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ای، ميان جمھوری  داستان پرماجرای نزاع ھسته

ھای جھان، با مذاکرات و  اس,می و قدرت
که  پايان ھمچنان ادامه دارد، بدون اين جلسات بی

 .به سرانجامی قطعی برسد
اج,س مسقط نيز که در آن وزرای خارجه 
آمريکا و جمھوری اس,می به ھمراه نماينده 
اتحاديه اروپا، گفتگويی طو<نی داشتند، به پايان 

که خبری رسمی از نتايج آن علنی  رسيد، بی آن
 .گردد

در اين اج,س چه گذشت، گفتگوھا و بده و 
ای است که  ھا چه بود؟ مشمول ھمان رويه بستان

داری بر آن  بنيان ديپلماسی کشورھای سرمايه
 .قرارگرفته است

داری  ھای سرمايه روال کار و شيوه عمل دولت
در سياست خارجی و مناسبات با يکديگر، بر 

ھا در پشت  آن.  ديپلماسی سری استوار است
دوراز چشم مردم کشورھای  درھای بسته، به

خود، با يکديگر مذاکره و زدوبند دارند، قول و 
ھای سری  گذارند و پيمان قرارھای مخفی می

ھا،  کند که اين دولت تفاوتی ھم نمی.  کنند امضا می
مارک و نشان دمکراسی پارلمانی را بر چھره 

ھای استبدادی از قماش  داشته باشند، يا دولت
 .جمھوری اس,می ايران باشند

تمام روند مذاکرات و زدوبندھای جمھوری 
عنوان يک  ، به۵ +  ١اس,می با گروه موسوم به 
وضوح اين حقيقت را  نمونه از ديپلماسی سری به

 .به مردم ايران نشان داده است
ھای متعددی پيرامون اين  در اين دوره، نشست

نزاع برگزار گرديد، اما آنچه که رسماً و علناً 
کسی .  ھا بود اع,م شد، تنھا، زمان و مکان آن

نفع در  ھای ذی ھا و دولت خارج از اين اج,س
ھا و اخت,فات جدی  ھا، توافق آن، از بده و بستان

در يک مورد نيز که توافقات اوليه، .  آگاه نشد
رسماً اع,م و علنی شد، سند ضميمه آن سری 

 .باقی ماند
ع,وه بر اين، در ھمين دوره، گفتگوھای رسمی 
و غيررسمی، مستقيم و غيرمستقيم، ميان دولت 
آمريکا و جمھوری اس,می در جريان بود، 

ھا ردوبدل  ھای سری ميان سران اين دولت نامه
شد، مردم اما کمترين اط,ع و آگاھی از مفاد و 

 .ھا، پيدا نکردند مضمون اين گفتگوھا و توافق
روال کار در اج,س مسقط نيز که ظاھراً برای 

روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان را در 
 مجمع عمومی ١٩٩٩ اکتبر ١٧در .  پيش داريم

را )  چھارم آذر( نوامبر ٢۵سازمان ملل روز 
اع,م "  رفع خشونت عليه زنان"روز جھانی 

علت نيز، شکنجه و قتل خواھران .  کرده است
ميرابال، از فعا<ن سياسی، توسط  عوامل 
ديکتاتور دومينيکن، راقائل تروخيو در سال 

 . بوده است١٩۶٠
خشونت عليه زنان چيست، چه تعاريف و 

 ھايی دارد؟ جلوه
خشونت عليه : "اگر از زنی در ايران سؤال شود

اولين موردی که به فکرش "  زنان يعنی چه؟

 خانگی است؛ يعنی کتک و  رسد، خشونت می
تحقير و توھين توسط شوھران، پدران، برادران، 

زيرا اکثر .  ھای مختلف مردان خانواده به علت
در برخی .  زنان با اين نوع از خشونت آشنايند

ھا حتا منجر به نقص عضو يا  موارد، اين خشونت
 . شوند مرگ می

ی ديگری از اعمال خشونت، آزار و اذيت  جلوه
با آن که .  جنسی در خيابان و معابر عمومی است

در اين زمينه تحقيقات کافی انجام نشده، اما از 
ھمين تحقيقات اندک نيز روشن شده است که 

ھای  از خيابان.  مشکلی است عمومی و مھم

 ...از آنکه از گرسنگی بميريم پيش
 

دار و دولت اين طبقه عليه کارگران و سطح معيشت کارگری، کارگران  ی طبقه سرمايه وقفه تھاجمات بی
اين تعرضات که .  روزی غيرقابل وصفی سوق داده است ھای کارگری را به فقر و سيه و عموم خانواده

مجريه و  ھا و دستگاه دولتی از جمله قوه استثنا در دستور کار تمام کابينه از دورۀ رفسنجانی تاکنون بی
ازپيش  گيری گسترش يافته و بيش جمھور شدن حسن روحانی، به نحو چشم است، با رئيس رئيس آن بوده

 سپردن به  پوشی اجباری طبقه کارگر از اين يا آن وسيله زندگی و تن رغم چشم به.  تشديد شده است
تر ساخته است، اما باز ھم  که سفرۀ خالی خود را ھر روز کوچک و کوچک رغم آن ھای ممکن و به حداقل

ھای زندگی نيست، بلکه شرايط دشوار و تحميلی طبقه حاکم بر طبقه کارگر و  نه فقط قادر به تأمين ھزينه
ھا و در حد بخور و  ھا، تأمين نيازھای کارگری حتا در حدود حداقل ناچيز بودن دستمزدھا در برابر ھزينه

داری حاکم، بر کارگران  تنگناھای معيشتی و فجايعی که نظام سرمايه.  نمير را نيز دشوار ساخته است
ھای وابسته به رژيم نيز بعضاً به آن  ايران تحميل نموده، به حدی گسترده و عميق است که حتا تشکل

  ۴درصفحه 

 به رسميت شناختن : اسرائيل تنھا يک راه دارد
 کشور مستقل فلسطين

 
٨درصفحه   ٧درصفحه  دار خشک مغز روحانی و حکايت زمام  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٨١شماره    ٩٣نيمه  دوم آبان   –سال سی و ششم 

 آلترناتيو ديگری جز تحمل خشونت وجود دارد

 روز جھانی کودک و کودکانی که 
 بدون خورشيد زندگی می کنند

 
 ۵۵.  کودکان برگزيده شده است"  افتخار"روزی که به ياد بود و .   نوامبر روز جھانی کودک است٢٠

 ١٩٨٩سال پيش در چنين روزی مجمع عمومی سازمان ملل اع,ميه حقوق کودک و پس از آن در سال 
 ١٩٩٠ ماده ای کنوانسيون فوق از سپتامبر ۵۴مفاد .  کنوانسيون حقوق کودک را به تصويب رساند

.  کشور جھان آن را امضا کرده و به آن ملحق شدند، <زم ا<جرا گرديد٢٠درست يک ماه پس از آنکه 
اين کنوانسيون، يک پيمان نامه بين المللی است که حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 
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١از صفحه   

 گام سازش به مسير گام
  و حل اخت�فات

حصول به توافق جامع و فراھم ساختن زمينه، 
برای امضای آن در اج,س سوم آذر در وين 

از اين .  برگزار گرديد، بر ھمين منوال بود
اج,س ھم چيزی رسماً از توافقات و اخت,فات به 

تنھا برخی از مقامات رسمی .  بيرون درز نکرد
ھايی که نام و  ھای اروپايی و يا ديپلمات دولت
شان مجھول ماند، اع,م کردند که احتمال  نشان

تمديد مذاکرات و دور جديدی از گفتگوھا وجود 
ھای درونی  البته، تضادھا و کشمکش.  دارد
ھای ھيئت حاکمه در ايران، باعث گرديد که  جناح

ای  ازاين اج,س، رئيس کميته ھسته چند روز پس
مجلس، پرده از اخت,فات جدی در اين اج,س 

ای وزير خارجه  صفحه بردارد و طرح ھشت
آمريکا را برم, سازد که به گفته وی 

 .   است»ای ترکمانچای ھسته«
آيد و البته  آنچه که از اين اظھارنظرھا برمی

جای خود باقی  پوشيده نيز نبود، اخت,فات به
بست و شکست  اما اين به معنای بن.  است

ھا و  رغم اخت,فات، سازش به.   مذاکرات نيست
توافقات نيز جزء ديگری از اين مذاکرات خواھد 

 .بود
واقعيت قضيه اين است که به علت دامنه وسيع 
اخت,فات ميان دولت آمريکا و جمھوری اس,می 

ای نيست، بلکه عرصه  که محدود به نزاع ھسته
گيرد و موانع و  سياست خارجی را نيز در بر می

م,حظات داخلی و خارجی که کار را برای 
حصول به توافق بر ھر دو طرف دشوار 

کوشند از طريق سياست  ھا می سازد، آن می
. مرحله، اخت,فات را حل کنند به گام و مرحله به گام

کند که در جريان  گام ايجاب می به اين سياست گام
رغم اخت,فات، امتيازات متقابلی به  ھر مرحله، به
به بيانی ديگر، اين سياست از اين .  يکديگر بدھند

توانند  ھا نه می شود که آن واقعيت ناشی می
جانبه، دست  فوريت به يک توافق و سازش ھمه به

اند،  گرفته يابند و نه از مسيری که در پيش
<اقل در اوضاع کنونی، راه بازگشت، .  بازگردند

 .برای ھر دو طرف سد شده است
اما موانع و م,حظاتی که طرفين درگير را  

تر مذاکرات و  واداشته در يک مسير طو<نی
 سازش برای حل اخت,فات گام بردارند، کدامند؟

يک سال و چند ماھی از دوره رياست جمھوری 
که او بتواند حتا  روحانی گذشته است، بدون اين

ھايی را که به گروھی از مردم  يکی از وعده
بورژوازی مرفھی که برای  متوھم و يا قشر خرده
کشيد، عملی  زد و ھورا می پيروزی او کف می

 .سازد
دشواری  در واقعيت امر ھم روشن بود که او به

ھای ناچيز خود در  خواھد توانست، حتا به وعده
طلب و  محدوده خواست جريان موسوم به اص,ح

 .اصط,ح متوسط جامعه ايران عمل کند قشر به
ھای سياسی رژيم بر  آنچه که طبقه حاکم و جناح

سر آن توافق داشتند و اجرای آن بر عھده 
روحانی قرار گرفت، نجات رژيم از مخمصه 

ھا از طريق  بحران اقتصادی و فشار تحريم
در خارج از .  ای بود نشينی در نزاع ھسته عقب

اين چارچوب و تحقق سياستی که سانتريفيوژھا 

بچرخند و اقتصاد ھم بچرخد، وی مجاز به ھيچ 
ھای  اقدامی که حتا منجر به يک تعديل در سياست

در ھرکجا .  داخلی و خارجی رژيم گردد، نبود
نيز که خواست گامی در اين جھات بردارد، با 

اما در .  واکنش سريع جناح رقيب متوقف شد
شده بود، ھم  اش تعيين آنجايی نيز که وظيفه اصلی

ای  رو بود که خامنه با خط و خطوط قرمزی روبه
ھای برخی  تعيين کرده بود و ھم مخالفت

ھای رقيب که نفع اقتصادی و سياسی معينی  گروه
ھای  ای و حتا تحريم در بر جای ماندن نزاع ھسته

ھا در مواردی ھم  اگر اين گروه.  اقتصادی داشتند
ای  رو بود که از حمايت خامنه کوتاه آمدند، ازآن
 .برخوردار نشدند

توانست با  تحت يک چنين شرايطی روحانی نمی
ھايی که خواست دولت آمريکا  نشينی پذيرش عقب
اصط,ح جامعی  دست  چنان توافق به بود، به آن

ھا بيانجامد و  يابد که به لغو فوری و کامل تحريم
لذا مسيری که .  ای را حل کند معضل نزاع ھسته

ھای تدريجی بود  نشينی در پيش گرفته شد، عقب
ای را  که در جريان آن بتواند ھم حمايت خامنه

جلب کند و ھم جناح رقيب را در مقابل عمل 
که چرا در  اين است دليل اين.  شده قرار دھد انجام

جريان ھر مرحله از گفتگوھای سازش، اساس 
ماند، اما به  اخت,ف ھمچنان به قوت خود باقی می

ھای جديدی صورت  نشينی ھمان ميزان که عقب
گرفته است، روحانی، امتيازات جديدی ازجمله 

آورده  ھا نيز به دست  ای از تحريم بر سر لغو پاره
 .است

برای طرف ديگر قضيه يعنی آمريکا و اتحاديه  
اروپا نيز يک چنين مسير معامله و سازش 

 .مانده است حل باقی گام، تنھا راه به گام
ھای نفتی و  ھا تحريم ھا که کاراترين آن تحريم

بانکی بود، گرچه فشار متمرکزی را در عرصه 
اقتصادی و مالی بر جمھوری اس,می وارد 
آورد، اما نه توانسته بود روند توسعه تکنولوژی 

سازی اورانيوم را متوقف سازد و  ای و غنی ھسته
نشينی  نه رژيم را در سياست خارجی به عقب

 .وادارد
توانست جمھوری  لذا، تنھا وسيله ديگری که می

اس,می را از پای درآورد، چيزی جز حمله 
ای و نظامی و جنگ  نظامی به تأسيسات ھسته

اما نه برانداختن جمھوری اس,می ھدفی .  نبود
کردند و  ھای امپرياليست تعقيب می بود که قدرت

نه دولت آمريکا و متحدان اروپايی آن در 
موقعيتی بودند که جنگ ديگری را در خاورميانه 

لذا اينان نيز ھمچون جمھوری اس,می .  برپا کنند
توان  رو می ازاين.  رو بودند بست روبه با يک بن

گفت که بر سرکار آمدن روحانی و سياستی که او 
ای در پيش گرفت، به نحوی  برای حل نزاع ھسته

 . بست بعد چه؟نجات داد آمريکا و اروپا را از بن
توانستند به علت موانع و  ھا نمی گرچه آن
ويژه موانع  ھای داخلی روحانی و نيز به محدوديت

رو  ھايی که خودشان با آن روبه و محدوديت
وفصل  بودند، به توافق و سازشی فوری برای حل

قطعی اخت,فات دست يابند، اما راه برای معامله 
ھا اکنون  آن.  و دادوستد تدريجی ھموارشده بود

توانستد، در جريان مذاکرات سازش، ھم  می
ای را سد کنند  توسعه و پيشرفت تکنولوژی ھسته

. ای متوقف سازند سازی را در محدوده و ھم غنی
اين چيزی است که در ھمان نخستين مرحله 
. توافقات يک سال پيش نيز بخشا به دست آمد

توافقات بعدی ھم در ھمين مسير پيش خواھد 

رفت، تا جايی که تدريجاً به توافقات در عرصه 
حال  اين روند درعين.  سياست خارجی بيانجامد

معضل انحصارات اقتصادی اروپايی و آمريکايی 
ھا امکان خواھد داد که  را حل خواھد کرد و به آن

توأم با حل اخت,فات سياسی، برای تسخير مجدد 
بازار ايران که اکنون به تصرف چين و روسيه 

گشوده شدن اين مسير و .  درآمده است، اقدام کنند
ھايی که جمھوری اس,می داشته، در  نشينی عقب
ھای ھيئت حاکمه آمريکا  ھای درونی جناح رقابت

نيز يک امتياز و پيروزی برای اوباما و حزب 
گردد که توانسته برای حل يکی  وی محسوب می

ھای ديرينه سياست خارجی آمريکا  از چالش
ای، به نفع اين  بدون پرداخت ھرگونه ھزينه

 .کشور اقدام کند
حال، اين معامله و سازش با روحانی،  درعين
ھای  جھت نيز در خدمت سياست دولت ازاين

اروپايی و آمريکاست که ھمواره در ت,ش 
تر جمھوری  اصط,ح معتدل اند، جناح به بوده

ھای بيشتری با  اس,می را که ھماھنگی
 .ھا دارند، تقويت کنند ھای آن سياست

پذير  بنابراين اگر برای جمھوری اس,می امکان
باره از تمام مواضع خود در  يک نبود که به

سازی و اخت,فات در سياست خارجی  غنی
نشينی کند و نفع جريانات متحد روحانی در  عقب

نشينی  ھيئت حاکمه و خارج از آن، سياست عقب
گام بود، برای دولت آمريکا نيز به علت  به گام

موانع داخلی و به ويژه، م,حظات سياست 
خارجی، ت,ش برای توافق و سازش قطعی 

چراکه جمھوری اس,می ھنوز .  ممکن نبود
. تغييری در سياست خارجی خود نداده است

طلبانه  جمھوری اس,می ھنوز ادعاھای ھژمونی
ھنوز پيگير سياست پان .  طلبانه دارد و توسعه

اس,ميستی در منطقه خاورميانه است و تماي,ت 
اين سياست با استراتژی .  شديداً ميليتاريستی دارد

ويژه منافع  ای دولت آمريکا و به خاورميانه
ترين متحدان  ھای عربی منطقه که نزديک دولت

. آمريکا ھستند، در تضادی <ينحل قرار دارد
ی پر از تنش جمھوری اس,می با اين  رابطه
ی گذشته،  ھا در طول متجاوز از سه دھه دولت

بديھی .  وضوح اين واقعيت را نشان داده است به
است که تحت يک چنين شرايطی، مادام که 
جمھوری اس,می تغييری در سياست خارجی 

تواند  خود پديد نياورده است، دولت آمريکا نمی
پای حل قطعی اخت,فات با جمھوری اس,می 

از سوی ديگر دولت اسرائيل که از حمايت .  برود
و پشتيبانی کل طبقه حاکم آمريکا و نمايندگان 
سياسی آن برخوردار است، نقش مھم و 

ای دولت آمريکا  ای در استراتژی منطقه برجسته
جمھوری اس,می، اما خواستار نابودی .  دارد

از اين بابت نيز معضل دولت .  اسرائيل است
حل  سادگی قابل آمريکا با جمھوری اس,می به

ماند و مطلوب دولت  لذا آنچه که باقی می.  نيست
آمريکاست، ھمين روند تدريجی مذاکرات، 

روند  ھاست، تا در يک توافقات و سازش
گونه در  تر، جمھوری اس,می را ھمان طو<نی

نشينی وادار  ای به عقب عرصه اخت,فات ھسته
نشينی  کند، در سياست خارجی نيز به عقب می

 .وادارد
توان در  وضوح می بازتاب تمام اين سياست را به
ساله، اخت,فات و  اين روند مذاکرات يک

 .ھای آن، ديد وبستان بده

٧درصفحه   
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۵درصفحه   

 آلترناتيو ديگری جز تحمل خشونت وجود دارد

آمريکا گرفته تا مصر و ھند، از برزيل گرفته تا 
کنگ و تھران، زنان مورد آزار و اذيت  ھنگ

ھای رکيک  متلک و حرف.  گيرند جنسی قرار می
شوند، توسط مردان تعقيب  شنوند، دستمالی می می
شوند و حتا مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل  می
تر زنی در ايران است که مورد آزار  کم.  رسند می

 .و اذيت خيابانی قرار نگيرد
اکثرا در کشورھای به "  ھای ناموسی قتل"

دھد، اما در  اصط,ح جھان سوم رخ می
کشورھای اروپايی نيز کم و بيش با اين پديده 

در انگلستان سا<نه چندين مورد قتل .  روبروييم
از ديگر انواع خشونت، .  دھد ناموسی رخ می

" ختنه زنان"سازی جنسی زنان، موسوم به  ناقص
سازی   درصد زنان ناقص٩۵است، در سومالی، 

اند؛ اسيدپاشی و به آتش کشيدن زنان  جنسی شده
يکی ديگراز اشکال خشونت عيان است، که در 

ازدواج اجباری، .  پاکستان رواج بسيار دارد
ازدواج کودکان، تجاوز که در اکثرموارد توسط 

و .  شود يکی از افراد خانواده يا بستگان انجام می
توان بر اين فھرست  بسياری اشکال ديگر که می

 .افزود
ھا،  بسياری بر اين باورند سرمنشأ اين خشونت

اما اگر بدانيم که اين .  فرھنگ مردسا<رانه است
فرھنگ با تقسيم جامعه به طبقات و پيدايش 
جامعه طبقاتی پا گرفت، رشد يافت و ريشه 

يابيم که اين فرھنگ، برخاسته  گاه درمی دواند، آن
از نابرابری طبقاتی است و در خدمت تداوم اين 

روست که حتا در کشورھای  از ھمين.  نابرابری
ھا مبارزات  داری با وجود دھه پيشرفته سرمايه

نيست، با وجود قوانين حمايتی به نفع زنان،  فمی
رسانی به زنان، اين  و با وجود نھادھای ياری

برای مثال، در آمريکا، از .  فرھنگ تداوم دارد
 زن، يک نفر در طول زندگی خود، ۴ميان ھر 

در تحقيقی .  خشونت خانگی را تجربه کرده است
 در اتحاديه اروپا در ميان ٢٠١۴که در مارس 

 درصد ٢٢ کشور انجام شد، آشکار گرديد ٢٨
در .  اند زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته

گرد با وجود قوانين  تحقيقی ديگر روشن می
حمايتی در بسياری از کشورھا به نفع زنان، طبق 

 درصد زنان ٩۵ تا ۵۵ کشور، بين ١٠آمار 
خشونت توسط ھمسران و شرکای زندگی خود را 

در ايران چنين آماری وجود .  کنند گزارش نمی
تر  ندارد، اگر وجود داشته باشد، بسيار بسيار کم

 .از آمار و ارقام واقعی است
ی خشونت عليه زنان است  اين اشکال شناخته شده

ای از جھان يکی از  که ھر زنی در ھر گوشه
اما .  ھا را خود تجربه کرده، ديده يا شنيده است آن

اگر بخواھيم نگاه جامعی به خشونت عليه زنان 
تر  تر و گسترده بياندازيم، اشکال آن بسيار متنوع

است و طبق معيارھای جھانی اشکال متنوع 
 .شود ديگری را نيز شامل می

يکی از معيارھای جھانی در سنجش ميزان 
يابی دختران و زنان به  خشونت عليه زنان، دست
سواد يا  دختری که بی.  تحصيل و آموزش است

تواند به شغل مناسبی  سواد باشد، در آينده نمی کم
طبق .  دست يابد و زندگی خود را تأمين کند

معمول در اين زمينه، آمار قابل اتکايی در ايران 
آموزان دختر  وجود ندارد، اما ھر سال تعداد دانش

تر از تعداد  ثبت نام کرده در مدارس، کم
با آن که به طور متوسط .  آموزان پسر است دانش

تعداد نوزادان دختر و پسر سا<نه تقريبا برابر 
آموزان دختر و پسری که  است ولی نسبت دانش

اما با توجه .  اند، ناروشن است از تحصيل بازمانده
به شناختی که ھمه ما از شرايط ايران داريم، 

توان به راحتی حدس زد که اين آمار، به ويژه  می
ھا و روستاھا  ھای محروم و شھرستان در استان
 .با<ست

ماند،  برای چنين دخترانی تنھا راھی که باقی می
عدم .  ست ازدواج در سنين نوجوانی يا جوانی

دارد  استق,ل مالی، در بدترين حالت، زن را وامی
معروف "به خشونت خانگی تن دھد و به قول 

در بھترين حالت، زن را از ".  بسوزد و بسازد
تواند سطح  کند که می کسب درآمدی محروم می
و در ھر دو حالت، زن .  رفاه خانواده را با< ببرد

را به موجودی فرودست نسبت به شوھر يا 
خانواده تبديل کرده و او را به شوھر "  آور نان"

يا "  سرپرست"زمانی نيز که .  سازد وابسته می
خانواده به ھر دليلی از دست رود، تمام "  آور نان"

افتد، يعنی زن  بار زندگی بر دوش زن می
امری که در ايران به .  شود سرپرست خانواده می

گرچه آمار .  يک معضل اجتماعی تبديل شده است
در اين زمينه متفاوت است، اما در يکی از اين 

، دو ٩٠شود طبق سرشماری سال  آمارھا گفته می
ميليون و نيم زن سرپرست خانواده وجود دارد که 

 . درصد آنان بيکارند٨٢
زنانه "المللی اکنون از  بسياری از نھادھای بين

طبق آمار جھانی . گويند سخن می" شدن چھره فقر
اگر .  کنند  درصد زنان در فقر زندگی می٧۵

ھر گونه آسيب جسمی يا "خشونت عليه زنان را 
تعريف کنيم، فقر يکی از شديدترين "  روانی

اشکال خشونت است، زيرا ھم موجب آسيب 
فرامرز .  گردد جسمی و ھم آسيب روانی می

مشاور عالی و رئيس کارگروه مزد "توفيقی، 
، در اوايل "مجمع عالی نمايندگان کارگران کشور
 ميليون ١١آبان، تعداد کارگران رسمی کشور را 

نفر و تعداد خانوارھای مشمول دريافت سبد کا< 
ی وی، اما،  به گفته.   ميليون نفر اع,م کرد١٠را 

 ميليون خانوار کارگری زير خط فقر ١٠بيش از 
طبق گزارشی ديگر از سوی .  برند به سر می

 ٢۴، ١٣٩٣ آبان ١۶خبرگزاری فارس، به تاريخ 
در .  باشند می"  بدون فرد شاغل"ھا  درصد خانواده

. ھر يک از اين خانوارھا چندين زن وجود دارد
 ميليون خانوار کارگری، آمار خانوارھای ١٠بر 
و زنان سرپرست خانواده را "  بدون فرد شاغل"

به گفته رئيس دانشگاه .  بارند ارقام اسف.  بيفزاييد
علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 

/  ۶ايرانشھر،  اند  و  وزن  درصد کودکان کم١۶ 
 درصد به سوء تغذيه و عوارض آن مبت, ۴٣ /  ٧

 .ھستند
تعدادی از زنان کشور در بازار کار مشغول به 

ھا و مراکز توليدی،  زنانی که در کارخانه.  کارند
در بخش خدمات، در آموزش و پرورش و 

وجه مشترک اکثريت .  ھا اشتغال دارند بيمارستان
اشتغال به مشاغل کم درآمد، دستمزد نابرابر :  آنان

نسبت به مردان برای انجام کار مشابه، 
رويارويی با آزار و سوء استفاده جنسی به ويژه 

ھا و مراکز توليدی، اشتغال در  در کارخانه
مشاغل موقت و نامطمئن، عدم وجود تسھي,ت 

ھای برابر برای  نگاھداری کودکان، عدم فرصت
 ...  ارتقای شغلی و

ھای ايران،  ھای ملی نسبت به زنان مليت خشونت
ھای  ھای فرھنگی و اجتماعی، توھين خشونت
ھای آموزشی و  ھا، توھين به زنان در کتاب رسانه

بسياری ديگر که اين مقاله، حتا گنجايش نام بردن 
گويی پايانی بر انواع .  از آنان را ندارد

 .ھای اعمال شده عليه زنان ايران نيست خشونت
ھای برشمرده در با< در  بسياری از خشونت

خورند، اما  ساير کشورھای جھان نيز به چشم می
چه برخی از کشورھا را در زمينه اعمال  آن

خشونت عليه زنان، از ساير کشورھا متمايز 
کند، حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت از  می

تر اعمال خشونت  ھا و از آن مھم اين خشونت
ايران يک نمونه از اين .  توسط خود دولت است

درجمھوری اس,می صدھازن .کشورھاست
خواھی وبرابری   مبارز و انق,بی به جرم آزادی

طلبی، به زندان افتاده و با وحشيانه ترين و خشن 
ترين شيوه ھا موردآزار و شکنجه قرارگرفته 

بسياری از زنان و دختران زندانی مورد .اند
تجاوز پاسداران نظام اس,می واقع شده 

بسياری از زنان سنگسار شده يابه جوخه .اند
 .اعدام سپرده شده اند
ھای بارز خشونت عليه زنان،  يکی ديگراز جلوه

تحميل حجاب اجباری به زنان و ضرب و شتم و 
ست که به اين  دستگيری وتوھين و تحقير زنانی

ھای  اسيدپاشی.  دھند قوانين تحميلی تن نمی
ای در اصفھان و چند شھر ديگر در ھمين  زنجيره
ھای گذشته، يکی از شديدترين و  ھفته
بارترين اشکال ت,ش برای تحميل حجاب  فاجعه

 .اجباری بود
رژيمی که بر ايران حاکم است، نه تنھا ھيچ 
قانون حمايتی به نفع زنان در دستور کار قرار 

دھد، بلکه گويی اين ھمه اشکال گوناگون  نمی
شود،  خشونتی که عليه زنان در ايران اعمال می

بنابراين، مجلس شبانه روز در ت,ش . کافی نيست
وضع .  است، بر دامنه و عمق اين خشونت بيفزايد

قوانين و مقرراتی از جمله تفکيک جنسيتی در 
ھای کار، ارائه و تصويب  ھا و محيط دانشگاه
حمايت از آمران به معروف " چون  ھايی ھم طرح

، "ازدواج با فرزندخوانده"، "و ناھيان از منکر
افزايش جمعيت و باروری و ممنوعيت "

، افزايش "دورکاری"، "پيشگيری از بارداری
مرخصی زايمان بدون در نظر گرفتن 

ھای قانونی برای حفظ مشاغل زنان، و  حمايت
آخرين طرحی که طبق آن اشتغال زنان و مردان 
در يک محيط کار ممنوع خواھد شد و دشوارتر 

تنھا به افزايش ...  کردن کار شبانه برای زنان، و
ھای آموزشی و  نابرابری، راندن زنان از محيط

بازار کار، نھادينه کردن نقش زنان به عنوان 
دستگاه زايش و پرورش کودک و شوھرداری، 

تر  محروميت از حقوق مدنی و اجتماعی، زنانه
کردن فقر و تشديد خشونت عليه زنان منجر 

ھا در  انگيز آن که اين طرح و حيرت.  خواھند شد
زمانی تمام مشغوليت نمايندگان مجلس ارتجاعی 

١از صفحه   
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١از صفحه  ...از آنکه از گرسنگی بميريم پيش حداقل دستمزد به جای .  کردند شده، خودداری  
 درصد ٢۵ درصد نرخ تورم اع,م شده، تنھا ٣۵

حسن روحانی و علی ربيعی در .  افزايش يافت
 درصد دستمزد کارگران را ١٠ھمان آغاز کار، 

 .داران واريز کردند ربوده و به جيب سرمايه
مسکوت گذاشتن طرح انجماد دستمزدھا، اما به  

معنای کنار گذاشته شدن اين نقشه شوم و تھاجم 
معاون .  سرمايه عليه دستمزدھا نبوده  است

روابط کار وزارت کار بارھا خاطرنشان ساخته 
توان و نبايد دستمزدھا را براساس  است که نمی

علی ربيعی وزيرکار رژيم !  نرخ تورم تعيين کرد
گروه "ست گروھی را تحت عنوان  نيز مدتی

اندازی نموده  راه"  وری تخصصی مزد و بھره
است تا اين گروه در مورد دستمزدھا 

 . گيری کنند تصميم
گروه تخصصی مزد و "وزارت کار و 

ای که  ھای مذبوحانه  آن، ھمپای ت,ش"  وری بھره
برای تغيير قانون کار به زيان کارگران به عمل 

ی نيز برای تعيين دستمزد "مدل جديد"،  آورده
و ابداعی که "  مدل جديد"اين .  ارائه نموده است

بر طبق ت,ش و نظر وزارت کار قرار است 
جايگزين روش تاکنونی تعيين حداقل دستمزد 

گروه تخصصی "شود، به اين صورت است که 
 ھر شغلوری در  ، ميزان بھره"وری مزد و بھره

کند و آن را مبنای تعيين مزد   را محاسبه می
 .دھد  قرار میشغلکارگران آن 

که اين به اصط,ح مدل جديد  نظر از اين صرف
وزارت کار برای تعيين دستمزد تاچه حد قابل 
اجراست، اما برای ھر کارگری بايستی روشن 

ارائه شده تعيين دستمزد، "  مدل جديد"باشد که 
ست که سال  ھايی"مکانيزم"ھا و  ادامه ھمان مدل

گذشته نيز از طرف کارگزاران سرمايه مطرح 
نيازی به توضيح نيست در شرايط اقتصادی .  شد

کنونی که بسياری از واحدھا زير ظرفيت و گاه 
 درصد ظرفيت خود مشغول به کارند و ٣٠با 

داران نيز مدعی ضرر و زيان ھستند،  سرمايه
وری نيز روشن است و بحثی  تکليف ميزان بھره

. تواند در ميان باشد از افزايش دستمزد نمی
داران نيز  بنابراين ترفند جديد وزارت سرمايه

 قانون کار، منتفی ۴١دور زدن و حذف ماده 
ساختن تعيين ھرساله حداقل دستمزد بر پايه نرخ 
رسمی تورم و در يک ک,م خارج ساختن روال 

ست که تاکنون بر  تعيين حداقل دستمزد از ريلی
گرچه مدل تاکنونی تعيين يا .آن استوار بوده است

افزايش حداقل دستمزد، ايده آل کارگران نبوده 
وزارت کارنفی تعيين "  مدل جديد"است اما 

ھای پيشين  دستمزدحداقل ودراساس ادامه ت,ش
 .آن برای انجماد دستمزدھاست

تعيين حداقل دستمزد برپايه نرخ رسمی تورم و 
به نحوی که تامين کننده نيازھای يک خانوار 

ست که  گاه قانونی کارگری باشد، يک تکيه
کارگران با توسل به آن در سراسر کشور، مستقل 

توانند  کنند، می از شغل و مکانی که در آن کار می
با اتکاء و استناد به آن خواھان افزايش حداقل 
دستمزد شوند و ھر کارگر مشمول قانون کار، در 
ھر رشته و شغلی که مشغول به کار باشد بايد از 

اين خواسِت .  اين حداقل دستمزد برخوردار باشد
اين يا آن بخش طبقه کارگر نيست، بلکه خواست 
کل طبقه کارگر است و با<تر از آن، يک 

ست که در قانون کار  دستاورد کارگری و حقی
داران و  سرمايه.  نيز به رسميت شناخته شده است

اند اين دستاورد مبارزاتی که  ھا مصمم دولت آن

کند  ھاست که سعی می تر در اين زمينه ھزينه کم
دخل و خرجش را تنظيم کند و ادامه حيات خود 

کارگر ناگزير است با حذف !  را ممکن سازد
تر  برخی اق,م خوراکی از سفره خود، کم
تر،  خوردن، مصرف موادغذايی با کيفيت پايين

تر، محروميت از  کيفيت تر و بی پوشاک ارزان
بھداشت و درمان و تحصيل و تفريح و امثال آن، 
. زندگی خود را در فقر و ف,کت و بدبختی سرکند

ای که البته به مرگ تدريجی شباھت  زندگی
. بيشتری دارد تا يک زندگی انسانی

کارگرايرانی، ادامه حيات و زندگی خود را، 
درواقع با پيش انداختن پايان حيات و زندگی خود 

 !سازد ممکن می
 عليه طبقه کارگر اما به اين  تعرض سرمايه
اگر حداقل دستمزدھای .  شود خ,صه نمی

کارگری درحال حاضر يک پنجم خط فقر و به 
ست که حداکثر، ھزينه يک ھفته خانوار  نحوی

کند، روند افزايش قيمت  کارگری را تامين می
کا<ھا، قدرت خريد کارگران را بيش از اين 

دولت حسن روحانی تصميم .  کاھش خواھد داد
 درصد قيمت آب، ٢۵ تا ٢٠خود برای افزايش 

ھای انرژی را  برق، بنزين، گاز و ساير حامل
 ١۵شير و ساير مواد لبنی نيز .  اع,م نموده است

نان که ماده .   درصد افزايش خواھد يافت٣٠تا 
تر  اصلی غذای کارگران است از ھم اکنون گران

" ستاد تنظيم بازار"دولت از طريق .  شده است
رسماً افزايش "  اص,ح قيمت گندم"تحت عنوان 

اين مصوبه .  قيمت نان را تصويب نموده است
ھمه  با اين.  قرار است از اول آذر اجرائی شود

قبل از رسيدن موعد مقرر، قيمت نان در 
نان .  اکنون افزايش يافته است ھا از ھم نانوايی

 ۶٠٠ و ٧٠٠سنگک و بربری که پيش از اين 
شد،  ھای تھران عرضه می تومان در نانوائی

 الی ٢٠٠اکنون با افزودن مقداری کنجد به آن، 
تر از نرخ قبلی به فروش   تومان گران٣٠٠
رسد و از آنجا که تنھا نان کنجدی عرضه  می
شود، مردم نيز چاره يا گزينه ديگری جز تھيه  می

 .ھای جديد ندارند نان با قيمت
ھای بسيار مھم تعرض  يکی ديگر از عرصه

دار عليه طبقه کارگر، ت,ش ھمه  طبقه سرمايه
ست که برای انجماد  جانبه و ادامه داری

ھمه کارگران به .  دستمزدھا به عمل آورده است
خاطر دارند که سال گذشته در آستانه تعيين 
حداقل دستمزدھا، مسئولين وزارت کار، بحث 

ھای جديد تعيين دستمزد را به ميان  مکانيزم
ای، مزد  ھا از مزد تلفيقی، مزد منطقه آن.  کشيدند

بر اساس شرايط سنی و امثال آن، به عنوان 
کردند که  ھای جديد تعيين دستمزد ياد می مکانيزم

 ۴١البته بايد در خدمت پيشبرد سياست حذف ماده 
قانون کار و تعيين حداقل دستمزد برپايه نرخ 

عبور از حداقل "تورم رسمی يا به قول ايشان 
. ھا بود  آن گرفت که ِورد زبان قرار می"  دستمزد
کار رژيم و در راس آن عنصرامنيتی  وزارت

علی ربيعی که در اساس برای انجماد دستمزدھا 
خيزبرداشته بودند، گرچه در اين زمينه توفيقی 
بدست نياوردند و از ترس اعتصابات و گسترش 
اعتراضات کارگری، طرح ارتجاعی و 
ضدکارگری خود را موقتا مسکوت گذاشتند، اما 

 قانون کار ۴١از تعيين حداقل دستمزد طبق ماده 
و افزايش آن، معادل نرخ رسمی تورم اع,م 

اعتراف و تلويحاً دولت را به اتخاذ تدابيری برای 
جلوگيری از عواقب انفجار چنين شرايطی دعوت 

 . اند کرده
کانون ھماھنگی "درھمين رابطه، اخيراً 

که يکی از ھمين "  شوراھای اس,می کار
ھای وابسته به رژيم است، اع,م نمود،  تشکل

ھزينه ماھانه زندگی يک خانوار کارگری از 
طبق برآورد .   ميليون تومان گذشته است٣مرز 
ھای يک خانوار چھار نفره  ھزينه"  کانون"اين 

ھای دولتی و آزاد در  کارگری، بر اساس قيمت
 ميليون و ٣  و ٨۶٨ ميليون و ٢، بين ٩٣آبان 
 ھزار تومان و بطور متوسط کمی بيش از ٢٩٨

برپايه ھمين برآورد، .   ميليون تومان است٣
ھای کارگری غيراز ھزينه حمل و نقل و  خانواده

بھداشت و درمان و پوشاک و امثال آن، تنھا بابت 
 ٩٠٠ترين حالت بايد  اجاره مسکن و در ارزان

ھزار تومان و بابت اق,م خوراکی مورد نياز 
.  ھزار تومان ھزينه کنند٧٠٠خود بايد بيش از 

)٩٣/  ٧/  ٢۶(پيش از آن نيز ايلنا  خط فقر را  
 د<ر اع,م نمود و نوشت، کارگر برای ١٠٠٠

 ميليون ٣که فقير نباشد، بايد ماھانه حداقل  آن
 . تومان درآمد داشته باشد

ھای دولتی  البته بايد در نظر داشت که نه دستگاه
ھای وابسته به آن، در  ھا و رسانه و نه تشکل

کنند و  گونه موارد ارقام واقعی را بيان نمی اين
ھا  تنظيم چنين ارقامی عموما با <پوشانی واقعيت

برای نمونه اگر ميزان اجاره مسکن .  ھمراه است
را درنظر بگيريم، درحال حاضر متوسط اجاره 

 ٢١۵٠٠متر مربع مسکن در تھران بيش از  يک
به عبارت ديگر برای اجاره يک .  تومان است

ھفتاد متری، ھر ماه بايد حدود   –آپارتمان شصت 
اما .  يک ميليون و پانصدھزار تومان ھزينه کرد

نظر از اين موضوع، حتا ارقام اع,م شده  صرف
بار تحميلی بر کارگران را  نيز ابعاد زندگی فاجعه

کارگری که در حال حاضر .  کند آشکار می
 ھزار تومان است و ۶٠٠اش حدود  دستمزد پايه

کاری و  اش حتا با اضافه مجموعه دريافتی
احتساب مزايايی چون حق او<د و مسکن و امثال 

 ھزار تومان يعنی ھزينه اجاره مسکن ٩٠٠آن به 
اش  رسد، چگونه بايد زندگی خود و خانواده  نمی

که اين کارگر با کار دوم  را اداره کند؟ فرض آن
ھای کناری ديگری بتواند اجاره مسکن  و ت,ش

ھا يعنی ھزينه خورد و  را تامين کند، ساير ھزينه
خوراک، حمل و نقل، پوشاک، بھداشت و درمان، 
تحصيل و امثال آن را چگونه و از کجا بايد تامين 

 ھزار تومان دستمزد حداقل کارگر ۶٠٠کند؟ 
کار، طبق رقمی که در مورد  زيرپوشش قانون

 پنجم  سبد ھزينه ارائه شده است، تنھا معادل يک
اکثر کارگران (کارگر مستأجر .  ھاست ھزينه

که صاحبخانه جل و  البته از ترس آن)  مستأجرند
پ,سش را به خيابان نريزد، مجبور است اجاره 
. خانه و پول گاز و آب و برق را به موقع بپردازد

تر و  گرچه پيوسته به زندگی در اماکن نامناسب
کند ولی در ھرحال  تری نقل مکان می حقيرانه

اجاره خانه را بايد به موقع بپردازد و ھيچ راه 
بنابراين دستمزد .   ديگری ندارد فرار و يا گزينه

معطلی بايد صرف  کارگر در مرحله اول و بی
اما تغذيه و پوشاک و بھداشت .  ھزينه مسکن شود

. و تحصيل و تفريح و امثال آن چنين نيست
ھا و صرف  کارگر در واقع با زدن از اين قسمت

۴ 

  ۵درصفحه 



 ۶٨١ شماره  ٩٣نيمه دوم آبان     ۵

٣از صفحه   

 آلترناتيو ديگری جز تحمل 
 خشونت وجود دارد

بر زنانی .  محو خشونت عليه زنان مبارزه کردند
فرستيم که در جای جای جھان برای  درود می

و بر زنان مبارز .  کنند تر ت,ش می ای انسانی آينده
بار  فرستيم که در شرايط فاجعه کوبانی درود می

کنونی خاورميانه که گويی برای زنان، راه 
نشانده،  ھای دست ديگری جز توسل به دولت

ستيز منطقه يا  تسليم  گر و زن ديکتاتور، سرکوب
دربرابر داعش، راه ديگری وجود ندارد، پيشگام 
شدند و آلترناتيو ديگری را در برابر مردم و به 

 .ويژه زنان گذاردند

ھا  اسلحه به دست گرفتند بلکه اداره امور کانتون
اگر آنان در نبرد خود .  اند را بر عھده گرفته

ای  پيروز شوند، با تجربه و اعتماد به نفس افزوده
که کسب خواھند کرد، اجازه نخواھند داد ھيچ 
فرھنگ مردسا<رانه، ھيچ نيروی مرتجع و 

ستيزی آنان را مطيع خود ساخته و به  زن
در روز جھانی .  موجودی درجه دو تبديل کند

محو خشونت عليه زنان، بر زنان مبارزی درود 
فرستيم که  در تاريخ ايران، از دوران  می

مشروطه به اين سو، در راه احقاق حقوق زنان و 

ھارا در چنان   ھا ھزار کارگر بدر بدره وآن ده
اند که  فرسائی قرار داده وضعيت دشوار و طاقت

ھر روز و ھر ساعت به کام مرگ و نيستی 
 !شوند فرستاده می

شرايط تحميلی بر کارگران ايران گرچه 
العاده دشوار است، اما اين  غيرانسانی و فوق

کارگران ايران .  شرايط ابدی وازلی نيست
توانند و بايد عليه وضعيت موجود به   می

دار، يک طبقه  طبقه سرمايه.  اعتراض برخيزند
خواھد  کارگر فقير، نيازمند، گرسنه و خاموش می

باری را بر او  تا ھمه و ھرگونه شرايط فاجعه
طبقه کارگر اما .  تحميل و برسرش آوار کند

بايدخودرا متشکل سازد و در مقابل اين روند 
اين ايستادگی ازضرورت ادامه حيات !  بايستد

طبقه کارگربرای بقاء و .کارگربرمی خيزد
بازتوليد نيروی کار خود اساساً ھيچ راه ديگری 
جز مبارزه عليه اين تعرضات و عليه سرمايه 

 .ندارد
اعتصابات متعدد و گسترش يابنده کارگری در 
سال جاری حاکی از آن است که کارگران ايران 

اند و  در برابر اين تعرضات ساکت ننشسته
اعتصابات کنونی را بايد .  نخواھند نشست

. گسترش داد و ازسطح کارخانه ای فراتربُرد
جنبش اعتصابی برای افزيش دستمزد را بيش 
  ازپيش بايد گسترش داد و به آن دامن زد وت,ش
سرمايه و کارگزاران دولتی آن را درنطفه عقيم 

دستمزد و خواست افزايش دستمزد به .  ساخت
با<ی خط فقر، مربوط به اين يا آن بخش طبقه 

ھمه کارگران به طور متحد و .  کارگر نيست
داران  پارچه بايد عليه تعرض و ت,ش سرمايه يک

ھا برای انجماد دستمزدھا به اعتراض  و دولت آن
ترين  ھای کارگری که نزديک خانواده.  برخيزند

قربانيان مستقيم اين تعرضات و اجحافات 
دوش کارگران ودر حمايت از  اند، بايد ھم سرمايه

 . ھا وارد صحنه مبارزه شوند آن
چيزان و  ما کارگران، ما گرسنگان و بی

که از گرسنگی بميريم، بايد  از آن پابرھنگان، پيش
عليه علل و عوامل اصلی فقر و گرسنگی خود، 
عليه نظم حاکم به مبارزه برخيزيم و فراموش 
نکنيم که رھايی کامل ما از شر مصائب موجود، 
در گرو سرنگونی رژيم ضدکارگری جمھوری 

 .ست اس,می و برچيدن نظام کارمزدی
 

گشته است که کشور با ھزاران معضل سياسی، 
 .اقتصادی و اجتماعی روبروست

ھای  از خشونت عليه زنان گفتيم، اندکی ھم به راه
اولين اصل، آن است که .  مقابله با آن بپردازيم

زنان بايد بپذيرند ھيچ فرد، ھيچ اتوريته و ھيچ 
ای حق ندارد عليه آنان  دولتی و به ھيچ بھانه

دانيم که برخی از اشکال  می.  خشونت روا دارد
جلوه "  عادی"خشونت در جامعه و حتا نزد زنان 

زند، اکثرا  اگر شوھری زنش را می.  کند می
بسوز و بساز، ھمه جا وضع "کنند،  نصيحت می
خشونت نبايستی .  نه چنين نيست".  چنين است

سازی شود، حتا اگر رايج است، نبايد " عادی"
اگر اين اصل اوليه پذيرفته شود، .  تحمل شود

در خانواده، .  يابی برآمد گاه بايستی در صدد راه آن
در خيابان، در محيط کار، در محيط آموزشی، 

گر آن، در  در برابر دولت و نيروھای سرکوب
برابر اراذل و اوباش رسمی و غير رسمی 
. حکومتی بايستی از خود مقاومت نشان داد

گان در برابر  رفته ھمواره ايستادگی خشونت
نشينی وا  گران است که آنان را به عقب خشونت

 .شود ھای بعدی می می دارد يا مانع تھاجم
گرچه در ايران مردان نيز مانند زنان تحت 
سرکوب و خشونت قرار دارند، اما زنان در ھر 
محيطی با مشک,تی خاص روبرويند که 

زنان .  سازد سازماندھی ويژه آنان را <زم می
ھا، در ادارات،  ھا، در کارخانه توانند در محله می

. ھا و مدارس محافلی تشکيل دھند در دانشگاه
پيرامون معض,ت و مشک,ت خود گفتگو کنند، 

ھا و ابتکارات خود بپردازند و از دل  به طرح ايده
 .ھايی بيابند حل ھا، راه آن

کنند، برای کاھش خشونت،  آنانی را که تبليغ می
بايستی با سرچشمه خشونت، يعنی دولت و 

کرد و "  گفتگو ومذاکره"مجلس و مسئو<ن رژيم 
. به آنان توسل جست، بايستی به حال خود گذاشت

کند برای رفع خشونت بايد  فعال زنی که تبليغ می
گر گفتگو و مذاکره کرد، اگر مسئول  با خشونت

خورده را  خانه امن زنان شود، حتما زن کتک
گرداند تا با شوھر  دوباره به خانه شوھر بازمی

پيشه، مذاکره کند و اگر زنی به اين  خشونت
پيشنھاد عمل کند، دوباره کتک خواھد خورد، و 
. چه بسا دچار نقص عضو شود يا حتا جان ببازد

پس چنين راه حلی شايسته ھمان کسانی است که 
چنين افرادی فعال زنان .  کنند آن را تجويز می

المصالحه  نيستند، بلکه مسئله زنان برايشان وجه
 .ھای سياسی است بده بستان

تنھا راه مقابله با خشونت، مبارزه و مقاومت 
زنان بسياری در تاريخ اين را به اثبات .  است

نيست غربی با سازماندھی  زنان فمی.  رساندند
خود، با اعتراض و تظاھرات، حقوقی را کسب 

. ھای خود را به کرسی نشاندند کردند و خواسته
سرنوشت مقدر "  تحمل خشونت"آنان نشان دادند 

آخرين نمونه چنين .  و تغييرناپذير زنان نيست
زنانی که در برابر .  زنانی، زنان کوبانی ھستند
گرا، اسلحه به دست  خشونت داعشيان اس,م

گرفتند و به دفاع از زندگی خود، مردمان و 
ستيزی، در  شھرشان در برابر ارتجاع و زن

زنانی که نه تنھا .  برابر تجاوز و مرگ برخاستند

درعين حال در شرايط کنونی يک حربه 
مبارزاتی طبقه کارگر برای افزايش دستمزد 
است، از کارگران بگيرند و طبقه کارگر را خلع 

علی ربيعی و زيرکار روحانی که در .  س,ح کنند
داران و راندن  تامين حداکثر سود برای سرمايه

طبقه کارگر به زندگی در مادون فقر و بدبختی و 
شناسد، نه فقط در تدارک  روزی سر از پا نمی سيه

چنين درصدد ايجاد  انجماد دستمزدھا، بلکه ھم
تفرقه و چند دستگی در ميان کارگران و درھم 

ست که افزايش حداقل دستمزد بر  شکستن اتحادی
 .دھد پايه نرخ تورم رسمی به آن شکل می

پوشيده نيست که وزارت کار رژيم، از توطئه 
عليه طبقه کارگر و حذف قوانينی که تا حدی به 
سود کارگران است و وضع مقررات ديگری به 

سرمايه به .  دارد داران، دست برنمی سود سرمايه
کابينه .  تعرض خود عليه کار ادامه خواھد داد

روحانی تمام استعداد و امکانات خود را در 
ترين جناح بورژوازی قرار داده و  رحم خدمت بی

ھای مھمی در راستای استثمار  تا ھم اکنون ھم گام
تر کارگران و سودرسانی  تر و خشن ھرچه بيش

. داران برداشته است تر به سرمايه بيش
دار،  ترين راه افزايش سود سرمايه سرراست

کاھش ھزينه نيروی کار يا کاھش دستمزد است 
اکثريت .  ترين حد خود تنزل يافته است که به پايين

ھای کارگری با  قريب به اتفاق کارگران و خانواده
اند و در  تنگدستی و فقری کشنده دست به گريبان

دار  طبقه سرمايه.  کنند ف,کت و بدبختی زندگی می
ھا ھزار کارگر را در چنان  و دولت اين طبقه، ده

اند که بسيار پيش از  شرايط وخيمی قرار داده
شوند و  موقع دچار فرسودگی و ازکار افتادگی می

 زودرس و غيرطبيعی  ِالزاماً به دام مرگ
ست که مرگ  قدر جبری مرگی که ھمان. "افتند می

 "!به وسيله گلوله يا شمشير
 که در شرايط رونق، کارگر را استثمار  سرمايه

کشد، تکه نانی ھم  کند و سودھا را با< می می
اندازد تا نيروی کارش را ترميم  جلوی کارگر می

در شرايط رکود اما ضمن استثمار کارگر و !  کند
با< کشيدن سود، حاضر نيست ھمان تکه نان را 
به کارگر بدھد و کارگر را به مرگ ناشی از 

داران حريص و  سرمايه!  سپارد گرسنگی می
ھا در کابينه  رحم و کارگزاران و نمايندگان آن بی

روحانی، شرايط حيات و ادامه حيات را از دست 

۵ 

۴از صفحه  ...از آنکه از گرسنگی بميريم پيش  

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد



 ۶ ۶٨١ شماره  ٩٣نيمه دوم آبان     ۶

 روز جھانی کودک و کودکانی که بدون خورشيد زندگی می کنند

بخشی از ھزينه ھای معيشتی خود و خانواده شان 
تحصيل را رھا کرده و به اجبار به گروه کودکان 

ترديدی نيست وقتی .  کار و خيابانی می پيوندند
ھزينه معاش خانواده تامين نباشد و يا نان آور 
خانواده از کار بيکار شده باشد، کودکان اولين 
قربانيان فقر، نداری و بيکاری حاکم بر جامعه 

بنابر اين، بدون ھيچ شک و شبھه ای، .  ھستند
مسئوليت بازماندن کودکان از تحصيل و افزايش 
روزافزون کودکان کار و خيابانی در جامعه 

به تبع آن خشونتی که از اين بابت بر کودکان    و
اعمال می شود، تمام و کمال بر دوش جمھوری 
 . اس,می و نظم سرمايه داری حاکم بر ايران است

پوشيده نيست که خشونت، محروميت و جناياتی 
که ھم اينک به ميليون ھا کودک اعمال می شود، 
صرفا در کار کردن آنان خ,صه نمی شود و 

در .  موضوع بسيار فراتر از کار کودکان است
ايران تحت سلطه جمھوری اس,می، که فساد و 
تباھی در آن بيداد می کند و ھرگونه امنيت از 
درون جامعه رخت بر بسته است، آنچه بيش از 
ھمه کودکان کار و خيابانی را تھديد می کند، نبود 
امنيت و وجود آشکار و پنھان باندھای مواد 
مخدر و مافيای قاچاق کودک است که در ھر 

وجود .  کوی و برزن به شکار کودکان نشسته اند
 ميليون کودک کار و خيابانی و به طور اخص ٧

وجود دختران خيابانی، خود آغاز فاجعه ای است 
که کودکان باز مانده از تحصيل را در معرض 

کودکانی که کودکی .  خطرات جدی قرار می دھد
شان را در پشت زباله ھا جستجو می کنند، 
کودکانی که به رغم برخورداری ظاھری از روز 
جھانی کودک و به رغم بھره مندی از پشتوانه 
کنوانسيون جھانی حقوق کودک، ھمچنان بدون 

 . اميد و بدون خورشيد زندگی می کنند
آنچه مسلم است، در نظام سرمايه داری حاکم بر 
ايران که سراِن آن بزرگترين دزدان و چپاول 
گراِن دسترنج کارگران و توده ھای زحمتکش 
ھستند، نظامی که بر بستر باورھای خرافاتی و 

در جای جای    استبداد دينی اش، خشونت را
جامعه نھادينه کرده و حتا به رواج آن در پستوی 
خانه ھا نيز ھمت می گمارد، نه تنھا کمترين 
اميدی به رعايت مفاد کنوانسيون جھانی حقوق 
کودک نيست، بلکه با گسترش روز افزون فقر و 
بيکاری در جامعه، عم, صف کودکان کار و 
خيابانی در ايران طو<نی تر و زمينه ھای اعمال 
تجاوز و خشونت بر آنان نيز بيشتر از گذشته 

از اين رو، سازمان فدائيان .  فراھم می گردد
اقليت بر اين باور است که رھايی کل جامعه و به 
تبِع آن رھايی کودکان کار و خيابانی از تباھی و 
ويرانگری حاصل از نظام سرمايه داری 
جمھوری اس,می به يک انق,ب اجتماعی و 
. برقراری حکومت شورايی گره خورده است

که برای سرنگونی رژيم جمھوری سازمان ما 
اس,می و برقراری فوری حکومت شورائی 
مبارزه می کند، براين اعتقاد است که کارکودکان 

 سال فوراً ١٨و نوجوانان درسنين تحصيل زير 
 خواھان سازمان ما ھمچنين.بايد ممنوع گردد

اجرای فوری اقدامات زير به نفع کودکان، 
جوانان و دگرگونی بنيادی در نظام آموزشی 

١از صفحه   

٧درصفحه   

 ٢٠به رغم تصويب .  کودکان را بيان می کند
نوامبر به عنوان روز جھانی کودک از سوی 
مجمع عمومی سازمان ملل، کشورھايی ھم ھستند 
که روزھای ديگری را به مناسبت روز کودک 

کشورھای شرق اروپانيز از .  جشن می گيرند
، اول ژوئن را به روز کودک ١٩۴٩سال 

اختصاص داده و به رغم امضای کنوانسيون بين 
المللی حقوق کودک، کماکان روز اول ژوئن را 

جمھوری اس,می نيز که يد .  جشن می گيرند
طو<يی در مخدوش و تھی کردن مضمون 
روزھای ثبت شده در تقويم جھانی دارد، روز 

 مھر را به روز کودک در ايران اختصاص ١۶
داده و ھر سال در اقدامی فريبکارانه به جای يک 

 .  برگزار می کند" ھفته کودک"روز، عموما 
 ١٩۴، ٢٠١١ تا اگوست ١٩٨٩ نوامبر ٢٠از 

تقريبا تمام کشورھای عضو سازمان ملل (کشور 
اين سند را امضا کرده )  به جز آمريکا و سومالی

اند، اما در عمل، طبق بررسی ھای جھانی، فقط 
 کشور آن ھم به طور نسبی به اجرای مفاد ١۴٠

کشورھای .  کنوانسيون حقوق کودک پای بندند
فن,ند، سوئد، نروژ و دانمارک از جمله 
کشورھايی ھستند که به لحاظ رعايت حقوق 
کودک و اجرای نسبتا کامل مفاد اين پيمان نامه 
در صدر جدول جھانی قرار دارند و کشورھايی 
نظير جمھوری اس,می به رغم امضا کنوانسيون 
فوق، ھمچنان در انتھای جدول به عنوان نقض 
. کنندکان آشکار حقوق اوليه کودک  ثبت شده اند

)١( 
زمانی که .  ھيچ کودکی نبايد از تبعيض رنج ببرد

در رابطه با کودکان تصميم گيری می شود، بايد 
منافع عالی آن ھا از جمله س�مت کودک در 

کودکان حق حيات داشته .  راس امور قرار گيرد
و بايد رشد کنند و باXخره کودکان حق دارند 
عقايد و نظرات خود را بيان کنند و اين نظرات 
در تمام اموری که به آن ھا مربوط می شود، 

 از جمله اصول پايه بايد مورد توجه قرار گيرند،
تمام .  ای کنوانسيون جھانی حقوق کودک است

دولت ھايی که اين معاھده را امضا کرده اند، 
موظف به اجرای اين اصول ھستند و شکايت 
ھای مربوط به نقض مفاد آن نيز جھت پيگيری 
به کميته حقوق کودک سازمان ملل تسليم می 

 . شود
با توجه به بندھا و تبصره ھای کنوانسيون جھانی 
حقوق کودک از جمله اصول پايه ای آن که در 
آن از زوايای مختلف بر رعايت حقوق کودک 
تاکيد شده است، گويا درطی اين مدت دست کم 
می بايست وضعيت ميليون ھا کودک جھان بسيار 
متفاوت تر از آن می بود که ھم اينک بدان 

انتظار می رفت پديده کودکان کار و .  گرفتارند
خيابانی از کشورھای امضاء کننده اين 
کنوانسيون محو و خريد و فروش کودکان به 

اميد بر اين بود تا .  امری محال تبديل می شد
شاھد روسپی گری، اعتياد و ترک تحصيل 
. ميليون ھا کودک در عرصه جھانی نمی بوديم

<زم بود فقر مشمئز کننده از چھره کودکان رخت 
بر می بست و بی خانمانی بر سرشان آوار نمی 

پس چرا واقعيت عريان زندگی ميليون ھا .  شد
کودک در گوشه و کنار جھان و به ويژه در 

ايران اس,می با آنچه در بند بند کنوانسيون 
جھانی حقوق کودک آمده، بسيار متفاوت است؟ 

ھم اينک ميليون ھا کودک در شھرھای چرا 
کوچک و بزرگ کشورھای جھان از جمله در 
ايران با انواع مشک,ت اجتماعی، از فقر و 
بيماری گرفته تا کودک آزاری، محروميت از 
تحصيل گرفته تا بردگی کار کودکان، از افتادن 

مواد مخدر گرفته تا گرفتار شدن    در دام باندھای
در دست تبھکاران قاچاق کودک، دست و پنجه 

 نرم می کنند؟ به راستی چرا؟
بر اساس آمارھای جھانی، ھر سال نزديک به 

 ميليون کودِک زير پنج سال، به دليل ابت, به ١٠
انواع بيماری ھای کام, قابل پيشگيری و يا به 
علت عدم دسترسی به امکانات ساده بھداشتی و 
. سوء تغذيه، جان خود را از دست می دھند

طبق آمار سازمان جھانی کار، ع,وه بر اين، 
 ساله از ١۴ تا ۵ ميليون کودِک ٢۵٠سا<نه 

 ميليون نفر از آنان ١٢٠کودکی کردن محروم و 
در ايران و در .  نيز وارد بازار کار می شوند

سايه حکومت ارتجاع اس,می اگرچه آمارھای 
 ميليون کودک کار تاکيد ٢رسمی بر وجود 

دارند، اما به گفته واحدی يکی از کارشناسان 
 ٧درون نظام، آمارھای غير رسمی از وجود 

ميليون  کودک کار و خيابانی در ايران خبر می 
، ٩٢ اسفند ۵خبرگزاری حکومتی ايلنا در .  دھند

طی گزارش از يک سمينار دولتی در مورد 
کودکان کار نوشت، به رغم اينکه آمار کار 
کودک در جھان روبه کاھش است، اما در ايران، 

 . آمارھا از افزايش کودکان کار خبر می دھند
با نگاھی به آمارھای منتشره در ايران و ديگر 
کشورھای جھان، به روشنی می توان دريافت که 
بيشترين موارد کودک آزاری، ترک تحصيل و 
رواج پديده کودکان کار و خيابانی، در 
کشورھايی اتفاق می افتد که اکثريت توده ھای 
مردم آن کشور به لحاظ اقتصادی و سطح معيشت 

بر .  زندگی در زير خط فقر زندگی می کنند
 درصد از جمعيت ٢٠اساس آمارھای رسمی، 

 ١٢ ميليونی ايران را کودکان زير ٨٠نزديک به 
 ١۵ تا ١٢از اين تعداد، .  سال تشکيل می دھند

درصد، مورد کودک آزاری به مفھوم عام آن 
ع,وه بر کودک آزاری، ترک .  قرار می گيرند

تحصيل و پس از آن ورود به چرخه کودکان کار 
و خيابانی نشانه ديگری از وضعيت نابسامان 

طبق گفته علی زرافشان .  کودکان در ايران است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 

 ھزار ۵٠٠، ٩٣پرورش، فقط در سال تحصيلی 
دانش آموز در سطوح ابتدايی، دوره متوسطه اول 

 ) ٢. (و دوم از چرخه تحصيل باز مانده اند
پوشيده نيست که وضعيت اين دسته از کودکان 
ھرگز جدای از نظم اقتصادی، سياسی و 
اجتماعی حاکم بر کشورھايی که اين کودکان در 
. آن زندگی می کنند، نيست و نمی تواند ھم باشد

ميليون ھا کودکی که ھم اکنون در کارگاه ھای 
زير زمينی و در آجرپزی ھای تفتان کار می 
کنند، کودکانی که در خيايان ھای شھر گل می 
فروشند ، شيشه ماشين ھا را پاک می کنند، درون 
زباله ھا را می کاوند تا شايد شيئی برای فروش 
پيدا کنند، آيا غير از اين است که برای تامين 
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 روز جھانی کودک و کودکانی که بدون خورشيد زندگی می کنند

آموزش رايگان و اجباری تا پايان :  کشور است
دوره متوسطه و بھره مندی تمام دانش آموزان به 

وسائل تحصيل و    ھزينه دولت از غذا، پوشاک،
ھرگونه مداخله مذھب و روحانيت .  اياب و ذھاب

در مدارس به فوريت ممنوع گردد و دستگاه ھای 
سرکوب و جاسوسی که به نام امور تربيتی 
مدارس دست اندر کار ارتجاع فرھنگی، سرکوب 
. و ايجاد جو رعب و وحشت ھستند برچيده شوند

دگرگونی بنيادی نظام آموزشی کشور، به نحوی 
که نزديک ترين پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی 
مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی 

با اين دگرگونی، موانعی که سيستم .  تلفيق شود
آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصي,ت 
اکثريت عظيم جوانان کشور ايجاد نموده، بايد از 
بين برود و ھر کس بر حسب تمايل و استعدادش 

دولت .  قادر به ادامه تحصي,ت عالی رايگان باشد
موظف است برای تمام جوانانی که تحصي,ت 
خود را به پايان می رسانند، امکان اشتغال پديد 

دولت موظف است از طريق ايجاد و .  آورد
گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد کلوپ 
ھای مختلف ھنری و فرھنگی و ديگر مراکز و 
موسسات تفريحات سالم در جھت شکوفائی و 
رشد و اعت,ء جسمانی، معنوی و فرھنگی 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
درتاريخ بيست و پنچ آبان، سازمان فدائيان

ضمن حمايت "  اط,عيه ای با عنوان)  اقليت(
از مطالبات کارگران پتروشيمی و ساختمانی، 
" مبارزه عليه نظم موجود را تشديد کنيم

دراين اط,عيه پس ازاشاره به تجمع .انتشار داد
ھزار کارگر ساختمانی درمقابل مجلس در 
اعتراض به ت,ش نمايندگان برای تغيير قانون 
بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی وھچنين 
تجمع اعتراضی و ھمزمان صد تن از 
کارگران اخراجی پتروشيمی اي,م که به تھران 

وضعيت "  سفر کرده بودند،چنين آمده است
کارگران ساختمانی و کارگران پتروشيمی 
م,ير تنھا نمونه ھائی ھستند که وضعيت 

سرمايه  .عمومی کارگران را بازتاب ميدھند
داران حريص و سودپرست و دولت حامی آن 
ھا، روز به روز سرکوب و فشار عليه 

در عين آن که .  کارگران را تشديد نموده اند
کارگران را به شدت استثمار می کنند و 
ميليارد ھا سود از قبل نيروی کار آن ھا به 
جيب می زنند، اما مزدی را که به کارگران 
می پردازند به قدری ناچيز است که ھزينه يک 

 ی خانوار کارگری را ھم پوشش نمی   ھفته
حتا ھمين دستمزد ھای ناچيز را نيز به .دھد

فعا<ن کارگری را .  موقع نمی پردازند
فوج فوج .  بازداشت و روانه زندان می کنند

کارگران و نمايندگان آن ھا را اخراج و به 
خيابان پرتاب می کنند و کارگران بيکار شده 

گونه ممر درآمدی داشته   نيز بدون آن که ھيچ
باشند به صفوف ميليونی و متراکم بيکاران می 

اط,عيه، درادامه به روند فزاينده "  .پيوندند
مشک,ت و تنگناھای معيشتی کارگران 
دردوران جمھوری اس,می  پرداخته وپس 
ازذکر اين نکته که رژيم جمھوری اس,می جز 
سرکوب و اختناق، جز فقر و بدبختی و جز 

سابقه ای که اکنون بر زندگی   ف,کت بی
ھا خانوار کارگری سايه افکنده است،   ميليون

ھيچ ارمغان ديگری برای کارگران و 
" زحمتکشان نداشته است، چنين خاتمه می يابد

از خواست کارگران )  اقليت(سازمان فدائيان 
زحمتکش ساختمانی حمايت نموده و تأکيد می 
کند که ؛ کليه کارگران ايران از جمله کارگران 
ساختمانی بايد از بيمه کامل اجتماعی شامل 
بيمه بيکاری، بيمه سوانح، بيمه نقص عضو، 
جراحت، کھولت ، فرسودگی، امراض ناشی 
از حرفه و کار و بيمه ازکارافتادگی برخوردار 

ضمن محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان .باشند
گرانه عليه   ساختن تمامی اقدامات سرکوب

کارگران، از خواست کارگران اخراجی 
پتروشيمی م,ير برای بازگشت به کار و ساير 
مطالبات آن ھا حمايت می کند و عموم 
کارگران ايران را به تشديد مبارزه برای 
براندازی نظم موجود و استقرار يک حکومت 

 .شورائی فرامی خواند
 

در توافقات ژنو، جمھوری اس,می ناگزير شد، 
م,حظه را بر سر اخت,فات  نشينی قابل يک عقب

ای بپذيرد، اما آنچه که در ازای آن دريافت  ھسته
. ھا بود کرد، لغو بخش بسيار کوچکی از تحريم

 .جای خود باقی ماند اصل اخت,ف نيز ھمچنان به
رغم  بر ھمين اساس، اين احتمال  ھست که به

اخت,فات جدی در مسقط، در اج,س سوم آذر در 
وين نيز ھمين روند بده و بستان به توافقی جديد 

که جمھوری اس,می  يعنی درحالی.  بيانجامد
پذيرد، بخش  ھای جديدی را می نشينی عقب

اخت,فات ھمچنان .  ھا لغو شود ديگری از تحريم
ماند، اما روند مذاکرات و تشکيل جلسات  باقی می

 .به روال گذشته ادامه خواھد يافت
آنچه مسلم است، تا حصول به نتيجه نھايی، که 

۶از صفحه   

٢از صفحه   

 گام سازش و حل اخت�فات به مسير گام

 . جوانان ت,ش نمايد
پس بکوشيم با برپايی انق,ب اجتماعی و 
برقراری فوری حکومت شورايی، ميليون ھا 
کودکی را که ھم اينک بدون خورشيد زندگی می 

 . کنند، خورشيدشان را به آنان باز گردانيم
جمھوری اس,می به موجب يک ماده   -)١(

 به کنوانسيون حقوق ١٣٧٢واحده، در اسفند 
برابر اين ماده واحده، مشروط بر .  کودک پيوست

آنکه مفاد کنوانسيون در ھر مورد و ھر زمان که 
با قوانين داخلی و موازين اس,می در تعارض 
باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمھوری 
اس,می <زم اجرا نباشد، پيمان نامه جھانی حقوق 

 . کودک را امضا کرده است
علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه   -)٢(

وزارت آموزش و پرورش در پنجمين روز 
برگزاری بيستمين نمايشگاه مطبوعات و 

ھا با حضور در غرفه خبرگزاری  خبرگزاری
 ١٠٠، ٩٣ آبان ٢١تا تاريخ :  تسنيم اع,م کرد

 ھزار ٣٠٠آموز در پايه اول ابتدايی،  ھزار دانش
 ھزار نفر نيز ١٠٠نفر در دوره متوسطه اول و 

در دوه متوسطه دوم از ثبت نام و ورود به 
 .تحصيل خود داری کرده اند

انداز نيست،  ھمواره دو مسئله  عجالتاً در چشم
ای باقی  محوری اخت,فات بر سر پرونده ھسته

سازی اورانيوم  ھا و غنی لغو تحريم.  خواھد ماند
 .در ايران

جناحی از ھيئت حاکمه در ايران، اميدوار است 
که تا پايان دوره رياست جمھوری اوباما اين 

اما اين نيز وابسته به .  اخت,فات به فرجام برسد
روند مذاکره و بده .   تحول اوضاع در ايران است

و بستان ادامه خواھد يافت، تا در اين مسير 
ھای بزرگ جھان  گام، قدرت به سازش و توافق گام

فقط بر  ويژه آمريکا، جمھوری اس,می را نه به
ای بلکه در سياست خارجی کام,ً  سر نزاع ھسته

بنابراين، زمانی قطعی .  نشينی وادارند به عقب
 .برای خاتمه اخت,فات  در کار نيست

رژيم جمھوری اس�می را 
 بايد با يک 

 اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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 :اسرائيل تنھا يک راه دارد
  به رسميت شناختن کشور مستقل فلسطين

 :پی نوشت
 ١٩٨٧انتفاضه اول مردم فلسطين از سال   -  ١

از جمله .  آغاز شد که چھار سال به طول انجاميد
نتايج اين انتفاضه را که در آن سه ھزار فلسطينی 

توان تشکيل  جان خود را از دست دادند، می
دولت خودمختار فلسطينی پس از مذاکرات اسلو 

انتفاضه دوم نيز از سال .   دانست٩۴در سال 
در .  طول انجاميد  سال به۵ آغاز گرديد و ٢٠٠٠

 ھزار فلسطينی جان خود ٣اين انتفاضه نيز حدود 
 .را از دست دادند

 
 

 روحانی و حکايت 
 دار خشک مغز زمام

 
اصط,ح  ھای حسن روحانی در به يکی از وعده

مبارزات انتخاباتی، تغيير نگاه حکومت در 
ھای آزاد   و فعاليت رابطه با آزادی بيان، انديشه

ماه سال گذشته و در  وی حتا در دی.  ھنری بود
"گفت"  ھنرمندان"ديدار با جمعی از  ھنر و : 

در فضای غيرآزاد، .  آزادی رابطه مستقيم دارند
در بخش ھنر .  ھنر واقعی خلق نخواھد شد

. توانيم با دستور ھنر را بيافرينيم و خلق کنيم نمی
تواند جوانه ھنر را  ھر گونه فضای امنيتی می

بخشکاند، به تعبير اقبال که گفت ھرگاه خشک 
مغزی کوته نظر زمام امور را در دست گرفت، 

 ".ھنر مجال بروز نيافت
که حکايت  و البته نبايد برای کسی عجيب باشد 

زمامدار خشک مغز در تعبير اقبال در يکی از 
اش، دولت روحانی و  بھترين اشکال وجودی
 .حکومت اس,می است

ی  داستان سانسور و جلوگيری از خلق آزادانه
آثار ھنری، البته حکايت امروز جمھوری 

اين حکومت از ھمان ابتدای بر .  اس,می نيست
سر کار آمدن، آزادی بيان و انديشه را دشمن خود 
ديد و سعی کرد به ھر شکلی که ممکن است آن 

در ابتدای بر سر کار آمدن .  را محدود کند
ی آزادی که  جمھوری اس,می و در ھمان محدوده

ھا بود، خمينی با  ی توده ی قيام مسلحانه نتيجه
من ديگر روزنامه آيندگان را "که  اع,م اين

، انتشار آن را متوقف کرد که بعدا "خوانم نمی
عوامل حکومتی با در اختيار گرفتن امکانات 

را "  صبح آزادگان"، روزنامه "آيندگان"روزنامه 
داران عليه آزادی مطبوعات  که روزنامه چماق
داستان انتشار نشريه .  بود انتشار دادند

و " پيغام امروز"، روزنامه "آھنگر"طنزوفکاھی 
ھای آن زمان نيز چندان  ديگر نشريات و روزنامه

ھا ھمه جدا از موانعی بود  کند و اين تفاوتی نمی
ھای  که بر سر راه انتشار نشريات سازمان

تا اين .  کردند سياسی چپ و کمونيست ايجاد می
 اعدام، زندان، تبعيد و در بھترين ۶٠که در سال 
نشينی نصيب بھترين و برترين  حالت خانه

چون سعيد  ھنرمندان و نويسندگان کشور ھم
سلطانپور، غ,محسين ساعدی، محمد مختاری، 

 .احمد شاملو و بسياری ديگر شد
 و ھمراه با نابودی تمامی ۶٠در واقع بعد از سال 

دستاوردھای انق,ب ناتمام مردم ايران، از ھمه 
سانسور در .  لحاظ اوضاع بسيار بدتر شد
ھای ادبی و ھنری  حکومت اس,می، تمامی رشته

چه را که با فکر و انديشه در  و خ,صه تمام آن

(المقدس بيت"که وی در  وارد يک )  اورشليم" 
اتھام نتانياھو .  جنگ تمام عياربااسرائيل شده است

ست که عمده ت,ش  عليه محمود عباس در حالی
سال اخير معطوف به ايجاد  محمود عباس در يک

دھد  دولت وحدت ملی بوده است و اين نشان می
که مشکل بزرگ نتانياھو ھمان دولت وحدت ملی 

ی نوار غزه  است که اکنون خود را برای اداره
 .کند آماده می

توان گفت که در شرايط  در يک نگاه کلی می
کنونی، دولت وحدت ملی به ضرر اسرائيل بوده 

المللی نيز اسرائيل به دليل  است، بلکه از نظر بين
اش عليه مردم فلسطين، در    وحشيانه اقدامات

انزوای بيشتری قرار گرفته و از اين رو بر 
ی آمريکا در حمايت از اقدامات  ھزينه

ی دولت اسرائيل افزوده است و اين  نژادپرستانه
ست که در شرايط کنونی امپرياليسم  ھمه در حالی

تر شدن اوضاع در فلسطين  آمريکا از بحرانی
روست که اگر  از ھمين.  شدت در ھراس است به

ی تاريخی روابط سياسی اين دو  نگاھی به سابقه
کشور بياندازيم ھرگز روابط آن ھا تا اين حد 

 .سرد نبوده است
واقعيت اين است که دولت اسرائيل ھرگز 

تواند شرايط را به گذشته برگرداند و افزوده  نمی
ھای رسمی از تشکيل دولت  شدن بر حمايت

. دھد خوبی نشان می مستقل فلسطينی اين را به
ھای امپرياليستی نيز  امروز حتا بسياری از دولت

اند که تنھا راه برای حل  به اين نتيجه رسيده
بحران فلسطين، تشکيل کشور مستقل فلسطين 

ھا برای افکار عمومی  در واقع اين دولت.  است
شان از  کشورھای خود نيز جوابی برای حمايت

 .دولت نژادپرست اسرائيل ندارند
شکی نيست که در اين ميان مبارزات مردم 

چه که اين  آن.  فلسطين نقش اساسی را دارد
ھای حامی  ھا و ترديدھا را به دولت سياست

اسرائيل تحميل کرده، مبارزه و مقاومت مردم 
طول  ھا سال به ای که ده مبارزه.  فلسطين است
ھا ھزار فلسطينی برای آزادی  انجاميده و ده

گران صھيونيست و    شان ازچنگال اشغال  سرزمين
در راه ايجاد کشور مستقل فلسطين، جان خود را 

 .اند از دست داده
تنھا به رسميت شناختن حق مردم فلسطين برای 

تواند به اين  تشکيل دولت و کشور مستقل خود می
اند که  مردم فلسطين ثابت کرده.  بحران خاتمه دھد

به رغم تمام فشارھا و تمامی جناياتی که در طول 
ھا از سوی دولت اسرائيل  ھا در مورد آن اين سال
اش روا داشته شده، بر حق و خواست  و حاميان

نشينی  فشارند و حاضر به عقب خود پای می
اين خواست ملت فلسطين است که تمامی .  نيستند
مداران را مجبور به  بازان و سياست سياست

پذيرش آن و تمکين در برابر آن کرده و حتا اگر 
سياستمداری در فلسطين بخواھد از اين خواست 
عدول کند، سرنوشتی جز طرد شدن از سوی 

 .ملت فلسطين نخواھد داشت
 

اما چرا اسرائيل در اين شرايط به تنش در مناطق 
واقعيت اين است که !  زند؟ فلسطينی دامن می

ھای اخير دولت اسرائيل به ت,ش  ريشه سياست
سازمان آزاديبخش فلسطين و گروه حماس برای 
حل اخت,فات بين اين دو گروه و تشکيل دولت 

مذاکراتی که از حدود .  گردد وحدت ملی برمی
يک سال پيش آغاز گرديد و در ارديبھشت سال 
جاری به توافق مشخصی در مورد تشکيل دولت 

اين توافقات و ادامه .  وحدت ملی منجر گرديد
حتا به )   سپتامبر٢۵(مذاکرات در سوم مھرماه 

ی نوار غزه به دولت وحدت ملی  واگذاری اداره
 .به رياست محمود عباس انجاميد

ھای فلسطينی که برخاسته از اراده و  ت,ش گروه
خواست مردم فلسطين برای برخورداری از 

باشد، انزوای بيش از پيش  تعيين سرنوشت می
ھمراه  المللی به ی بين دولت اسرائيل را در عرصه

 .آورد
دولت فلسطينی به رھبری محمود عباس، با 

ی مبارزه و مقاومت مردم فلسطين، از  پشتوانه
رسميت شناخته  چند سال پيش ت,ش کرد تا با به
المللی، موقعيت  شدن دولت فلسطين در مجامع بين

المللی تقويت  ی بين دولت فلسطين را در عرصه
کرده و از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار 
قرار دادن دولت صھيونيستی اسرائيل بھره 

 منجر به ٢٠١٢ھا در سال  اين ت,ش.  بگيرد
کشور ناظر "پذيرش کشور فلسطين به عنوان 

(غير عضو در )  به جای نھاد ناظر غيرعضو" 
سازمان ملل متحد شد و راه را برای عضويت 

ھای  دولت فلسطين در ديگر مجامع و سازمان
سال پيش از اين نيز دولت  يک.  المللی باز کرد بين

فلسطين  به رغم مخالفت و تھديدات آمريکا، با 
 کشور از جمله فرانسه در برابر ١٠٧رای موافق 

 رای مخالف به عضويت يونسکو درآمده ١۴تنھا 
 .بود

ھای اخير بسياری از کشورھا، دولت  در سال
حتا .  اند رسميت شناخته مستقل فلسطين را به

ای  پارلمان انگليس در ماه گذشته و در قطعنامه
دولت مستقل فلسطين را به رسميت شناخت ھر 
چند که اين قطعنامه برای دولت اين کشور غير 
الزامی است، اما دولت  سوئد به عنوان اولين 
کشور اتحاديه اروپا دولت مستقل فلسطين را به 
رسميت شناخت و به اين ترتيب راه برای 

ھای عضو اتحاديه  شناسايی آن توسط ديگر دولت
 .اروپا باز شد

ست که دولت نتانياھو سعی  در چنين شرايطی
کند ورق را به نفع خود برگردانده و گاه با  می

سوء استفاده از برخی حم,تی که غيرنظاميان و 
دھد، از  مردم معمولی اسرائيلی را ھدف قرار می

رشد ميزان محبوبيت فلسطينيان در افکار 
ای جز به  انداز نتيجه عمومی جھان که در چشم

رسميت شناخته شدن دولت مستقل فلسطين در 
نتانياھو در .  المللی ندارد، جلوگيری کند سطح بين

سخنانی، حم,ت اخير به شھروندان اسرائيلی را 
نتيجه اقدامات محمود عباس دانسته و مدعی شد 

١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ۶٨١ شماره  ٩٣نيمه دوم آبان     ٩

 روحانی و حکايت 
 دار خشک مغز زمام

وقتی با سوالی در رابطه با استيضاح وزير 
ارشاد روبرو شد به اين اکتفا کرد که مساله 

وگو حل  توان با گفت وزارت ارشاد را می
 .کرد و البته ھمان شد که حداد عادل گفته بود

ھا به  وزارت ارشاد مانع نمايش برخی از فيلم
رغم اص,حاتی که انجام داده بودند گرديد و 

ھا نيز که پيشتر  از انتشار برخی از کتاب
نشينی  اين عقب.  وعده داده بود جلوگيری کرد

نشينی  وزارت ارشاد البته جزيی از عقب
ست که در رابطه با  ھايی روحانی از وعده

بھتر شدن شرايط داخلی از نظر سياسی و 
البته در (ھای بيشتر  اجتماعی و دادن آزادی

. داده بود)  طلبان محدوده و چارچوب اص,ح
نحوی که حتا امروز صدای برخی از  به

موافقان وی نيز درآمده و از بدتر شدن 
وضعيت حقوق بشر و آزادی در دوران 

 .گويند روحانی سخن می
اين نکته را بويژه بايد در نظر داشت که در 
شرايط کنونی و در حالی که به انتخابات 

شويم، و حکومت چه در  تر می مجلس نزديک
ھای عظيمی  داخل و چه در خارج با بحران

ی محاصره  ست که حلقه روبروست، طبيعی
طلبان توسط  دولت روحانی و اص,ح

اصولگرايان که قدرت اصلی را در دست 
تر بشود و محدود کردن اين جناح   دارند تنگ
ی مطبوعات، کتاب، فيلم و مانند  در عرصه

 .ھاست شک يکی از آن آن بی
اما برای ھنرمندان و نويسندگان که موضوع 
اصلی اين ماجراھا ھستند، مساله چيز 

يک ھنرمند، کارگردان، .  ديگری است
نگار  دان، نويسنده، مترجم، روزنامه موسيقی

ھايی که با مساله آزادی بيان و  و ديگر گروه
ست و  انديشه درگير ھستند، يک مساله حياتی

. قيد و شرط بيان و انديشه آن آزادی بی
ھرگونه منع و شرطی برای يک ھنرمند و يا 

. باشد نويسنده به مفھوم يک در بسته می
اش  حيات ھنرمند و نويسنده وابسته به کار

او بايد بتواند و اين حق را داشته باشد .  است
گونه ھراسی  تا آزادانه و بدون ھيچ

ھای خود را بارور ساخته و به خلق  انديشه
اما جمھوری اس,می .  اثر ھنری بپردازد

ھرگز اين را نخواھد پذيرفت، جمھوری 
عنوان يک حکومت دينی در تضاد  اس,می به

تمام .  با آزادی ھنر، انديشه و بيان است
دوران حکومت از دوران جنگ گرفته تا 

جمھوری رفسنجانی، خاتمی،  رياست
نژاد و اکنون روحانی گويای ھمين  احمدی

 .موضوع است
 

ی سينما اين نيست که  ھا در عرصه مشکل آن
 ٨٨ھای سينمايی در مورد حوادث سال  فيلم

واقعيت اين حوادث، يعنی اين را نشان دھند 
که جمھوری اس,می چگونه دست به اين 
جنايات زده و اعتراضات ميليونی مردم را 

که برای مثال  سرکوب کرده است، يا اين
نشان دھند اين رژيم با سرکوب مردم نشان 

ی دعوا  بلکه ھمه.  ناپذير است داد که اص,ح
طلبان در  ی اص,ح بر سر اين است که چھره

بويژه از نظر (جريان اين اعتراضات 
چگونه به )  شان در آن سال مواضع سياسی
اين ماھيت تمامی اخت,فات .  نمايش درآيد

حکومتی بر سر آزادی بيان، انديشه و نيز 
ھرگونه دفاعی از .  ھای ھنری است آفرينش
 به ٨٨طلبان در جريان وقايع سال  اص,ح

معنای  به"  اصولگرايان"ھر شکلی از نظر 
شود، چرا که  محسوب می"  فتنه"حمايت از 

اين جناح تمام ت,ش خود را دارد تا با 
مانع به قدرت "  فتنه"استفاده از کلمه رمز 
طلبان شود و از طرف  رسيدن مجدد اص,ح

طلبان نيز با ت,ش بر اين که  ديگر اص,ح
بتوانند اين موضوع را رقيق کرده و از 

کنند بر نقش  اھميت بياندازند سعی می
نژاد  ھا احمدی و در راس آن"  اصولگرايان"

 تاکيد کنند که در ٨٨در بروز اتفاقات سال 
اش به  واقع ھمين سياست نيز در جوھره

طلبان از اقداماتی  اص,ح"  توبه"نوعی ھمان 
دانستند سرانجام  ھا اگر می آن.  است که کردند

ی انتخابات چه خواھد بود،  اعتراض به نتيجه
از ھمان ابتدا در برابر آن مانع ايجاد 

شان  کردند تا ھرگز به سرنوشت امروزی می
توان در  خوبی می دچار نشوند و اين را به

 .ھای  محمد خاتمی ديد گيری موضع
نشينی  چه که امروز از عقب بنابر اين آن

وزارت ارشاد در برابر مجلس و 
شود، در ھمين چارچوب  اصولگرايان ياد می

وزارت ارشاد از جمله وزير .  يابد معنا می
ارشاد در ابتدا و در واکنش به نامه رئيس 
کميسيون فرھنگی مجلس در رابطه با 

 فيلم گفته بود که ٨مخالفت با نمايش عمومی 
گذاريم کسی برای ما تعيين کند که به  ما نمی

چه فيلمی مجوز نمايش بدھيم و به چه فيلمی 
ھا روال  ندھيم و دادن مجوز نمايش فيلم

 .قانونی خودش را دارد
گيری، ھنگامی که صداھايی  اما اين موضع

از مجلس در رابطه با استيضاح وزير ارشاد 
حداد .  بلند شد، کم کم رو به خاموشی گراييد

عادل از رھبران جريان اصولگرا در مجلس 

ارتباط بود دربرگرفت و عوامل حکومت با 
البته با عناوينی (افتخار از لزوم سانسور 

دفاع کردند و )  چون نظارت ومميزی ھم
که در کشور اس,می بايد قوانين اس,م و  اين

 .شرع در ھمه جا جاری گردد
حال در چنين حکومتی ممکن است اين سوال 
برای برخی مطرح شود که چرا وزير ارشاد 
به دليل برخی از مجوزھای نمايش و يا نشر 

شود، آيا سياست اين  به استيضاح تھديد می
وزارتخانه برخ,ف مسير حکومت اس,می 

 !!است؟
واقعيت اين است که اخت,فات درونی 
حکومت اس,می در رابطه با آزادی بيان و 
انديشه که در روزھای اخير بويژه در رابطه 
با وزارت ارشاد و صدور مجوز نمايش 

ھای سينمايی اوج گرفته،  برای برخی از فيلم
ھا  در حقيقت محدود بوده و ھست به فعاليت

طلبان و عناصر  ھای اص,ح و محدوديت
وقت، ھيچ  ھا، وگرنه ھيچ نزديک به آن

اش آزادی برای  جناحی از حکومت مساله
غيرخودی نبود و اين موضوع را شما حتا با 
رجوع به ھمان سخنرانی روحانی که در 

توانيد به روشنی  ابتدای اين يادداشت آمد می
 .مشاھده کنيد

واقعيت اين است که ھر جناحی از حکومت 
ھای خود به ابزارھايی  برای پيشبرد سياست

نيازمند است، از جمله، ابزارھايی که با 
اثرگذاری بر افکار عمومی جامعه، بتواند از 

از .  آن تا حد ممکن به نفع خود بھره جويد
توان به مطبوعات،  جمله اين ابزارھا نيز می

ھای اخير  در سال(ھا  سينما و مانند اين
) ھای اجتماعی ھای اينترنتی و شبکه رسانه

طلبان و  حال مشکل اص,ح.  اشاره کرد
ھای وابسته به رفسنجانی نيز ھمين  گروه
جايی که قدرت اصلی در  ھا از آن آن.  است

ای است،  رھبری خامنه دست جناح مقابل به
ھايی برای استفاده از  ھمواره با محدوديت

بويژه .  اند اين ابزارھا روبرو شده و يا بوده
عنوان  به  –که تلويزيون جمھوری اس,می  آن

طور  ھاست که به سال  -شان  فراگيرترين
 .ای قرار دارد کامل در دست خامنه

آزادی مد نظر روحانی نيز فراتر از اين 
اساس .  موضوع نبوده و نخواھد بود

موجوديت جمھوری اس,می و حکومت دينی 
رو  از ھمين.  با نفی آزادی گره خورده است

تواند  ھيچ جناحی در درون حکومت نمی
ھا  طرفدار آزادی باشد، آزادی از نظر آن

آزادی جناح خودشان برای استفاده از 
مث, .  امکانات مطبوعاتی و ھنری است

٨از صفحه   



 ۶٨١ شماره  ٩٣نيمه دوم آبان     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

٨درصفحه   

 :اسرائيل تنھا يک راه دارد
  به رسميت شناختن کشور مستقل فلسطين

ھا در فلسطين،  افزايش درگيری و تشديد ناآرامی
بين جوانان فلسطينی و "  المقدس بيت"بويژه در 

ارتش متجاوز و مزدور اسرائيل، بار ديگر جان 
کری وزير خارجه آمريکا را برای مذاکره به 

وی در اردن و در حالی که از .  منطقه کشاند
شد،  سوی وزير خارجه اين کشور ھمراھی می

"گفت در حال ت,ش برای خفه کردن جرقه : 
ھای آشکاری ھستيم که اگر به آتش تبديل  تنش

 ".شوند مطلقا خارج از کنترل خواھد بود
ھای اخير در شھر  دور جديد درگيری

و ديگر شھرھای کرانه باختری، "  المقدس بيت"
پس از حمله ارتش اسرائيل به نوار غزه در 
تابستان آغاز گرديد که در روزھای اخير و در 

زای دولت راستگرای اسرائيل  پی تصميمات تنش
از جمله تصميم به ساخت ھزار واحد مسکونی 

و نيز "  المقدس بيت"نشين  در بخش عرب
وآمد فلسطينيان به  ھايی که برای رفت محدوديت

. ايجاد کرد، به وخامت گراييد"  مسجدا<قصی"

ھای  ھايی که حتا برخی را به ياد انتفاضه درگيری
اول و دوم انداخت و صحبت از آغاز انتفاضه 

البته برای تبديل شدن بحران اخير .  )١(سوم کردند
ی ديگر راه درازی در پيش است  به يک انتفاضه
انداز مشخصی در اين رابطه وجود  و ھنوز چشم

ندارد، بويژه به دليل وضعيت خاص منطقه و 
 .توانند در آن اثرگذار باشند عواملی که می

 آبان ٢٠ھا، روز  در يک نمونه از ھمين درگيری
 ١۵٠در شھر الخليل و در حالی که )   نوامبر١١(

مولوتوف به مبارزه با  جوان فلسطينی با کوکتل
سربازان مسلح اسرائيلی برخاسته بودند، يک 

 ساله فلسطينی با گلوله مزدوران ارتش ٢٢جوان 
در پی اين .  اسرائيل جان خود را از دست داد

حادثه مروان برغوتی از رھبران مبارز سازمان 
ھای اسرائيل بسر  آزاديبخش فلسطين که در زندان

برد، خواستار مبارزه مسلحانه و ادامه دادن  می
خاطر آن  ھا ھزار نفر به راھی شد که تاکنون ده
 .اند جان خود را از دست داده

ھای  نام`ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
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 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوXريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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