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برای طبقه حاکم بر ايران، حکومت کردن به 

شکست .  شيوه گذشته ناممکن شده است
ھای متعدد و  ھای پيشين، بحران سياست

ھای مختلف با  ھائی که رژيم در عرصه بست بن
آنھا روبروست، اين واقعيت را به وضوح بازتاب 

 .دھند می
ھای ھيات حاکمه نيز  ترين فراکسيون مھم

ای از  اند که در شرايط نارضايتی توده دريافته
ھای داخلی و خارجی،  وضع موجود، بحران

ويژه  در خاورميانه،  تحوIت اوضاع سياسی به
ھای گذشته، موجوديت  توان با ادامه سياست نمی

جريانات وابسته به .  رژيم را حفظ کرد
طلبان حکومتی و گرايشات نزديک به  اصLح

رفسنجانی که حسن روحانی نيز از نمونه 
حتا .  اند ھاست، اين را آشکارا ابراز کرده آن

گرا موسوم به فراکسيون  بخشی از جريان اصول
، رئيس مجلس  که در راس آن"  رھروان وIيت"

ارتجاع اسLمی قرار گرفته، به صف حاميان 
ھای ديگری را  است که سياست روحانی پيوسته

 .برای نجات رژيم در دستور کار قرار داده است
ھای گذشته طبقه حاکم ھمه با  گرچه سياست 

تواند  شکست ھمراه بوده است و اين طبقه نمی
ھای موجود به  زير فشار تضادھا و بحران

ھای پيشين حکومت کند، اما اين نيز  شيوه
ھای وسيع مردم ايران ھم  ست که توده واقعيتی

شان از وضع موجود،  رغم نارضايتی عميق به
اند که توان برانداختن  ھنوز به آن مرحله نرسيده
 .نظم موجود را داشته باشند

اين که به رغم نارضايتی اکثريت بزرگ مردم 
ايران از ادامه حيات جمھوری اسLمی و نيز 

ھای قدرتمند  مستثنا از خواست واقعی فراکسيون
ھا بر تداوم برخی  و با نفوذ ھيات حاکمه، که سال

ای و  ويژه بر سر نزاع ھسته ھا، به سياست
المللی اصرار داشتند، روحانی در  ھای بين بحران

راس دستگاه اجرائی جمھوری اسLمی قرار 
 .گيرد، برآيند اين شرايط است می

گرچه حسن روحانی ھيچ راه حلی اساسی برای 
ھای عميق جمھوری  غلبه بر تضادھا و بحران
تواند داشته باشد، چرا  اسLمی ندارد و اصوI نمی

داری،  ھا محصول اقتصاد سرمايه که آن
ھای اقتصادی رژيم و خصلت دينی  سياست

 ضرورت مبارزه مستقل کارگری و
  خنثاسازی سناريوی انجماد دستمزدھا

 
ھا و مطبوعات دولتی  ست که در رسانه ای ، چند ھفته٩٣موضوع حداقل دستمزدھای کارگری در سال 

ھای کارگری وابسته به حکومت،  ھا از قول مقامات دولتی و اعضای تشکل اين رسانه.  مطرح شده است
ای برای  طور تلويحی و موذيانه کنند، به که به فاصله فاحش دستمزدھا و ميزان تورم اعتراف می در حالی

ھا در  آن.  کنند فرارسرمايه داران از افزايش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم نيز زمينه سازی می
حال  گويند، در عين سخن می"  روند افزايش حداقل دستمزدھا"در "  تغييرات اساسی"که از ايجاد  حالی

قدرت خريد و "دھند که در جلسات شورای عالی کار که بدين منظور تشکيل شود، تقويت  چنين وعده می
 .گيری خواھند کرد کارگران را پی" معيشت

که از ضرورت افزايش حداقل دستمزد بر پايه  ھای مربوط به تعيين حداقل دستمزد، در حالی در بحث 
گونه سخنی در ميان نيست، اما اين موضوع که دولت بايد فاصله دستمزد و تورم را  نرخ تورم واقعی ھيچ

ھای حمايتی و سبد کاIھای ضروری پر کند، در مطبوعات حکومتی به فراوانی مطرح شده  با بسته
ھر جا که احيانا بحث افزايش حداقل دستمزد مطرح شده، بLفاصله اين موضوع که افزايش حداقل .  است 

به عبارت ديگر .  شود نيز به ميان کشيده شده است ھا و تورم می  دستمزد باعث افزايش قيمت

 دفاع از کارگران اخراجی و زندانی 
 دفاع از حق تشکل و اعتصاب است

 
 ضرورت جدايی دين از آموزش و

 ھای دولت در مدارس مقابله با سياست

٧درصفحه   

١١درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 گسترش اعتياد و نعل وارونه جمھوری اس.می 
 در برخورد با اين معضل اجتماعی

 
موضوع اعتياد و گسترش روز افزون آن در جامعه ھم اکنون به يکی از بحران ھای عميق اجتماعی در 

تبعات اعتياد و عوارض اجتماعی ناشی از آن، طبيعتا تنھا در محدوده ھمان .  ايران تبديل شده است
وقتی يک فرد در جامعه گرفتار مصرف .  افرادی که به دامن اعتياد کشيده می شوند، باقی نخواھد ماند

مواد مخدر می شود، در ھمان گام نخست مجموعه ای از افراد مرتبط با او از پدر و مادر گرفته تا 
خواھران و برادران، ھمسر و فرزندان او نيز به طور مستقيم با تبعات روانی و اجتماعی اين پديده در 
سطح جامعه و مناسبات اجتماعی حاصل از آن گرفتار می شوند و دقيقا از ھمين زاويه است که پديده 
اعتياد و خطر گسترش روز افزون آن در سطوح مختلف جامعه، کل کشور را با يک بحران اجتماعی 

١٠درصفحه   

١٢درصفحه   
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ھای او برای تغيير در برخی  اند، اما وعده دولت
ای و  ويژه بر سر نزاع ھسته ھا، به سياست

توانست برای طبقه  المللی، ھم می مناسبات بين
دار حاکم مفری برای تخفيف تضادھا و  سرمايه
ھا باشد و ھم برای بخشی از توده ناآگاه،  بحران

فقير و بيکار و ايضا ناتوان از تغيير اوضاع، 
 .انداز بھبود اوضاع را بگشايد توھم چشم

ای که  بر پايه اين سياست، نخستين عرصه
روحانی پس از در دست گرفتن زمام امور 
اجرائی، برای حل و فصل آن اقدام نمود، نزاع 

او توانست به رغم .  ای بود بر سر پرونده ھسته
ھائی از ھيات حاکمه و برخی  مخالفت گروه

ھا و نھادھای جمھوری اسLمی، به  ارگان
ھای جھان بر سر اين مسئله  توافقاتی با قدرت

ھای  دست يابد و موضع خود را در برابر گروه
توانست  اما اين توافقات نمی.  رقيب تقويت کند

قطعی و نھائی گردد، مگر از طريق حل 
منازعات و اختLفات در سياست خارجی که 

. اساس سياست روحانی نيز در ھمين مسئله است
تواند معضLت اقتصادی  چرا که بدون آن نمی

پيشاپيش روشن بود که .  موجود را حتا تعديل کند
جمھوری اسLمی وقتی که به ناگزير پذيرفته 

ای، در  نشينی بر سر نزاع ھسته است با عقب
جھت حل آن اقدام کند، ضرورتا بايد 

ھای بعدی را در عرصه سياست  نشينی عقب
گونه که پيش از  چون ھمان.  خارجی پذيرا باشد

ھای سياسی جمھوری  بست اين اشاره شد، بن
اسLمی، امکان بازگشت از اين مسير را به آن 

رويدادھای روزھای اخير نيز به .  دھد نمی
پس از .  دھد وضوح ھمين واقعيت را نشان می

ھای جديد آمريکا، در  قطع مذاکرات در پی تحريم
نيمه دوم دسامبر مذاکرات از سر گرفته شد، اما 

علت آن در چه بود؟ چيزی در اين .  بدون نتيجه
مورد اعLم نشد، تا اين که چند روز پيش وIيتی 

الملل، اعLم کرد،  ای در امور بين مشاور خامنه
ھای  بدون مذاکرات و توافقات دوجانبه با دولت

 .نفع، معضلی حل نخواھد شد ذی
پوشيده نيست که جمھوری اسLمی نه با روسيه و 
چين مشکلی از اين بابت دارد و نه حتا با 

منظور او گشودن باب .  کشورھای اروپايی
مذاکرات رسمی با دولت آمريکا برای حل مسائل 

وIيتی در اين گفتگوی .  مورد اختLف بود
تلويزيونی، ضمن اين که ھمه را به حمايت از 

"سياست روحانی دعوت کرد، گفت اگر با تک : 
تک اين شش کشور به اقتضا، تعامل و مذاکره دو 
به دو نداشته باشيم، از روش درستی استفاده 

ما بايد با کشورھا، جداگانه صحبت .  ايم نکرده
کنيم، چرا که ھر کدام از اين کشورھا، ويژگی و 

اگر ما کاری کنيم .  منافع خاص خودشان را دارند
که اين شش کشور بر سر مخالفت ما به اشتراک 

 ".ايم نظر برسند، اشتباه کرده
رسد که وی بدون ھماھنگی با  بعيد به نظر می

گيری راه را برای پيشبرد  ای، با اين موضع خامنه
سياست روحانی در مذاکرات رسمی دو جانبه با 
دولت آمريکا بر سر مسائل مورد اختLف، 

 .ھموار کرده باشد
روست که نه تنھا اين اظھار نظر با  از ھمين

ھای رقيب روحانی ھمراه  واکنش مخالف گروه
نبود، بلکه بالعکس، در پی آن، سخنگوی 
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، 

تواند  اين پيشنھاد می: "بر آن مھر تاييد زد و گفت
 ".نقش تاثيرگذاری بر روند مذاکرات داشته باشد

ای به علت نقشی که در گذشته در پيشبرد  خامنه
ھائی که  سياست خارجی رژيم داشته و مخالفت

ھای طرفدار او بر سر پيشبرد  در ميان گروه
سياست روحانی وجود دارد و نيز عواقب نامعلوم 

ھای درونی  بندی  و نزاع دسته اين سياست
جمھوری اسLمی، اکنون در موقعيتی نيست که 

حرف .  گيری کند علنا بر سر چنين مسائلی موضع
او از دھان امثال وIيتی و رئيس کميسيون امنيت 

فعL ابتکار عمل در دست .  آيد ملی مجلس درمی
ھای پشت سر اوست که  بندی روحانی و دسته

ھا  المللی، ھر دو به نفع آن شرايط داخلی و بين
 .کند عمل می

حال به معنای تقويت موضع  اين مسئله که در عين
ھا در عرصه داخلی و در درون ھيات حاکمه  آن

ھای رقيب  است، موجب نگرانی جدی گروه
گرديده که از آن بيم دارند، نه فقط با حل 

المللی، منافع اقتصادی و سياسی  منازعات بين
ھای  ھا به خطر افتد، بلکه در عرصه سياست آن

داخلی نيز به تغييراتی منجر شود که مغاير منافع 
 .ھاست و اعتقادات آن

ھا از ھم اکنون در ھر کجا  روست که آن از ھمين
ويژه در دستگاه  شان است، به که قدرت در دست

قضائی، پليس و سپاه، تمام توان خود را به 
اند، تا مانع از آن گردند که کمترين  خدمت گرفته

تغييری در اوضاع سياسی جامعه و جو سياسی و 
دستگاه قضائی .  فرھنگی استبدادی حاکم رخ دھد

جمھوری اسLمی در جھت پيشبرد اين سياست و 
نشان دادن اين مسئله که توافقات در عرصه 

ھای  تواند تاثير مھمی بر سياست المللی نمی بين
داخلی داشته باشد، در طول چند ماه اخير بر 

رئيس قوه قضائيه .  ھا ، افزوده است کميت اعدام
تا جائی پيش رفته است که به زبانی ھمانند 

نژاد که مصوبات شورای امنيت را  احمدی
ناميد، مصوبه مجمع  ارزش می ھای بی پاره ورق

عمومی سازمان ملل را در محکوميت اقدامات 
سرکوبگرانه و ضد انسانی جمھوری اسLمی، 

توجه  ارزش اعLم نمود و گفت، قوه قضائيه بی بی
او در .  دھد به اين مصوبات به کار خود ادامه می

طور که قبL  ھمان: "واکنش به اين مصوبه افزود
ام، بسياری از اشکاIتی که با  ھم اعLم کرده

شود، از جمله  ادعای نقض حقوق بشر مطرح می
مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسLم 

دستگاه .  زيرا قصاص نص قران کريم است.  است
منطق و دروغ توجھی  ھای بی قضائی به حرف

... دھد ندارد و با صLبت به کار خود ادمه می
انتظار نابجائی است که بخواھند ما از اجرای 
مضمونی قرآن به دليل تصويب يک قطعنامه 

 ".دست بکشيم
برای حفظ نظام اسLمی، .  حرف وی روشن است

ھای روزمره، بريدن  گری اسLمی، اعدام وحشی
ھا  وپا، درآوردن چشم، بريدن گوش و ده دست

ھای قرون وسطائی  گری نمونه ديگر از وحشی
جمھوری اسLمی، به رغم مخالفت و اعتراض 

المللی و ھر تحولی در سياست  داخلی و بين
 .خارجی، ادامه خواھد يافت

جنتی دبير شورای نگھبان رژيم، به زبان ديگر 
گويد، اقليت ناچيز  کند و می ھمين خط را دنبال می

پاسدار اين نظام، به ھر قيمتی که شده بايد آن را 

"گويد او می.  حفظ کند حفظ نظام جمھوری : 
اسLمی برعھده کسانی است که خدمتگزار برای 

 ".خدا باشند، ولو اين که در اقليت باشند
خواھد بگويد که  گيری می جنتی با اين موضع

گرچه جناح رقيب اکنون زمام امور دستگاه 
اجرائی و ابتکار عمل در عرصه سياست 
خارجی را در دست خود گرفته است، اما حفظ 

ھای طبقه  نظام برعھده گروه اندکی از دارودسته
ھای  حاکم، از قماش خود اوست که ارگان

بعيد است که او .  سرکوب را در اختيار دارند
نداند، روحانی ھم برای حفظ ھمين نظام تLش 

ای که وی وابسته به آن  کند، اما دارودسته می
او با .  اعتمادند است، حتا به امثال روحانی نيز بی

اين اظھارنظر، در عين حال، از ھم گسيختگی 
درونی جمھوری اسLمی و نگرانی از سرنوشت 

زند، واI نيازی نبود که با چنين  آن را جار می
اقليت "صراحتی وظيفه حفظ نظام را برعھده 

قرار دھد، چيزی که به استثنای "  خدمتگزار خدا
دو سال نخست پس از سرنگونی رژيم شاه، 

اقليت خدمتگزار "ھمواره وجود داشته و اين 
با زور سرنيزه، کشتار و سرکوب، "  خدا

 .جمھوری اسLمی را حفظ کرده است
ھای مردم ايران از  اينان حساب خود را با توده

ھای  کشی عربده.  اند ھا پيش تسويه کرده سال
ھای آتی جناحی و  ھا برای تسويه حساب کنونی آن

دانند که پشت سر روحانی اتحاد  می.  ست درونی
طلبان حکومتی و  ھای وابسته به اصLح گروه

رفسنجانی قرار گرفته است که باIخره بر سر 
ھای داخلی کار به کشمکش و درگيری  سياست

لذا خود را برای اين درگيری .   خواھد انجاميد
مصباح يزدی، سرکرده باند موسوم .  کنند آماده می

به پايداری نيز اخيرا در يک مصاحبه مطبوعاتی 
ھای آتی را  تر برنامه درگيری حتا خطوط جزئی

قطعا در شعارھائی : "ترسيم نمود و از جمله گفت
ست که  شود، ابھاماتی که در اين دولت مطرح می

مان به طور نرم، کم و بيش  ھای ما در سخنرانی
اما اگر کار به جائی رسيد ...  ايم ھا پرداخته به آن

که پرده برداشته شد و معلوم شد که اين تعابير به 
ای اسLمی  ھای ريشه دنبال مواجھه با ارزش

تر با آن برخورد  است، ما ھم ناچاريم که صريح
بايد اول برخوردی که متقابL : "وی افزود".  کنيم
شود، برخورد نرمی باشد تا معلوم شود و به  می

جائی برسد که مطالب زير پرده بيايد رو، آن 
يا ".  گيرد وقت انسان صريحا موضع می

کند، او و  تر، آنگونه که تاکيد می صريح
 .بندند می" شمشير را از رو"اش  دارودسته

اين نيز واقعيتی است که در مجلس ارتجاع  
اسLمی ھم به رغم اين که فراکسيون اکثريت آن، 

کند، اما  از سياست خارجی روحانی حمايت می
جائی که  در ھمان حال، در سياست داخلی، آن

باشد،  پای مسائل سياسی و فرھنگی در ميان می
منازعاتی که بر سر وزاری .  تقابل حاکم است

آموزش و پرورش و علوم پيش آمد، يا سياست 
چنان ادامه دارد، نشان  وزارت ارشاد که ھم

ھای رقيب به روحانی اجازه  دھد که گروه می
نخواھند داد که از چارچوبی که مورد نظرشان 

البته روحانی ھم چيزی فراتر .  است فراتر رود
ای امتيازاتی به  خواھد که در محدوده از اين نمی

ھای متحد و پشتيبان خود از نمونه  گروه
ای فعاليت  بدھد و يا در محدوده"  طلبان اصLح"

خطر آزاد  دمکراتيک و صنفی جريانات بی
ھای رقيب در ھمين  اما گروه.  گذاشته شود

  ٩درصفحه 



 ٣ ۶۶٠ شماره  ٩٢نيمه  اول دی     ٣

۴درصفحه   

 ضرورت مبارزه مستقل کارگری و
  خنثاسازی سناريوی انجماد دستمزدھا

ھای  ھا در تشکل داران، دولت و عوامل آن سرمايه
اصطLح کارگری حکومتی، در  تLشی آرام و  به

ريزی برای انجماد  نسبتا ھماھنگ، سرگرم برنامه
 .کنند سازی می دستمزدھا ھستند و برای آن زمينه

ترديدی در اين مساله وجود ندارد که خواست 
دار حاکم اين است که استثمار  قلبی طبقه سرمايه

کارگران را تا حدممکن تشديد و حداکثر سود را 
کسب کند و در ھمين راستا مايل است حتا يک 
لایر يا يک درصد ھم به حداقل دستمزد اضافه 

دانند که اين شدنی  اما سرمايه داران می.  نشود
داران، ھم دولت و  عLوه بر سرمايه.  نيست
ترين وزير آن يعنی وزير کار و ھم  امنيتی

ھای  ھا در محيط کارگزاران و جاسوسان آن
دانند که اجرای چنين  کارگری اين را خوب می

سياستی، اعتراضات و اعتصابات وسيع و 
ھا  آن.  گسترده کارگران را در پی خواھد داشت

ھای حسی خود در ميان  از طريق شاخک
کارگران، از اين موضوع با خبرند که تراکم بيش 
از پيش فشارھای اقتصادی ومعيشتی، از حد 
تحمل کارگران فراتر رفته است و ھر گونه 
افزايش فشار در اين زمينه، کاسه صبر کارگران 
را لبريز نموده و انفجارات غيرقابل مھاری را 

رغم ميل قلبی  لذاست که به.  در پی خواھد داشت
ھا  کند، روش ھا حکم می و باطنی، اما عقل به آن

در ھمين .  ھای ديگری را جستجو کنند و مکانيزم
رابطه است که علی ربيعی وزير کار جمھوری 
اسLمی، سناريو جديدی را طراحی نموده تا به 

تورم در دستمزد کارگران "ادعای خود، ھم 
داران و  و ھم به سرمايه"  پوشش داده شود
وی در گزارشی !  ای وارد نشود کارفرمايان لطمه

که به حسن روحانی داده است، پيرامون 
: گويد تعيين دستمزدھا چنين می"  سازوکار جديد"
در مکانيزم جديد تعيين دستمزد عLوه بر "

 درصدی رقم نقدی دستمزدھا برای ٢٠افزايش 
جلوگيری از تاثير بار تورمی فاصله دستمزد و 

 درصد از رقم افزايش ٢۵تورم، در حدود 
دستمزد را به صورت غيرنقدی با ھمکاری بانک 
توسعه تعاون از طريق ارائه کارت ھوشمند به 

 ھزار ١٠کنيم و با  کارگران پرداخت می
ای در سراسر کشور به اين  فروشگاه زنجيره

 ".شود ھا خدمات رسانی می کارت
ببينيم اين نقشه و مکانيزم وزير کار که به آرامی 
اما در سطح نسبتا وسيعی توسط کارگزاران 

ھای کارگری  رژيم منجمله برخی اعضای تشکل
وابسته به حکومت تبليغ و از آن به عنوان 
طرحی که موجب تقويت قدرت خريد و معيشت 

شود، چيست و تا چه حد  کارگران است، ياد می
 کارساز است؟

بودن اين طرح به  نظر از درجه عملی صرف
لحاظ تامين و توزيع کاIھای ضروری و مورد 
نياز کارگران، اوI در اين طرح مشخص نيست 

دولت چه کاIھائی را به چه مقدار و چه قيميت 
ثانيا .  قرار است در اختيار کارگران قرار دھد

ھيچ تضمينی وجود ندارد که کارگران با کارت 
ھوشمند وزير کار بتوانند کاIھای مور نظر خود 

ثالثا به فرض مشخص شدن يک .  را تامين کنند
سری کاIھای ضروری کارگران، باز ھم 

گونه تضمينی وجود ندارد که اين کاIھا  ھيچ
ھا  ھميشه و يا ھنگام نياز کارگران در دسترس آن

تواند  در چنين حالتی، کارگر نه می.  قرار بگيرد 
با کارت ھوشمند وزير کار، کاIھای ضروری و 

تواند  مورد نياز خود را تامين کند و نه می
فروشگاه مربوطه را به ارائه کاIھای مورد نياز 

کارگر که دستش به جائی بند .  خويش ملزم سازد
شود با کارت  نيست، در نھايت مجبور می

ھوشمند وزير کار، ھر کاI و جنس بنجلی را که 
داران عرضه  ای سرمايه ھای زنجيره در فروشگاه

که در مورد  حال آن!  شود خريداری کند می
افزايش حداقل دستمزد مساله به اين صورت 

ھائی روبرو  نيست و کارگر با چنين محدوديت
نيست، چرا که پس از افزايش و تعيين حداقل 

دار موظف است ھر ماھه، بر  دستمزد، سرمايه
چه  چنان.  آن پايه دستمزد کارگر را بپردازد

بخواھد خللی در اين زمينه ايجاد کند، فرضا 
دستمزد را نپردازد و يا به طور ناقص بپردازد، 

تواند اعتراض کند و تمام دستمزد  کارگر فورا می
دار قانوناً مقيد و ملزم به  خود را که سرمايه

 !پرداخت آن شده است، مطالبه کند
تر اين است که کاIھای مصرفی  اما موضوع مھم

ھای  که قرار است وزير کار از طريق فروشگاه
ای در اختيار کارگران قرار دھد، تنھا  زنجيره

يک بخش از نيازھای ضروری کارگران را 
! دھد و نه ھمه نيازھای ضروری را تشکيل می

ھای ھوشمند وزير کار  که کارت به فرض آن
کاIھای مصرفی کارگران را تامين کند، اما 

ھای ديگر کارگران از کجا بايد تامين شود؟  ھزينه
ھزينه مسکن، ھزينه بھداشت و درمان، اياب و 
ذھاب و تحصيل و امثال آن را کارگر چگونه بايد 

 درصد افزايش حداقل دستمزد ٢٠تامين کند؟ با 
پيشنھادی وزير کار، کارگر چگونه قادر است 

  درصد را جبران کند؟۶٠تورم باIی 
روشن است که سناريوی وزير کار و 

وی برای تعيين حداقل دستمزد نه "  سازوکار"
تواند فاصله مزد و تورم را پر کند و يا  فقط نمی

نيازھای ضروری يک خانوار کارگری را تامين 
سازی برای  که اين سناريو اساسا زمينه نمايد، بل

ست و  منجمد کردن دستمزدھای کارگری
پيشنھاد .  تواند مورد اعتراض کارگران نباشد نمی

ست  ای علی ربيعی در اساس فرمول محيLنه
 آن که ۴١برای دور زدن قانون کار و بند 

سازد ميزان حداقل  کارفرما را موظف می
دستمزد کارگر را بر پايه نرخ تورمی که از 

ای  شود و به اندازه طرف بانک مرکزی اعLم می
 نفره را تامين ۵که زندگی يک خانواده کارگری 

طرح سخاوتمندانه وزير کار .  کند، افزايش دھد
داران را از قيد و بند قانون کار رھا  اما سرمايه

ھا نيز با فراغ بال بيشتر، سودھای  می سازد تا آن
بنابراين طرح .  بيشتری را نصيب خويش سازند

وزير سرمايه داران نه فقط کارسازوتأمين کننده 
تمام نيازھای يک خانواده کارگری نيست ، بلکه 

ست که اساساً متضمن سود و منافع   طرحی
 .سرمايه داران است

ھای دولتی و کارشناسان بورژوای  رسانه
دار  اقتصادی که جملگی از منافع طبقه سرمايه

کنند، در توجيه سياست ضد  حاکم دفاع می
کارگری عدم افزايش حداقل دستمزد متناسب با 

آورند که افزايش  نرخ تورم واقعی، مدام بھانه می
. شود حداقل دستمزد منجر به گرانی و تورم می

کنند به ھر نسبت و يا درصدی که  اينان ادعا می
دستمزدھا افزايش پيدا کند قيمت کاIھا و نرخ 

کند که  تورم نيز به ھمان نسبت افزايش پيدا می
ھر .  اين البته يک دروغ است و تحريف بزرگ

داران نيز بر اين دروغ و  چند خود سرمايه
تحريف آگاھند، اما مدام چنين مھمLتی به ويژه 

ھا و  در آستانه افزايش حداقل دستمزدھا، توسط آن
 .شود شان تکرار می نمايندگان فکری رنگارنگ

ھای پيشين نشريه کار از جمله کار  گرچه شماره
دستمزدھای کارگری و " مقاله ۵٩٣شماره 

بی ربطی ادعای "  داران پايه سرمايه دعاوی بی
ھا را اثبات و  پردازان آن داران و تئوری سرمايه

شان را فاش ساخته است، اما  راز دروغ بزرگ
در اين جا نيز به اختصار به اين موضوع و به 

ھا با افزايش دستمزد  علت اصلی مخالفت آن
 .کنيم اشاره می

دار اين ھمه نسبت  ابتدا ببينيم دستمزد که سرمايه
کند  به افزايش آن حساس و با آن مخالفت می

 چيست؟
دار در  دستمزد عبارت است از پولی که سرمايه

. ازای خريد نيروی کار کارگر به وی می پردازد
دستمزد در واقع قيمت نيروی کار و معادل 

مخارج توليد نيروی کار .  مخارج توليد آن است
ھای Iزم برای توليد و  عبارت است از ھزينه

حفظ کارآئی نيروی کار و يا توانائی انجام کار به 
اعم از مخارج وسائل معيشتی يا (وسيله کارگر 

ھای توليد  آموزشی و فرھنگی، يعنی کل ھزينه
برای نگھداری و توليد مجدد کارگر به مثابه 
موجود زنده و به مثابه درجه کاردانی و 

دار خريده  نيروی کار که توسط سرمايه).  مھارت
شود، سرمايه  و در جريان توليد مصرف می

بخش ديگر ھزنيه توليد، .  شود متغير ناميده می
آIت،  مربوط به مواد خام، فرسودگی ماشين

ساختمان، برق و امثال آن است که اصطLحا به 
تمام آنچه که به آن .  گويند آن سرمايه ثابت می
شود و در جريان توليد کاI  سرمايه ثابت گفته می
شوند، ارزش خود را به  وارد و مصرف می
نيروی کار نيز مانند .  دھند کاIی جديد انتقال می

ست که به وسيله  ھر کاIی ديگری دارای ارزشی

١از صفحه   

 زنده باد استق.ل طبقاتی کارگران 
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٣از صفحه   

 ضرورت مبارزه مستقل کارگری و
  خنثاسازی سناريوی انجماد دستمزدھا

اکنون از حد تحمل کارگران فراتر رفته و ديگر 
ھای  ھزينه.  خواھند زير خط فقر زندگی کنند نمی

العاده افزايش يافته به نحوی که دو  زندگی فوق
 ھزار تومان دستمزد ماھانه، مبلغ ۵٠٠ميليون و

ست که کارگر شايد با آن بتواند ولو با  حداقلی
مشکLت و کمبودھای متعدد، زندگی بخور و 

دو ميليون .  نميری را در حد خط فقر بگذراند
ست که بر پايه محاسبه مخارج  تومان، رقمی

ضروری، از سوی فعاIن کارگری و بسياری از 
اما طی .  کارگران درسال گذشته مطرح شد

سال اخيرميزان خط فقرنيزافزايش يافته   يک
 دی، درمورد ١٠روزنامه شرق سه شنبه .است

خط فقراز زبان يک استاد دانشگاه  چنين فاش 
 حدود يک ٩٠ساخت؛ درحالی که خط فقر سال 

شد،    ھزارتومان برآورد می٧٠٠ميليون و 
 ۵برحسب نرخ ھای تورم خط فقريک خانواده 

 ميليون و ٢ به رقم ٩٢نفره درتھران برای سال
 .  ھزارتومان رسيده است۵٠٠

خواست افزايش حداقل دستمزد به باIی خط 
فقرکه تا کنون بارھا از سوی فعاIن کارگری و 

تر کارگران مطرح شده ، خواست تمام  بخش آگاه
العموم  جنبش کارگری علی.  کارگران ايران است

ترآن،  ترومتشکل طوراخص بخش آگاه  وبه
خواستار افزايش حداقل دستمزد به باIی خط 

ھا حرکت اعتراضی و اعتصابات   ده.  فقراست
متعدد کارگری برای افزايش دستمزد، از جمله 

ھای بندر امام،  اعتصابات متعدد در پتروشيمی
تپه و  ھای ھفت وصنعت اعتصابات در کشت

اکريل و  کارون شوشتر، اعتصابات کارگران پلی
اعتراض اخير کارگران ايران خودرو گويای اين 

تواند و  واقعيت است که جنبش کارگری ايران می
بايد بيش از پيش حول اين خواست عمومی 

داران  کارگران بسيج شود و به مصاف با سرمايه
افزايش دستمزد به باIی .  ھا برخيزد و دولت آن

ست که برای ھمگان ملموس  خط فقر، خواستی
تواند مانع طرح آن از سوی  است و کسی نمی

کارگران و يا مانع مبارزه کارگران برای تحقق 
تواند و بايد  جنبش افزايش دستمزد می.  آن شود

. ھای بزرگی به پيش بردارد سراسری شود و گام
ھای کارگری و  اتحاد و ھماھنگی ميان تشکل

ھای فعاIن کارگری حول اين خواست  تشکل
عمومی کارگران، مبارزه مشترک حول اين 
خواست و سراسری کردن مبارزه و از ھمه 

تر سازماندھی مبارزه مستقل از تشسکل ھای  مھم
زرد حکومتی، از ضروريات پيشروی جنبش 
افزايش دستمزد و از ضروريات خنثاسازی 

ھا برای  داران و کارگزاران آن سناريوی سرمايه
. جلوگيری از افزايش دستمزد يا انجماد آن است

پيش بسوی اتحاد و مبارزه متشکل و مستقل برای 
 !افزايش حداقل دستمزد به باIی خط فقر

 

 . رسيد٢٨/ ٩نشد، رقم تورم به 
داران و  ھای نخ نمای سرمايه بنابر اين، استدIل

تر از آن است  پايه ھا، بی کارگزاران رنگارنگ آن
که بتواند موضوع عدم افزايش حداقل دستمزد را 

. توجيه و آن را بر کارگران ايران تحميل کند
کارگران ايران که چند برابر زير خط فقر و در 

برند ،  بدترين شرايط اقتصادی و معيشتی بسر می
. خواھان افزايش دستمزد به باIی خط فقر ھستند

 درصد ٢٠ھا برای  داران و وزير کار آن سرمايه
اند اين  ريزی کرده افزايش حداقل دستمزد برنامه

ست که قيمت تمام کاIھا و خدمات مورد  در حالی
نياز کارگران دو سه برابر اين رقم افزايش يافته 

قيمت قند و شکر و گوشت و برنج بيش از .  است
 درصد، ٧١ درصد، برنج ۴۵ درصد، روغن ۴٠

جات بيش از   درصد و ميوه٨۵ھای تازه  سبزی
نرخ تورم باIی .   درصد افزايش يافته است٧٩
البته دولت و بانک مرکزی آن .   درصد است۶٠

تر از  ھای ھميشگی، نرخ تورم را کم سازی با رقم
. اند  درصد اعLم نموده۴۴رقم واقعی و حدود 

دولت در عين حال درصدد آن است که با 
ھای جديد، نرخ تورم را در اسفندماه و  سازی رقم

روزھای پايانی سال و مقطع تعيين حداقل 
شورای .  تر بکشاند دستمزدھا، از اين ھم پائين

عالی کار رژيم چنانچه برپايه نرخ تورم واقعی 
 راتعيين کند، بايد ٩٣بخواھد حداقل دستمزد سال 

 درصد ٧٠دستمزد ھای حداقل کنونی را حدود 
اگربرطبق ارقام ادعائی نرخ تورم .  افزايش دھد

و در چارچوب قوانين مصوب و رسمی رژيم 
بخواھد با مساله حداقل دستمزدھای کارگری 

 ٩٣برخورد کند، بايد ميزان حداقل دستمزد سال 
 درصد ۶ درصد نرخ تورم و ۴۴( درصد ۵٠را 

افزايش )  ٩٢بدھی دولت به کارگران از سال 
 .دھد

اما واقعيت اين است که حتا اين حدا از افزايش 
حداقل دستمزد نيز ھنوز تامين کننده نيازھای يک 
خانوار کارگری نيست و آن را از زير خط فقر 

ست که   اين وضعيت دردناکی.  دھد نجات نمی
دار آن را بر کارگران ايران تحميل  طبقه سرمايه

حداقل دستمزد در طی دو دھه .  کرده است
گذشته، نه بر پايه نرخ تورم واقعی، بلکه بر پايه 

تر از آن تعيين شده  ارقام ساختگی و بسيار پايين
ھای  فاصله دستمزد کارگران و ھزينه.  است

زندگی پيوسته زيادتر شده و کارگران مدام فقير و 
فشارھای اقتصادی و معيشتی .  اند فقيرتر شده

کار اجتماعی Iزم برای توليد و باز توليد آن 
اما خاصيت منحصر به فرد اين .  شود تعيين می

 Iاين است که مصرف آن در )  نيروی کار(کا
شود که  جريان توليد، سرچشمه ارزش جديدی می

. است)  نيروی کار(باIتر و بيشتر از ارزش خود
دار آن  اين ھمان ارزش اضافی است که سرمايه

ست که  کند و در واقع ھمان سودی را تصاحب می
دار بر سرمايه خود اضافه و آن را  سرمايه

اين جا در واقع تبادل بين کارگر .  کند انباشت می
. دار، تبادل کاIھای ھم ارزش نيست و سرمايه

دار تنھا بخشی از ارزش جديدی را که  سرمايه
نيروی کار آفريده است به عنوان دستمزد به 

پردازد و مابقی آن را به جيب خود  کارگر می
روشن است که ھر چقدر ھزينه خريد .  ريزد می

تر باشد و ھر چقدر مخارج توليد  نيروی کار کم
تر باشد، ارزش اضافی و سود  نيروی کار کم

به عبارت ديگر دستمزد .  دار بيشتر است سرمايه
ای معکوس با  دار رابطه کارگر و سود سرمايه

به نسبتی که دستمزد افزايش پيدا .  يکديگر دارند
 !شود و بالعکس تر می دار کم کند، سود سرمايه

دار بخواھد دستمزد کارگر  بنابر اين اگر سرمايه
که بخشی از  را زياد کند، راھی ندارد جز آن

ارزش اضافی را به کارگر پس بدھد و اندکی از 
افزايش دستمزد تنھا و تنھا .  سود خود بکاھد

شود و ھيچ  دار می موجب کاھش سود سرمايه
ربطی به افزايش تورم و افزايش قيمت کاIھا 

دار  کنه مساله اما اين است که سرمايه.  ندارد
حاضر نيست از سود خو بزند و دستمزد را 

کوشد از  برعکس او ھمواره می.  اضافه کند
. دستمزد کارگر بکاھد و بر سود خويش بيفزايد

داران با  اين است راز اصلی مخالفت سرمايه
ھای  پردازی افزايش دستمزدھا و راز تمام تئوری
اين ادعا .  ھا پوچ نمايندگان فکری و سخنگويان آن

که افزايش دستمزد، موجب افزايش قيمت کاIھا 
ست و ھر کس  ای پايه شود نيز مطلقا حرف بی می

داند که بھای کاI، به حسب ارزش کار  اين را می
اجتماعا Iزمی که صرف آن شده است تعيين 

. شود و نه بر مبنای کم و زياد شدن دستمزد می
داران حاکم و سخنگويان ريزودرشت  سرمايه

کنند به نسبتی که حداقل دستمزدھا  ھا ادعا می آن
اما .  کند افزايش پيدا کند، تورم ھم افزايش پيدا می

 طبق ٩٢گويند که حداقل دستمزد سال ھا نمی آن
 درصد افزايش ٢۵مصوبه شورای عالی کار 

يافت، اما چرا تورم طبق آمار و منابع رسمی 
که   درصد افزايش يافته است؟ حال آن۴٠بيش از 

 درصد ٢۵طبق نظريه فوق، تورم ھم بايد 
در دوران جنگ ايران و .  کرد افزايش پيدا می

 سال ۵، مدت ۶٣ الی ۵٩ھای  عراق، سال
دستمزدھای کارگری حتا يک لایر يا يک درصد 
ھم اضافه نشد، اما طبق آمارھای رسمی، تورم 

 درصد ٢٣/  ۵ الی ١٠/  ۴ھا از  در اين سال
رغم   نيز علی۶۵ و ۶۴ھای  سال.  افزايش يافت

 درصد ٢٣/  ٧ثابت ماندن دستمزدھا، تورم تا 
 ۶٨ و ۶٧ھای  افزايش يافت و باIخره در سال

نيز که ايضا ھيچ درصدی بر دستمزدھا اضافه 



 ۵ ۶۶٠ شماره  ٩٢نيمه  اول دی     ۵

  ۶درصفحه 

سياسی نقش داشت، اما به مرور زمان و در 
جدالی سخت، برابری حقوقی تمام افراد جامعه به 

با وجود اين برابرحقوقی .  رسميت شناخته شد
سياسی، تجربه ملموس و زندگی روزمره تمام 

دھد که تعلق  ھای اين کره خاکی، نشان می انسان
طبقاتی و ميزان ثروت از ھمان لحظه تولد، بر 

مندی از امکانات و ثروت جامعه تأثير  بھره
روست که ھنوز حتا در  از اين.  گذارد می

داری به رغم  ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
ھای واقعی و  برابری حقوقی، شاھد نابرابری

ھای طبقاتی،  بر اثر تفاوت"  شھروندان"متعدد 
پس، واژه .  جنسيتی، نژادی و مذھبی ھستيم

ھای موجود  ايست که نابرابری آن پرده"  شھروند"
 .پوشاند و واقعی بر اثر اين اختLفات را می

 
در   -دولت اس.می و منشور حقوق شھروندی

منشور حقوق "ابتدا بايد گفته شود، انتشار 
از سوی رئيس جمھور يک دولت "  شھروندی

زيرا تLش برای .  دينی به ذات خود متناقض است
آشتی دادن حقوق متعلق به دوران مدرن با قوانين 

شود ھمين شير بی  شرعی يک دولت دينی، می
منشور حقوق "يال و دم و اِشکم، موسوم به 

در بند بند اين منشور نيز شاھديم که ".  شھروندی
تعاليم دين "ی حقوقی شھروندان به  تمام برابری

چارچوب قوانين "، "قانون اساسی"، "مبين اسLم
ھای جمھوری  موجود و حکم دادگاه"  و مقررات

 .اسLمی منوط و مشروط شده است
روحانی بار ديگر "  منشور حقوق شھروندی"

کند، در جمھوری اسLمی که نابرابری  ثابت می
ھا بر اساس جنسيت و مذھب عين  انسان

شود از  وجه نمی شود، به ھيچ اعLم می"  برابری"
ترين  سخن گفت، حتا اگر کامل"  حقوق شھروندی"
در پرتو .  تدوين شود"  منشور حقوق شھروندی"

ھمين تناقض است که زنان در اين منشور در 
گيرند که تاکنون قرار  ھمان جايگاھی قرار می

 .يعنی شھروندان درجه دو: داشتند
دانند  حاضر در نشست به خوبی می"  فعاIن زن"

تواند قانون اساسی جمھوری  که اين منشور نمی
اسLمی و ساير قوانين مدنی را نقض کند؛ 

گونه ضمانت اجرايی  دانند که اين منشور ھيچ می
روحانی را "  حقوق شھروندی"آنان منشور .  ندارد

گيرند و تنھا نکته مثبت آن را  به باد استھزا می
با وجود . دانند می" جامعه مدنی"از "  نظرخواھی"

کانون شھروندی "اين، بخشی از آنان با تشکيل 
" ای بر منشور حقوق شھروندی اصLحيه" "زنان

اما خود نيز چندان .  کنند نويسند و منتشر می می
 .روند فراتر از دولت روحانی نمی

اصLحيه گروھی از زنان بر منشور  "٢در ماده 
کليه قوانين و مقررات :  "آيد می" حقوق شھروندی

ھايی که زنان را به طور مستقيم يا غير  و رويه
بايست  دھد، می مستقيم مورد تبعيض قرار می

مورد بازنگری قرار گيرد و قوانين و مقررات 
جديد و روزآمد با شرايط امروز زنان، با بھره 
گرفتن از زنان حقوقدان، کارشناسان حوزه زنان 

، تدوين نيز با توجه به اجتھاد مستمرو 
 ]تأکيد از ماست."[شود

ھای زيبا  پردازی با خواندن اين ماده، به رغم جمله
" کانون شھروندی زنان"طلبانه بعدی،  و برابری

صحبت شده است، اما طبق "  آزادانه اقامتگاه
قوانين موجود، زن بايد در محلی که شوھرش 

يا .  برای سکونت انتخاب کرده است، زندگی کند
ھمه شھروندان "در منشور آمده است که 

، اما طبق قوانين "توانند آزادانه ازدواج کنند می
 .تواند ازدواج کند مدنی دختر بدون اجازه پدر نمی

اين منشور به :  ھا ھا و تبعيض تثبيت نابرابری
حقوق زنان حتا در ھمان حدی که خود جمھوری 
اسLمی از زن تعريف کرده است، وفادار نمانده 

 .است
کار مناسب برای نظرخواھی و  عدم ارائه راه
فقط يک ماه برای نظرخواھی :  مشارکت مردم

 –فرصت گذاشته شده است و آن ھم از طريق ای 
 .ميل

جايگاه منشور و رابطه آن با :  جايگاه منشور
به طور مثال، در .  قوانين موجود روشن نيست

مواردی که اين منشور با قوانين در تضاد قرار 
تواند از حدود قوانين فراتر رود  گيرد، آيا می می

کند، شھروندان  ای که اشاره می يا نه؟ مانند ماده
ايرانی حق دارند از تابعيت ايران و آثار آن 

تواند سلب تابعيت کند،  مند شوند و دولت نمی بھره
در حالی که طبق قوانين موجود زن ايرانی در 
صورت ازدواج با يک مرد خارجی اگر قوانين 
کشور مرد اجازه دو تابعه بودن زن را ندھد، زن 

 .ملزم به ترک تابعيت ايرانی خود است
در اين نشست به مسايل ديگری نيز اشاره شد از 
جمله ادبيات مغشوش و ناروشن منشور، عدم 

بندی به  پرداختن به نيازھای زنان، عدم پای
المللی مثل اعLميه حقوق بشر که   ھای بين ميثاق

ايران نيز يکی از امضاکنندگان آن است، قرار 
 ...گرفتن زنان در کنار کودکان و کھنساIن و

ست تا متوجه شويم به نظر  ھمين اندازه کافی
کنندگان در نشست، منشور روحانی، دچار  شرکت

 .مشکLت، تناقضات و کمبودھای جدی است
 

اجازه دھيد در ابتدا   -شھروند و حقوق شھروندی
 ببينيم، شھروند و حقوق شھروندی چيست؟

به مفھوم مدرن "  حقوق شھروندی"و "  شھروند"
ھايی ھستند محصول يک دوران  آن، واژه

بورژوازی در دوران رشد و .  تاريخی معين
ھای  شکوفايی خود نياز داشت محدوديت

داری، از جمله  ھای توليد ماقبل سرمايه شيوه
ھای  وابستگی نيروی کار به زمين و محدوديت

صنفی را در ھم شکند تا کارگران قادر شوند به 
وارد بازار "  برابر"و "  آزاد"ھايی  عنوان انسان

داران  کار شده و نيروی کار خود را به سرمايه
در نتيجه در دوران انقLبات بورژوايی .  بفروشند

ھا فارغ از تعلقات  و پس از آن اين ايده که انسان
نژادی، فرھنگی، طبقاتی، قومی و مذھبی با ھم 
برابرند، يعنی برابری حقوقی شھروندی مطرح 

 .شد
گرچه در ابتدا واژه شھروند تمام افراد جامعه را 

گرفت و به طور مثال ميزان ثروت،  دربر نمی
مندی افراد از حقوق  جنسيت و نژاد در بھره

ھای انتخاباتی حسن روحانی آن بود  يکی از وعده
که حقوق شھروندی را احيا و تدوين کند، آن را 
به صورت يک Iيحه درآورده و به تصويب 

طبق اين وعده، .   مجلس شورای اسLمی برساند
 ١٠٠زمان با گزارش  روحانی در آذر ماه، ھم

منشور حقوق "نويس  ی دولت خود، پيش روزه
 .شھروندی را نيز منتشر کرد

ای، دارای يک پيشگفتار،   صفحه٢١اين منشور 
معاونت حقوقی .  ھای مختلفی است  فصل و ماده٣

 ۶رياست جمھوری در اطLعيه خود به تاريخ 
منشور به مدت يک " آورده است، اين ١٣٩٢آذر 

ماه برای اظھار نظر عموم ملت شريف ايران به 
نظران، انديشمندان، دانشگاھيان،  ويژه صاحب

ھای علميه، نھادھای مدنی  اساتيد معظم حوزه
 . در معرض ديد عموم قرار داده شده است..." و
 

زنان اص.ح طلب و ليبرال ھم به منشور نقد 
حدود دو ھفته بعد از انتشار منشور،   -دارند

" فعاIن زنان و کنشگران جامعه مدنی"جمعی از 
ای منتشر کرده و ضمن استقبال از انتشار  نامه

گامی مثبت و قابل اعتنا در "اين منشور، آن را 
دانسته، "  راستای توجه به حقوق شھروندان ايران

تری برای مشارکت در  اما خواھان فرصت بيش
سند مھم و تأثيرگذار در زندگی و "تنظيم اين 

 . شدند" سرنوشت مردم
ھا و افراد زيادی به  از آن زمان تاکنون، گروه

بررسی و نقد اين منشور نشسته و در مقاIت و 
ھای گوناگون نظرات خود را نسبت به  مصاحبه

به گزارش سايت .  اند اين منشور بيان کرده
بيش " آذر ماه، نيز ٢۵مدرسه فمينيستی، در روز 

در مرکز مطالعات و "   تن از فعاIن زنان۵٠از 
ميزبان اين .  تحقيقات زنان، نشستی برگزار کردند

نشست، منيرآمدی، مدير مؤسسه، در ابتدا، ھدف 
بررسی و ارائه پيشنھاد از "از اين نشست را 

سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور 
سپس، ھر يک از .  عنوان کرد"  حقوق شھروندی

 .حاضرين به طرح نظر و نقد خود پرداختند
کنندگان در اين نشست  در مجموع نظرات شرکت

 :بندی کرد توان چنين جمع را می
در "  شھروند ":گويی و عدم تعريف شھروند کلی

" شھروند"اين منشور تعريف نشده است و کلمه 
شامل تمام ساکنين ايران، از جمله اتباع خارجی، 

شھروند در اين منشور، مرد مسلمان .  شود نمی
 .ايرانی است

کمبودھا و تضاد برخی از مواد منشور با قانون 
حرف جديدی در حوزه :  اساسی و ساير قوانين

تر تکرار برخی مواد و  زنان ندارد و بلکه بيش
در مواردی، قانون .  بندھای قانون اساسی است

اساسی کنونی بھتر از برخی مفاد اين منشور 
به عنوان مثال، در منشور درباره حق .  است

تجمع و اجتماعات که يکی از حقوق بنيادين 
شھروندان است، سکوت شده است، در صورتی 

 قانون اساسی اين حق به رسميت ٢٧که در اصل 
تعيين "يا آن که در منشور از .   شناخته شده است

 "منشور حقوق شھروندی"زنان  و 

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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اند، خواسته يا ناخواسته آن است که انرژی  بسته
مبارزاتی زنان را به ھدر دھند، مانع آگاھی 
واقعی آنان شوند، از رشد و گسترش مبارزه 

ھايشان جلوگيری  زنان برای رسيدن به خواست
" فعال حقوق زنان"چرا که اگر واقعا .  کنند
بودند، به جای چشم دوختن به دست و دھان  می

رسانی و سازماندھی  دولت روحانی، به آگاھی
پرداختند که در زندگی  زنان و دخترانی می

شان به اشکال مختلف در برابر  روزمره
جمھوری اسLمی و مزدورانش مقاومت و 

 .کنند مبارزه می
اين تصوير واقعی موقعيت زنان در جامعه ايران 

آميز متعدد  زنان در ايران از قوانين تبعيض:  است
اند؛ با فقر و بيکاری دست و پنجه نرم  در رنج

کنند؛ گرفتار عواقب اين فقر و بيکاری  می
ھمچون اعتياد و فحشا ھستند؛ در معرض اشکال 

شمار خشونت دولتی و غيردولتی  متعدد و بی
ترين حقوق خود محرومند؛  قرار دارند؛ از بنيادی

در واقعيت بر تمام حقوق زنان خط بطLن 
با توجه به اجتھاد "زيرا وضع قوانين .  کشند می

" منشور"ی ديگری جز ھمان  نيز ثمره"  مستمر
اينان به اين ترتيب .  روحانی به بار نخواھد آورد

گيرند که به  در کنار رژيم و قوانينی قرار می
اند؛  حقوقی و تبعيضات متعدد رسميت بخشيده بی

ھايی  سرکوب و خشونت عليه زنان را به صحنه
ھا و موانع  اند؛ محدوديت روزمره تبديل کرده

گوناگونی بر سر راه تحصيل و اشتغال زنان 
اند؛ تمام حقوق زنان در زمينه حق  قرار داده

انتخاب پوشش، طLق، سرپرستی کودکان، حق 
اند؛  را سلب کرده..  سفر، حق انتخاب مسکن و

و "  تعاليم اسLم"ھمان قوانينی که بر مبنای 
 .قرار دارند" شرع"

تنھا نکته مثبت اين منشور، "اند که  آنان مدعی
جمھوری ".  گزينه نظرخواھی از شھروندان است

گويی به   سال است برای پاسخ٣۵اسLمی که 
ھا  مطالبات مردم از اعمال شديدترين سرکوب

ابايی نکرده است، رژيمی دينی که مشروعيت 
گيرد و در  خود را نه از مردم، بلکه از آسمان می

رأس آن يک ولی فقيه قرار دارد، در کجا نشان 
گذارد؟  داده است که به آرای مردم احترام می

منشوری .  بخش باشد تواند آگاھی اند که می مدعی
تر  که سطح آن از مطالبات زنان بسيار پايين

تواند برای زنان  است، کدام نکته آموزنده را می
 در برداشته باشد؟ 

کنشگران "و "  فعاIن زنان"اگر   -اھداف اصلی
که چنين از انتشار منشور به وجد "  جامعه مدنی

دانند که اين منشور ھيچ  اند، به خوبی می آمده
گونه تأثير مثبتی بر زندگی اکثريت زنان 

گذارد، پس ھدف آنان از شرکت در سيرک  نمی
 روحانی چيست؟" منشور حقوق شھروندی"
روحانی، اميدھا و توھماتی را "  انتخاب"

نيز "  تدبيرواميد"  دولت .  برانگيخته است
. کوشد اين اميدھا و توھمات را تداوم بخشد می

يکی از ترفندھايی نيز که انديشيده است، طرح 
طرحی که نه .  ست"منشور حقوق شھروندی"

مبنای قانونی دارد، نه قدرت اجرايی، از سويی 
دھد   میاميدھای درون و بيرون حکومتی  به جناح
ای  زنی خود ادامه دھند تا شايد در آينده به چانه

مبھم، سھمی از قدرت نيز نصيب آنان گردد و 
از سوی .  پست و مقامی در دولت روحانی بگيرند

تواند به توھم پايه اجتماعی اين دولت،  ديگر می
بورژوازی  يعنی بخشی از بورژوازی و خرده

چنان در انتظار  متوسط مرفه دامن بزند تا ھم
 .تغييراتی به نفع خود باشند

" گران ج�ام�ع�ه م�دن�ی کنش" و " فعاIن زنان"اين 
ھ�ای ح�ک�وم�ت�ی، و  نيز که بخشی وابسته به ج�ن�اح

ام��ا در واق���ع "  مس��ت��ق��ل" ب��خ��ش��ی ب��ه ظ��اھ��ر 
ھ��ای م��خ��ت��ل��ف ج��م��ھ��وری  پ��رداز ج��ن��اح ن��ظ��ري��ه
گ��ي��ری  ان��د، در واق��ع ھ��راس��ان از ش��ک��ل اس��Lم��ی

ان�د ت�ا زن�ان  مبارزات مستقل زنان، به ميدان آم�ده
م�ن�ش�ور " را به اميد دستيابی به مطالبات خود در 

، از پ��ي��گ��ي��ری مس��ت��ق��ل " ح��ق��وق ش��ھ��رون��دی
 .ھايشان بازدارند خواست

ی کار اين زنانی که به دولت روحانی دخيل  نتيجه

 منشور "زنان  و 
 "حقوق شھروندی

 ٣۵ جمھوری اسLمی پس از اما با وجود اين،
سال و به رغم استفاده از تمام نيروی قھر خود 

ستيز گرفته تا  از وضع قوانين زن  –عليه زنان 
دستگيری، زندان و جريمه، از ارعاب و استفاده 
از نيروی سرکوبگر خود گرفته تا تبليغات ضد 

ھنوز نتوانسته حجاب مطلوب خود را به   –زن 
آنان تحميل کند، نتوانسته آنان را از دانشگاه و 

ھا براند، نتوانسته آنان را  محل کار به کنج خانه
ھمين زنان .  ھايشان بازدارد از پيگيری خواسته

ای به پا  ترين روزنه مبارزند که با ديدن کوچک
خيزند و اعتراض خود عليه اين رژيم  می
ھای  زيرا که چھره.  زنند ستيز را فرياد می زن

کارگزار "گرفته تا "  مکتبی"متعدد رژيم از 
گرفته تا "  طلب اصLح"، از "سازندگی

را تجربه "  گرا اعتدال"و اکنون نيز "  گرا اصول"
اند برای دستيابی به برابری و  اند و دريافته کرده

مطالبات خود تنھا و تنھا بايد به نيرو و مبارزات 
 .خود متکی باشند

 

   به تبعيض، ستم و نابرابری 
 عليه زنان بايد پايان داده شود
 
 

 
 !مردم آزاديخواه!  زنان ستمديده

 
ايران در زمره معدود کشورھای جھان است که در آن برابری حقوق 

تحت حاکميت رژيم .  زن و مرد آشکارا نفی و انکار شده است
ترين تبعيض،  استبدادی و مذھبی جمھوری اسLمی زنان با بيرحمانه

به اين تبعيض و بی .  نابرابری، ستم و سرکوب رو به رو ھستند
 . حقوقی بايد فورا پايان داده شود

 
خواستار برافتادن ھرگونه تبعيض، ستم و )  اقليت(سازمان فدائيان

 .نابرابری عليه زنان است
زنان بايد از حقوق اجتماعی و سياسی کامل برابر با مردان 
برخوردار گردند و با برابری کامل به تمام شئون زندگی اقتصادی، 

 .سياسی، اجتماعی و فرھنگی دسترسی داشته باشند
زنان بايد از دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر برخوردار 

 .شوند
 .زنان بايد در انتخاب شريک زندگی خود آزادی کامل داشته باشند

 .حجاب اجباری بايد ملغا گردد
 .  حق سقط جنين بايد بی قيد و شرط به رسميت شناخته شود

  
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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  ٨درصفحه 

 جامعه را با تھديد جدی مواجه کرده است؟  
بر کسی پوشيده نيست که اعتياد و گسترش آن در 
جامعه، پيش از ھر چيز ريشه در مناسبات نظام 
سرمايه داری وسياست ھای دولت دينی حاکم بر 

بيکاری وسيع، عدم امنيت شغلی، .  ايران دارد
سرخوردگی ھای اجتماعی و سياسی از جمله 
نتايج حاکميت نظام ارتجاعی جمھوری اسLمی 

وجود بيش از ھشت ميليون بيکار در .  است
جامعه، سرخوردگی ھای اجتماعی و تبعات 
روانی چنين بيکاری گسترده ای در جامعه، اولين 
و اصلی ترين دليل روی آوری تعداد ھرچه 
بيشتری ازمردم و جوانان به سمت مصرف مواد 

پدری که با پديده بيکاری دست و .  مخدر است
پنجه نرم می کند و يا ھر آن با خطر اخراج و 
بيکار شدن از کار مواجه است، در مقابله با 
مشکLت زندگی و شرمندگی حاصل از عدم 
تامين معاش خود و خانواده اش، ھر آن محتمل 
است جھت آرامش روانی و نيز فرار از فLکتی 
که جمھوری اسLمی برايش ايجاد کرده است، به 
سمت مصرف مواد مخدر و يا خريد و فروش آن 
جھت تامين معاش خود و خانواده اش کشيده 

خصوصا اينکه، تھيه مواد مخدر از برکت .  شود
به وفور و با قيمت "  برادران قاچاقچی"وجود 

ارزان در ھر کجای کشور به سھولت قابل 
درست به .  دسترس و خريد و فروش نيز است

دليل بيکاری گسترده و معضLت فردی و 
 اجتماعی ناشی از آن است، که گردش مالی

 ميليارد دIری مواد مخدر و کسب سھل ١۶٠٠
الوصول درآمد حاصل از خريد و فروش آن، به 
عنوان يکی از راه ھای برون رفت از 
سرخوردگی ھای اجتماعی و بعضا کسب درآمد 
حاصل از خريد و فروش آن، در مقابل خيل 
ميليونی بيکاران جامعه وسوسه برانگيز می 

 . شود
با توجه به ھمين دIيل سياسی و اجتماعی موجود 
در جامعه است که ارگان ھای ذيربط حکومت 
اسLمی ھمواره از دادن آمار دقيق معتادين کشور 
خودداری کرده و با ارائه آمارھای غير واقعی 
سعی دارند مسئوليت رژيم اسLمی را در 

با اينھمه، .  گسترش امر اعتياد کم رنگ سازند
گاھا آمارھايی از طرف برخی عناصر رژيم داده 
می شوند که به رغم غير واقعی بودن تا حدودی 

برای نمونه .  می تواند به واقعيت نزديک تر باشند
رسول خضری عضو ھيئت رئيسه کميسيون 
بھداشت و درمان مجلس در مھرماه سال جاری 
آمار معتادان کشور را سه و نيم ميليون نفر اعLم 
کرد و رحمانی فضلی وزير کشور و دبير ستاد 
مبارزه با مواد مخدر جمھوری اسLمی در روز 

 ديماه از دو برابر شدن  تعداد زنان ٨يکشنبه 
 .  معتاد در يک دوره زمانی کوتاه خبر داد

 سال به غير از سLح ٣۵جمھوری اسLمی طی 
سرکوب، ھيچ راه حل ديگری برای مقابله با 

مرتعين حاکم تا آنجا که .  پديده اعتياد نداشته است
در توان شان بوده است بر سرکوب و کشتار 
عوامل درگير با مقوله اعتياد و مواد مخدر اقدام 

اما، چه نتيجه ای تا کنون از اين ھمه .  کرده است
سرکوب و اعدام قاچاقچيان حاصل شده است؟  

جمھوری اسLمی از جمله معاون قضايی 
دادستان کل کشور، با مثبت ارزيابی کردن 
اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اسLمی و تاثير 
اعدام معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر، ادعا کرده 

در اين .  اند که، اعتياد در جامعه کاھش يافته است
ميزگرد، ھمچنين به منظور توجيه پديده اعتياد در 
کشور با ذکر عوامل جانبی و برجسته کردن نقش 
عواملی از قبيل ھمجواری ايران با افغانستان، 
تنوع مواد مخدر در کشور، ارزان و قابل 
دسترس بودن آن در جامعه  و نيز لذت بردن 
افراد از مصرف مواد مخدر آگاھانه سعی کرده 
اند تا نقش عوامل اصلی و تعيين کننده در بروز 
اعتياد از جمله گسترش بيکاری و عدم امنيت 

در اين .  شغلی در جامعه را مسکوت بگذارند
ميان نماينده وزارت کشور به رغم تاييد و پذيرش 
اينکه مساله اعتياد در جامعه حاد شده است، در 
توجيه و انکار نقش مستقيم جمھوری اسLمی در 
بروز پديده اعتياد و گسترش آن در جامعه، تا 

متھم "بدان جا پيش رفت که از خانواده به عنوان 
در کشيده شدن فرزندان شان به سمت "  اصلی

و البته معاون قضايی دادستان کل .  اعتياد ياد کرد
" مثبت"و "  موثر"کشور نيز در مورد اقدامات 

دستگاه ھای سرکوب جمھوری اسLمی در امر 
: کاھش اعتياد در جامعه افاضات فرموده و گفت

 و قبل از پيروزی انقLب ١٣۵٧در اوايل سال 
 درصد ۶ ميليون نفر يعنی معادل ٢اسLمی حدود 

اما، در حال حاضر .  جمعيت کشور اعتياد داشتند
 ھزار نفر معتاد ٣۵٠ ميليون و ١طبق آمار حدود 

در کشور وجود دارد، که اگر آمار معتادان تفننی 
را نيز به آنھا اضافه کنيم بازھم به نسبت تعداد 

ايشان ھمچنين .  معتادان قبل از انقLب کمتر است
ھای برخی  در بازديد از زندان  ادعا کردند، که

استان ھا، شرايط ترک و جلوگيری از ورود مواد 
مخدر به زندان ھا بسيار خوب و عالی بوده 

و اين در شرايطی است که تمام گزارشات .  است
مربوط به زندان ھای جمھوری اسLمی با جرايم 
عادی از ورود و خريد و فروش گسترده مواد 
مخدر در زندان خبر می دھند و اين موضوع 

البته .  چيزی نيست که قابل کتمان و يا انکار باشد
در ھمين مناظره ، رئيس سازمان بھزيستی 
جمھوری اسLمی با تاکيد بر کاھش سن مصرف 
مواد مخدر، تغيير نوع مواد از سنتی به صنعتی 

: و نيز افزايش مصرف آن در جامعه اعLم کرد
پيام سازمانی ما اين است که معضل اعتياد در 

 .جامعه دو چندان شده است
حال که تا حدودی با فضای اين مناظره 

ھای  اعتياد و آسيب"تلويزيونی تحت عنوان 
و کشمکش ھای درونی عناصر "  مرتبط به آن
قرار گرفتيم، ببينيم  در اين ميزگرد شرکت کننده

ادعاھای نمايندگان نھادھای مختلف جمھوری 
اسLمی در مورد عوامل بروز پديده اعتياد در 
جامعه و نيز راه کارھايی که جمھوری اسLمی 
در مقابله با اعتياد تا کنون بدان متوسل شده 
است، آيا در پيشگيری و ممانعت از گسترش 
معضل اعتياد در کشور موثر بوده اند؟ و يا اينکه 
روی آوری به اعتياد بر بستر عوامل ديگری 
شکل می گيرد که با استمرار آن عوامل بنيادی، 
پديده اعتياد نيز ھمچنان با شتاب بيشتری کل 

ھم اکنون بحران .  بسيار جدی مواجه کرده است
اعتياد و ناھنجاری ھای اجتماعی ناشی از 
گسترش آن، آنچنان شتاب گرفته است که حتا 
مسئوIن جمھوری اسLمی را نيز به تکاپو وا 

منتھا، از آنجايی که جمھوری .  داشته است
اقتصادی حاکم بر –اسLمی و مناسبات سياسی

کشور عامل اصلی بروز و گسترش پديده اعتياد 
در جامعه است، کوشش نھادھا و ارگان ھای 
ذيربط رژيم ھمواره بر اين بوده است تا به جای 
ارائه راه حل اين معضل اجتماعی، به انحاء 
مختلف در صدد انکار گسترش اعتياد در جامعه 

عLوه بر اين، با زدن نعل وارونه و بر .  باشند
شمردن عوامل جانبی بروز اعتياد در جامعه، 
علل وعوامل اصلی و زير بنايی شيوع و گسترش 
اين معضل اجتماعی از جمله بيکاری و عدم 
امنيت شغلی در جامعه را انکار و يا در مقابل آن 
سکوت نمايند و در عوض با ذکر عوامل فرعی 
متعدد از قبيل زمينه ھای فرھنگی، ھمجواری با 
افغانستان و کسب لذت در مصرف مواد مخدر، 
نه تنھا در صدد آن ھستند تا شکست سياست ھای 
خود را در مقابله با پديده اعتياد کتمان کنند، بلکه 
تمام سعی شان نيز بر اين است تا گريبان خود و 
کل نظام را به عنوان عاملين اصلی بروز اعتياد 
و گسترش آن در جامعه، از اين معضل اجتماعی 

 . رھا سازند
از جمله تLش ھای جمھوری اسLمی برای 
 ،Iرسيدن به اھداف بر شمرده در سطور با

ميزگرد ھا و مناظره ھای ھفتگی برگزاری 
ھای  اعتياد و آسيب"تلويزيونی تحت عنوان 

. در سيمای جمھوری اسLمی است"  مرتبط به آن
ميزگردھا و مناظره ھايی که طی ھفته ھای اخير 

در ادامه ھمين .  در چندين نوبت برگزار شده اند
 آذر ٢٩نوع ميزگردھا بود که در روز جمعه 

نيز، سيمای جمھوری اسLمی با حضور 
تعدادی از ارگان ھای دست اندر کار به نمايندگان 

اصطLح مبارزه با مواد مخدر از جمله حسين 
ذبحی معاون قضايی دادستان کل کشور، طاھا 

مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد  طاھری قائم
مخدر، ھمايون ھاشمی رئيس سازمان بھزيستی 
کشور، علی مويدی رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا و احمد حاجبی مديرکل دفتر سLمت 
روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت 

  . مناظره ای برگزار گرديد
 ميليارد دIری مواد ١۶٠٠  وسوسه گردش مالی

توليد ماده مخدر صنعتی شيشه در ايران، مخدر، 
 ۵٠گسترش اعتياد در ميان دانشجويان، ورود 

ماده مخدر جديد به کشور، اعتياد، چھارمين 
عامل مرگ و مير در ايران، روی آوری مجدد 

 درصد معتادان به اعتياد پس از بازپروری و ٩۵
 درصد محکومان مواد مخدر، افراد ۵٧اينکه 

 درصد معتادان و قاچاقچيان ٣٣و جديد ھستند 
کشور نيز دارای مدرک ليسانس به باIتر ھستند، 
از جمله نکات قابل توجه و آمارھای ارائه شده 

با اين ھمه و با .  در اين مناظره تلويزيونی بودند
وجود ارائه چنين آمارھايی که در ھمين نشست 
کارشناسی سيمای جمھوری اسLمی ارائه داده 
شد، باز ھم افرادی از نمايندگان نھادھای 

 گسترش اعتياد و نعل وارونه جمھوری اس.می 
 در برخورد با اين معضل اجتماعی



 ٨ ۶۶٠ شماره  ٩٢نيمه  اول دی     ٨

در .  ن��ي��ازم��ن��د وج��ود مص��رف ک��ن��ن��ده ن��ي��ز ھس��ت
اينجاست که نظام اق�ت�ص�ادی و س�ي�اس�ی ح�اک�م ب�ر 
ايران، در کنار پديده بيکاری، با اي�ج�اد خ�ف�ق�ان در 
جامعه، سلب شادی و تفري�ح�ات س�ال�م ج�وان�ان در 
کش�ور و ب�ا م�ح�و ھ��ر گ�ون�ه آزادی ھ�ای ف��ردی، 
دمکراتيک، سياسی و اجتماعی ، شرايط و زم�ي�ن�ه 
ھای اجتماعی و حتا ف�رھ�ن�گ�ی گ�راي�ش ب�ه س�م�ت 

مض�اف�ا .  مصرف مواد مخدر را فراھم ساخته اس�ت
ب�رادران " اينکه، جمھوری اسLمی به ي�م�ن وج�ود 

و ش�ب�ک�ه م�اف�ي�اي�ی م�واد م�خ�در س�پ��اه "  ق�اچ�اق�چ�ی
 ١۶٠٠پاسدادران، ب�ي�ش�ت�ري�ن س�ھ�م گ�ردش م�ال�ی 

ميليارد دIری مواد مخدر را  به خ�ود اخ�ت�ص�اص 
داده است و از اين باب�ت م�ي�ل�ي�ادھ�ا دIر ب�ه ج�ي�ب 

در واقع جمھوری اسLمی .  نظام سرازير می گردد
به يمن شبکه ھای مافيايی سپاه پ�اس�داران و دي�گ�ر 
ارگان ھای ذی نفوذ خود، به جای مقاب�ل�ه ب�ا پ�دي�ده 
اعتياد، عمL مديريت توزيع و خريد و فروش مواد 

آن�چ�ه ک�ه .  مخدر در جامعه را به عھده گرفته است
روزانه در کشور اتفاق می اف�ت�د و م�ا ب�خ�ش�ی از 

اقدامات مقابل�ه ج�وي�ان�ه ارگ�ان ھ�ای "  مثبت" نتايج 
 ت�ن م�واد ۴٠٠جمھوری اسLمی از جم�ل�ه کش�ف 

م�ق�ام  ق�ائ�م  مخدر در ھفت ماھه گذشته را از زب�ان 
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می شنويم، تن�ھ�ا 
در چھارچوب ھمين مديريت جمھوری اسLمی در 
نحوه توزيع و خريد و فروش مواد مخدر قابل ف�ھ�م 

انھدام شبکه ھای مافيايی ديگر ک�ه در ص�دد .  است
 ١۶٠٠سھم بری ب�ي�ش�ت�ری از اي�ن گ�ردش م�ال�ی 

ميليارد دIری مواد مخ�در ھس�ت�ن�د و ي�ا در کس�ب 
س�پ�اه "  برادران قاچاقچ�ی" درآمد ميلياردی رژيم و 

پاسداران اخLل ايجاد می کنند، بخشی از س�ي�اس�ت 
جمھوری اسLمی در مديريت کردن و تحت کنترل 
در آوردن توزيع و خريد و فروش مواد م�خ�در در 

اما، از آنجايی که با گذشت ھ�ر روز .  جامعه است
دست داشتن جمھ�وری اس�Lم�ی در ام�ر گس�ت�رش 
پديده اعتياد در جامعه، تقريبا برای اکثري�ت ق�ري�ب 
به اتفاق توده ھای مردم ايران رو شده اس�ت، و از 
آنجايی که اعتياد در جامعه به يک مع�ض�ل ب�زرگ 
اجتماعی تبديل شده است، نھادھای مقاب�ل�ه ب�ا م�واد 
مخدر با برقراری اينگونه مناظره ھای تلويزي�ون�ی 
و زدن ن��ع��ل وارون��ه، اوI در ص��دد ھس��ت��ن��د ت��ا 
مسئوليت شکست و ناکامی در امر مبارزه با م�واد 

. مخدر را به گ�ردن ارگ�ان ھ�ای دي�گ�ر ب�ي�ان�دازن�د
دوما، با متھ�م ک�ردن خ�ان�واده ھ�ا و اع�Lم اي�ن�ک�ه 
نسبت به فرزندانشان بی توجه ھستند، ن�ظ�ام ح�اک�م 
بر ايران را که خود مسبب اصلی و ف�راھ�م ک�ن�ن�ده 
تمام شرايط فرھنگ�ی، اج�ت�م�اع�ی و س�ي�اس�ی Iزم 
جھت ايجاد و گس�ت�رش پ�دي�ده اع�ت�ي�اد در ج�ام�ع�ه 

غ�اف�ل از اي�ن�ک�ه دي�گ�ر زم�ان .  است، تبرئه نماي�ن�د
برای جمھوری اس�Lم�ی در زدن ن�ع�ل وارون�ه و 
رھا س�اخ�ت�ن گ�ري�ب�ان خ�ود از ب�ح�ران اج�ت�م�اع�ی 

 . اعتياد، بسيار دير شده است
 

٧از صفحه   

تعداد معتادين به جای کاھش، افزايش يافته است 
و بر تعداد آمار توزيع کنندگان مواد مخدر نيز در 

 ھزار ١٠٠وجود .  سطح جامعه افزوده شده است
زندانی با جرائم مواد مخدر در زندان ھای 

 ھزار معتاد در اردوگاه ٧٠جمھوری اسLمی و 
ھای اجباری ترک اعتياد، خود دIيل روشنی بر 
افزايش اعتياد در جامعه و شکست سياست ھای 

بر اساس .  رژيم در مقابله با پديده اعتياد است
گزارشات منتشر شده، شرايط مرگبار حاکم بر 
اين اردوگاه ھای اجباری ترک اعتياد، دست کمی 

. از اردوگاه ھای اجباری فاشيسم ھيتلری ندارند
 ديماه روزنامه شرق از اردوگاه ترک ۴گزارش 

 ٧٠٠تنھا يک نمونه از "  شفق"اعتياد اجباری 
اردوگاھی است که بر اساس اصLحيه قانون 

 مصلحت  تشخيص درمان اعتياد مصوب مجمع 
 برای درمان معتادان ٨٩نظام در سال  

، يعنی معتادانی که از ظاھرشان "متجاھر"
. توان پی به اعتيادشان برد، ايجاد شده است می

شرايط زندانيان در اين اردو گاه ھا و گزارش 
ھای منتشر شده از وضعيت مرگبار معتادينی که 
در اين اردوگاه ھای اجباری ترک اعتياد به سر 

. می برند، بسيار ھولناک و تکان دھنده است
آنھم در اثر "  شفق" نفر در اردوگاه ۵٣مرگ 

گرفتار شدن به اسھال خونی، تنھا يک نمونه 
کوچک از وضعيت غير انسانی معتادانی است 
که در اين گونه اردوگاه ھای جمھوری اسLمی 

معتادانی که در نگاه مسئوIن .  بسر می برند
خارج شده "  انسان"جمھوری اسLمی از شمول 

با اين ھمه بر اساس آمار ارائه شده در ھمين .  اند
 درصد معتادين پس از ترک اعتياد، ٩۵ميزگرد، 

دوباره به سمت مصرف مواد مخدر روی می 
 درصد کل محکومان اعتياد، افراد ۵٧آورند و 

 .چرا؟ دIيل آن بسيار روشن است. جديد ھستند
در جامعه ای که فقر و ب�ي�ک�اری درآن ب�ي�داد م�ی 
کن�د،درج�ام�ع�ه ای ک�ه ج�وان�ان آن، از ک�م�ت�ري�ن 
امکانات تفريحی برخوردار نيستند، در جامعه ای 
که دانش آموزان و دختران و پسران آن ب�ه ج�رم 
ت��ف��ري��ح��ات س��ال��م وح��ت��ا آب پ��اش��ی در پ��ارک ھ��ا 
دستگير و راھی زندان و بند می شوند، در جامعه 
ای که کوھنوردی و قدم زدن دختران و پسران ب�ا 
ھم و در کنار ھ�م  ج�رم اس�ت و در ھ�م�ان ح�ال 
پنجاه نوع مواد مخدر از شيشه و کراک گرفت�ه ت�ا 
حشيش و ترياک و ھروئين، ھمانن�د ن�ق�ل و ن�ب�ات 
در ج��ای ج��ای کش��ور و ح��ت��ا در ج��ل��وی درب 
مدارس توزيع می شود، طبيعی است که مص�رف 
مواد مخدر تا س�ط�ح دان�ش آم�وزان م�دارس ن�ي�ز 

در سايه حک�وم�ت�ی ک�ه زن�ان آن، در . کشيده شود
کنار معضل بيکاری از تمام آزادی ھای ف�ردی و 
اجتماعی محروم ھستند، در نظ�ام�ی ک�ه زن�ان آن 
ھ��م��واره در م��ع��رض ان��واع س��ت��م، ت��ع��رض و 
سرکوب ھای دولتی و غ�ي�ر دول�ت�ی ق�رار دارن�د، 
طبيعی است که روی آوری به مواد م�خ�در و ب�ه 
دنبال آن تن فروشی در م�ي�ان زن�ان و ح�ت�ا زن�ان 

در .  تحصيل کرده سي�ری تص�اع�دی داش�ت�ه ب�اش�د
جامعه ای که ک�ه دانش�ج�وي�ان آن ب�ا آي�ن�ده ای ن�ا 
روشن و عدم امنيت شغلی دست به گريبان ھستن�د 
و در عين حال کمترين مفری به ل�ح�اظ ام�ک�ان�ات 

رفاھی، تامين معاش و ديگر نيازمندی ھای فردی 
و اج��ت��م��اع��ی ن��ي��ز  ب��رای ت��ح��ص��ي��ل ک��رده ھ��ای 
دانشگاھی فراھم ن�ي�س�ت، در آن ص�ورت بس�ي�ار 

 درصد معتادان و قاچ�اق�چ�ي�ان ٣٣طبيعی است که 
و .  کشور دارای مدرک ليسانس ب�ه ب�اIت�ر ب�اش�ن�د

جالب اينجاست که در ھمين من�اظ�ره ت�ل�وي�زي�ون�ی 
در ھمان حالی که پاره ای از مس�ئ�وIن ن�ھ�ادھ�ای 
مبارزه با مواد مخدر از تاثي�رات م�ث�ب�ت اع�دام و 
ديگر اقدامات بگير و ببند جم�ھ�وری اس�Lم�ی در 
مقابله با معضل اعتياد در ج�ام�ع�ه داد س�خ�ن م�ی 

قائم مقام دب�ي�رک�ل س�ت�اده م�ب�ارزه ب�ا م�واد .   دھند
مخدر که او نيز يکی از شرکت کنندگان در ھمين 

 درص�د م�ح�ک�وم�ان ۵٧:  ميزگرد است، می گوي�د
مواد مخدر افراد جديد ھستند و از م�ج�م�وع ب�ي�ش 

 ھزار تن مواد مخدر وارد شده ب�ه کش�ور، ٨۶از 
يع�ن�ی ک�م�ت�ر از ي�ک  ھزار تن مواد مخدر ٨تنھا 

توسط نيروی انتظامی کشف و ضب�ط ش�ده دھم آن 
 .است

حال با بيان ھ�م�ي�ن آم�ار م�ی ت�وان دري�اف�ت ک�ه  
م�ع��اون قض��اي�ی دادس�ت��ان ک��ل کش��ور در ادع�ای 

اق�دام�ات دس�ت�گ�اه ھ�ای "  م�ث�ب�ت" مورد ت�اث�ي�رات 
سرکوب جمھوری اسLمی در امر کاھ�ش اع�ت�ي�اد 

 ميليون نف�ر در ٢و کاھش آمار معتادين کشور از 
 ٣۵٠ م�ي�ل�ي�ون و ١ ب�ه ح�دود ١٣۵٧اوايل سال 

ھ��زار ن��ف��ر در وض��ع��ي��ت ک��ن��ون��ی ت��ا چ��ه ان��دازه 
در واقع برگ�زاری اي�ن .  مضحک و وقيحانه است

گونه مناظره ھای تلويزيونی با حضور نماين�دگ�ان 
نھادھای انتظامی، دادستانی و امنيتی رژي�م دق�ي�ق�ا 
برای سرپوش گذاشتن برعلل اقتصادی ، س�ي�اس�ی 

نقش مستقيم جم�ھ�وری اس�Lم�ی در و و اجتماعی 
ب�رای م�ب�ارزه ب�ا .  گسترش اعتياد در جامعه است

معضل اجتماعی اعتياد، ابتدا به ساکن و پ�ي�ش از 
ھر چيز بايد دIيل مادی و زم�ي�ن�ه ھ�ای گس�ت�رش 
روی آوری جامعه به مصرف مواد م�خ�در را از 

علت العلل گسترش پ�دي�ده اع�ت�ي�اد وج�ود .  بين برد
طبيعی است که با وج�ود .  بيکاری در جامعه است

، ن�ه ت�ن�ھ�ا بيش از ھشت ميليون بيکار در جامع�ه 
پديده اعتياد در جامعه کاھش نخواھد يافت، ب�ل�ک�ه 
وسوسه کسب درآمد و سھل الوصول بودن خ�ري�د 

 ۵٠و فروش مواد مخدر در جامعه که ھم اک�ن�ون 
نوع آن در دست�رس ھ�م�گ�ان اس�ت، راھ�ی ب�رای 
برون رفت از معضل ب�ي�ک�اری و ت�ام�ي�ن م�ع�اش 

و ب�از .  خيل ميليون�ی ب�ي�ک�اران در ج�ام�ع�ه اس�ت
طبيعی است که اي�ن س�ي�ر رو ب�ه اف�زاي�ش ب�ازار 
توزيع و خريد و فروش م�واد م�خ�در در ج�ام�ع�ه 

 گسترش اعتياد و نعل وارونه جمھوری اس.می 
 در برخورد با اين معضل اجتماعی
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 جمھوری اس.می را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
 
 

 !کارگران و زحمتکشان
 

تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و 
دھد که پيش شرط ھر گونه   نشان می٨٨تجربه ناموفق تظاھرات سال 

مبارزه پيروزمندانه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسLمی، برپائی 
 .اعتصاب عمومی و سراسری است

ھای زحمتکش،  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون
 .را به عرصه مبارزه سياسی فعال بکشاند

اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته 
 .خواھد داد

کننده به  ای فلج اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه
رژيم وارد خواھد آورد و منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء 

 .طبقه حاکم و قدرت سياسی آن به درآمد نفت است، قطع خواھد کرد
تر ساخت و  اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق

سردرگمی و تزلزل را در صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد 
 . داد

ھای دستگاه دولتی را دچار از  اعتصاب عمومی سياسی نھادھا و ارگان
 خواھد کرد، تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح  ھم گسيختگی

آن افزايش خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب نظامی رژيم را 
 .محدود خواھد ساخت

المللی رژيم را بيش از پيش منفرد  اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين
 . و رسوا خواھد ساخت

گيری  تری را برای شکل اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع
 .ای فراھم آورد تظاھرات توده

اعتصاب عمومی سياسی شرايط Iزم را برای ارتقاء مبارزات به يک 
 .تر مبارزه، قيام مسلحانه و سرنگونی فراھم خواھد ساخت شکل عالی

 .برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی تLش کنيد
 
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار

٢از صفحه   

 .نشينی نيستند محدوده نيز حاضر به عقب
در يک چنين شرايطی حتا به فرض که روحانی 
در سياست خارجی ھم بتواند دستآوردھايی برای 
رژيم داشته باشد، نخواھد توانست از آن، در 
عرصه داخلی برای حل يا تخفيف معضLت و 

ھای رژيم، از جمله حتا در عرصه  بحران
چرا که به ھر حال سياست .  اقتصادی استفاده کند

خارجی و داخلی دو جزء جدا افتاده از يکديگر 
تغييرات در سياست خارجی، تاثيرات و .  نيستند

عواقب داخلی خواھد داشت و ايضا تعھداتی را 
ھا،  در پی خواھد داشت که در شرايط تقابل جناح

. ھای جديدی خواھد انجاميد بست ھا و بن به بحران
ھای موسوم به  روست که گروه از ھمين

طلب رژيم نيز به ناتوانی روحانی در  اصLح
ھای داخلی اش اذعان دارند، اما  پيشبرد سياست

  اند تا با به دست به انتخابات آتی مجلس اميد بسته
آوردن اکثريت اين ارگان رژيم، به ياری 
روحانی بشتابند و از اين طريق بتوانند موانع را 

رغم اين که اوضاع داخلی  به.  از سر راه بردارند
ھای متحد اوست،  و خارجی به نفع روحانی وگرو

اما حتا با فرض وجود يک مجلس کامL طرفدار 
بستی را که  ھا قادر نخواھند بود، بن روحانی، آن
چرا که در ايران .  اند، در ھم بشکند با آن مواجه

تحت حاکميت جمھوری اسLمی، اين مجلس 
گيری را ولو در محدوده  نيست که قدرت تصميم

قدرت يک نظم پارلمانی داشته باشد، بلکه استبداد 
ھا و نھادھا و باندھای وابسته به  فقيه و ارگان ولی

گيرند و سياست را تعيين  او ھستند که تصميم می
 .کنند می

بنابراين حتا وعده يک مجلس کامL طرفدار 
روحانی ھم قادر نخواھد بود، معضل رژيم را 
حل کند، بلکه بالعکس ھمانند دوران خاتمی، 

ھای درونی رژيم را حاد تر  تضادھا و کشمکش
 .خواھد ساخت

طبقه حاکم بر ايران با يک تناقض Iينحل رو به 
تواند به شيوه و روال پيشين  نه می.  رو است

حکومت کند و نه تضادھای نظم موجود و 
دھد که  ساختار جمھوری اسLمی به آن امکان می

راه حل و شيوه ديگری را برای حکومت کردن 
 . در پيش گيرد

خLصه کLم، به رغم تLشی که روحانی و 
ھای متحد او برای نجات نظم موجود به کار  گروه
اند، موانع درونی جمھوری اسLمی، اين  گرفته
 . ھا را با شکست رو به رو خواھد ساخت تLش

بار  روحانی رسالتی جز اين نخواھد داشت که يک
ديگر نشان دھد، طبقه حاکم بر ايران ھيچ راه 

ھای نظم  حلی برای غلبه بر تضادھا و بحران
شکستن اين نظم و دگرگونی  درھم.  موجود ندارد

تواند  ست که می حلی اساسی جامعه، يگانه راه
ھای موجود  بست ھا و بن ساز تمام بحران چاره

انداز روشن و اميدبخشی را در برابر  باشد و چشم
 .ھای مردم ايران بگشايد توده

 
 

 تناقض 5 ينحل طبقه
  حاکم بر ايران

 زنده باد سوسياليسم 
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١١درصفحه   

١٢از صفحه   

 دفاع از کارگران اخراجی و زندانی دفاع از 
 حق تشکل و اعتصاب است

 ضرورت جدايی دين 
از آموزش و مقابله با 

 ھای سياست
 دولت در مدارس

 
چون  عنوان يک دولت دينی ھم دولت روحانی، به

پيشينيان خود در پی تقويت نقش مذھب در 
اين موضوع برای دولت روحانی .  مدارس است

قدر اھميت دارد که حاضر به تحميل  آن
ی وزارت  آور آن به بودجه ھای سرسام ھزينه

ی آموزش و پرورش است که به  ورشکسته
مقام وزير، بيش از دو ھزار ميليارد  ی قائم گفته

تومان بدھی دارد که اغلب آن به پرداخت نشدن 
 .گردد حقوق و مزايای معلمان برمی

 آذرماه، آخوند مھران مجيدی نماينده ستاد ٢۴
ھمکاری حوزه علميه و آموزش و پرورش از 

نامه ھمکاری ميان حوزه علميه استان  انعقاد تفاھم
تھران و اداره کل آموزش و پرورش تھران خبر 

ای که براساس آن مدارس دولتی به  نامه تفاھم.  داد
شوند و  مدارس وابسته به حوزه عليمه تبديل می

طور ثابت،  حوزه علميه با استقرار يک آخوند به
. مديريت تربيتی مدارس را برعھده خواھد گرفت

نامه، ساIنه و برحسب ميزان  براساس اين تفاھم
آمادگی حوزه علميه بر تعداد اين مدارس افزوده 

 .خواھد شد
ی وزارت  ھای آن برعھده در اين طرح که ھزينه

آموزش و پرورش است، آخوند در مدرسه از 
دفتر کار برخوردار شده و دخالت وسيعی در 

از برگزاری نماز .  کند آموزان پيدا می امور دانش
العاده و در دست گرفتن  ھای فوق جماعت، کLس

امور فرھنگی مدرسه،  و حتا نظارت در خارج 
از کLس و در زنگ تفريح و صبحگاه 

آموزان گرفته تا ارتباط با خانواده  دانش
 .آموزان دانش

ويژه پس از گسترش و  ھای اخير و به در سال
ھای عمومی عليه حاکميت که  تشديد نارضايتی

 ٨٨حتا به اعتراضات ميليونی مردم در سال 
منجر شد، حکومت اسLمی تLش خود را برای 

چون مدارس و  گسترش تسلط بر فضاھايی ھم
ھای علميه در  ھا افزود و حضور حوزه دانشگاه

ھای حکومت برای پيشبرد  مدارس از جمله طرح
باشد که دولت روحانی آن را با  اين سياست می

نژاد در  حرارتی حتا بيشتر از دولت احمدی
 . دستور کار قرار داده است

در واقع مدتی پس از روی کار آمدن کابينه 
نژاد که قرار بود روشی  نظامی احمدی  –امنيتی 

متفاوت از دولت خاتمی در سياست داخلی و 
خارجی اتخاذ کند، تقويت نقش مذھب و 

ھای مذھبی در مدارس در دستور کار  دستگاه
ھای   سال پيش حضور حوزه۵قرار گرفت و 

" مدارس امين"علميه در مدارس که بعدتر عنوان 
را به خود گرفت، با تشکيل ستادی ويژه در 

تری  وزارت آموزش و پرورش شکلی جدی
البته در طول حيات جمھوری اسLمی .  يافت

، ۶٠بويژه پس از موج وسيع سرکوب در سال 
و در کنار مربيان (حضور آخوندھا در مدارس 

ھای امنيتی و جاسوسی را  تربيتی که نقش دستگاه
چون برگزاری  برای اموری ھم)  کردند ايفا می

چگونه عمل کرد و ھم اکنون نيز بعد از گذشت 
ھا تعدادی از کارگران اين دو مرکز کارگری  سال

از حق کار در اين مراکز محروم ھستند، يا در 
 .زندان بوده و يا ھنوز تحت تعقيب قضايی ھستند

حمايت کارگران پلی اکريل، معدن چادرملو و 
شان، حمايت  ديگر مراکز کارگری از نمايندگان

کارگران اين مراکز . از حق تشکل کارگران است
با حمايت از نمايندگان خود، بر حق داشتن 

ھا و  که آن تشکلی مستقل از دولت برای آن
. کردند شان را نمايندگی کند، تاکيد  ھای خواست

چرا که يکی از اھداف رژيم از اخراج و يا به 
زندان کشيدن نمايندگان کارگران، ايجاد ترس در 
بين کارگران برای بر دوش کشيدن بار نمايندگی 

اما کارگران با تاکيد بر اين که ما .  کارگران است
ايم، بر  ھمه در اعتصاب به يک ميزان نقش داشته

 .ی رژيم غلبه کردند اين حيله
داشتن تشکل، تشکلی که مستقل از تمامی باندھای 
حکومتی باشد و زبان گويای کارگران باشد، حق 

نه نمايندگانی که برای انتخاب .  کارگران است
شدن بايد از فيلتر اداره کار و مانند آن بگذرند و 
بدين طريق در اولين قدم موقعيت نمايندگی خود 

کارگران بايد .  را مديون مراکز دولتی گردند
بدون نظارت مراکز دولتی و فقط با نظارت دقيق 
خود، نمايندگانشان را انتخاب نموده و تشکل ھای 

تنھا نمايندگان واقعی کارگران، .  خودرا ايجاد کنند
نمايندگانی که وامدار کارگران باشند و نه مراکز 

ھا و  توانند بدون سازش با باIيی دولتی، می
 .ھا از منافع کارگران حمايت کنند زدوبند با آن

دھد که  موج جديد اعتراضات کارگری نشان می
اکنون کارگران در سطحی قابل توجه به آن 

اند که بر حق خود برای  درجه از آگاھی رسيده
ايجاد يک تشکل مستقل تاکيد کنند، تشکلی که 

چون افزايش  ھايی ھم برای رسيدن به خواست
دستمزد، امکانات رفاھی و شرايط کاری بھتر، 
حق کار و ممانعت از اخراج کارگران امری 

 .باشد ضروری می
ای که بايد بر آن تاکيد کرد، حق  اما دومين نکته

از جمله دليل .  کارگران برای اعتصاب است
کارفرمايان برای اخراج و به زندان کشيدن 

به بيان .  کارگران، اعتصاب کارگران است
تر جرم کارگران اخراجی و يا زندانی،  دقيق

اما مگر کارگر برای طلب .  اعتصاب است
خواست و حق خود، ابزار ديگری برای بيان 

ترين ابزار و سLح  اعتراض دارد؟ اعتصاب مھم
ھای خود،  کارگران برای پيگيری خواست

داران و مبارزه با  ھای سرمايه خواھی زياده
ھاست، پس چرا کارگران به دليل اعتصاب  آن

بايد مورد مواخذه دستگاه قضايی رژيم قرار 
 گيرند؟

اعتصابات و اعتراضات اخير کارگران ايران، 
ست دوباره بر دو حق انکارناپذير  تاکيدی

کارگران، حق تشکل و حق اعتصاب و اين دو 
حق را کارگران تنھا در عمل و در مبارزات 

 .آورند خود بدست می
 
 
 
 
 

ھايی  شاھد آن ھستيم که کارگران با خواست
چون افزايش دستمزد، حق کار و شرايط بھتر  ھم

اعتصاب در .  اند کاری گام به ميدان مبارزه نھاده
ھای پتروشيمی ماھشھر و ايران خودرو  کارخانه

ی برجسته از اين  برای افزايش دستمزد دو نمونه
 .اند اعتراضات ھستند که انعکاس خبری يافته

حکومت اسLمی اما به روال ھميشگی و به جای 
ھا و مطالبات برحق  پاسخ دادن به خواست

کارگران، سياست سر دواندن و سرکوب را در 
سياست حکومت .  دستور کار خود قرار داده است

ھا و در مقابله با  اسLمی در طول اين سال
ھای اعتراضی کارگران اين بوده است که  حرکت

تر را که در سازماندھی و  ابتدا کارگران آگاه
اعتراضات نقش بيشتری دارند، شناسايی و 
اخراج کند؛ سپس با دادن وعده و يا در مواردی 

ی  امتيازاتی مختصر، کارگران را از ادامه
اعتراضات منصرف ساخته و در نھايت و با 

ھا پس  گذشت زمان امتيازات داده شده را از آن
 .ھا تحميل نمايد گرفته و شرايط بدتری را به آن
شد که ھمبستگی و  اما اين سياست وقتی موفق می

يک نمونه از . گرديد اتحاد کارگران دچار خلل می
توان در کارخانه  شکست اين سياست را می

Iستيک البرز ديد، جايی که اتحاد و ھمبستگی 
ھا، باعث شد  ناپذير کارگران در طول سال خلل

ی رژيم ھمواره با شکست  باره ھای چند که تLش
روبرو شده و کارگران با مبارزاتی که حتا در 

 نفر گرديد، ١۴٠يک نوبت منجر به دستگيری 
 .توانستند از دستاوردھای خود محافظت کنند

. ی کارگر عمومی نشد اما اين اتحاد در ميان طبقه
در برخی از مراکز کارگری که کارگران از 
تجارب مبارزاتی و آگاھی بيشتری برخوردار 
بودند، ديديم که دستاوردھای کارگران و 

اما در اغلب مراکز .  شان تداوم يافت مبارزات
ی  کارگری که کارگران آن از آگاھی و سابقه

مبارزاتی کمتری برخوردار بودند، متاسفانه 
 .کارفرما و دولت سياست خود را پيش بردند

از ھمين زاويه است که بايد بر اعتراضات 
اکريل در حمايت از  کارگران کارخانه پلی

چرا که .  کارگران زندانی انگشت گذاشت
طور که بيان شد، اولين قدم حکومت برای  ھمان

درھم شکستن اعتراضات کارگری اخراج و يا 
زندانی کردن کارگرانی است که از نظر کارفرما 

اما وقتی که .  در سازماندھی اعتراض نقش داشتند
اکريل خواست آزادی و بازگشت به  کارگران پلی

ھای خود  کار کارگران زندانی را به خواست
افزودند، به مبارزات خود ادامه داده و گول 

ھای نسيه حکومت را نخوردند، حکومت  وعده
 .مجبور به آزادی کارگران بازداشتی شد

بنابر اين حمايت از کارگران بازداشتی اولين سد 
اش  و مانع را برای حکومت در پيشبرد سياست

ما ديديم که در ساليان گذشته .  بوجود آورد
حکومت برای مقابله با اعتراضات و 

ھای برحق کارگران شرکت واحد  خواست
اتوبوسرانی تھران و حومه و نيشکر ھفته تپه، 



 ١١ ۶۶٠ شماره  ٩٢نيمه  اول دی     ١١
١٠از صفحه   

 ضرورت جدايی دين از آموزش و 
 ھای دولت در مدارس مقابله با سياست

"بود آموزش و پرورش چند ھزار ميليارد : 
بودجه دارد و ما نبايد از پول حوزه برای آن 

 ".خرج کنيم
ی  ھا بر دوش ضعيف بودجه تحميل اين ھزينه

ست که برای  آموزش و پرورش ھمه در حالی
نوسازی و تجھيز "نمونه به دليل بودجه ناچيز 

 درصدی آن در بودجه ٢٠و حتا کاھش "  مدارس
 درصدی که در ۶٠به رغم تورم (سال جاری 

عمل ارزش واقعی بودجه اختصاصی را به 
ساIنه شاھد بروز وقايع )  دھد نصف کاھش می

ی  سوزی در مدرسه چون آتش جانکاھی ھم
دخترکانی که .  آباد پيرانشھر ھستيم ی شين دخترانه

ی درمان خود مجبور شدند پس  حتا برای ھزينه
ھا سرگردانی ھمراه با والدين خود، در  از ماه

برابر دفتر روحانی دست به تجمع اعتراضی 
شان  ی درمان دخترکانی که تامين ھزينه.  بزنند

ھا در  ی بخشی از مشکLتی است که آن تنھا چاره
لياقتی حکومت به آن دچار  توجھی و بی اثر بی

دخترکانی که حکومت اسLمی آينده را از .  اند شده
ھا گرفت و حاI بايد حداقل، تامين نيازھای  آن

شان را تا آخر عمر برعھده بگيرد و اين  مالی
ھا مشکل آموزشی در کشور  تازه يکی از ده

 .است
خواھد با استفاده از مذھب نقش و  دولت دينی می

حضور خود در مدارس را تحکيم بخشد و اين در 
ست که در يک آموزش و پرورش  حالی

طور  ھای مذھبی به دمکراتيک، مذھب و آموزش
آموزش مذھبی در .  کامل بايد از مدارس جدا باشد

آزادی انتخاب .  مدارس در منافات با آزادی است
مذھب بودن و آزادی انديشه بخشی از  دين و يا بی

ست که  ی انسان ا شده ترين نيازھای پذيرفته بديھی
آموزان  با حضور مذھب در مدارس از دانش

شود، محدوديتی که در ايران حتا به  گرفته می
 .شود آموزان تمام می بھای جان دانش

ھر انسانی بايد مختار و مجازباشد که دين داشته 
به دينی بگرود يا از آن .  باشد يا نداشته  باشد

آموزان مدارس نيز بايد در  دانش.  روی برگرداند
ابراز و يا پذيرش عقيده آزاد باشند، چيزی که 
حکومت دينی با تلفيق آموزش و مذھب در 

 .گيرد ھا می مدارس، اين حق را از آن
روست که مقابله با سياست حکومت  از ھمين

ھای مذھبی  برای گسترش نقش مذھب و دستگاه
در مدارس با طرح خواست جدايی دين از 
آموزش، بويژه با توجه به بحران سياسی حاکم بر 

تر از ھميشه  تر و واقعی جامعه، اکنون ملموس
آموزان قرار گرفته  پيشاروی معلمان و دانش

آموزان بايد با استفاده از ھر  معلمان و دانش.  است
امکانی به مقابله با اين سياست بپردازند تا 

ھای ھر چه بيشتری از مردم بر اھميت اين  گروه
 .خواست آگاه شده و از آن دفاع کنند

مواضع سازشکارانه و دوپھلوی تشکLتی 
کنند خود  که سعی می"  سازمان معلمان"چون  ھم

را سخنگوی معلمان زحمتکش جامعه بنامند، تنھا 
تھی کردن اين خواست از محتوای آن و تضعيف 

ست که بايد قاطعانه، روشن و بدون  ای مبارزه

. نماز جماعت به امری عادی تبديل شده بود
ھايی که رژيم خودش را مقتدر  اگرچه در سال

کرد و از بابت مخالفان، خود را در  احساس می
 .ديد، اين حضور نيز کم شد تھديد چندانی نمی

که "  مدارس امين"بنابراين، اجرايی شدن طرح 
ی فعاليت آن  به ويژه از سال گذشته بر دامنه

افزوده گرديد، در راستای گسترش نقش مذھب و 
ھای مذھبی در مدارس و در موقعيتی که  دستگاه

ھای متعددی  رژيم از نظر سياسی با بحران
باشد، و با ھدف کنترل ھر چه بيشتر  روبرومی

جو مدارس توسط مزدوران رژيم آغاز شده 
ھای مقامات  حتا درنگی کوتاه بر گفته.  است

به .  کند  حکومتی نيز صحت اين ادعا را ثابت می
ھای  ی آخوند مردانپور مدير اداره ھمکاری گفته

تبليغی معاونت تبليغ استان قم، ھدف از ايجاد 
آموز  تغيير رفتار و انديشه دانش"مدارس امين 

چنين  وی ھم.  باشد می"  ھای دينی طبق آموزه
 ". ھمه مدارس بايد مدارس امين باشند: "گفت

مشاور وزير آموزش و پرورش در امور قرآنی 
 ھزار آخوند در ٢١که ھم اکنون  نيز با بيان اين

مدارس برگزاری نماز جماعت را برعھده دارند 
ھا در  و ما به فکر دائمی کردن حضور آن

"مدارس ھستيم، گفت حوزه علميه بايد به فکر : 
 ھزار مدرسه ١٢٠ ھزار روحانی برای ١٢٠

باشد و آموزش و پرورش به اين تعداد روحانی 
خواھد  چه می آن: "وی ادامه داد"  نياز جدی دارد

نظامند شود وجود يک روحانی مستقر در مدرسه 
اميدواريم سال آينده "وی با بيان اين که "  است

 ھزار روحانی در ۶٠تحصيلی شاھد استقرار 
"، گفت"مدارس باشيم بھترين جای استقرار : 

روحانيت در مقطع ابتدايی است چرا که در 
 "!!مقاطع راھنمايی و دبيرستان ديگر دير است

ی اخير بين اداره کل آموزش و  تفاھم نامه
پرورش استان تھران و حوزه علميه تھران نيز 
در راستای گسترش ھر چه بيشتر ھمين مدارس 
در استان تھران است و البته که اين سياستی 

"نيست که به استان تھران محدود باشد مدارس . 
امروز در سطح کشور وجود دارند اما "  امين

ھدف حکومت گسترش و ھمگانی کردن اين 
مدارس يعنی حضور ثابت يک آخوند در تمامی 

 . مدارس است
ھای مذھبی ساIنه پول  جدا از اين که دستگاه

کLنی از دسترنج کارگران و زحمتکشان و از 
زنند،  به جيب می"  بودجه کل کشور"طريق 

ھای کLنی نيز بابت گسترش  ساIنه ھزينه
خرافات دينی که برای يک حکومت دينی از 

ی   اھميت باIيی برخوردار است به بودجه
چون آموزش و پرورش تحميل  ھايی ھم وزارتخانه

برای مثال در حالی که دولت از نبود .  کند می
تدريسی و يا حتا  بودجه برای استخدام معلمان حق

گويد، شاھد  پرداخت حقوق معلمان سخن می
 ھزار مربی قرآنی در آموزش ۵استخدام بيش از 

آخوند نبوی معاون تبليغ و .  و پرورش ھستيم
ھای کاربردی حوزه علميه نيز در رابطه  آموزش

ھای آن گفته  با اجرای طرح مدارس امين و ھزينه

 

 خ.صه ای از
  اط.عيه ھای سازمان

 

 

کميته خارج ، ٢٠١٣ دسامبر ٢٩درتاريخ 
 :  کشور سازمان، اطLعيه ای با عنوان

حمله به کمپ ليبرتی را محکوم "  
دراين اطLعيه .  صادرنمود"  کنيم می

ضمن اشاره به حمله موشکی مزدوران 
" کمپ ليبرتی"رژيم جمھوری اسLمی به 

پايگاه مجاھدين درعراق که سه کشته و ده 
ھا زخمی برجای گذاشت، چنين آمده 

کمپ ليبرتی    اين، سومين حمله به"  است
باشد که تاکنون   می٢٠١٣در سال 

ھا زخمی بر جای   کشته و ده١٠مجموعا 
در سپتامبر سال جاری و .  گذاشته است

ی وحشيانه به کمپ اشرف، نيز  در حمله
." ھا تن زخمی شدند  تن کشته و ده۵٠

پس از اشغال عراق "  اطLعيه می افزايد 
توسط نيروھای امپرياليستی و خلع سLح 
سازمان مجاھدين، اعضای آن رسماً به 
عنوان پناھنده سياسی در عراق به سر 

ھا با  برند و مسئوليت حفظ جان آن می
المللی  دولت آمريکا، عراق و نھادھای بين

 .است
در حال حاضر با توجه به مذاکرات و 

ھای کشورھای امپرياليستی با  سازش
سو و نفوذ  جمھوری اسLمی از يک

حکومت اسLمی در دولت عراق از سوی 
يک از اين کشورھا به تعھدات  ديگر، ھيچ

خود در قبال حفظ جان پناھندگان سياسی 
در حقيقت .  کنند در عراق عمل نمی

موجوديت پناھندگان سياسی و به ويژه 
المصالحه کشورھای  مجاھدين وجه

امپرياليستی و جمھوری اسLمی قرار 
درپايان اطLعيه،کميته ."  گرفته است

خارج ازکشور سازمان از حقوق انسانی 
اعضای سازمان مجاھدين خلق ايران 

اين حمLت را به شدت  دفاع نموده  
محکوم کرده و خواستار تأمين جانی آنان 

 .شده است

گونه ابھامی با دخالت مذھب در امور  ھيچ
ترين اصول  يکی از بديھی.  آموزشی مخالفت کند

دمکراتيک، جدايی مذھب از آموزش است و 
کنند،  تشکLتی که از اين اصل دفاع نمی

 .توانند دمکراتيک باشند نمی
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ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر ب�ه ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
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    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

حجم وسيع اخراج و زندانی کردن کارگران به 
دليل اعتراضات کارگری و يا پيگيری 

ھای طبقه کارگر ايران، ارتباطی  خواست
تنگاتنگ با وضعيت اقتصادی و سياسی جامعه، 

ی کارگر و ترس  اعتLی کنونی جنبش طبقه
 .حاکميت از مبارزات اين طبقه دارد

جدا از کارگرانی که به دليل مبارزات خود برای 
ی کارگر از يوغ نظام سرمايه در  رھايی طبقه

زندان بسر برده و يا تحت تعقيب قضايی قرار 
ھا  ترين آن دارند که در روزھای اخير و در تازه

ھای افشين نديمی و مھرداد  ھا با نام  دو تن از آن
 ماه زندان ٨ سال و ۶صبوری به ترتيب به 

ھای اخير  اند، در روزھا و ھفته محکوم شده
چنين شاھد اخراج و يا زندانی کردن کارگران  ھم

  برخی از مؤسسات توليدی در پی اعتراضات
 .کارگران بوديم

اخراج نماينده کارگران معدن چادرملو و 
 نماينده کارگران ۴ھا، دستگيری  اعتراضات آن

پلی اکريل که پس از مدتی و با حمايت کارگران 
از زندان آزاد شدند، از جمله آخرين اخبار 

 .منتشره در اين زمينه ھستند
 نفر ٩چنين اخباری از اخراج و تعقيب قضايی  ھم

ھای سيمان استھبان و  از کارگران کارخانه
اين .  فراپاکس در استان فارس منتشر شده است

کارگران نيز که نمايندگی کارگران را برعھده 
داشتند، در پی اعتراضات کارگری از کار 
اخراج و با شکايت کارفرما تحت تعقيب قضايی 

شک تنھا  ی اين اخبار بی و ھمه.  قرار گرفتند
ھا و معضLت قضايی  بخش کوچکی از اخراج

است که کارگران در سرتاسر کشور امروز بدان 
 .اند گرفتار شده

طبيعی بود که با وخامت اوضاع اقتصادی، شاھد 
اگر .  اعتLيی مجدد در مبارزات کارگران باشيم
افتاده  پيش از اين، دريافت حقوق عقب

ھای کارگران بود، امروز  ترين خواست پُررنگ

١٠درصفحه   

 دفاع از کارگران اخراجی و زندانی دفاع از
  حق تشکل و اعتصاب است


