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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال سی و ششم – نيمه اول تير ٩٣

چشمانداز تيره وتار عراق
و
ھشدار به مردم ايران
مردم عراق در آتش يک جنگ داخلی ارتجاعی
گرفتارشدهاند .البته اين جنگی جديد نيست که تازه
آغازشده باشد،سالھاست که ادامه دارد .آنچه
جديد است ،در پی تحوالت سياسی اخير اين
کشور ،سيمای جنگی کامالً فرقهای ميان شيعه و
سنی به خود گرفته است.
از روزی که امپرياليسم آمريکا به ھمراه ديگر
قدرتھای امپرياليست ،کشور عراق را به اشغال
نظامی خود درآورد ،مردم عراق لحظهای روی
آرامش و امنيت را به خود نديدهاند .در طول تمام
اين دوران ،کمتر روزی بدون کشتار مردم
سپریشده است .ارمغان آمريکا برای مردم
عراق چيزی جز ويرانی اين کشور ،فقر،
بيکاری و سيهروزی ميليونھا کارگر و
زحمتکش ،بمباران شھرھا ،کشتار دهھا ھزار تن
از مردم ،ناامنی ،آوارگی ميليونھا عراقی و
درنھايت برافروختن جنگ ميان فرقهھای شيعه و
سنی ،از طريق حمايت از گروهھای اسالمگرای
شيعه وابسته به جمھوری اسالمی ايران و قرار
دادن آنھا در رأس قدرت سياسی عراق ،نبود.
اينکه امپرياليسم آمريکا متحدين ثابتقدم خود را
در ميان گروهھای اسالمگرای شيعه يافت و به
قدرت گيری آنھا ياری رساند و در رأس قدرت
قرارداد ،چيزی خلقالساعه نبود .بلکه بر پايه
يک استراتژی قرار داشت که از سالھا پيش ،از
دوران جيمی کارتر و مشاور عالی امنيت ملی
او ،برژينسکی ،در دستور کار طبقه حاکم آمريکا
قرار گرفت .بر طبق اين استراتژی ،راه مقابله با
کمونيسم ،جنبش کارگری و جنبشھای چپ ،در
کشورھايی با جمعيت مسلمان بهويژه در
خاورميانه که خرافات دينی ريشهھای عميق و
تاريخی دارد ،تقويت گروهھا و جنبشھای
ارتجاعی اسالمی و به قدرت رساندن آنھا ،قرار
گرفت .نخستين مولود کثيف اين استراتژی
امپرياليسم آمريکا ،جمھوری اسالمی در ايران
بود و در پی آن سازماندھی گروهھای تروريست
بينالمللی متشکل از بنيادگرايان اسالمی و گروه
طالبان در افغانستان ،با ھمکاری عربستان
سعودی ،پاکستان و شيخنشينھای منطقه
خليجفارس .در ھر دو مورد نيز اين استراتژی،
اھداف دولت آمريکا را تأمين نمود.
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در برابر انحراف
رفرميستی درون جنبش
کارگری بايد ايستاد

تداوم کاھش شاخص
بورس و رکود اقتصادی
روز دوشنبه  ٩تير شاخص بورس به عدد
 ٧٠٣۴١سقوط کرد .در اين روز ارزش سھام
شرکتھای سايپا ديزل ،صنايع آذرآب و
سرمايهگذاری سايپا با بيش از  ١۵درصد
بيشترين کاھش را تجربه کردند .روز يکشنبه نيز
شرکت سرمايهگذاری کارکنان بانکھا با /۶۵
 ١۶درصد بيشترين کاھش را در ميان
شرکتھای بورسی داشت .در حالی که بهطور
معمول ارزش سھام شرکتھای بورسی و به تبع
آن شاخص بورس در بھار ھر سال ،بويژه به
دليل اعالم سود شرکتھا در پايان اين فصل و يا
آغاز تابستان افزايش میيابند ،شاخص بورس از
ابتدای فروردين که عدد  ٧٩٠١۵را نشان میداد،
حدود  ١١درصد سقوط کرده است .ھمچنين

به مدد حضور يک گرايش بالقوه قوی
مارکسيستی و انقالبی در جنبش کارگری ايران و
حضور چشمگير کارگران آگاه و پيشرو ،جنبش
کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را
تھديد میکند ،ھوشيار است و بايستی اين
ھوشياری را حفظ و آن را دو چندان سازد .ھر
گرايش يا ھر تالش و فعاليتی که بخواھد استقالل
جنبش طبقاتی کارگران را مخدوش سازد يا آن را
زير ضرب ببرد ،ھر نيرويی که بخواھد
مبارزات کارگری را به انحراف بکشد و يا
اشکال و تاکتيکھای مبارزاتی و خواستھای
طبقه کارگر را به چارچوبھای قانونی محدود و
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زنان و کار در ايران )قسمت آخر(
ايمنی محيط کار ،بيماریھا و حوادث ناشی از کار:
براساس آمارھای پزشکی قانونی ،روزانه متاسفانه  ۶کارگر جان خود را در ايران از دست داده و تعداد
زيادی نيز مجروح و از کارافتاده میشوند .در ھمين آمارھای دولتی ،ھمچنين شاھد افزايش تعداد زنان
کارگری ھستيم که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و يا مجروح میشوند ،برای
مثال براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تعداد زنان کارگر که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را
از دست دادهاند در سال  ٩١به  ٢۵نفر رسيد که  ٢۵درصد نسبت به سال  ٩٠افزايش نشان میدھد.
در پی آتشسوزی روز  ٢٩دیماه سال گذشته در يکی از کارگاهھای توليد پوشاک در خيابان جمھوری
درصفحه ٧

تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتجاع عليه زنان ايران
طی ھفته گذشته اغلب جلسات مجلس ارتجاع جمھوری اسالمpی ،مpيpدان تpاخpت و تpاز ايpن بpه اصpطpالح
نمايندگان مردم عليه زنان جامعه شد .تصويب طرح "افزايش نرخ باروری و پيشpگpيpری از کpاھpش رشpد
جمعيت" ،بيانيه  ١٩۵نماينده مجلس خطاب به حسن روحانی که خواھان پيگيری جدی مساله حpجpاب شpده
و نسبت به "پيامدھای جبراننشدنی" بیتوجھی به موضوع حجاب ھشدار دادهاند .احضار رحمانی فضpلpی
وزير کشور به مجلس جھت پاسخگويی در مورد عدم اجرای مقررات حجاب و عفاف که بpا دادن کpارت
رزد به رحمانی فضلی خاتمه يافت ،و باالخره تصويب دو فوريتی طرح "حمايت از آمران به معروف و
ناھيان از منکر" از جمله اقدامات و تحرکات مشعشع نمايندگان مجلس ارتجاع جpمpھpوری اسpالمpی عpلpيpه
زنان ايران طی ھفته گذشته بود.
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خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
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پول نداری ،حق نداری درس بخوانی
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گام بعدی "فرزندآوری اجباری" است؟
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چشمانداز تيره وتار عراق
و
ھشدار به مردم ايران
در ايران ،بنيادگرايان پان اسالميست شيعه ،تحت
رھبری خمينی نهفقط توانستند انقالب تودهای
مردم ايران را در ھم شکنند و ارتجاع اسالمی را
بهجای آن بنشانند ،بلکه بزرگترين کشتار و
سرکوب تاريخ ايران را عليه کمونيستھا و
آزاديخواھان سازمان دادند .اين دقيقا ً ھمان چيزی
بود که قدرتھای امپرياليست و در رأس آنھا،
دولت آمريکا خواھان آن بودند .در افغانستان نيز
دولت آمريکا موفق شد ،دولت طرفدار روسيه را
سرنگون کند و بهجای آنيک دولت مذھبی
اسالمی را مستقر سازد.
تضادی که استقرار يک چنين دولتھايی به علت
بنيادگرايی و پاناسالميسم در خود نھفته داشت
البته واقعی بود ،اما اين تضاد از زاويه منافع و
اھداف امپرياليسم ،نه جدی بود و نه آشتیناپذير.
از ھمين روست که بهرغم کشمکشھا و
اختالفات ميان جمھوری اسالمی ايران و
امپرياليسم آمريکا ،وقتیکه آمريکا به عراق حمله
نظامی کرد ،نهفقط جمھوری اسالمی در نقش
متحد آمريکا ظاھر شد ،بلکه گروهھای
اسالمگرای شيعه عراقی که فراکسيونھايی از
بورژوازی عراق را نمايندگی میکردند ،متحدين
اصلی داخلی آمريکا از کار درآمدند و نقش برتر
در دولت دستنشانده نيز به آنھا واگذار گرديد.
حتا اقدام تروريستی بنيادگرايان اسالمی در ١١
سپتامبر در خود آمريکا نيز ،نتوانست تغييری در
اين استراتژی پديد آورد .استراتژی تقويت
اسالمگرايان در منطقه خاورميانه و اتحاد گسست
ناپذير ارتجاع امپرياليستی و اسالمی بهجای خود
باقی ماند .اين استراتژی بار ديگر در جريان
انقالبات کشورھای عربی خاورميانه و شمال
آفريقا ،در تالش ھمهجانبه امپرياليسم برای به
قدرت رساندن گروهھای اسالمگرای اخوان
المسلمين خود را نشان داد .در اينجا نيز آشکار
شد که سرمايهداری در مرحله گنديدگی و
احتضار ،متحدی پابرجاتر از ارتجاع اسالمی،
در کشورھايی که باورھای مذھبی اسالمی در
ميان مردم نفوذ دارد ،برای نجات خود و مقابله با
سير بالنده تاريخ ندارد.
در عراق پس از اشغال ،نقش اصلی را در به بند
کشيدن مردم ،کشتار ،سرکوب و ويرانگری،
دولت آمريکا و جمھوری اسالمی متحدا عھدهدار
شدند .اين ھر دولت برای تأمين منافع اقتصادی و
سياسی خود و به حاشيه راندن تضادھای اصلی،
تضاد شيعه و سنی را تشديد کردند.
جمھوری اسالمی که تقويت گروهھای اسالمگرای
شيعه و حمايت ھمهجانبه بهويژه از گروه حزب
الدعوه نوری مالکی را در دستور کار داشت،
مدافع سرسخت سرکوب جمعيت سنی مذھب
عراق و محروم ساختن آنھا از حقوق و
آزادیھايی بود که میتوانست موقعيت گروهھای

اسالمگرای شيعه را به خطر اندازد .اين سياست
جمھوری اسالمی با سياست دولت آمريکا انطباق
داشت که مردم عرب سنی مذھب عراق را
مخالفين اشغال نظامی و طرفدار رژيم بعث
میدانست .لذا برای تثبيت موقعيت خود به
بیرحمانهترين سرکوب عليه آنھا و حتا بمباران
شھرھای سنی نشين با بمبھای فسفری ،متوسل
گرديد.
اتحاد امپرياليسم آمريکا ،جمھوری اسالمی و
گروهھای اسالمگرای شيعه عراق در سرکوب
مقاومت تودهای مردم عليه اشغال نظامی ،به
تشديد تضاد سنی و شيعه در عراق انجاميد .از
درون اين تضاد بود که گروهھای بنيادگرای
اسالمی سنی شکل گرفتند و تقويت شدند.
گروهھايی که دشمنی با اسالمگرايان شيعه ،جزء
اليتجزای استراتژی آنھاست .اين گروهھا از
حمايت و پشتيبانی مالی و تسليحاتی دولتھای
عربی رقيب جمھوری اسالمی در منطقه بهويژه
عربستان سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی نيز
برخوردار شدند .نتيجه اين تشديد تضاد و
درگيریھای فرقهای ،افزايش روزافزون
درگيریھای نظامی ،ترور و بمبگذاریھايی
بود که بهويژه در دو ،سه سال اخير سير
صعودی جھشی به خود گرفت و ھمهروزه دهھا
تن از مردم به نام شيعه و سنی به قتل رسيده و
صدھا تن معلول و مصدوم شدند.
آنچه اين مخاصمات فرقهای را به درجه
بیسابقهای تشديد نمود ،بحران سوريه و مداخلهی
قدرتھای امپرياليستی و منطقهای نظير ترکيه،
جمھوری اسالمی ايران ،عربستان سعودی و
قطر به نفع يکی از طرفھای درگير بود که
نتيجه دستبهنقد آن عمده شدن تضاد شيعه و سنی
و قدرت گيری گروهھای بنيادگرای سنی ،از
نمونه داعش و النصره بود .با اين تحوالت،
بحران سوريه به درون عراق نيز بسط يافت.
دولت نوری مالکی که در تمام دوران
زمامداریاش در عراق جز تشديد فقر و بدبختی
تودهھای مردم عراق ،اشاعه فساد و دزدی ،دامن
زدن به جنگ فرقهای و سرکوب ميليونھا تن از
مردم عراق به نام سنی ارمغانی نداشت ،با يک
بحران سياسی ھمهجانبه روبهرو گرديد .او برای
نجات از اين بحران ،تالش نمود با کنار گذاشتن
گروهھای متحد خود در قدرت ،تمام قدرت را در
دست خود متمرکز سازد و با زور سرنيزه ،بر
اين بحران غلبه کند .اما اين تالش ،نتيجهای
معکوس به بار آورد و بحران را تشديد نمود .در
پی تشديد بحران ،اعتراضات و تجمعات
مسالمتآميزی از سوی مردم تعدادی از شھرھای
عراق به بی حقوقی خود صورت گرفت .مالکی
برای فرونشاندن اين اعتراضات به سرکوب
نظامی و کشتار مردم متوسل گرديد .دولت
اسالمگرای شيعی عراق با اين اقدامات ،تمام
زمينهھای عينی را برای تصرف نيمی از عراق
توسط گروه اسالمگرای داعش و گروهھای متحد
او فراھم ساخت .حدود  ٨تا  ١٠گروه نظامی که
قدرتمندترين آنھا گروه داعش ،شورای قبايل
عراق و گروه نقشبندی ھستند و نظاميان رژيم
بعثی صدام در ھمه آنھا حضور فعال دارند ،با

زنده باد سوسياليسم
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يکديگر متحد شدند و با تکيه به حمايت تودهھای
مردمی که از ستم بيکران دولت مالکی جانشان
به لب رسيده بود ،توانستند با يکرشته حمالت
نظامی برقآسا ،نيروی نظامی  ۶٠ھزارنفره
مالکی مستقر در اين مناطق را متالشی کنند و بر
بخش وسيعی از عراق مسلط شوند .امپرياليسم
آمريکا و جمھوری اسالمی و بلندگوھای
بينالمللی وابسته به آنھا برای فريب مردم جھان
و سرپوش گذاردن بر نقش جنايتکارانه خود در
عراق ،به انتشار اخبار جعلی متوسل شدند تا
چنين وانمود کنند که گويا تمام ماجرا در اين است
که يک گروه بنيادگرای اسالمی با يک نيروی
نظامی  ۵تا  ١٠ھزارنفره به شھرھای عراق
حمله کرده و مناطقی را اشغال کرده است.
ترديدی نيست که در ميان گروهھايی که اکنون
در حال جنگ با نوری مالکی ھستند ،گروه
داعش،
اسالمی
بنيادگرای
ارتجاعی
سازمانيافتهتر و قدرتمندتر از تمام گروهھای
ديگر است .اما اگر حمايت تودهھای مردم اين
شھرھا نبود و ميليونھا تن حتا با چوب و سنگ
برای بيرون راندن ارتش عراق از شھرھا به پا
نمیخاستند ،از تمام اين گروهھا حتا تصرف يک
شھر نيز ساخته نبود .اين اما بدان معنا نيست که
مردم اين شھرھا طرفدار داعش و ديگر
گروهھای اسالمگرا ،برای استقرار يک دولت
دينی بنيادگرای سنی در عراق ھستند .تاريخ
يکصد سال اخير مردم عراق اين را نشان داده
است .اکنون اگر يک گروه ارتجاعی اسالمگرا از
نمونه داعش ھم تالش میکند ،با سرکوب ،کشتار
و اختناق ،دقيقا ً ھمان کاری را انجام دھد که
جمھوری اسالمی در ايران کرد و دولت اسالمی
خود را بر پا کند ،مقصر نه تودهھای مردم
عراق ،بلکه دولت آمريکا ،جمھوری اسالمی
ايران و گروهھای بنيادگرای اسالمی شيعی
عراقی ھستند که با سياستھای ارتجاعی و ضد
مردمی خود ،زمينهھای رشد و قدرت گيری
امثال داعش را فراھم ساختند.
با تحوالت سه ھفته اخير در عراق ،اکنون اين
کشور به سه بخش تقسيم شده است .دولت مالکی
در يک بخش حکومت میکند ،داعش و گروهھای
متحد او در بخش ديگری حاکماند و کردھای
عراق در منطقه کردستان .اما اين نه پايان ماجرا
و تقسيم شدن و تجزيه عراق به سه بخش ،بلکه
تازه سرآغاز درگيریھای نظامی خون باری
است که ھيچ چشمانداز کوتاهمدتی نيز برای پايان
آن متصور نيست.
بهجز کردھا که خواھان تجزيه عراق و ايجاد سه
کشور مستقل از درون اين تجزيه ھستند ،نه
طرفھای اصلی درگيری که خود را در
گروهھای اسالمگرای شيعه و سنی سازمان
دادهاند ،طرفدار چنين تجزيهای ھستند و نه
قدرتھای منطقهای و بينالمللی حامی آنھا.
دفاع سران حکومت خودمختار کرد،از تجزيه
عراق نيز ،در واقعيت يک تاکتيک تبليغاتی برای
گرفتن امتياز از طرفين درگير و حفظ مناطقی
است که اخيراً به تصرف خود درآوردهاند.
چراکه آنھا اين را بهخوبی میدانند که اوالً-
درصفحه ٩
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تداوم کاھش شاخص
بورس و رکود اقتصادی
نسبت به  ١۵ديماه سال گذشته که باالترين نقطه
شاخص بورس با  ٨٩۵٠٠بود ٩ ،تيرماه يعنی
در طول کمتر از شش ماه شاخص بورس بيش از
 ٢١درصد کاھش يافته است.
اما اين تنھا معضل بازار بورس نيست .رکود در
معامالت بورس برای بسياری از سرمايهگذاران
بورس وحشتآفرين گشته است .بهگزارش
خبرگزاری "ايسنا" روز شنبه در مجموع ٢٩١
ميليون سھم به ارزش تنھا  ٩۵ميليارد تومان
معامله شد و ارزش بازار سرمايه نيز با ريزش
قيمتھا به کمترين سطح خود  ٣۴٠ھزار ميليارد
تومان رسيد .بهگزارش اين خبرگزاری "فشار
فروش منجر به تشکيل صفھای فروش متعددی
در صنعت خودرو شد بهطوری که دو
خودروساز مطرح در جمع سه صف برتر
فروش بورسی قرار گرفتند" .در کل در ھفتهی
اول تيرماه ،يک ميليارد و  ٣۴٠ميليون سھم به
ارزش  ٣٩٧ميليارد تومان معامله شد که نسبت
به ھفته ماقبل خود از نظر تعداد  ۵۴درصد و از
نظر ارزش  ٣٨ /۵درصد کاھش نشان میدھد.
اما علت و يا علل سقوط شاخص بورس و رکود
آن چيست؟ بسياری از کارگزاران رژيم )و بويژه
حاميان رسانهای و غيررسانهای دولت روحانی
در داخل و خارج از کشور( سعی میکنند علت
اين امر را به ناروشن بودن نتيجهی مذاکرات
ھستهای و يا نتايج اقتصادی اجرای فاز دوم
"ھدفمندی يارانهھا" و تاثير افزايش قيمت
حاملھای انرژی را بر قيمت محصوالت از
جمله داليل آن قلمداد کنند .اين عوامل و يا
عواملی از اين دست ،اگرچه میتوانند گاه برخی
از نوسانات را توضيح دھند ،اما برای بيان علل
کاھش بيش از  ٢١درصدی شاخص بورس در
طی يک دورهی شش ماه يعنی درست از زمان
"توافق ھستهای ژنو" )و از ھمين روی اين دليل
بسيار مضحک بهنظر میرسد( بسيار ناتوان و
ضعيف ھستند.
در بررسی کاھش شاخص بورس بايد بويژه اين
موضوع را نيز در نظر گرفت که دولت در اين
مدت سياستھای گوناگونی برای مقابله با کاھش
شاخص و بازگشت رونق به بازار بورس بهکار
بست که از آن جمله میتوان به اجرای طرح
"بيمه سھام" از روز شنبه  ٧تيرماه اشاره کرد.
ھنگامی که سياستھای دولت برای فعالکردن
بانکھا و ديگر شرکتھای سرمايهگذار دولتی و
شبه دولتی در بورس تاثيری در جلوگيری از
روند سقوط بازار بورس نگذاشت و سھم افراد
"حقوقی" در معامالت بورس حتا به زير ۴٠
درصد رسيد ،طرح "بيمه سھام" که بويژه
خريداران حقيقی را مد نظر دارد ،در دستور کار
دولت قرار گرفت.
براساس اين طرح خريداران سھام  ٢٩شرکت با
پرداخت مبلغی ،سھام خود را بيمه کرده و در
صورتی که مايل به فروش سھام خود باشند برای
ھر شش ماه ،ده درصد سود تضمين شده دريافت
میکنند!! )البته در صورت باال رفتن ارزش
سھام بيش از اين ميزان ،سھامدار میتواند سود

بيشتری نيز بدست آورد( الزم به ذکر است که
پيش از اين نيز دولتھای جمھوری اسالمی دو
بار اين روش را برای نجات بورس از بحران
بهکار بسته بودند .اما اين روشھا و سياستھا در
نھايت تنھا میتوانند ُمسکنی برای بازار بورس
باشند چرا که رکود در بازار بورس و کاھش
شاخص آن ريشه در رکود اقتصادی دارد که در
طول سال گذشته نيز تشديد شده است.
ھمانطور که گفته میشود بورس نمايی از
وضعيت اقتصادی کشور است .در ايران اگرچه
دولت در بورس به دليل حضور پُر رنگ
شرکتھای دولتی و شبه دولتی که مستقيم و يا
غيرمستقيم توسط عوامل حکومتی اداره میشوند،
نقش بسزايی داشته و با ابزارھايی که در اختيار
دارد میتواند بر رشد و يا جلوگيری از کاھش
شديد شاخص – در مقاطعی  -اثرگذار باشد ،و
نيز اين درست است که جايگاه و نقش بازار
بورس در ايران نسبت به بورس در کشورھای –
بويژه پيشرفته – سرمايهداری تاحدودی متفاوت
است ،اما اين عوامل مانع از آن نمیشوند که
بورس را نمايی از وضعيت اقتصادی کشور
ندانيم .در ھر مقعطی میتوان با در نظر گرفتن
عوامل و ساختار ويژه بورس در ايران از بورس
پنجرهای باز کرد برای نگاه و فھم وضعيت
اقتصادی کشور.
در پی آغاز طرح "ھدفمندسازی يارانهھا" که به
تورم شديد و کاھش شديد ارزش ﷼ در برابر
ارزھای خارجی منجر گرديد ،ارزش ريالی
سرمايهی )ثابت( شرکتھا نيز متناسب با تورم
باال رفت که منجر به باال رفتن ارزش سھام آنھا
در بورس بويژه از نيمه دوم سال  ٩١گرديد.
بدين معنا که شرکتھا بدون آنکه کاری کرده
باشند و در نتيجهی تورم باالی  ۶٠درصدی،
ارزش ريالی دارايیھایشان باال رفت و در اين
ميان بسياری از سرمايهگذاران حرفهای بورس
سودھای ھنگفتی بدست آوردند که در مرحلهی
بعد منجر به ھجوم سرمايهھای کوچک به بازار
بورس گرديد .اما با پايان اين دوره که در واقع
در اوج بحران اقتصادی )رشد منفی  ۶درصدی(
اتفاق افتاد )و در ھيچ جای ديگر اين اتفاق
نمیافتد( ،بار ديگر رکود بر بازار بورس غلبه
کرد .اين رکود نيز منجر به ضرر شديد بسياری
از سرمايهگذاران ،بويژه "حقيقی" گرديد که گاه
حتا با پول حاصل از فروش مسکن خود به اين
بازار روی آورده بودند .از يک سو ارزش پول
آنھا به دليل تورم کاھش يافته بود و از طرف
ديگر ارزش سھام نيز بهطور متوسط تا بيش از
 ٢٠درصد سقوط کرد و حتا در بخشھايی اين
سقوط بسيار شديدتر بود.
ھنگامی که اقتصاد بويژه در بخش صنعت و
مسکن در رکودی شديد بسر میبرد ،ھنگامی که
بسياری از کارخانجات و شرکتھا ورشکست
شده و يا در حالت نيمه تعطيل بسر میبرند،
طبيعیست که سودی نيز نصيب سھامداران آنھا
نخواھد شد .واقعيت اين است که برخالف تبليغات
رژيم ،در طول سال  ٩٢نه تنھا از رکود
اقتصادی کاسته نشد که فعاليتھای اقتصادی در
بسياری از رشتهھا – بهطور عموم – در رکودی
عميقتر فرو رفت.
بهگفتهی رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان چھارمحال و بختياری در طی دو سال
گذشته  ٢۵درصد از واحدھای صنعتی و توليدی

٣٣
اين استان تعطيل شده و مابقی نيز با کمتر از ۵٠
درصد ظرفيت مشغول به کار ھستند .رئيس
شھرک صنعتی اشتھارد )در استان البرز( نيز از
تعطيلی  ۵٠درصد از کارخانجات اين شھر
صنعتی خبر داد .بهنوشتهی "اقتصاد ايران" ھر
روز اخباری از تعطيلی واحدھای صنعتی در
استان البرز منتشر میشود .وضعيت صنايع در
ساير استانھای کشور نيز بهھمين گونه بوده و
بهرغم توسعه تعداد معدودی از کارخانجات در
رشتهھايی خاص )که در دولت قبل نيز ھمين
وضعيت را داشتند( ،بسياری از کارخانجات در
تعطيلی و نيمه تعطيلی بسر میبرند .ھمه جا
صحبت از ادامهی وضعيت سابق و عدم تحقق
وعدهھای روحانی در مورد راه انداختن توليد
است .در اثر مشکالت مالی دولت ،حتا بسياری
از طرحھای عمرانی نيز بالتکليف رھا شده و
کارگران آنھا از کار بیکار شدهاند.
براساس گزارش بانک مرکزی از سه ماھه سوم
سال  ٩٢رشد توليد ناخالص داخلی بدون محاسبه
نفت منفی  ۴ /٢درصد و با احتساب نفت منفی /٣
 ٣درصد بوده است ،اين در حالیست که توليد
ناخالص ملی در شش ماھه اول سال منفی ٣ /٢
درصد بود .براساس اين گزارش ،توليد ناخالص
داخلی در سه ماھه سوم سال نسبت به سه ماھه
دوم سال  ٢٠ھزار ميليارد تومان کاھش يافت.
اما با وجود تداوم رکود و درست برخالف مسير
آن ،بر ميزان نقدينگی در آذرماه سال  ٩٢نسبت
به پايان سال  ٩١حدود  ١٩ /۶درصد افزوده
گرديد .ھمچنين برپايه گزارش بانک مرکزی،
درحالی که درآمد دولت در سه ماھه سوم سال
 ٩٢حدود  ١۶ھزار و  ۴۴٣ميليارد تومان بوده،
حدود  ٢٨ھزار و  ۴٨٠ميليارد تومان ھزينه
کرده است که بيانگر بيش از  ۴٠درصد کسری
میباشد.
تشکيل سرمايه ثابت در  ٩ماھه سال  ٩٢نسبت به
سال قبل تر ازآن  ١٣ /۴درصد کاھش يافت ،در
سال  ٩١نيز روند تشکيل سرمايه ثابت منفی /٨
 ١٣درصد بود .در چنين شرايطی و در حالیکه
تمامی آمارھا حکايت از وضعيت وخيم اقتصادی
دارند ،معوقات بانکی و بدھی بانکھا به بانک
مرکزی نيز افزايش يافت ،تنھا بدھی بخش دولتی
به بانکھا که در سال  ٨۴به  ٢۴ھزار ميليارد
تومان رسيده بود ،در سال  ٩٢و در ادامهی روند
صعودی خود به  ١٠٣ھزار ميليارد تومان رسيد
که نشانگر افزايش بحران مالی دولت است.
تمامی اين آمارھا که از سوی نھادھای دولتی
انتشار يافتهاند ،نشان میدھند که اقتصاد کشور
سال به سال در رکودی عميقتر فرو میرود ،و
اين علت اصلی و واقعی کاھش شاخص بورس و
رکود در اين بازار است .اما تنھا کاری که دولت
روحانی در اين مدت کرد ،استفاده از ابزارھای
دولتی از جمله زور برای جلوگيری از افزايش
سرسامآور قيمتھا بود ،ھمان کاری که
احمدینژاد نيز در مقطعی انجام داد که البته بعد
از مدتی به افزايش انفجاری بھای کاالھا منجر
گرديد.
دولت روحانی که از ادامه روند صعودی بھای
کاالھا و واکنش تودهھا به ھراس افتاده بود ،سعی
کرد با اتخاذ سياستھای انقباضی به مقابله با
تورم بپردازد .اما اين سياست به دليل ضعف
مالی و يا حتا ورشکستگی مالی دولت که کسری
درصفحه ۴
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تداوم کاھش شاخص
بورس و رکود اقتصادی
بودجه را در پی داشت و نيز حجم باالی
سرمايهی پولی موجود در دست سرمايهداران
بزرگ و کوچک نتوانست به اھداف خود برسد،
در عوض سياست انقباضی منجر به تشديد رکود
در بخشھای اقتصادی ھمچون صنعت گرديد که
اين را میتوان در کاھش تشکيل سرمايه ثابت
بهروشنی ديد.
اکنون و با عميقتر شدن رکود ،دولت با تغيير
سياست ،به اين فکر افتاده است که با تزريق
نقدينگی ،به مقابله با رکود بپردازد .در ھمين
رابطه شورای پول و اعتبار و در ادامهی
مصوبهی افزايش بھرهی بانکی ،روز  ۴تير
ميزان ذخيره قانونی بانکھا نزد بانک مرکزی
را نيز کاھش داده و معادل  ١٣ /۵درصد تعيين
نمود .اين کار شورای پول و اعتبار با اين ھدف
صورت گرفت که قدرت وامدھی بانکھا را
افزايش دھد ،غافل از اين که افزايش نقدينگی در
جامعه و در شرايط کنونی ھرگز نمیتواند به
رکود پايان دھد ،چرا که در شرايط بحرانی و به
دليل کاھش نرخ سود )در بخش صنعت(،
سرمايهھا بهصورتی جبری به سمت بازارھای
پولی ھجوم میآورند ،مکانھايی که سود بيشتر
اما بهنوبهی خود تورمزا ھستند.
در شرايط کنونی دو پارامتر بسيار مھم در
اقتصاد ايران عمل میکنند .اول بحران رکود -
تورمی است که باعث کاھش شديد نرخ سود شده
است ،اما اين کاھش بويژه در توليد و بخش
صنعت قابل مشاھده است )بهھمانگونه که در
عموم جوامع سرمايهداری به اين گونه است( و
دوم حجم باالی نقدينگی است که بهسرعت به
سرمايه تبديل میشوند .ھمانگونه که مارکس
میگويد ،در مناسبات سرمايهداری "پول به مثابه
سرمايه صورت کاال پيدا میکند" ،به اين معنا که
پول وقتی در دست سرمايهدار قرار میگيرد از
يک ارزش مصرف برخوردار است اما برخالف
عموم کاالھای ديگر که با مصرفشان ،ارزش
آنھا نيز از بين میرود ،پول تبديل شده به
سرمايه )مصرف شده( با ميزانی بيشتر باز
میگردد .حداقل آن که ھدف سرمايهدار از
مصرف پول اين چنين است .برای ھمين نيز
سرمايه به جايی میرود که بتواند بيشترين
بازدھی را داشته باشد و در شرايطی که بحران
بر اقتصاد حاکم است ،سرمايه به سمت توليد کاال
گرايش نمیيابد ،آن ھم در اقتصاد ايران که جدا
از رکود با تورم بااليی روبروست .از ھمين رو
تزريق نقدينگی )پول و شبه پول( به بازار که به
سرعت شکل سرمايه را بهخود میگيرد ،ھرگز
به بخش صنعت و توليد رونق نخواھد داد.

بنابر اين میتوان اين نتيجه را گرفت که
سرمايهداری در ايران در يک بنبست قرار
گرفته است و دولت روحانی نمیتواند کاری
فراتر از دولت احمدینژاد انجام دھد و سياستی
جدا از آن چارچوبھا اتخاذ کند .سياستھای
انقباضی به تشديد رکود منجر میگردد و
سياستھای انبساطی نيز به تورم بيشتر و فرار
ھر چه بيشتر سرمايهھا از کار توليدی و در
نتيجه باز به رکود بيشتر منتھی میگردد.
در اين ميان تنھا اميد دولت روحانی برای فرار
از اين بنبست ،جذب سرمايهھای خارجی ،رفع
تحريمھا و کسب درآمد باالی نفت و از اين
طريق دخالت در اقتصاد و رونق بخشيدن به آن
است که اين نيز در ھمان قدم اول در گرو حل
بحران در روابط خارجی است ،بحرانی که در
ھفتهھای اخير و در اثر گسترش جنگھای
منطقهای حتا تشديد شده است.
اما جدا از آنکه حل بحران خارجی تا چه حد
عملیست و باز جدا از آنکه در صورت حل
بحران خارجی تا چه حد میتواند حل اين بحران
به حکومت اسالمی برای بازکردن گرهھای
اقتصادی ياری رساند که ھر دوی آنھا بحثھای
جداگانهای میطلبد ،اين واقعيت دو نتيجه به دنبال
میآورد.
اول اھميت و جايگاه حل بحران خارجی در
حکومت اسالمی و اين که اين موضوع تا چه حد
برای حکومت اھميت داشته و تالش برای حل
اين موضوع چه تاثيری در صفبندیھای درون
حاکميت خواھد گذاشت که طبيعیترين آن تشديد
تضادھای درونی حاکميت است.
دوم تودهھای مردم .کارگران ،زحمتکشان و تمام
ستمديدگانی که فقر ،بيکاری و گرسنگی گلوی
آنھا را میفشرد .واقعيت اين است که يکسال از
"انتخابات رياست جمھوری" گذشت و يکسال
ديگر به فقر و گرسنگی مردم افزوده شد .در اين
مدت نه تنھا ھيچکدام از وعدهھای انتخاباتی تحقق
نيافتند که اوضاع اقتصادی برای کارگران و
زحمتکشان بدتر نيز شد .حکومت اسالمی به
مثابهی يک دولت سرمايهداری ،تنھا ھدف
مقدساش حفظ اين مناسبات است ،مناسباتی که
مسئول تمامی رنجھا و بدبختیھای کارگران و
زحمتکشان است .اگر ھم حکومت حرفی از
مردم میزند يا به دليل ترس از قدرت مردم و يا
برای کشاندنشان به پای صندوقھای رای است.
بنابراين تنھا راه برای تودهھا ،سرنگونی اين
نظام است .سال از پی سال میگذرد و سھم مردم
از اين حکومت تنھا فقر ،بيکاری ،کشتار،
سرکوب و دهھا مصيبت اجتماعی ،اقتصادی،
فرھنگی و سياسی ديگر بوده است .حکومت
میخواھد مردم را در انتظار نگاه دارد .مردم اما
نه" ،وعدهی فردا" آنھا را از مصيبتھايی که
درگيرشان ھستند رھا نمیسازد .حل مشکالت
مردم مساله امروز است نه فردا.
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در برابر انحراف رفرميستی درون جنبش کارگری بايد ايستاد
مقيد سازد و باالخره ھر کس که بخواھد جنبش
کارگری را به ورطه رفرميسم يا انحراف
آنارکوسنديکاليستی بکشاند ،بيرحمانه بايستی
مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود.
آنارکوسنديکاليسم که در دھه گذشته به عنوان
يک گرايش ضعيف و حاشيهای که میتوانست
در دوره کوتاھی يک انحراف عليه جنبش
کارگری محسوب شود ،امروز خطر بالفعلی
نيست .گرايش انحرافی ديگر اما که رفرميسم
ريشهدار است ،کماکان به حيات خود در درون
جنبش کارگری ايران ادامه میدھد .ھمين گرايش
است که با سماجت و جان سختی میکوشد
مبارزات کارگری را در چارچوب قوانين
جمھوری اسالمی به بند بکشد ،افق ديد و
فعاليتھايش از نامه نگاری و عريضهنويسی به
اين يا آن نھاد و مسئول حکومتی فراتر نمیرود
و ھمواره کوشيده است اين باور را در توده
کارگران ايجاد کند که راه مسالمت و راه صبر و
انتظار بی پايان و صدقهطلبی از طبقه حاکم و
دولت آن ،تنھا راه پيروزی در مبارزه است .اين
گرايش که ياریرسان تداوم سلطه طبقه
سرمايهدار است ھمواره سعی کرده است و سعی
خواھد کرد ،طبقه کارگر و جنبش کارگری را به
زائده اين يا آن جناح حکومتی و به ابزار دست
اين يا آن بخش بورژوازی مبدل سازد و در
شرايط حاضر نيز عموما با تشکلھای
بهاصطالح کارگری رژيم از نوع شوراھای
اسالمی کار و خانه کارگر جفتوجور میشود و
بخشا پيشبرنده سياست ھمين نھادھا و دنبالهرو
آنھاست .سياست و تالش اصلی رفرميسم،
انحراف مبارزات کارگری از مسيرھايیست که
میتواند نتيجهبخش و ارتقادھنده مبارزه باشد و
ھدايت آن به کانالھايیست که جز سردرگمی،
ياس و ھرز رفتن انرژی کارگران ثمر ديگری
ندارد .شوراھای اسالمی کار ،خانه کارگر و
تشکلھای مشابه آن ،ارگانھای جاسوسی و
وابسته به حکومت ھستند که به قدر کافی در نزد
کارگران رسوا و افشاء شدهاند ،رفرميستھا اما
پيچيدهتر و با چراغ خاموش حرکت میکنند.
موضوع افزايش حداقل دستمزد کارگران و نحوه
برخورد به اين خواست کارگری ،يکی از
عرصهھايیست که نه فقط دو دوزه بازی
تشکلھای بهاصطالح کارگری وابسته به
حکومت و تالش آنھا برای منحرف ساختن
مبارزات کارگران را میتوان ديد ،بلکه
نشانهھای ھرز بردن انرژی کارگران توسط
گرايش رفرميستی را نيز میتوان مشاھده کرد.
میدانيم که شورای عالی کار در جريان تعيين
حداقل دستمزد سال  ،٩٢آشکارا قانون کار خود
رژيم و ماده  ۴١آن را زير پا گذاشت و حداقل
دستمزد را  ٧درصد کمتر از نرخ تورم رسمی
اعالم شده افزايش داد .اين موضوع خشم و
اعتراض وسيع کارگران را در پی داشت .در

حالیکه کارگران برای افزايش دستمزدھا ،در
ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به
اعتراض و مبارزه زدند ،بهويژه اعتصابات
متعدد و گستردهای را سازمان دادند ،گرايش
رفرميستی به عريضهنويسی و ارسال طومار به
نھادھا و مسئولين دولتی روی آورد .کنه
اعتراض آنھا "قانون شکنی" وزارت کار بود و
خواستشان "اجرای قانون" ،که وزارت کار آن
را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به
نھادھای قانونی متوھم بودند ،بر اين توھم دامن
میزدند که گويا با امضا طومار ،میتوان
سرمايهداران را به افزايش دستمزد وادار کرد!
در اين ميان کسانی که خود يک پای شورای
عالی کار و با تصميم دولت و سرمايه داران در
مورد ميزان افزايش حداقل دستمزد ،موافقت
کرده بودند ،سردمدار اينگونه شکايتنويسیھا
شدند .اينھا در واقع برای جلوگيری از بروز
علنی واکنشھای اعتراضی کارگران و کاناليزه
کردن خشم و نارضايتی شديد آنھا به سراب نامه
نگاری و فعاليت قانونی ،از وزارت کار و
شورای عالی کار ،به "ديوان عدالت اداری"
شکايت کردند.
پاسخ به اين شکايت گرچه از قبل روشن بود و
ھر کارگر نيمه آگاھی اين را میدانست که ديوان
عدالت اداری به عنوان يک نھاد دولتی ،نمیتواند
خالف تصميم نھاد ديگر دولتی يعنی وزارت کار
آن ھم به سود کارگران تصميمی اتخاذ کند ،اما
مجموعه طرفھای درگير اين موضوع ،مساله
را به قدری کش دادند تا آبھا کامال از آسياب
بيفتد! بيش از يک سال پس از اين شکايت و بيش
از يک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و
کسانی که به رأی ديوان عدالت اداری دل بسته
بودند ،اين "ديوان" تصميم وزارت کار مبنی بر
تعيين حداقل دستمزد  ،٩٢ھفت درصد کمتر از
نرخ تورم رسمی اعالم شده را تاييد کرد! اما
ماجرای سعی و تالش تشکلھای وابسته و
رفرميستھا برای جلوگيری از مبارزات
کارگران در اشکال عالیتر و غيرقانونی و
ھدايت اين مبارزات به راھروھای طوالنی و
تودرتوی ادارات و قوانين ادامه يافت.
کانون شوراھای اسالمی کار به عنوان يکی از
شاکيان اين پرونده که از وزارت کار به ديوان
عدالت اداری شکايت برده بود ،اکنون بايد از
ديوان عدالت اداری به مجلس شکايت میکرد و
به کميسيون اصل  ٩٠مجلس پناه برد!
رفرميستھا نيز که در نامه پراکنی ،مراجعه به
نھادھای قانونی و ھرز بردن انرژی کارگران يد
طوالنی دارند ،به نحو ديگری سرگرم پيشبرد
ھمين سياست بودند و با طومارنويسی ،اين
ارکستر را ھمراھی میکردند.
دارودسته ارتجاعی شوراھای اسالمی کار و
تشکلھای مشابه که آلت دست طبقه حاکم ھستند،
البته آگاھانه اين بازیھا را سازمان میدھند تا

توده کارگران را سر کار بگذارند .رفرميست اما
گيريم که می داند کارد دسته خودش را نمیبُرد
اما تمام تالشش اين بوده است تا بذراين اميد
واھی را بپاشد که گويا کارگران با نامهنگاری و
مراجعه به نھادھای قانونی از نوع وزارت کار يا
دخيل بستن به معجزات مجلس ،آنھم مجلسی که
ضد کارگریترين قوانين و طرحھا را عليه
کارگران به تصويب رسانده است ،میتوانند
مطالبات خود ،از جمله افزايش دستمزد را عملی
سازند .و اين البته نه يک امر تصادفی ،بلکه در
انطباق کامل با سياست رفرميستی به کج راه
بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن
کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئيس ديوان عدالت اداری ،نسبت به
شکايت از اين "ديوان" پيش از آنکه مجلس و
کميسيون اصل  ٩٠آن وارد ھرگونه اظھار
نظری شده باشند ،تکليف موضوعی را که از قبل
ھم روشن بود ،يکسره کرد" .حجت االسالم
والمسلمين جعفر منتظر" در نشست خبری ٢٧
خرداد درپاسخ به اين پرسش خبرنگارايلنا که
چراصدور رأی ديوان عدالت اداری بيشتر از
يک سال به طول انجاميد و نيز با طرح اين
موضوع که "کارگران به دليل رد شکايتشان در
ديوان عدالت اداری به کميسيون اصل ٩٠
شکايت کردهاند ،اين شکايت را چگونه ارزيابی
میکنيد؟" با ذکر اين که پرونده مربوط به
دستمزد  ٩٢در اولويت ھيات تخصصی ديوان
قرار داشته است ،اوال تاخير در رسيدگی به آن
را نپذيرفت .بعد ھم رای ديوان عدالت اداری را
"قانونی" و مھمتر از آن ،اعتراض عليه آن را
"غيرقانونی" خواند .آخوند منتظری به سران
خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار چنين
يادآوری کرد که :غير از خود او ،بالغ بر ٢٠
نفر از قضات ديوان و  ١۵عضو ھيات
تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ،٩٢
دادخواستھای طرح شده از سوی کارگران را
بررسی نمودهاند و رای به رد آن دادهاند .رئيس
ديوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنين
قيد کرد که "پس از نامهنگاریھا ،از مشاوران
خود خواستم تا در اين خصوص اعالمنظر کنند.
باز ھم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکايت
کارگران را ناوارد تشخيص داد" و باالخره در
رابطه با بینتيجه بودن شکايت از ديوان عدالت
اداری ،گفت" :کارگران اگر بروند به خدا
شکايت کنند شايد به نتيجهای برسند اما شکايت
از ديوان عدالت اداری در کميسيون اصل ٩٠
مجلس به نتيجه نخواھد رسيد و به صورت
قانونی نمیتوان از رأی يک قاضی چنين شکايتی
را مطرح کرد".
بدين ترتيب اگرچه رئيس ديوان عدالت اداری در
واقع به تمام قانونگرايان و نامه پراکنان و کسانی
که فقط به فعاليت در چارچوب قوانين موجود
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در برابر انحراف رفرميستی درون جنبش کارگری بايد ايستاد
میپردازند و تمام توان خود را نيز بکار گرفتهاند
تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به اين
کانالھای مسدود و بینتيجه سوق دھند ،بهطور
صريح پاسخ داد .اما کسی از اينھا از اين پاسخ
نيز درسی نگرفت.
در ھر حال اما نه شکايات تشکلھای وابسته به
حکومت ،نه طومار نويسی و نامهپراکنی به
نھادھا و مسئولين دولتی ،ھيچکدام تاثيری در
تصميم دولت سرمايهداران نداشت و حتا نيم
درصد ھم بر حداقل دستمزدھا نيفزود و نه فقط
اين ،بلکه درست در گرماگرم شکايتھا و
نامهپراکنیھا ،ماجرای تعيين حداقل دستمزد ٩٢
يعنی زير پا گذاشتن ماده  ۴١قانون کار ،در
تعيين حداقل دستمزد  ٩٣نيز تکرار شد و
"شاکيان" دستمزد  ،٩٢اين بار با افزايش حداقل
دستمزد ١٠ ،درصد کمتر از نرخ تورم رسمی
اعالم شده با دولت و سرمايهداران توافق کردند،
تا بعدا دور ديگری بازی شکايتنويسی را آغاز
کنند .نامهھا و طومارھای اعتراضی نيز در
وزارت کار و مجلس و دفتر رياستجمھوری در
خوشبينانهترين حالت ،به بايگانی سپرده شدند!
نيازی به توضيح نيست در شرايطی که کارگران
در سراسر کشور برای دستيابی به مطالبات
خود از جمله افزايش دستمزدھا ،در ابعاد بسيار
گستردهای از تاکتيکھا و اشکال مبارزاتی جدی
نظير تجمع و اعتصاب استفاده میکنند و از
مرزھای قانونی فراتر میروند ،نامهنگاری و
عريضهنويسی به نھادھای قانونی نه فقط يک
تاکتيک عقبافتاده است که با سطح مبازات
کارگری خوانايی ندارد و نه فقط سرمايهدار و
دولت را وادار به پذيرش خواست کارگران
نمیکند و بر اين پايه بینتيجه است ،بلکه اين
تاکتيک در عين حال عوارض منفی و
بازدارندهای نيز در بر دارد از جمله اين که به
توھم و انتظار بيھوده و گاه ياس در ميان
کارگران دامن میزند ،کارگران را فرسوده
میکند و انرژی مبارزاتی آنھا را ھرز میبرد.
در حالیکه تاکتيکھای نازل و سياست ھای
رفرميستی نتوانست )ونمی تواند( ھيچيک
ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت ،اما
کارگران با رویآوری گسترده به اشکال موثر و
جدی مبارزه ،بويژه با توسل به اعتصاب و
خواباندن چرخھای توليد ،دستآوردھای مفيدی
داشته و توانستند برخی از خواستھای خود را
بر سرمايهداران تحميل کنند .کارنامه جنبش
طبقاتی کارگران در اين مورد ،بويژه در بازه
زمانی مورد بحث بسيار غنی و سرشار از
تجمعات اعتراضی و اعتصاباتیست که برای
دستيابی مطالبات کارگران منجمله افزايش
دستمزدھا بر پا شده اند که صرفا ً جھت يادآوری
رفرميست ھای قانون گرا ،ازميان ده ھا و صد ھا
حرکت اعتراضی کارگری ،به چند اعتصاب
اشاره می کنيم .برای نمونه میتوان از اعتصابات
متعدد کارگران پتروشيمیھای منطقه ماھشھر از
جمله پتروشيمی فجر ،رازی ،بسباران،
اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آھن
چادرملو ،اعتصاب کارگران نيشکر ھفتتپه،
اعتصاب در کارخانهھای سيمان )آبيک ،لوشان،

استھبان( ،اعتصاب کارگران الستيکسازی،
تراکتورسازی ،فوالد زاگرس ،نورد لوله صفا،
سيمين اصفھان ،مجتمع مس خاتون آباد و دهھا
اعتصاب ديگر ياد نمود .آخرين نمونه اعتصاب
که با موفقيت کارگران ھمراه بود ،اعتصاب
پيروزمند  ۵٠٠٠کارگر معدن سنگ آھن مرکزی
بافق است .اين اعتصاب که روز  ٢٧ارديبھشت
و در اعتراض به تصميم دولت برای واگذاری
 ٢٨ /۵درصد سھام معدن به بخش خصوصی
آغاز شده بود ،تا چھارم تيرماه به مدت  ٣٩روز
ادامه داشت .کارگران معدن بافق نه با التماس و
عريضهنويسی به اين يا آن فرد و نھاد حکومتی
بلکه با اتحاد و يکپارچگی و استفاده از اشکال و
تاکتيکھای موثر مبارزه يعنی اعتصاب و تجمع،
توانستند جلوی واگذاری اين معدن به بخش
خصوصی را که يکی از نتايج فوری و
بالواسطه آن اخراج و بيکارسازی وسيع
کارگران بود ،بگيرند و دولت را وادار سازند
تصميم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای ديدن و استعدادی برای
آموختن میداشت ،ھمين يک مورد اعتصاب
کارگران مبارز معدن سنگآھن بافق کافی بود تا
او راه تحقق خواستھای کارگری را بشناسد و
کارگران را بيھوده دنبال نخود سياه امضا طومار
اعتراضی نفرستد! تاکتيک طومار اعتراضی از
ھمان آغاز مھر شکست و بیثمری را بر پيشانی
داشت مگر آنکه با تاکتيکھا و اشکال مبارزاتی
موثر و جدی ھمراه و تکميل میشد .بهرغم اين
اما رفرميسم و شيفتگان قانونگرايی و فعاليت
قانونی ،ھيچ درسی از اين شکستھا نگرفتهاند.
آنھا کماکان به بازی در بساط سرمايهداران و
نمايندگان آنھا مشغولند و دست از سر مسئوالن
و نھادھای دولتی برنمیدارند .رفرميستھای
درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر
روی تمام اين واقعيتھا میبندند و نه فقط به
اشاعه عريضهنويسی و علنی کاری صرف ادامه
میدھند ،بلکه حتا فعاليت علنی را صرفا به
مبارزه قانونی و مراجعه به نھادھا و مسئولين
دولتی که خود يا قانون گذارند يا مجری قانون،
محدود میکنند .مارکسيستھا اما گرچه
تکيهگاهھا ،پوششھا و محملھای قانونی برای
بردن ايدهھای انقالبی به درون کارگران را نفی

نکردهاند ،اما اوال ھيچ توھمی نسبت به طبقه
سرمايهدار و دولت آن ندارند و ثانيا ھيچگاه به
فعاليت قانونی اکتفا نمیکنند بلکه از آن تنھا به
عنوان حلقه تودهگير شدن ايدهھای پيشرو و
سوسياليستی و سازمان مخفی استفاده میکنند.
رفرميستھا تمام تالش خود را بکار میبندند تا
اين تفکر واھی را به تودهھای کارگر بباورانند
که عريضهنويسی و طلب صدقه از طبقه
سرمايهدار و دولت اين طبقه ،يا تحقق برخی
خواستھای جزيی ،تنھا راه وگزينه کارگران
برای پيروزیست .رفرميسم ،ھر رفرم جزيی را
به عاملی برای افزايش نفوذ بورژوازی در
جنبش کارگری ،تفرقه در صفوف طبقه کارگر،
فاسد کردن کارگران و عقبزدن روش ھا و
خواستھای راديکال و انقالبی طبقه کارگر تبديل
میکند.
مارکسيستھا اما در ھمان حال که با رفرميسم و
با ھر گرايش و تفکر بورژوايی درون جنبش
طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا
میکنند ،از مبارزه کارگران برای خواستھای
جزيی نه فقط از اين جنبه که پيروزی در اين
زمينه میتواند بھبودی در شرايط زندگی
کارگران ايجاد کند ،بلکه بويژه از اين جھت که
اين مبارزه میتواند و بايد در خدمت توسعه و
تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگيرد ،حمايت
میکنند و آن را وسيله تشکل بيشتر طبقه کارگر،
تقويت اتحاد صفوف کارگران  ،عقب راندن
بيشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار
میدھند .کارگران از رفرم و ازھرخواست جزئی
نيز استفاده می کنند اما خودشان را به رفرم
محدود نمی کنند.
درپايان اين نکته رانبايد نگفته گذاشت که تا
جايیکه به تاکتيکھای صحيح مارکسيستی و
اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در
شرايط کنونی برمیگردد ،اين تاکتيکھا و اشکال
مبارزه را خود کارگران در صدھا تجمع و
اعتصاب گسترده بکار بستهاند و دارند بکار
میبندند .تلفيق اشکال مختلف مبارزه و انتقال
ماھرانه از يک شکل به شکل ديگر و عالیتر،
به نحوی که اين مبارزه بتواند به مبارزهای
شديدتر و قاطعتر فرا برويد! اين است تاکتيک
صحيح کارگری و مارکسيستی!

نيمه اول تير  ٩٣شماره ۶٧٢
از صفحه ١

زنان و کار در ايران
)قسمت آخر(
تھران که منجر به سقوط دو کارگر زن از طبقه
پنجم و جان باختنشان شد ،مساله عدم امنيت
کاری در کارگاهھای کوچک در سطحی گسترده
در جامعه انعکاس يافت و مشخص گرديد که در
اين کارگاهھا که تعداد قابل توجھی از کارگران
زن در آنھا مشغول به کار ھستند ،اساسا چيزی
بهعنوان رعايت اصول ايمنی معنايی ندارد!!
در ارتباط با حواث ناشی از کار در مورد زنان
کارگر بايد بر روی دو نکته مھم انگشت گذاشت.
اول اين که آمارھای دولتی عمدتا منعکسکنندهی
حوادث ناشی از کار در کارگاهھای بزرگ و
کارخانجات )مشمول قانون کار( بوده و از
آنجايی که بخش بزرگی از کارگران زن در
کارگاهھای کوچک کار میکنند عمال در اين آمار
بهحساب نمیآيند .دوم اينکه کارگران زن )بويژه
در کارگاهھای کوچک( فاقد بيمه ھستند و از
ھمين رو در برابر حوادث ناشی از کار بسيار
آسيبپذير میباشند .چرا که در صورت بروز
ھر حادثهای که بهطور مثال موجب از کار
افتادگی کارگر شود ،به دليل نداشتن بيمه ،کارگر
فوق از خدمات مرتبط به اين بيمهھا مانند حقوق
از کارافتادگی و خدمات درمانی بیبھره خواھد
ماند.
اما مشکل زنان کارگر در رابطه با حواث ناشی
از کار ،ايمنی محيط کار و بيماریھای ناشی از
کار به اين موارد محدود نمیشود و در واقع بايد
گفت در بخش بيماریھا مشکل زنان کارگر
بسيار حادتر میشود ،بهويژه آنکه زنان کارگر
عموما وظايف کار خانگی را بر دوش میکشند و
از اين جھت وقت کمتری برای استراحت داشته
و ھمين وضعيت آنھا را در برابر بيماریھا و
حتا حوادث ناشی از کار آسيبپذيرتر میسازد.
بهگفتهی مجيد ابھری که خبرگزاری "ايسنا" از
او بهعنوان آسيبشناس اجتماعی نام برده و در
حين تدريس در دانشگاهھای تھران و ملی
)بھشتی( سابقه سالھا فعاليت اجرايی در
حکومت اسالمی دارد ٧٠ ،درصد زنان کارگر
به افسردگی ،استرس و اضطراب دچار ھستند.
اين تازه اعتراف فردیست که نگاھی کامال
ارتجاعی به مساله زنان داشته و از حاميان و
جيرهخواران حکومت است .در يک تحقيق ديگر
که از سوی جمعی از دانشجويان دانشگاه يزد
صورت گرفته ،زنان قالیباف در معرض انواع
گوناگون بيماریھای ناشی از کار ھمچون
شديد،
سردردھای
تنفسی،
بيماریھای
بيماریھای استخوانی و عضالنی ،امراض
پوستی و ناراحتیھای چشمی قرار دارند و اين
در حالیست که بسياری از کارگران قالیباف را
دخترکان کم سن و سال تشکيل میدھند .ھمچنين
عبدالعلی اسفندياری کارشناس بھداشت حرفهای
با اشاره به شرايط سخت و محيط کاری بد
کارگران قالیباف ،از سياه زخم و ناراحتیھای
پوستی و ريوی و مسموميت بر اثر استفاده از
رنگھای شيميايی بهعنوان برخی از بيماریھای
ناشی از کار در ميان زنان قالیباف نام میبرد.
ساعات زياد کار از جمله عواملیست که منجر
به افزايش بيماریھای ناشی از کار در ميان

زنان میگردد ،ما در بخشھای قبلی ديديم که
بسياری از زنان کارگر مجبور به کار بيش از ٨
ساعت در روز ھستند که گاه حتا به بيش از ١٢
ساعت در روز نيز میرسد.
برای مثال میتوان از پرستاران نام برد که به
دليل کمبود پرستار و ناچيز بودن دستمزد مجبور
به اضافه کاری اجباری ھستند ،بهطوری که گاه
يک پرستار در سه شيفت کار میکند و اين تازه
يک روی سکه است .پرستاران به دليل کمبود
نيروی پرستاری ھمچنين مجبور به تحمل فشار
کاری باال ھستند بهطوری که گاه يک پرستار
بايد وظيفه مراقبت از  ٢٠بيمار را بر دوش
گرفته و در ضمن پاسخگوی اقوام بيماران نيز
باشد .ساعات کار زياد ھمراه با فشار کاری و
استرس باال منجر به انواع بيماریھای جسمی و
روانی ھمچون درد کمر يا گردن ،واريس پا و
افسردگی برای پرستاران میگردد.
ھمچنين برخی از کارھا نيز موجب بروز
بيماریھای خاص در مورد زنان کارگر میشود.
برای مثال کار کردن با مواد شيميايی يکی از اين
موارد است .براساس خبری که در خبرگزاری
"ايلنا" در روز  ٢۴شھريور و به نقل از دبير
"خانه کارگر تھران" منتشر شد ،کارگرانی که
در کارخانهھای توليد داروھای ھورمونی کار
میکنند ،پس از چند سال کار مستمر دچار
عوارضی میشوند که ھويت جنسیشان را دچار
آسيب میکند .بهگفتهی وی ،کارگران زن در اين
واحدھا با مشکل ازدياد موھای زائد صورت و
بدن مواجه میشوند به طوری که ھمچون مردان
ناچارند ھر روز صورتشان را اصالح کنند.
در مجموع میتوان از ساعات کار زياد و
کارخانگی بهعنوان دو عامل مھم در افزايش
حوادث و بيماریھای ناشی از کار در ميان زنان
نام برد ،عواملی که ارتباط مستقيمی با فقر و
نيازھای مالی زنان کارگر در "ايران اسالمی"
دارد و زنان کارگر را مجبور به تن دادن به اين
شرايط میکند .برای نمونه میتوان به زنان و
دخترانی اشاره کرد که در کورهپزخانهھا کار
میکنند .ساعات زياد کار ،سختی کار در کنار
وظايف خانگی ،آنچنان آنھا را فرسوده میکند
که در ھمان سنين ميانسالی بايد با بسياری از
بيماریھا )در حين تداوم کار( مبارزه کنند .البته
ھمانطور که بيان شد ،اين معضل ،اکثريت
بسيار بزرگی از کارگران زن را شامل میشود.
حتا در بسياری از کارخانجات نيز زنان کارگر
مجبور به انجام ساعات کار اضافی و حتا در
شيفتھای شب و يا کار در مشاغل سخت و
زيانآور ھستند که گاه نيروی جسمی بااليی نيز
میطلبد و به ھمين دليل اين زنان کارگر در
معرض بيماریھا و حوادث ناشی از کار قرار
میگيرند .قنبری دبير اجرايی "خانه کارگر غرب
تھران" در اين رابطه به خبرگزاری ايلنا
میگويد" :شاھد بهکارگيری زنان در مشاغل فنی
سخت و در شيفتھای شب کارخانجات و
واحدھای توليدی و صنعتی ھستيم .دستمزد
کارگران زن در اکثر موارد از ھمکاران
مردشان کمتر است و حق بيمه آنھا بهطور کامل
پرداخت نمیشود" ،وی ادامه میدھد" :حداکثر
 ١٠درصد کارفرمايان قوانين اشتغال زنان را
اجرا میکنند".
اما يکی از معضالت خاص زنان در محيط کار
مساله آزار و سوءاستفاده جنسی است که میتوان
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بهعنوان يکی از معضالت مھم زنان در محيط
کار و ذيل عنوان "ايمنی محيط کار" از آن نام
برد .در يکی از گزارشات منتشره در اين رابطه
و به نقل از "دکتر اقليما" شيوع آزار جنسی در
محيطھای کار در ايران ،چند برابر کشورھای
پيشرفته اعالم شده است!!
معضل بزرگی که يکی از موانع زنان برای
ورود به بازار کار و عامل افزايش تبعيض
جنسيتی بوده و در محيط کار منجر به
آسيبپذيری بيشتر زنان بهخصوص از جنبهھای
روانی میگردد .بويژه آنکه اين موضوع در
ايران بهنوعی ھم تابو بوده و ھم اين که ھيچ
حمايت قانونی از زنانی که مورد آزار و يا
سوءاستفاده جنسی قرار میگيرند در عمل وجود
ندارد .اين معضالت باعث میشوند تا زنانی که
مورد آزار و يا سوءاستفاده جنسی قرار میگيرند
يا سکوت کنند و يا مجبور شوند کار خود را
ترک کنند .فاطمه درويش دبير "اتحاديه زنان
کارگر استان فارس" در اين رابطه میگويد:
"مشکل ديگری که کارگران زن با آن روبرو
ھستند ،توقعات )جنسی( برخی کارفرماھاست که
بسياری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل
خود میکند".
در اين رابطه تحقيقات و گزارشاتی منتشر شده
است که ھمگی حکايت از افزايش آزار و
سوءاستفاده جنسی از زنان در محيط کار ،بويژه
در کارگاهھای کوچک و يا کارھای خدماتی
دارند که بيشترين گروه از زنان کارگر را شامل
میشود .در يکی از گزارشاتی که در اين رابطه
منتشر شده آمده است" :از زمانی که کارگاهھای
با کمتر از  ١٠کارگر از پوشش قانون کار خارج
شدند ،مشکالت کارگران شاغل در اين
کارگاهھای کوچک بيشتر شد .نتيجه يک تحقيق
دانشجويی دانشگاه تھران نشان میدھد که بيشتر
کارگران اين نھادھای توليدی کوچک ،زنان
ھستند و بسياری از آنھا از حقوق بديھی و اوليه
کارگر محروماند و بنابراين بررسی مساله
آزارھای جنسی زنان در اين کارگاهھا از محاالت
است".
ھمچنين بايد از ارتباط مستقيم افزايش آزارھای
جنسی در محيط کار با گسترش فقر ،بيکاری و
بیحقوقی کارگران سخن گفت ،به ھر ميزان که
فقر و بيکاری گسترش يافت ،معضالت کارگران
زن از جمله در رابطه با آزارھای جنسی نيز
ابعاد و دامنه بيشتری بهخود گرفت .در شرايطی
که به دليل فقر و نياز مالی روز به روز بر تعداد
زنان متقاضی کار افزوده میشود و در شرايطی
که ميزان کار موجود در بازار بسيار کمتر از
متقاضيان است ،شرايط مدام بر کارگران بويژه
کارگران زن سختتر میگردد و کارفرمايان،
مديران ،کارمندان عالیرتبه و يا حتا سرکارگرھا
از اين شرايط سوءاستفاده میکنند .در واقع
موقعيت نابرابر زنان و نبود ھيچ پشتوانهی
قانونی )در عمل( عامل مھمی در گسترش اين
معضل در محيط کار میباشد .آزار جنسی يک
نمونه بارز از خشونت عليه زنان و تبعيض در
محيط کار است.
در گزارشی که توسط "کميته جمعآوری اسناد و
گزارشھای ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان"
تھيه و در جزوهای در سال  ٨٢منتشر گرديد ،از
گستردگی آزارھای جنسی زنان در محيطھای
درصفحه ٨
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زنان و کار در ايران
)قسمت آخر(
کاری سخن گفته شده .متاسفانه جستجوی ما برای
دستيابی به متن کامل اين گزارش به نتيجهای
نرسيد ،اما بسياری از تحقيقاتی که در اين رابطه
و بعد از اين تاريخ صورت گرفته به اين گزارش
اشاره داشتهاند.
براساس ساير گزارشات و تحقيقاتی که در اين
رابطه منتشر و قابل دسترسی بودهاند ،عموم
زنانی که مورد سوال قرار گرفتهاند يا خود
آزارھای جنسی )بهصورت کالمی و حتا
فيزيکی( را تجربه کرده و يا شاھد آن بودهاند .اما
مساله مھمی که در بررسی اين گزارشات توجه
را به خود جلب میکند ،اين است که کمتر زنی
که خود مورد آزار )فيزيکی( در محيط کار قرار
گرفته حاضر به بيان تجربه و مشکالت خود
میشود و علت اصلی آن نيز تابو بودن اين
موضوع در ايران و نبود حمايت از اين زنان چه
توسط دولت و قوانين حاکم و چه توسط تشکالتی
است که بايد وجود داشته باشند اما به دليل
ممانعت حاکميت ،امکان شکلگيری آنھا وجود
ندارد" .زھره ارزنی" وکيل ايرانی در رابطه با
موانع قانونی میگويد" :اثبات وقوع آزار جنسی
که معموال در محيطھای بسته و خلوت انجام
میشود ،برای زنان بسيار دشوار و حتا
غيرممکن است" .وی از تجارب شخصی خود و
مواردی صحبت میکند که شکايات دختران
قربانی سوءاستفاده جنسی در محيط کار بدون
ھيچ نتيجهای برای قربانی به پايان رسيده است.
در يکی از اين گزارشات میخوانيم" :زنان
کارگر در حالی که امکان سوءاستفاده جنسی از
آنان توسط کارفرمايانشان بسيار باالست و
توامان مورد خشونت کالمی و شوخیھای جنسی
ھمکاران مردشان قرار میگيرند ،ترجيح میدھند
در مورد آنچه بر آنھا میگذرد ،سکوت کرده و
حتی گاھی آن را انکار کنند .آنھا به سختی برای
سخن گفتن از دردھای اين آزارھا راضی به
مصاحبه میشوند ،آن ھم نه فقط از ترس اخراج
از کار و از دست دادن شغلشان ،بلکه بيشتر از
ترس بی آبرويی و برچسب خوردن به عنوان
زنی که خود مورد آزار جنسی توسط ھمکار يا
کارفرمايش شده است" .در ھمين گزارش ،يکی
از زنان کارگر با بيان اينکه "وقتی ھيچ
تخصصی نداريم و به راحتی اخراج میشويم،
مجبوريم با شرايط کار ھم بسازيم .ھر کسی که
مدتی دنبال کار بوده ،به خوبی میداند پيدا کردن
شغلی با حداقل حقوق تا چه ميزان سخت و
دشوار است" ،میگويد" :به پولی که میگيرم،
واقعا ً احتياج دارم .برای ھمين سعی میکنم اگر
ھم چيزی میبينم يا میشنوم ،بیاعتنا باشم و
تحمل کنم .ھمسرم معتاد است و خرج خانه و
بچهھایام شوخی نيست که بخواھم برای امنيت
شغلی يا بيمه و حقوقم چانهزنی کنم".
در انتھای اين بخش بايد اشارهای نيز به زنان

تنفروش داشت که يکی از بزرگترين قربانيان
اين موضوع ھستند .اين زنان که به دليل فقر و
نداشتن ھيچ پشتوانهای مجبور به اين کار
میشوند ،در معرض شديدترين خشونتھای
جنسی قرار داشته و حتا در مواردی به قتل
میرسند .اما از آنجايی که کار اين زنان در
ايران "غيرقانونی" بهحساب میآيد ،آنھا حتا
امکان شکايت به ھيچ ارگانی را ندارند ،چرا که
در اين صورت خود تحت پيگرد قرار گرفته و با
مجازاتھايی از جمله زندان و حتا اعدام روبرو
میشوند.

يک جمعبندی:
با توجه به آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار
گرفت ،میتوان به نتايجی چند در رابطه با
مقولهی "زنان و کار در ايران" رسيد که
مھمترين آنھا چنيناند:
 – ١اغلب زنان شاغل در ايران )حدود ٧٠
درصد( را زنان کارگر تشکيل میدھند .بخش
عمدهی زنان غيرکارگر نيز در ادارات دولتی
)حدود  ٢۵درصد( مشغول به کار ھستند که از
نظر حقوقی وضعيت بھتری نسبت به زنان
کارگر دارند .بخش بسيار کوچکی از زنان نيز يا
خودکارفرما ،يا کارفرما و يا بهعنوان مدير
مشغول به کار ھستند .در مجموع وضعيت زنان
شاغل حتا با موقعيتھای بھتر شغلی و
تحصيالت باالتر نسبت به شاغالن مرد در ھمان
موقعيتھای شغلی از نظر حقوقی بدتر و
تعدادشان نيز بهنسبت درصد شاغلين زن و مرد
کمتر است .در ساليان اخير ھمچنين از تعداد
زنانی که از موقعيتھای شغلی خوب برخوردار
بودند  -و برخالف دھهھای گذشته  -کاسته شده
است.
 – ٢اغلب زنان کارگر در کارگاهھای کوچک و
بخش خدماتی مشغول بهکار ھستند و به دليل
شرايط و محيط کاری ،بهشدت مورد استثمار
قرار گرفته و از حداقلھای قانونی محروم
ھستند .دستمزد بسيار پايين ،ساعات کار باال،
نداشتن بيمه و عدم رعايت حقوق خاص زنان از
جمله مرخصی زايمان و يا مھد کودک که حتا در
قوانين کار ايران نيز آمده ،از جمله معضالت
زنان کارگر میباشد.
 – ٣زنان کارگر شاغل در کارخانجات و يا
کارگاهھای بزرگ اگرچه نسبت به زنان کارگر
در کارگاهھای کوچک و يا بخش خدماتی
موقعيت بھتری دارند ،اما در ساليان اخير و
ھمگام با افزايش بيکاری ،عموميت يافتن
قراردادھای موقت و گسترش نقش شرکتھای
پيمانی تامين نيروی کار در کارخانجات ،موقعيت
شغلی اين زنان نيز در بسياری از کارخانجات
رو به وخامت نھاده و عموما با وادار شدن به
امضای قراردادھای سفيد و يا موقت ،از امنيت
شغلی برخوردار نيستند .حتا دستمزد و ساعات
کار نيز در اين گونه موارد رعايت نمیشود.
 – ۴بيکاری در ميان زنان ،بيشتر از مردان بوده
و میتوان گفت که به ازای ھر زن شاغل١٠ ،
زن بيکار وجود دارد که به داليل متعددی از

٨٨
جمله نبود کار ،کارھای خانگی و پايين بودن
دستمزد از کار بازماندهاند.
 – ۵تبعيض جنسيتی و وضعيت بسيار بد اشتغال
زنان ،نتايج اجتماعی مخربی را بهبار آورده
است که از جمله میتوان در افزايش اعتياد،
خودکشی ،بيماریھای روانی و تنفروشی در
ميان زنان مشاھده کرد.
 – ۶در ايران بهجز عوامل اقتصادی ھمچون
ساختار اقتصادی و بحران ،از عوامل سياسی و
فرھنگی ھمچون نقش اسالم در حکومت ،قوانين
جاری و فرھنگ حاکم میتوان بهعنوان مھمترين
موانع ورود زنان به بازار کار نام برد .حکومت
اسالمی در نظر و عمل مانعی برای ورود زنان
به بازار کار است.
 – ٧وضعيت اشتغال زنان در ايران از نظر
سطح اشتغال دومين کشور جھان با سطح پايين
اشتغال میباشد و از نظر دستمزد و ديگر قوانين
حاکم بر محيط کار باز در ردهی بدترين
کشورھای جھان است.
 – ٨تبعيض جنسيتی در ايران بسيار شديد بوده و
يکی از عواملی که وضعيت وخيم زنان در محيط
کار و موانع ورودشان به بازار کار را رقم زده
است ،تبعيض جنسيتی میباشد.
 - ٩بيماریھا و حوادث ناشی از کار در مورد
زنان به دليل نوع تاثيراتی که محيط کار بر روی
زنان دارد ،در آمارھای رسمی عموما ناديده
انگاشته میشود .در اين رابطه بويژه بايد بر
سوءاستفاده جنسی از زنان و تاثيرات روانی آن
و نيز بازماندن زنان از بازار کار تاکيد کرد.
ھمچنين با وجود کاھش تعداد زنان کارگر در ٣
سال اخير ،شاھد افزايش حوادث ناشی از کار در
مورد زنان کارگر و در آمارھای رسمی ھستيم.
 – ١٠نداشتن تشکل يکی از موانع مھم زنان
برای مبارزه با تبعيض جنسيتی و بھبود شرايط
کاری از جمله دستمزد ،ساعات کار ،حق بيمه،
امنيت شغلی و مانند آنھا میباشد .از آنجايی که
زنان کارگر عمدتا در کارگاهھای کوچک و
کارھای خدماتی مشغول به کار ھستند ،تاثير
نداشتن تشکل مستقل در مورد زنان کارگر
بهخوبی احساس میشود.
 – ١١موقعيت کاری زنان کارگر ھمچنين در
ميزان و استعداد تشکليابی آنھا نيز تاثير منفی
بر جای گذاشته و از ھمين جھت میتوان گفت که
حضور تشکالت مستقل زنان کارگر میتواند
تاثيری مثبت بر وضعيت آنھا بهويژه در
کارگاهھای کوچک بگذارد .در ھمين رابطه بايد
پذيرفت که در اين زمينه ھيچ تحرکی از سوی
زنان کارگر مشاھده نمیشود.
 – ١٢کارگران مرد نه تنھا نفعی در تضييع
حقوق کارگران زن توسط کارفرمايان ندارند،
بلکه سوء استفاده کارفرمايان از موقعيت
کارگران زن به ضرر تمامی کارگران میباشد و
از اين جھت بين کارگران مرد و زن تفاوتی
وجود ندارد .کارگران مرد و زن مشترکات
اساسی بسياری دارند و تفاوت اصلی بين آنھا
در وضعيت بدتر کارگران زن نسبت به کارگران
مرد است.
درصفحه ١٣

ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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چشمانداز تيره وتار عراق
و
ھشدار به مردم ايران
امکان شکلگيری يک کشور مستقل با جمعيتی
بسيار محدود ،محاط در مرزھای خشکی چھار
کشور با دولتھای دشمن ،محال است .ثانيا ً-
باوجود جمھوری اسالمی ايران و دولت ترکيه و
در کل سياست قدرتھای منطقهای و بينالمللی
برای حفظ جغرافيای سياسی موجود ،کشور
مستقل کردستان حرفی عبث است.
اسالمگرايان شيعه و سنی عراق بهعنوان دو
طرف اصلی نزاع ،نه در پی تجزيه عراق  ،بلکه
در پی نابود کردن يکديگرند.
گروهھای اسالمگرای شيعه ،بهويژه گروه مالکی
تالش میکنند از طريق سازماندھی مجدد خود با
حمايت و پشتيبانی دولت آمريکا و جمھوری
اسالمی ،مجدداً شھرھايی را که داعش و
گروھای متحد او به تصرف خود درآوره اند ،باز
پس گيرند .جمھوری اسالمی که بازنده اصلی
تحوالت اخير عراق است ،پيشبرد اين سياست را
از سوی گروهھای اسالمگرای شيعه ،مسئلهای
حياتی برای تحقق اھداف توسعهطلبانه خود،
نهفقط در عراق ،بلکه در لبنان ،سوريه و
فلسطين میداند .سلطه اسالمگرايان سنی بر بخش
شمالی عراق ،به معنای قطع پيوستگی خطوط
ارتباطی جمھوری اسالمی با اين کشورھاست.
ازاينرو مسئله نه بر سر تجزيه عراق ،بلکه
پيروزی بر گروهھای رقيب است و از ھمين
روست که جمھوری اسالمی ،مالکی را تشويق
به ايستادگی میکند و میکوشد با حمايت
ھمهجانبه و مداخله نظامی و سياسی آشکار و
پنھان ،ھمان سياستی را که در سوريه پيش برد،
در اينجا نيز ادامه دھد.
گروه بنيادگرای سنی داعش نيز نهفقط خواستار
سلطه بر سراسر عراق است ،بلکه ادعاھايی
فراتر از مرزھای عراق دارد .داعش ،کپی نوع
سنی اسالمگرايان شيعه حاکم بر ايران است.
داعش ھمانند جمھوری اسالمی داعيه رھبری
"جھان اسالم" را دارد .در رويای يک
امپراتوری اسالمی به سر میبرد و سرکرده اين
گروه خود را خليفه ھمه مسلمين میداند.
ناسيوناليستھای متحد اين گروه نيز به چيزی
کمتر از تسلط بر سراسر عراق راضی نيستند.
دولتھای عربی منطقه نيز که حامی و پشتيبان
آنھا ھستند ،تجزيه عراق را لطمهای سنگين به
موقعيت و منافع خود میدانند.
تضاد و منازعه قدرتھای منطقهای نيز مانع از
آن خواھد شد که قدرتھای امپرياليست بتوانند
راهحل تجزيه را به عراق ديکته کنند .مسئله
بسيار مھم ديگر در اين است که اگر در
يکطرف اين درگيری مالکی و جمھوری
اسالمی است که میتوانند مورد مذاکره و سازش
قرار گيرند ،در سوی ديگر اين درگيری نه
طرف مشخصی برای گفتگو و سازش وجود
دارد و نه حتا دولت آمريکا میتواند بر داعش
تأثير بگذارد و اين گروه را به سازش وادارد.
در خارج از اين چارچوب نيز تمام تالشھايی که
دولت آمريکا و برخی گروهھای داخل عراق

برای ايجاد سازش و تشکيل يک ائتالف شيعه و
سنی میکنند ،اکنون ديگر بیثمر است .چراکه
قدرت در بخش وسيعی از عراق در دست
گروهھايی است که تابع ھيچ دولت و ائتالفی
نيستند .بنابراين بهدشواری میتوان تصور کرد
که راهحلی مسالمتآميز برای پايان دادن فوری
به جنگی يافت شود که اکنون آشکارا به يک
جنگ فرقهای شيعه و سنی تبديلشده است.
در يک چنين جنگی که قدرتھای منطقهای و
بينالمللی پشت آن قرار دارند ،نه گروهھای
بنيادگرای شيعه میتوانند به پيروزی قطعی دست
يابند و نه گروهھای بنيادگرای سنياز نمونه
داعش ،قادر است بر گروهھای شيعه بهويژه در
مناطق جنوبی عراق چيره شود و بر سراسر
عراق تسلط يابد .ازاينروست که عراق امروز با
چشماندازی تيره و تارتر از سالھای گذشته
روبهروست .اين جنگ فرقهای میتواند سالھا به
درازا بکشد و ميليونھا انسان را قربانی کند .اين
واقعيت نيز ھنوز ناگفته مانده است که درگيرھای
درونی گروهھای شيعه و سنی و نيز درگيریھای
درونی گروهھای متحد داعش ،بهاضافهی کشيده
شدن درگيریھای نظامی به درون اقليم
کردستان ،میتواند اجزای ديگری از رويدادھای
آتی عراق باشد.
متأسفانه طبقه کارگر عراق ھم که در پی اشغال
نظامی و ويرانی اين کشور ،ازھمپاشيدگی
بنيانھای اقتصادی و صنعتی و سياستھای
سرکوبگرانه و فرقهگرايانه مالکی ،لطمات
شديدی متحمل شد و بهشدت تضعيف شده است،
در موقعيتی نيست که بتواند نقشی در اين ميان
برای نجات تودهھای مردم عراق ايفا کند.
سازمانھای بهاصطالح چپ و حتا آنھايی که
خود را کمونيست میدانند ازآنجايیکه نقشی در
مبارزات مردم عراق در چندين سال گذشته
نداشتند ،حتا برخی با اشغالگران نظامی عراق و
اسالمگرايان شيعه حاکم کنار آمدند ،ناتوانتر از
آن ھستند که بتوانند مستقالً اقدامی انجام دھند.
سرنوشت آنھا در تحوالت کنونی و آتی عراق
نيز چيزی جز اين نخواھد بود که زير پرچم اين
يا آن دارو دسته اسالمگرا و ناسيوناليست قرار
گيرند و البته خطر داعش ھم میتواند توجيه
مناسبی برای کار آنھا باشد.
وضعيت اسفبار کنونی عراق و مردم آن ،بايد
درس بزرگی برای طبقه کارگر و مردم ايران،
سازمانھای کمونيست ،چپ و دمکرات باشد .اين
مسئله بهويژه ازآنرو حائز اھميت جدی است که
احتمال گسترش اين بحران به درون ايران نيز
وجود دارد و ھرلحظه اين خطر ،مردم ايران را
تھديد میکند .داليل آن نيز بر کسی پوشيده نيست.
ھماکنون يک پای اصلی جنگ و فرقهگرايی
مذھبی ،جمھوری اسالمی است که در درگيری
گروهھا و دولتھای شيعهمذھب منطقه با
گروهھای بنيادگرای سنی مذھب ،حضور مستقيم
و غيرمستقيم دارد .اين واقعيت بهوضوح در
سوريه ،لبنان ،عراق خود را نشان داده است .با
تشديد جنگ داخلی در عراق ،اين دخالت مستقيم
جمھوری اسالمی ايران عليه گروهھای
اسالمگرای سنی و به نفع گروهھای اسالمگرای
شيعه افزايش خواھد يافت .پوشيده نيست که دفاع
پوشيده برخی از کشورھای عربی از بنيادگرايان
سنی مذھب نيز با تشديد مداخالت جمھوری
اسالمی ،شکلی علنیتر به خود خواھد گرفت.
ھماکنون نيز گروه داعش به پشت مرزھای ايران
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رسيده است و اين خطر مدام جدیتر میشود که
درگيری به درون ايران کشيده شود .آنچه ابعاد
اين خطر را وخيمتر میکند ،نارضايتی گسترده
ميليونھا تن از مردم سنی مذھب ايران در
چھارگوشه مناطق مرزی ايران است که عالوه
بر بی حقوقی عمومی مردم ايران ،از ستم و
تبعيض ملی و مذھبی نيز رنج میبرند .بنابراين
زمينه مساعد گسترش بحران به درون ايران
نهفقط به علت دخالت جمھوری اسالمی در
کشورھای ديگر و نزاع گروهھای بورژوايی
شيعه و سنی ،بلکه به علت سياستھای ارتجاعی
داخلی عليه خود مردم ايران ،ازجمله تبعيض و
ستم بر مردمی که باورھای مذھبی سنی دارند،
فراھم است .اگر مقابلهای جدی با اين خطر
نشود ،دير يا زود ،اين بحران ايران را نيز فرا
خواھد گرفت و آنگاه فاجعه به بار خواھد آمد.
تودهھای مردم ايران ،بهويژه کارگران و
زحمتکشان نبايد اجازه دھند که ايران نيز به
سرنوشت سوريه و عراق گرفتار آيد .راه
پيشگيری از اين فاجعه نيز چيزی جز اين
نخواھد بود که به دخالتھای جمھوری اسالمی
در کشورھای ديگر ازجمله در سوريه ،عراق و
لبنان و حمايت از اين يا آن فرقه اسالمگرا ،پايان
داده شود .حقوق و آزادیھای مردم ايران به آنھا
باز پس داده شود و به ستمگری و تبعيض از ھر
نوع آن ،مذھبی ،ملی ،جنسی و نژادی پايان داده
شود.
نخستين شرط تحقق اين ھدف نيز برانداختن
دولت مذھبی جمھوری اسالمی و استقرار دولتی
در ايران است که به شکلی راديکال و قطعی
ھرگونه رابطهای را با مذھب گسسته باشد ،دين
و دولت بهکلی از يکديگر جدا باشند ،ھيچگونه
امتيازی برای يک دين و مذھب وجود نداشته
باشد ،برابری تمام اعضای جامعه به رسميت
شناخته شود و به عموم مطالبات تودهھای کارگر
و زحمتکش ايران پاسخ دھد .يک چنين دولتی که
بخواھد نجاتبخش مردم ايران از فاجعه جنگ
فرقهای و ويرانی کشور باشد و راه را بر
پيشرفت و ترقی جامعه و تودهھای مردم ايران
بگشايد ،تنھا میتواند يک دولت شورايی باشد که
از طريق آن تودهھای کارگر و زحمتکش
حکومت کنند و بر سرنوشت خود حاکم گردند.
از ھماکنون وظيفه ھر جريان مدافع آزادی و
سوسياليسم است که به تودهھای مردم ايران جدی
بودن خطر را يادآوری کند و ھشدار دھد که در
دام فريبھای جمھوری اسالمی برای درگير
شدن در نزاع فرقهای گرفتار نشويد و تالشھای
ارتجاعی رژيم را برای کشاندن مردم ايران به
يک جنگ کثيف فرقهای نقش بر آب کنيد .بايد
ھشدار داد که چنانچه تودهھای مردم ايران نتوانند
با رژيم ارتجاعی حاکم تسويهحساب کنند و
سرنوشت خود را به دست بگيرند ،جمھوری
اسالمی شرايطی وحشتناکتر از جنگ  ٨ساله را
به آنھا تحميل خواھد کرد.

نيمه اول تير  ٩٣شماره ۶٧٢
از صفحه ١۴

پول نداری،
حق نداری درس بخوانی
دکترا را با دريافت شھريه پذيرش کنند.
بھانهی ھميشگی ھم ،کمبود بودجه است.
بودجهای که به رغم درآمد سرشار نفت در
سالھای بسيار ،ھمواره نحيفتر و نحيفتر شده
و به جای آن بودجهی نھادھای امنيتی ،نظامی و
دينی فربهتر وفربهتر .امری که تمام مجلسھا و
دولتھای پيشين و فعلی جمھوری اسالمی به
رغم تمام اختالف نظرھا و جدلھا ،ھمواره بر
سر آن ھمرأی و ھمدست بودهاند.
باری ،در شرايطی جمھوری اسالمی اصرار بر
پذيرش ھر چه بيشتر دانشجويان پولی در
دانشگاهھای حتا دولتی و "رايگان" دارد که چنين
افرادی به علت تمکن مالی میتوانند در
دانشگاهھای رنگارنگ پولی و دانشگاهھای آزاد
تحصيل کنند يا به خارج از کشور بروند.
با توجه به پيگيری ھمين سياست در مدارس،
)حتا مدارس دولتی که به ظاھر شھريهای دريافت
نمیکنند ،اما به بھانهھای مختلف از والدين پول
طلب میکنند( بايستی گفت که سيستم آموزشی
ايران مدتھاست که گام به گام و بدون اعالم
رسمی ،خصوصیسازی شده است.
اين ھنوز يکی جلوهھای آشکار نابرابری در
بھرهمندی از تحصيالت عالی است ،توجه به چند
عامل ديگر ،نشان میدھد ،شانس فرزندان
خانوادهھای کارگر و زحمتکش برای رفتن به
دانشگاه چه اندازه روز به روز کمتر و کمتر
میشود .يکی از عوامل مھم موفقيت در کنکور و
پذيرش در دانشگاهھا ،تحصيل در مدارسی است
که از سطح آموزشی خوبی برخوردارند ،اما اين
يعنی مدارس خصوصی .مدارسی که خانوادهھای
اندکی میتوانند از پس شھريهھای ھنگفت آنھا
برآيند .ھمچنين شرکت در کالسھای رنگارنگ
کمک آموزشی يا کالسھای کنکور که باز برای
شرکت در آنھا بايد پول داشت .پولی که
خانوادهھای کمدرآمد ندارند.
تازه چنانچه ،جوانان اين خانوادهھا بر اثر تالش
و استعداد خود در کنکور رتبه خوبی کسب کنند،
با کاھش ساالنه تعداد پذيرفتهشدگان در
دانشگاهھای دولتی و رايگان ،تعداد اندکی از آنان
امکان تحصيل در اين دانشگاهھا را خواھند يافت.
در چنين وضعيتی يا بايد از تحصيل صرفنظر
کنند يا به نحوی شھريه دانشگاهھای پولی را
تأمين کنند .امری که روز به روز دشوارتر
میگردد .با سطح کنونی دستمزدھا و نرخ
سرسامآور تورم ،برای بسياری از خانوادهھای
کارگر و زحمتکش که با مشقت و ناديده گرفتن
بسياری از نيازھای زندگی روزمره خود ،پولی
فراھم میآورند تا فرزندانشان به تحصيل خود
ادامه دھند ،تأمين ھزينهھای عادی تحصيل
امريست دشوار ،پرداخت شھريه که جای خود را
دارد.
گذشته از آن ،تعدادی از ھمين اندک ظرفيت
موجود دانشگاهھا ،به دانشجويان سھميهای
اختصاص دارد ،دانشجويانی که برخی از آنان،
در واقع چشم و گوش رژيم در دانشگاهھا ھستند

و در جاسوسی برای رژيم و سرکوب دانشجويان
نقش فعالی ايفا میکنند.
در بسياری از کشورھای سرمايهداری پيشرفته،
ھنوز سيستم آموزشی از دوره ابتدايی تا عالی
برای تمام مردم ،رايگان يا با ھزينه بسيار کمی
است .اما جمھوری اسالمی با خصوصیسازی
بی سر و صدای نظام آموزشی ،و مسلط کردن
ھارترين و وحشيانهترين شکل سرمايهداری،
فرزندان کارگران و زحمتکشان را از ھمين سھم
اندک از ثروت جامعه محروم میسازد .از نظر
سردمداران اين رژيم ،سھم توليدکنندگان ثروت و
نسلھای بعدی آنان ،عمری کار و فقر و
محروميت و سھم سرمايهداران و غارتگران و
انگلھای جامعه ،بھرهمندی از آسايش و رفاه
ناشی از آن است.
برخورداری از سيستم آموزشی رايگان ،از دوره
ابتدايی تا پايان تحصيالت عالی ،نه يک امتياز
بلکه حق تودهھاست .از اين روست که سازمان
فداييان )اقليت( در برنامه خود تحت عنوان
"اقدامات عمومی" خواھان آموزش رايگان و
اجباری تا پايان دوره متوسطه ،بھرهمندی تمام
دانشآموزان به ھزينه دولت از غذا ،پوشاک،
وسايل تحصيل و اياب و ذھاب و آموزش عالی
رايگان است.

گام بعدی "فرزندآوری
اجباری" است؟
در خبرھا آمده است ،روز سهشنبه ،سوم تير ماه،
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ،کليات
"طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از
کاھش رشد جمعيت" به تصويب رسيد .ھر چند
اين طرح ،ھنوز ابھامات زيادی دارد ،اما در
صورت تصويب نھايی و اجرای آن" ،سقطجنين،
عقيمسازی ،وازکتومی ،توبکتومی و ھر گونه
تبليغات راجع به تحديد مواليد و کاھش
فرزندآوری ممنوع" شده و "مرتکب" به دو تا
پنج سال حبس و پرداخت ديه محکوم خواھد شد.
به اين ترتيب ،عالوه بر سقط جنين که ،به جز در
موارد خاص ،تاکنون ممنوع و قابل مجازات بود،
اکنون وازکتومی ،توبکتومی و تبليغ عليه
فرزندآوری ھم جرم محسوب میشود.
به گفتهی يکی از نمايندگان مجلس ارتجاع ،در
حال حاضر تنھا  ٣درصد از مردم برای
پيشگيری از بارداری به جراحی روی میآورند.
پس وجود چنين قانونی چه تأثيری در افزايش
جمعيت خواھد داشت و آينده آن چيست؟
شايد اگر تأثيرات ممنوعيت سقط جنين را بررسی
کنيم ،بھتر بتوانيم به اين سؤاالت پاسخ دھيم.
در مرداد ماه  ،١٣۶٢قانونی به صورت آزمايشی
به تصويب رسيد که طبق آن برای "افرادی که به
ھر نحو ممکن زنی را در سقط جنين ھمراھی
کنند ،مجازاتھايی" پيشبينی شد و در سالھای
 ،١٣٧٠ – ١٣٧۵سرانجام اين قانون به تصويب
نھايی رسيد.
بنا به آمار دفتر سالمت جمعيت خانواده و مدارس
وزارت بھداشت در سال  ،٩١در حدود
٢۵٠ھزار سقط جنين غير قانونی در کشور انجام
شده است ،در حالی که تعداد مجوزھای صادره
از پزشکی قانونی کمتر از  ٧ھزار مورد بوده
است.

١٠
١٠
به علت ماھيت زيرزمينی اين عمل ،به راحتی
میتوان حدس زد تعداد واقعی سقط جنينھای
ساالنه در کشور بسيار باالتر است .آمار اعالم
شده محدود به موارديست که "مرتکبان" دستگير
شده ،يا زن به علت عواقب اين عمل مجبور شده
به بيمارستان مراجعه کند يا به گفته رئيس
پزشکی قانونی منطقه مرکزی تھران ،منجر به
فوت زن شده است.
باری ،ھمين آمار ھم نشان میدھند که تعداد سقط
جنينھای غير قانونی  ۴٠برابر سقط جنينھای
قانونی است .میبينيم که ممنوعيت قانونی سقط
جنين ،موجب گرديده زندگی و سالمت دهھا ھزار
زن به خطر افتد ،ھزينه سنگينی به زنانی تحميل
شود که امکان يا تمايلی به فرزندآوری ندارند ،و
بازار سياه پررونقی برای فروشندگان داروھای
سقط جنين و پزشکان و حتا افراد غير متخصص
به وجود آورد.
با توجه به واقعيتھای فوق ،میتوان نتيجه
گرفت که طرح کنونی نيز آينده بھتری در پيش
نخواھد داشت و عواقب وخيم اجرای آن ،بايد
توسط مردم به قيمت سالمتی و جان و مالشان
پرداخته شود.
در بسياری از مصاحبهھا و گفتهھای موافقان و
مخالفان اين طرح ،به طرح "تعالی جمعيت و
خانواده" اشاره شده است .در اين جا امکان بسط
و تشريح اين طرح نيست ،اما ھمين بس گفته
شود که طرحیست به شدت زنستيزانه .طرحی
که به موجب آن زن ،نه يک انسان ،بلکه ماشين
توليد مثل تلقی میشود .طرحی که به موجب آن،
زن نه يک عضو برابر جامعه ،بلکه به "مادر"
تقليل داده میشود .ھر درجه از موفقيت اين
طرح ،موجب میشود تعداد ھرچه بيشتری از
زنان از محيط کار و اجتماع به کنج خانهھا رانده
شوند .اما از آنجايی که دستمزدھای اندک و
فشار تورم به بسياری از خانوادهھا اجازه چنين
امری را نمیدھد ،در نتيجه زنان مجبورند به
خواستهھای کارفرمايان تن داده و دست
سرمايهداران در استثمار ھر چه شديدتر زنان
بازتر خواھد شد.
باری ،گفته میشود ھدف از اين طرحھا ،افزايش
جمعيت است .گفته میشود در صورت ادامه
روند کنونی ،در سالھای  ١۴١۵تا  ١۴٢٠رشد
جمعيت به سمت صفر رفته و منفی خواھد شد.
اما رژيم نيز به خوبی میدانند که علت افزايش
سن ازدواج و کاھش فرزندآوری ،نه سقط جنين
و نه وازکتومی و توبکتومی و نه "تبليغ کاھش
فرزندآوری" است .اين روند اجتماعی ،بيش از
ھمه داليل کامال روشن اقتصادی و اجتماعی
دارد.
در شرايطی که در حدود  ٨٠درصد مردم زير
خط فقر زندگی میکنند ،در شرايطی که اکثريت
بزرگی از مردم در تأمين نان شب خود ماندهاند،
چه رسد به ھزينهھای پزشکی و بھداشتی و
تحصيلی فرزندان خود ،در شرايطی که تنھا يک
رقم ،ھزينه مسکن بخش عظيمی از درآمد ناچيز
کارگران و زحمتکشان را میبلعد ،در شرايطی
که ھزينه زندگی و تشکيل خانواده چنان
سرسامآور است که بسياری از جوانان امکان
ازدواج را ندارند ،اگر نبايد انتظار باال رفتن سن
ازدواج و کاھش تعداد فرزندان را داشت ،چه
نتيجه ديگری را میتوان متصور شد؟
سردمداران جمھوری اسالمی نگراناند با ادامه
درصفحه ١١
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گام بعدی "فرزندآوری
اجباری" است؟
اين روند ،کشور در آينده با کمبود نيروی کار
مواجه شود! بر اساس گزارشی که اخيرا مرکز
آمار ايران منتشر کرده است ،نرخ بيکاری
عمومی ١٠ / ۵ ،درصد است .در بحران
اقتصادی عميق کنونی ،نه تنھا بھبودی در
چشمانداز وجود ندارد ،بلکه با ورود ساالنه
چندين ميليون جوان به بازار کار ،وضعيت بدتر
خواھد شد .رژيمی که توان ايجاد اشتغال برای
ھمين جمعيت کنونی را ندارد ،چگونه خواھد
توانست برای جمعيتی چند برابر کار ايجاد کند؟
درست است که ارتش ذخيره بيکاران ،جزء
جدايیناپذيری از نظام سرمايهداری است ،اما در
نظامھای پيشرفته سرمايهداری به علت عواقب
وخيم اقتصادی و اجتماعی آن میکوشند نرخ
بيکاری از حدی فراتر نرود .اما اين موضوع
برای رژيمی که حافظ يک نظام ھار و عقبمانده
سرمايهداريست ،اھميتی ندارد .آيندهای که
جمھوری اسالمی برای مردم در سر میپروراند،
کشوريست با جمعيتی بیسواد يا کمسواد ،در
جدال با فقر و محروم از خدمات بھداشتی ،اما
دارای نيروی کار ارزان و فراوان .يک نمونه:
ھند کشوريست با جمعيتی عظيم و از قدرتھای
اقتصادی برتر جھان محسوب میشود ،اما شايد
بسياری ندانند که در ھند ،توالت و دسترسی به
آب آشاميدنی سالم ،از معضالت بزرگ
گريبانگير بسياری از مردم اين کشور حتا در
شھرھاست .اين "قدرت اقتصادی" بر پايهی فقر
شديد مردم و سودھای کالن برای سرمايهداران
داخلی و خارجی ساخته شده است.
حتا اگر بپذيريم که در آينده قرار است ايران با
مشکل کمبود جمعيت روبرو شود ،راھی که
جمھوری اسالمی برای حل اين معضل در پيش
گرفته ،ھمان نسخهايست که برای حل ساير
معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی
میپيچد ،يعنی توسل به زور و سرکوب و
مجازات و زندان.
رژيم جمھوری اسالمی بار ديگر ثابت میکند
ھيچ حقی برای مردم قائل نيست .رژيمی که در
 ٣۵سال گذشته ھر روز در تجاوز به
ابتدايیترين حقوق انسانی گامی به جلو برداشته
است و بسياری از امور خصوصی مردم را به
امری پليسی و امنيتی تبديل کرده است ،مسلما به
اين نيز اکتفا نخواھد کرد .شايد در آينده شاھد
تصويب قانون "فرزندآوری اجباری" باشيم و
برای زوجھای "بزهکار" نيز مجازات حبس و
شالق در نظر گرفته شود!
با اجرای اين طرح و جرمتراشی برای اين حق
اوليه ،يعنی تصميمگيری درباره بدن و زندگی
خود ،در آينده به جمعيت زندانھای پرازدحام
کنونی ،تعدادی "بزه کار وازکتومی و
توبکتومی" افزوده خواھد شوند! بیدليل نيست
که اين طرح اين روزھا به موضوع خنده و
تفريح بسياری از مردم تبديل شده است.
اھميتی ندارد آيا کسی وازکتومی يا توبکتومی
کرده يا در نظر دارد در آينده به اين عمل تن

١١
١١

خالصهای از اطالعيهھای سازمان
"اعدام زندانيان سياسی عرب خوزستان را محکوم کنيم" ،عنوان اطالعيهی سازمان است که در
اعتراض به اعدام زندانيان سياسی خالد موسوی و علی چبيشاط ،در تاريخ  ٢۴خرداد منتشر گرديد.
در بخشی از اين اطالعيه آمده است" :از خرداد ماه سال گذشته تاکنون  ١٢زندانی سياسی عرب
خوزستان اعدام شدهاند .تمامی اين زندانيان سياسی مانند خالد موسوی و علی چبيشاط ،زير شکنجه
مجبور به اعتراف شده و "دادگاهھای انقالب اسالمی" که با موازين قرون وسطايی عمل میکنند،
تنھا بر اساس اعترافات زير شکنجه و نظر بازجويان ،يعنی ھمان شکنجهگرانشان احکام اعدام را
صادر کردند.
سازمان فدائيان )اقليت( اعدام زندانيان سياسی عرب خوزستان را بهشدت محکوم میکند .ما بر آن
ھستيم که اعدام زندانيان سياسی عرب خوزستان بخشی از سياست سرکوب اقليتھای ملی در ايران
است .سياستی که از فردای بهقدرت رسيدن حکومت اسالمی بهويژه در خوزستان ،کردستان و
ترکمنصحرا به اجرا درآمد و تاکنون نيز ادامه دارد .در ساليان اخير ھمچنين تعداد زيادی از
زندانيان سياسی با اتھامات و روشھايی مشابه در بلوچستان اعدام شدهاند .اعدام اين زندانيان سياسی
بار ديگر ماھيت دروغين وعدهھای روحانی در رابطه با رفع ستم از اقليتھای ملی را نشان داد.
سازمان فدائيان )اقليت( بار ديگر مخالفت خود را با صدور و اجرای حکم اعدام اعالم مینمايد.
حکومت اسالمی در طول  ٣۵سال حاکميت ننگين خود ،بارھا از اين روش برای تثبيت قدرت خود
و بهقتل رساندن مخالفان از ميان کارگران ،کمونيستھا ،روشنفکران مبارز و فعالين اقليتھای ملی
استفاده نموده است".
روز  ٢٧خرداد و در حالی که يک ماه از اعتصاب قھرمانانهی بيش از  ۵ھزار کارگر معدن
سنگآھن بافق میگذشت ،سازمان فدائيان )اقليت( اطالعيهای در حمايت و پاسداشت مبارزه
کارگران معدن با عنوان "در حمايت از اعتصاب کارگران معدن سنگآھن بافق" منتشر ساخت.
در بخشی از اين اطالعيه که با شعار "زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران" پايان يافته است ،میخوانيم:
"کارگران معدن سنگآھن بافق بهخوبی دريافتهاند که آغاز خصوصی سازی در اين معدن بزرگ
بهمعنای بدتر شدن امنيت شغلی ،دستمزد پايينتر ،شرايطکاری سختتر ،کاھش بيش از پيش ايمنی
معدن و بهموازات آن افزايش بيماریھا و حوادث ناشی از کار خواھد بود .تجربهای که بسياری از
کارگران ايران پس از خصوصیسازی کارخانجاتی که در آن کار میکردند ،با تمام وجود لمس
کردهاند.
کارگران معدن سنگآھن بافق ھمچنين خواھان بھبود امنيت معدن ،اجرای قانون مشاغل
سختوزيانآور ،تغيير مديرعامل ضد کارگر معدن ،امنيت شغلی و تضمين برای عدم اخراج
کارگرانند".
در بخش ديگری از اين اطالعيه میخوانيم" :سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستھای
کارگران معدن سنگآھن بافق ،آنھا را به ادامه وحدت و يکپارچگی فرا میخواند .ما معتقديم که
کارگران ايران برای موفقيت در اعتراضاتشان به تشکالتی نياز دارند که نمايندهی واقعی آنھا
باشند .تشکالتی که ابزار دست حکومت نبوده و اجازه جوالن به سرمايهداران ندھند .تشکالتی که
متکی به تودهھای کارگر بوده و سخنگوی آنھا برای خواستھایشان باشند .تشکالتی که توسط
کارگران ايجاد شده و آنھا اين حق را داشته باشند تا در ھر لحظه نمايندگانی را که در حمايت و
پافشاری بر منافع کارگران تزلزل نشان میدھند ،خلع کرده و نمايندگان ديگری را انتخاب کنند.
کارگران!
يک ماه از اعتصاب در معدن سنگآھن بافق در حالی گذشت که کارگران در بسياری از
کارخانجات و شرکتھای ديگر در اعتصاب بسر برده و يا برای پيگيری خواستھای خود دست به
تجمع و تظاھرات میزنند .در ھمهجا و در جريان تمامی اعتراضات کارگری ،سرمايهداران و
دولت آنھا متحدانه در برابر کارگران قرار دارند ،پس چرا کارگران متحد نشوند؟
کارگران برای مقابله جدی با نظم سرمايهداران و حکومتی که تمامی ابزارھای خود را در اختيار
آنھا قرار داده  ،بايد مانند يک تن واحد بهمبارزه برخيزند ،بهعنوان يک طبقه .اتحاد طبقاتی
کارگران ،ھمان چيزیست که سرمايهداران و حکومت از آن ھراسانند.
با حمايت از اعتصاب کارگران معدن سنگآھن بافق و ديگر کارگران اعتصابی ،اتحاد طبقاتی
کارگران را بهنمايش بگذاريم .به سرمايهداران و دولت آنھا نشان دھيم که کارگران ديگر حاضر به
تحمل اين ھمه فقر ،بیحقوقی و ستم و استثمار نيستند".

دھد ،اھميتی ندارد اين امر ،معضل فقط  ٣درصد
از مردم است ،مھم آن است که پيوستگی و پيوند
بين اين طرح و ساير طرحھای عمومیتر و
فراگيرتر رژيم در نقض ابتدايیترين حقوق
انسانیمان را دريابيم.
حق برخورداری از خدمات بھداشت و سالمت
رايگان ،حق انسانھا بر بدن خود ،حق
تصميمگيری درباره زندگی ،حق ازدواج يا عدم
ازدواج ،حق تعيين تعداد فرزندان يا نداشتن

فرزند ،از ساير حقوقی که جمھوری اسالمی از
مردم ايران سلب کرده است ،جدايیناپذير است.
در تجربه عينی خود دريافتهايم ،تنھا راه مؤثر در
پيشگيری و مقابله با اقدامات ارتجاعی رژيم،
مقاومت و اعتراض است .بر اثر ھمين مقاومت
و اعتراض است که بعد از  ٣۵سال "جامعه
اسالمی" اين متحجران تاريخ بنا نشده است ،پس
به زبانی سخن گوييم که رژيم میفھمد.
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تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتجاع عليه زنان ايران
به رغpم ايpنpکpه اکpثpر جpلpسpات و مصpوبpات
روزھای گذشته مجلس ،به موضpوع حpجpاب
زنان ايران اخpتpصpاص داشpت ،امpا در ايpن
ميان ،تصويب دو فوريتی طرح "حمpايpت از
آمران به معpروف و نpاھpيpان از مpنpکpر" از
جمله طرح ھای مصوب مجpلpس بpود کpه از
نظر قانونی دست نpيpروھpای حpزب الpھpی و
عناصر بسيجی را در تعرض بيشتر به زنpان
و مردان جامعه باز گذاشته اسpت .بpر اسpاس
بندھايی از اين مصpوبpه کpه مpتpن آن تpوسpط
خبرگزاری ھای داخلی منتشر شده است ،در
صورت عملياتpی شpدن ايpن طpرح ،زنpان و
مردانی که در برخورد با "آمران به معروف
و ناھيان از منکر" مقاومت کنند و يا واکنشی
عملی از خود نشان دھند ،دفاع بpه حpق آنpان
از حريم شخصی شان ،اقدامی مجرمانه تلقpی
شده و تpحpت پpوشpش "اقpدامpات مpجpرمpانpه"
مورد پی گرد قانونpی قpرار مpی گpيpرنpد .بpر
اساس مصوبه فوق ،حpداکpثpر مpجpازاتpی کpه
میتوان مطابق قانون برای اينگونه "اقدامات
مجرمانه" در نpظpر گpرفpت ،در مpورد آنpان
اعمال میشود.
در اين طرح ،فقط به مجازات ھايی که برای
زنان ،جوانان و مردان جpامpعpه در صpورت
دفاع از حق طبيعی انتخاب پوشpش گpنpجpانpده
شده است اکتفا نشpده ،بpلpکpه در حpمpايpت از
"آمران به معروف و ناھيان از مpنpکpر" نpيpز
تمھيداتی در نpظpر گpرفpتpه شpده اسpت .بpرای
نمونه ،چpنpانpچpه در ايpن رابpطpه آسpيpبpی بpه
"آمران به معروف و ناھيان از منpکpر" وارد
شود ،نھادھای عمومی موظف به حمpايpت از
آنھا ھستند.
البته ،نمايندگان مجلس شورای اسالمی بpرای
خالی نبودن عريضه و اينکه جوانب اخpالقpی
و شعائر اسالمی! را نيز رعايت کرده باشند،
به اين افراد به اصطالح "آمران به مpعpروف
و ناھيان از مpنpکpر" يpادآور شpده انpد ،شpرط
اينکه آنان "در مقام دفاع از شعائر اسpالمpی"
از امتيازات اين قانون بpھpرهمpنpد شpونpد ،ايpن
است که از "الفاظ رکيpک" اسpتpفpاده نpکpنpنpد.
صد البته ،از نظر اين نمايندگان کpه ھpمpواره
گوش به فرمان ولی فقيه و مpطpيpع افpاضpات
نمايندگان خامنه ای ھمچون احمpد خpاتpمpی و
احمد عَلم الھدا ھستند ،بpه کpارگpيpری شpالق،
باتوم ،اسپری و ديگر ابزارھای سرکوب در
ھنگام انجام فريضه اسالمی امر به مpعpروف
و نھی از منکر بال مانع اسpت .از نpظpر ايpن
نمايندگان مرتجع و ذوب در واليpت ،شpرط
الزم برای بھره گيری از حpمpايpت ھpای ايpن
طرح ،فقpط ايpن اسpت کpه در ھpنpگpام فpرود
آوردن شالق ،باتوم و پاشيدن اسپری بر سpر

و صورت زنان به اصطالح بی حجاب از به
کارگيری "الفاظ رکيک" پرھيز شود .درست
به شيوه امر به معروف و نھی از منکری که
صبح روز شنبه  ٧تير ماه در دانشpگpاه ھpنpر
تھران اتفاق افتاد .در حالی که ھpنpوز جpوھpر
مصوبه دو فوريتی نمايندگان مجpلpس خشpک
نشده بود ،صبح روز شنبه  ،نيروھpای گشpت
ارشاد با رعايت کامل اخالق اسالمی و بدون
به کارگيری ھيچ گونه "الفاط رکيpک" مpورد
نظر اين بيکاره ھای عاطل و باطل مpجpلpس،
صرفا جھت ارشاد يک دانشجوی دخpتpر کpه
کمی حpجpاب اسpالمpی مpورد نpظpر آنpان را
رعايت نکرده بpود ،بpه زور وارد دانشpگpاه
ھنر شدند و بpا اسpپpری اشpک آور و ديpگpر
ابpppزارھpppای ارشpppادی خpppود ،تpppعpppدادی از
دانشجويان را مضروب کردند .طبق گزارش
تارنمای کلمpه ،شpدت جpراحpات و صpدمpات
وارده به دانشجويان آنقدر شديد بpود کpه بpعpد
از يورش نيروھای گشpت ارشpاد ،اورژانpس
تppھppران در مppحppل حppادثppه حppاضppر شppد و بppه
مداوای مصدومين پرداخت.
طبيعتا ،اين نمايندگان مرتجع مجلس اسpالمpی
رژيم از کره مريخ نpيpامpده انpد تpا نسpبpت بpه
شيوه ھای عملی ھدايت و تذکرات نpيpروھpای
گشت ارشاد ،آمران به معروف و نpاھpيpان از
منکر و  ٢٢نھاد و موسسه ديگpر جpمpھpوری
اسالمی که وظيفه پيشبرد امر حجاب اسالمی
را به عھده دارند ،بی خبر باشند .بيش از ٣۵
سال است که جمھوری اسالمی با استفpاده از
ھمه ابpزارھpای بpه ظpاھpر قpانpونpی ھpمpانpنpد
مصوبه اخير نمايندگان مجلس و غير قانpونpی
از قبيل برخورد نيpروھpای گشpت ارشpاد در
دانشگاه ھنر ،عرصه را بر زنان ايران تنpگ
کرده است .نزديک به چpھpار دھpه اسpت کpه
نيروھای حزب الھی و ديگر ارگان ھای غير
رسمی جمھوری اسالمی با استفاده از چpاقpو،
زنجpيpر ،اسpپpری فpلpفpل و ديpگpر ابpزارھpای
سرکوب تالش کرده اند تا زنان ايران را در
چادر و چارقد مورد نظرشان بپpيpچpانpنpد ،امpا
در تحقق آن ناکام مانده اند .طبpيpعpتpا ،ايpن بpه
اصطالح نمايندگان مجلس بھتر از ھpر کسpی
می دانند ،تا ھpمpيpن مpقpدار ھpم کpه حpاکpمpان
اسالمی توانسته انpد حpجpاب اسpالمpی را بpر
زنان ايران تحميل کpنpنpد ،ھpرگpز از طpريpق
ابزارھای به ظاھر قانونpی نpبpوده اسpت .ايpن
نمايندگpان کpه خpود روزگpاری از عpنpاصpر
موثر ھمين گله ھای ھpار حpزب الpھpی بpوده
اند ،بھتر از ھر کسی می دانند که جpمpھpوری
اسالمی طی ٣۵سال گذشته ،فpقpط و فpقpط بpا
اتکا به ھمين نيروھای وحشی حزب الpھpی و
با استفاده از قمه و زنpجpيpر و اسpپpری فpلpفpل
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تpوانسppتppه اسppت از پppس زنppان ايppران بppرآيppد.
اقداماتی که تا به امروز نيز ادامpه دارد .پpس
طی روزھا ،ھفته ھا و ماه ھpای گpذشpتpه چpه
اتفاقی در جامعه افpتpاده و يpا در شpرف رخ
دادن است ،که ھمه ھم و غم نمايندگان مجلس
ارتجاع تا ايpن حpد مpتpوجpه زنpان و مسpئpلpه
حجاب آنان شده است .چه اتpفpاقpی در شpرف
رخ دادن است ،که ھمه نھادھا و ارگان ھpای
رژيم ،آنھم از سر استيصال به جان ھم افتpاده
اند و ھر کدام ديگری را متھم به کم کpاری و
يا بی توجھی نسبت به پpيpشpبpرد امpر حpجpاب
اسالمی در جامعه می کننpد .طpی ايpن مpدت،
از سرکوب علنی و آشکار زنpان کpه چpيpزی
کاسته نشده است ،گله ھای حزب الھی ،پليس
و نيروھای گشت ارشاد نيز که ھم چpنpان در
حال تاخت و تازند و حpتpا از وارد شpدن بpه
فضای دانشگاه نيز ابpايpی نpدارنpد .قpوانpيpن و
مصوبات شداد و غالظ مجلسيان و دولpتpيpان
نيز که ھمانند  ٣۵سال گذشته عليpه زنpان در
جريان است .برای اثبات اين مpوضpوع ھpيpچ
نيازی به اخبار و گزارشات نشريات و سايت
ھای مخالف جمھوری اسالمpی نpيpسpت .فpقpط
نيم نگاھی به گزارش رحمانی فضpلpی وزيpر
کشور جpمpھpوری اسpالمpی کpه در دفpاع از
عملکرد وزارت کشور و دولت روحانpی در
سرکوب زنان به نمايندگان مجلس ارائpه داد،
می توان گستره تھاجم جمھوری اسpالمpی بpه
زنان را دريافت .وزير کشور دولت روحانی
در واکنش نسpبpت بpه اظpھpارات نpمpايpنpدگpان
مجلس مبنی بر بی عملی دولت در پpيpگpيpری
رعات حpجpاب اسpالمpی بpا اسpتpنpاد بpه آمpار
نpppيpppروی انpppتpppظpppامpppی در بpppرخpppورد بpppا
زنان"بدحجاب" گفpت" :طpبpق گpزارشpی کpه
صppبppح ديppروز بppه دسppتppم رسppيppد ،تppاکppنppون
٢٢٠ھزارنفر به نيروی انتpظpامpی بpرده شpده
اند و از آنھا تعھد گرفته شده است .ايpن اقpدام
بppاعppث بppازشppدن پppای ٩٠٠ھppزار نppفppر بppه
کالنتریھا و دادسراھا شده است" .رحpمpانpی
فضلی در ادامpه گpزارش خpود بpه اقpدامpات
نيروھای انتظامی در سه ماھه اخير پرداخت
و گpفpت ،طpی سpه مpاه گppذشpتpه نppزديpک بppه
١٩ھزار مورد به زنان بدحpجpاب تpذکpر داده
شده است ،بيش از  ٨ھزار نفpر از زنpان بpه
جرم بد حجابی بازداشت شده اند ١۵٧ ،مورد
با تعويض لباس در امpاکpن سpرکpوب و اخpذ
تعھد مواجpه بpوده انpد ۴۵ ،نpفpر بpه دادسpرا
معرفی شده اند  ،نpزديpک بpه  ۴ھpزار نpفpر
مالکان ماشين با تذکر مواجه بوده و بpيpش از
 ۵ھزار مورد با خودروھای ناھpی عpفpاف و
حجاب در جامعه بpرخpورد صpورت گpرفpتpه
است .با وجود اين ھمه ارعpاب و سpرکpوب،
چه چيزی در جامعه در حال پوست انداخpتpن
است که ھمه جناح ھای رژيم را اين چنين به
تکاپو واداشته است .چه اتpفpاقpی در کpارزار
مبارزاتی زنان ايران رخ داد يpا در شpرف
درصفحه ١٣
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تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتجاع عليه زنان ايران
رخ دادن اسppت ،کppه در يppک طppرف حسppن
روحانی نھيب می زند " :اينقpدر در زنpدگpی
مردم مداخله نکنيد؛با زور و شالق نمی توان
مردم را بpه بpھpشpت فpرسpتpاد" و در طpرف
ديگر ،احمد عَلم الھدا نماينده خامنه ای و امام
جمعه مشھد به اتفاق احمد خاتمی امام جpمpعpه
تھران و عضو ھيئت رئيسه مجلس خpبpرگpان
شالق به دست ،فرياد می کشpنpد" :شpالق کpه
سھل است ،با ھمه قدرت جpلpوی کسpانpی کpه
مpانpع بpھppشpت رفpتppن مpردم شpونppد ،خppواھpيppم
ايستاد" .چه چيزی در جpامpعpه تpغpيpيpر کpرده
است که در يک سو ،حسن روحانpی خpطpاب
به رقبای خود فرياد مpی زنpد :عpده ای مpدام
غصه دين و آخرت مردم را دارند ،در حالpی
که نه دين را میدانند چيسpت و نpه مpیدانpنpد
آخرت چيست" و در مpقpابpل مصpبpاح يpزدی
پpدر مpعppنpوی جpبppھpه پpايppداری و ايpدئppولppوگ
طالبانی مسpلpک جpمpھpوری اسpالمpی ضpمpن
عمامه بpه سpر خpوانpدن حسpن روحpانpی ،بpا
طرح اين پرسش که "مگر خود تو ديpنpت را
از کppجppا يppاد گppرفppتppه ای؛ از فppيppضppيppه يppا
انگلpسpتpان؟" تpلpويpحpا حسpن روحpانpی را بpه
داشتن اسالم انpگpلpيpسpی مpتpھpم مpی کpنpد .چpه
تحولی در عرصه زنان ايران رخ داده است،
که ھنوز کشمکش ھای روحانpی بpا مصpبpاح
يزدی تمام نشده ،محمد يpزدی دبpيpر جpامpعpه
مدرسين حوزه علميه قم وارد ميدان شده و نه
تنھا به روحانی نسبت به بيان چنين موضعpی
ھشدار می دھد ،بلکه تا آنجا پيش می رود که
در مصاحبه با سايت "مباحثات" ،نزديک بpه
حوزه علميه قم ،از تذکرھای محرمانه و فوق
محرمانه ای که به حسpن روحpانpی داده انpد،
پرده برداری می کند.
در واقع ،ھpمpه کشpمpکpش ھpای ارگpان ھpای
درونی رژيم و به طور اخص دعوای کنونpی
مجلسيان با دولت روحانی را بpايpد در پpاسpخ
به ھمين سئوال جستجو کpرد ،کpه در مpيpدان
نبرد زنان با پديده حجاب اجباری چه اتpفpاقpی
رخ داده و يا در شpرف رخ دادن اسpت کpه
جناح ھای رنگارنگ رژيpم در مpواجpھpه بpا
زنان ايران اين چنين به استيصال رسيده اند.
واقعيت اين است که جامعه و به تبع آن زنpان
ايران با تالشی وافر در حpال گpذرکpردن از
حpجpاب اجpبpاری و تpحppمpيpل شpده  ٣۵سpالppه
جمھوری اسالمی ھستند .بر خالف تبpلpيpغpات
دستگاه ھای عريض و طويل واليت فقيه کpه
تحوالت کنpونpی جpامpعpه و بpه طpور اخpص
واکنش عينی زنان و جوانان جامعه نسبت بpه
طرد پوشش اجباری را نتيجه تھاجم فرھنگی
غرب و شبکه ھای مجازی معرفی می کننpد،
نه تنھا اينگونpه نpيpسpت ،نpه تpنpھpا ايpن گpونpه
تpبppلppيpغppات جpمppھppوری اسppالمppی ھppيppچ مppحppلppی
ازاعراب در واقعيت ھای کpنpونpی مpبpارزات

زنان جامعه ما نpدارد ،بpلpکpه تpوسpل بpه ايpن
دروغ بزرگ ،ابتدا به ساکpن حpذف صpورت
مسppئppلppه و اسppاسppا نppديppدن واقppعppيppت وجppودی
مبارزات زنان ايران طی  ٣۵سال گpذشpتpه و
در گام بعدی پوششی بpرای تشpديpد سpرکpوب
زنان و پليسی کردن فضای جامعه است.
به رغم اينکه ،زمpيpنpه ھpای تصpويpب چpنpيpن
طرحی از مدت ھا پيش در مpجpلpس ارتpجpاع
مطرح بود ،اما روند رو به رشد ايسpتpادگpی،
مقاومت ،شجاعت و اقدامات عpمpلpی زنpان و
جppوانppان ايppران در مppواجppھppه بppا تppعppرضppات
خيابانی " آمpران بpه مpعpروف و نpاھpيpان از
مppنppکppر" سppبppب شppد تppا نppمppايppنppدگppان مppرتppجppع
جppمppھppوری اسppالمppی در يppک اقppدام ضppرب
االجppلppی و در قppالppب طppرحppی دوفppوريppتppی،
تصويب طرح حمايت از عناصر حزب الھی
رژيم را در دستور کار مجpلpس قpرار دھpنpد.
نpمppايpش تصpاويppر زنppان سppاپpورت پpوش در
صppحppن عppلppنppی مppجppلppس بppرای جppلppب نppظppر
نمايpنpدگpان از يpک سpو و از سpوی ديpگpر،
بزرگ نمايی دستگpاه ھpای تpبpلpيpغpاتpی رژيpم
روی تاثيرات ماھواره ای و سايت ھpايpی کpه
روی اقداماتی از قpبpيpل "کpمpی آزادی ھpای
يواشکی" تبليغ و ترويpج مpی کpنpنpد ،ھpمpه و
ھمه جھت سرپوش گذاشتن بر اقدامات عينpی
و عملی مبارزات زنان ايران در متن جامpعpه
است .مبارزاتی کpه ھpم اکpنpون بpه صpورت
ملموس و عينی در کوچه و خيابان و مpيpدان
ھای شھر جاری است .زنpان و مpردانpی کpه
در مبارزات روزمpره خpود ،عpمpال حضpور
نيروھای گشت ارشاد و ديگر عوامل "آمران
به معروف و ناھيان منکر" را به ھيچ گرفتpه
اند .زنان و مردانی که نه تنھا ھيمنه و کبکبpه
ديppروزی دسppتppگppاه ھppای عppريppض و طppويppل
نيروھای گشت ارشاد و عناصر حزب الpھpی
را به سخره گرفته اند ،بلکه با تھوری نمpونpه
وار در مpقpابpل تpھpاجpمpات مpدافpعpان حpجpاب
اجباری با واکنشی در خور تحسين به مقابpلpه
نيpز بpرخpاسpتpه انpد .آنpچpه رژيpم اسpالمpی و
نمpايpنpدگpان مpجpلpس ارتpجpاع را بpه وحشpت
انداخته است ،نه تھاجم فرھنگpی ،نpه تpھpاجpم
ماھواره ای و نه گسترش شpبpکpه ھpای فpيpس
بوکی و اقداماتی از قبيل "کpمpی آزادی ھpای
يواشکی" است .تمام اسpتpيpصpال جpنpاح ھpای
رژيم را بايد در گسترش روز افpزون ھpمpيpن
روحpيpه تpھpاجpمpی جpوانpان ،زنpان و مppردان
جامعه در رو در رويی با مpزدوران "آمpران
به معروف و ناھيان از منpکpر" ديpد .روحpيpه
تھاجمی و اقدامات عملی آنان که در مقابله بpا
تذکرات و تھاجمات گله ھای چماق بpه دسpت
حزب الھی ،بعضا اقدام به کشف حجاب نpيpز
می کنند.
واقعيت اين است که ،زنان ايران برای دسpت

زنان و کار در ايران
)قسمت آخر(
 – ١٣از ميان زنان شاغل و در سالھای اخير
معلمان )حق تدريسی( و پرستاران تحرکات
بيشتری برای کسب حقوق خود نشان دادهاند.
ھمچنين زنان کارگر در کارخانجات بزرگ از
قدرت مبارزاتی و تشکليابی بيشتری نسبت به
ساير زنان کارگر برخوردار ھستند که بيش از
ھر چيز متاثر از محيطکاری و اعتراضاتیست
که در اين کارخانهھا شکل میگيرد و بر تجربهی
زنان حاضر در آن محيط میافزايد .در اين جا
بايد اين نکته را نيز يادآوری کرد که کارگاهھا و
کارخانجاتی وجود دارند که عموم و يا اغلب
کارگران آن زن ھستند.
در برخی از اين کارخانجات ،برخی از زنان
کارگر حتا دارای تحصيالت دانشگاھی ھستند و
از اين جھت آمادگی آنھا برای کسب آگاھی،
بيشتر از ساير کارگران میباشد .بازماندن
دختران و زنان تحصيلکرده از بازار کار از
سويی و نياز مالی شديد به کار از سوی ديگر،
باعث شده است تا اين دختران و زنان به
کارھايی روی آورند که ربطی به تحصيالت
آنھا ندارد ،اما از سوی ديگر ھمين تحصيالت
عاملیست تا اين زنان بتوانند با تجاربی که در
عمل و در کار روزانهی خود بدست میآورند،
آگاھی از واقعيات مناسبات سرمايهداری حاکم و
ضرورت دگرگونی نظام حاکم را سريعتر و بھتر
جذب کرده و در عمل اين آگاھی را بکار گيرند.
)حسين منصوری(

يابی به حق طبيعی انتخاب پوشش ،تpا کpنpون
بھای بسيار سنگينی پرداخته انpد .مpابpه ازای
بھای سنگين سرکوب  ٣۵ساله ای کpه زنpان
ايران متحمpل شpده انpد ،ھpم اکpنpون درپشpت
سرگذاشتن و عبpور آنpان از نpکpبpت حpجpاب
اجباری به غنچه نشسته است .در واقع آنpچpه
رژيم و نمايندگان مجpلpس ارتpجpاع آن را بpه
وحشت و استيصال رسانده اسpت ،مpبpارزات
جاری زنان و اقدامات عملی آنpان در مسpيpر
دور افکندن پوشش اجبpاری و تpحpمpيpل شpده
جمھوری اسالمی ست .بگpذاريpد نpمpايpنpدگpان
مجلس ارتجاع از وحشpت مpبpارزات جpاری
زنppان ايppران بppر خppود بppلppرزنppد .بppگppذاريppد
سرکوبگران قانونی زنان ايران ،در پسpتpوی
مصوبات دو فوريتی شان ،پنھان شوند .زنان
ايران بی توجه به اينگونه مصوبpات مpجpلpس
ارتجاع در مسير کشف حجاب بpه پpيpش مpی
روند.

١۴
١۴

نيمه اول تير  ٩٣شماره ۶٧٢

برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نامqهھای
خود را به يکی ازآدرسھای زيرارسال نمائيد.

پول نداری ،حق نداری درس بخوانی
دوم تير ماه ،رئيس سازمان سنجش آموزش
کشور آمار کنکور سراسری سال  ١٣٩٣را
اعالم کرد .طبق اين آمار ،تنھا  ١۵درصد از کل
متقاضيان قادر خواھند بود در دانشگاهھای دولتی
رايگان و ٢درصد نيز در دانشگاه فرھنگيان
ادامه تحصيل دھند .بقيه داوطلبان کنکور ،يعنی
بيش از  ٨٢درصد متقاضيان جذب ساير
دانشگاهھا خواھند شد ،دانشگاهھايی با اسامی
مختلف اما دارای يک وجه مشترک :دريافت
شھريه.
در نتايج کنکور سال  ،٩١اين آمار چنين بود٢١ :
درصد جذب دانشگاهھای دولتی و رايگان ،و / ٣
 ٧٨درصد روانه دانشگاهھايی شدند که شھريه
میخواستند .به اين ترتيب در فاصله دو سال،
تعداد پذيرفتهشدگان در دانشگاهھای دولتی ۶
درصد کاھش يافته است .با مقايسه اين آمار
میتوان دريافت که سھم تحصيالت رايگان در
سيستم آموزش عالی چه ناچيز است و گويا سال
به سال ناچيزتر ھم میگردد.
با آن که در ھمين وضعيت کنونی ،سھم
تحصيالت رايگان در سيستم آموزش عالی بسيار

آلمان:

ناچيز است ،از اوايل دھهی  ٨٠پذيرش دانشجوی
پولی در ايران آغاز شد .در سال  ٨٣اولين بار
دانشگاه اميرکبير با دانشگاه بيرمنگام دوره
مشترکی برگزار کرد که قرار بود دانشجوھا پس
از گذراندن دروس خود در دانشگاه اميرکبير دو
سال ھم در دانشگاه بيرمنگام درس بخوانند .در
دانشگاه اميرکبير اعتراضھايی به اين موضوع
شد ،اما پيگيری نشد .سپس دانشگاهھای تھران،
شريف و صنعتی اصفھان به پذيرش دانشجوی
پولی پرداختند .در نتيجه اين طرح ،دانشجويانی
با رتبهھای باالی چھل ھزار با پرداخت مبالغی
از  ٣٠تا  ٧٠ميليون تومان در ھر ترم
میتوانستند در بھترين دانشگاهھای کشور ثبت نام
کنند .سرانجام اين طرح با اعتراضات دانشجويی
مسکوت ماند و گسترش نيافت .مجددا در برنامه
پنجم توسعه ) (٩٠ – ٩۴اين طرح به ميان کشيده
شد .در سال  ٨٩نمايندگان مجلس ھنگام بررسی
برنامه پنجم توسعه ،بندی را به تصويب رساند
که بر اساس آن دانشگاهھای دولتی مجاز شدند
متقاضيان تحصيل در سطح کارشناسی ارشد و
درصفحه ١٠

برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقت ايران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:

www.andishehcom.com

K . A. R
Postfach 160531
60068 Frankfurt
Germany
دانمارک:

I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
ھلند:

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland
کانادا:

K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
Canada V6B 3W7
کمکھای مالی خود را به شpمpاره حسpاب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھpمpراه
کppد مppورد نppظppر بppه يppکppی از آدرسھppای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://74.91.232.216/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: (56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org

مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe
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