کارگر از برخورداری از  عمل و عامدانه زیر پا گذاشته میاند، در  تصویب و اجرای آنھا مبارزه کرده و خون داده

شود.  تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی گرفته تا قراردادھای جمعی کار و حق عضویت و فعالیت در سندیکاھای مستقل پایمال می
تواند به توازن قوا به سود کارگران در مبارزٔه  می در چنین شرایطی، ھمبستگی جھانی زحمتکشان جھان عامل قدرتمندی است که

  .سھمگینی که بین کارگران و سرمایه داران حاکم در جریان است کمک کند
کنند،  شرایط کاری جھنمی دست و پنجه نرم می  آور، و در شرایطی که کارگران و زحمتکشان کشور ھر روز با بیکاری، تورّم سرسام

نژاد، متوجه حذف و برداشتن ھرگونه مانعی از مسیر  ھای دولت احمدی ، در ادامٔه سیاست”و اعتدال امید“ھای محوری دولت  سیاست
یی قانون  ھای پایه ھای ثابت، و رشد سوداگری محض بوده است. اصل استثمار وحشیانٔه نیروی کار، چپاول ثروت ملّی، دستبرد به سرمایه

ھا اسیرند یا به دلیل اخراج از کار در  ای قرار دارند، و فعاالن کارگری یا در زندان ایندهھای کارگری زیر فشار فز شود. تشکّل کار نقض می
ھا کارخانه و کارگاه  ھای منتشر شده در این باره ھشدار دھنده است. ھر ھفته کارگران ده شرایط دشوار معیشتی قرار دارند. گزارش

ھای کارگران به پایمال شدن حقوقشان با حملٔه نیروھای امنیتی و انتظامی و  عتراضپیوندند. ا تولیدی و بنگاه اقتصادی به خیل بیکاران می
فقط شامل کارگران صنعتی و  ھای سرکوب رژیم نه شود. برخورد سرکوبگرانٔه نھاد دستگیری فعاالن کارگری و سخنگویان کارگران روبرو می

تھدید علیه امنیت “ای مثل  پایه ھای واھی و بی سندیکایی معلّم به ُجرمھا فعال و رھبر  شود، بلکه اکنون ده می“ھا  یقه آبی“به قولی 
  .ھا حبس و مورد شکنجه و آزار قرار دارند در زندان“تشکیل اجتماعات غیرقانونی “و “کشور 

 
  ابتکار ھای موفق

ه نیازھای مبرم کارگران ایران، یک توجھی ب ھای اخیر در کشور، و عملکرد دولت در بی سابقٔه اقتصادی سال در شرایط ادامٔه بحران بی
مشخصٔه ویژٔه روز جھانی کارگر امسال را باید موفقیت فعاالن کارگری و سندیکایی میھنمان و یاران آنھا در جلب توجه و حمایت و 

ن حقوق تری ی ھمبستگی جنبش سندیکایی جھان به مبارزٔه دشواری دانست که جنبش کارگری و سندیکایی ایران برای احقاق بنیاد
  . برد کارگران کشور به پیش می

افشاگری وسیع فعاالن کارگری در مورد مرگ مشکوک شاھرخ زمانی، فعال سندیکایی، در زندان اوین در شھریور گذشته، چشم جنبش 
رژیِم نمونٔه “عایی طلبانٔه فعاالن کارگری و ماھیت حقوق بشر اسالمی اد ھای حق سندیکایی جھان را بر روی شیؤه برخورد رژیم با فعالیت

باز کرد. در این مورد، و ھمچنین در مورد ھمبستگی با اعتصاب غذای محمود بھشتی لنگرودی، از فعاالن برجستٔه کانون صنفی “جھان 
ان ماه گذشته کودیر) در آب“(کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران “معلمان ایران، اعضا و ھواداران حزب تودٔه ایران با حمایت از کارزارھای موفق 

ھا و شعارھای عمدٔه مطرح در مبارزٔه کارگران ایران در طلب حقوق  توانستند پیام روشن فعاالن سندیکایی داخل کشور در مورد عرصه
  . طبیعی و قانونی خود را به جنبش سندیکایی جھانی برسانند

اند که صدای جنبش کارگری ایران را به گوش جھانیان  ردهالمللی جنبش سندیکایی و کارگری ایران ھمواره تالش ک دوستان و حامیان بین
اند که به حقوق  ھای رسمی ایران خواستار شده ھای برحق این جنبش دفاع کنند. آنھا بارھا از مقام برسانند و به طور جمعی از خواست

و موانع موجود در راه تحقق این حقوق را از  بنیادی کارگران و زحمتکشان ایران مطابق با معیارھای پذیرفته شدٔه جھانی احترام بگذارند
ھای عمدٔه مورد توجه  دھی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری در کشور ما یکی از موضوع یابی و ضرورت سازمان میان بردارند. تشکّل
ھا و  رنگی در بیانیهالمللی بوده است، و بنابراین طبیعی است که خواست تشکیل سندیکاھای مستقل به صورت ُپر جنبش کارگری بین

المللی  ھای ھمبستگی بین ھای مربوط انعکاس داشته باشد. کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) یکی از سازمان نمادھا و تحوّل
 .سال پیش، تا کنون پیگیرانه در این مسیر حرکت کرده است ٣٠اش در بیشتر از  گذاری است که از زمان پایه

ھای کمونیست جھان در گستراندن این پیام و  ھای مرکزی حزب و نشریات و اُرگان“مورنینگ استار “ان چپ بریتانیا روزنامٔه انگلیسی زب
ھای مھم  ھا مقاله و گزارش در مورد تحوّل اند. انتشار ده ھای کارگران ایران سھم مھمی ایفا کرده دھی به خواست درک ضرورت پاسخ

 . ھای مھم و تأثیرگذار است از زمرٔه این کوشش“مورنینگ استار “یی در سیاسی یا رخداد ھای کارگری و سندیکا
در مورد بازداشت غیرقانونی پنج فعال “کودیر “فروردین) با بازانتشار گزارشی از  ٢۵آوریل ( ١٣در روز “مورنینگ استار “برای نمونه، روزنامٔه 

ھای ارتجاعی و  ت آقای عیسی سحرخیز، که نسبت به سیاستمطبوعاتی کشور در آبان ماه گذشته ، از جمله دستگیری و بازداش
به “مورنینگ استار “خواھان اقدام به آزادی آنھا شد. “امید و اعتدال “اند، از دولت  سرکوبگرانٔه رژیم اسالمی ایران برخوردی انتقادی داشته

نگرش جمھوری اسالمی به آزادی بیان است. معاون معاون دبیرکل کودیر نوشت که دستگیری این فعاالن مطبوعاتی نماد نحؤه    نقل از
کنند.  می  نگاران نمایش سرنوشت آنھایی است که برای آزادی بیان در درون ایران مبارزه بازداشت این روزنامه“دبیرکل کودیر گفته بود: 

فعاالن سیاسى اغلب بدون ھیچ اتھامی یا ھای کارگری و  ھزاران نفر از اعضای اتحادیه“معاون دبیرکل و سخنگوی کودیر اضافه کرده بود: “
مورنینگ ““شوند.  بر اساس 'ُجرم ھای ساختگی' که ھیچ پایٔه واقعی در چھارچوب قوانین متکی بر عدالت طبیعی ندارند، بازداشت می

مند ھمبستگی ما ھستند فعاالن سندیکایی مصمّم به اعتصاب غذا نیاز“فروردین ماه با عنوان  ٢٨ھمچنین در گزارش دیگری در روز “استار 
زاده، دبیر ھیئت مدیرٔه اتحادیٔه آزاد  به بیانیٔه منتشر شده از سوی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، و جعفر عظیم“

فی دو فعال پس از معر“مورنینگ استار “  اردیبشت ماه اشاره کرد. ١٠کارگران ایران، در مورد تصمیم خود به شروع اعتصاب غذا از روز 
سابقٔه  ھای سندیکایی آنھا، و نیز اشاره به احکام بی سندیکایی و اشاره به سابقٔه فشارھای رژیم به آن دو برای جلوگیری از فعالیت

شر در المللی از کارزار دفاع از حقوق ب العادٔه ادامٔه حمایت بین به اھمیت فوق“کودیر “مّدت برای آنان، به نقل از سخنگوی  زندان طوالنی
ھا نمونٔه دیگری از سرنوشتی است که در ایران منتظر آنانی است که برای حقوق  متأسفانه این بازداشت“ایران اشاره کرد و نوشت: 

سخنگو و معاون دبیرکل کودیر اضافه کرد که رژیم به طور کامل “کنند.  ھای دموکراتیک تالش و مبارزه می سندیکایی و حقوق و آزادی
آمیز  ھای اعتراضی صلح ترین حقوق سندیکایی، و از جمله آزادی بیان و تشکیل تجمّع یی یت قانونی خود در زمینٔه پایهنسبت به مسئول

خواھد دربارٔه فعاالن سندیکایی زندانی انجام  ھرچه می“خواند که نگذارند رژیم ایران  المللی را فرامی توجه است و افکار عمومی بین بی
  ”.ھا وظیفه و مسئولیت دارد رژیم حاکم در ایران تفھیم شود که در تضمین این حقوق و آزادی دھد... ضروری است که به

 
  المللی دیگری برای دفاع از حقوق سندیکایی در ایران کارزار بین

رھبران  المللی با فعاالن و کودیر در بیانیٔه مطبوعاتی خود به مناسبت روز جھانی کارگر امسال از یک کارزار ھمبستگی وسیع بین
  ... سندیکایی زندانی و در حمایت از حقوق سندیکایی در ایران خبر داد که به ابتکار این سازمان به راه انداخته شده است.

   ١٢ادامه در صفحه 
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  در مسیر ...
  ٩ادامه از صفحه 

دارای اھمیت و حساسیت بسیار باالیی 
است، زیرا ھر چه در راه دعوت به اتحاد 

به موانع وحدت توجه تالش می شود ، 
نمی شود ، که باز ھم مشکالت بر جای 
خود باقی است و در نھایت باز ھم به 
جدایی و انشعابات گوناگون دیگر ختم می 
شود و ھمۀ تالش ھا برای ایجاد وحدت را 

  خنثی می کند.

رفقا و یاران، ھدف وحدت تعیین کننده 
جھت و سمت و سوی دستیابی به آن 

اف از سویی به قلمرو است؛ زیرا طرح اھد
اتحاد و ھبستگی و از سویی دیگر به 
شناخت موانع و شیوه ھای تحقق آن 

  کمک می کند.

نخستین ھدف برای وحدت بخشی ، 
کاستن تنش ھا و اختالفات درونی است 
که با این ھدف با مشخص نمودن مبرم 
ترین مسائل جنبش و تعیین الویت ھا 
 میسر می گردد. این ھدف کمک می کند
تا در سایۀ آرامش، فرصت نشر اندیشه 
ھا و آراء یکدیگر فراھم گردد و میان آراء و 
عقاید مختلف ارتباط سالم و معقولی 
برقرار گردد و حتا زمینه برگزاری نشست 
ھای تخصصی ایجاد شود تا سخن یکدیگر 
بھتر شنیده شود و ھر گروه سخن مقابل 
خود را در فضایی آرام و به دور از پیش 

  یت ھا داوری کنند. ذھن

موانع اتحاد و ھمستگی در جنبش در دو 
شکل چھرۀ خود را نشان می دھند که 
قابل ارزیابی است، موانع نظری و موانع 
عملی؛ منظور از موانع آنھایی است که به 
لحاظ نظری مانع رسیدن به این آرمان می 
شود و برخی از جریانات یا اعتقادی به 

ش ندارند و یا با اتحاد و ھمبستگی در جنب
تصورات ذھنیت ھای خاص زمینه ھای 
ایجاد ھمبستگی در جنبش را خنثی می 
کنند، در صورتیکه موانع عملی رفتار و 
اعمالی است که مانع تحقق ھمبستگی 
می گردد. حال این سئوال مطرح می 
گردد که تا کنون جنبش چپ چه راه ھایی 

  برای کشف این موانع انجام داده است؟

ویاران، نباید فراموش کرد که رفقا 
ماندگاری یک جریات کمونیستی در 
مبارزه، مستلزم کار و فعالیت کمونیستی 
آن با تعاریف خاص خود است و این شکل 
از مبارزه، تکی و انفرادی، تنھا به کژراھه 
رفتن است. اتحاد و ھمبستگی در جنبش 
چپ تنھا رمز موفقیت این جنبش است. 

ف و فھمیدن شیوه دانستن حقیقت اختال
ھای برخورد با مخالف در صورتی ممکن 
است که مرز میان واقعیت و حرکت ھای 

  آزار دھنده و تحریک آمیز تعیین شود. 

از این راه است که می توان فھمید چه 
چیزی به نفع جنبش و چه چیزی بر پایۀ 
ساختۀ تعصبات کور گروه گرایی است. اگر 

ل و بپذیریم که اتحاد و ھمبستگی اص

معیار زنده بخشی و حرکت رو به پیش 
است و منظور از وحدت حذف یگ گروه به 
نفع گروه دیگر نبوده و نیست و ھمین اصل 
در بارۀ افراط و تفریط ھای جریانات متفاوت 
روشن می شود و معیاری برای تشخیص 
و پاالیش؛ از این رو می توان به دنبال 
کشف عوارضی بود که در طول گذر زمان 

درون جنبش رسوخ کرده و زمینه ھای  در
تقابل را فراھم، و جبھه بندی ھای مخرب 

  پدید آورده است.

حال اگر پذیرفته شود اختالف در جنبش 
تابع برخی از عوامل تاریخی و سیاسی 
است، پس باید به پی آمد اختالفات و 
واقعیت داشتن آنھا توجه شود و تمامی 

بودن جریانات مختلف چپ باید به پی آمد 
این اختالفات و حقیقت داشتن آنھا توجه 
داشته باشند و در نوع رفتاری که بایسته 
این واقعیت است را بپذیریم. وقتی عوامل 
بیرونی و محیطی را بپذیریم دیگر سخن و 
استدالل ھمیشه کارساز نیست و 
اختالفات درونی تمام شدنی نیست و 
نخواھد بود، اگر چنین باشد که عده ای 

پایبندی ومومن بودن به اصول جنبش  الزمه
و چپ بودن و دفاع از عقاید خود را در این 
تصور می دانند که با مخالفان درونی 
ھمچون دشمن برخورد کنند و از بین ببرند، 
و طرد مخالف را شعار و سر لوحۀ کار خود 
قرار دھند، گمان می کنند که این اختالفات 
ا درون گروھی تمام می شود، ھرگز، چر

که ھر جریان فکری مخالف درون جنبش به 
خود این حق را می دھد که با دیگران 
  ھمان کند که دیگر جریان مخالف می کنند. 

آیا الزمۀ حضور در جنبش و تعصب گروھی 
این است که دیگران را طرد و نفی کنند؟ و 
اگر اختالف گریز ناپذیر است، راه حل آن 
 انشعاب و تشکیل تشکیل جبھه و گروه
است؟ چرا جنبش چپ به عنوان یکی از 
مدعیان اپوزسیون مکانیسمی سالم و به 
دور از ھمھمه و جنجال برای حل مشکالت 
و تضادھای درونی ندارد و ھمیشه چنین 
استنباط می گردد که جریانات چپ زبان 
یکدیگر را نمی فھمند؟ جای تردید و سئوال 
است که چگونه است جنبشی که میراث 

بارزه و نقد اندیشه ھا بوده، دار عمری م
تحمل شنیدن نقطه نظرات مخالف یکدیگر 

  را ندارند؟

آیا در حال حاضر دشمنی مشترک با  
عنوان رژیم اسالمی وجود دارد که نمی 
توان به یک نقطۀ مشترک رسید؟ این 
جنبش تا کی می خواھد در حرکت ھای 
روشنفکری غیر توده ای غرقه باشد؟ آیا 

ست که با ھم اندیشی وقت آن نرسیده ا
از شرایط موجود، بھترین بھره برداری را 
نماید؟ با این شرایطی که جنبش چپ به 
آن مبتال شده است، تنھا مقدمات انقراض 
این اندیشه را در داخل کشور برای جنبش 

  فراھم ساخته ایم .

رفقا و یاران، امروز دیگر وقت آن رسیده که 

در  جنبش چپ با پذیرفتن اشتباھات خود
جوانب مختلف و بدون درپی مقصر گشتن و 
گناھکار جلوه دادن دیگری، با تدوین برنامه 
ای روشن و گامھایی موثر و نوین در جھت 
اتحاد و ھمبستگی ھمه جانبه بردارد و در 
این شرایط با دست به دست ھم دادن و 
ایجاد سازمانی توانمند از کلیه نیروھای چپ 

حق دمکراتیک و پشتیبانی از مطالبات به 
سیاسی  –توده ھا و دفاع از حقوق صنفی 

و فرھنگی آنان افقی روشن را برای جنبش 
رقم زد . فراموش نشود جنبش چپ نیازمند 
ساماندھی و ھدایت دمکراتیک است و تنھا 
با نقاط مشترک است که می توان چھره ای 
روشن را در اذھان توده ھا برای امید به 

و بر پراکندگی و  فردایی بھتر ترسیم کنیم
اختالف در میان جنبش فایق آییم . باید در 
ھمه حال به این سخن شھید خسرو 
گلسرخی بیش از پیش توجه داشت و 

  :  اندیشه کرد که گفت

"بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند 
تا آیندگان ندانند بی عرضه ھای این 

  برھه از تاریخ بوده ایم . "

سخن ما باشیم مباد روزی که مخاطب این 
و برای ھمیشه در پیشگاه خلق 

      شرمسار.

  زنده باد اتحاد جنبش چپ ایران 

  زنده باد سوسیالیسم

 

ز اعضا و ھواداران ازمان جمعی ا

گروه شھید  - فداییان خلق ایران

 ھمایون کتیرایی
 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

	OLE_LINK6
	OLE_LINK7

