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  بیانیه مشترک   
 قوق و مطالبات کارگران و مزدبگیراندر دفاع از ح

 

کارگران کشورمان با مسائل و مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از يکسو با تعطیلی واحدھای تولیدی و کاھش ظرفیت تولیدی 
اردادھا، قرادھای ھای دسته جمعی، بیکاری، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، انجماد دستمزدھا، تمدید نشدن قر آن ھا، اخراج

موقتی و سفید امضاء، تبعیض جنسیتی و ناايمنی محل ھای کار و از سوی ديگر سرکوب تشکل ھای مستقل سندیکایی و بازداشت 
 فعالین کارگری.

  دولت حسن روحانی و کارگران 

، آزاد گذاشتن تشکل ھای مدنی حسن روحانی قبل از انتخابات دورە پیشین ریاست جمھوری با وعدە حل معضل بیکاری، افزایش دستمزد
و رعایت حقوق شھروندی کارش را شروع نمود. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی نیز عالوە بر وعدەھای روحانی ب کارگران، وعدە اجرای 

ھای سازمان بین المللی کار، رسیدگی ب وضعیت کودکان کار، اجرای قانون کار و حمایت از کارگران را داد نام سال گذشته  ٤. اما در مقاول
ای علی کارگران تغییر  ن روحانی و ن وزیر کارش ب ھیچ کدام از وعدەھایشان عمل نکردند و کوشیدند ھم قوانین و مقررات را ب گون

  .دھند

ورزی" و الیح دولت حسن روحانی در چھار سال گذشته طرح ھا و لوایح ضدکارگری دوران احمدی نژاد، "طرح استاد شاگردی"، "طرح کار 
اری ـ موسوم ب "الیح اصالح قانون کار" را برای اجرا در دستور کار دولت قرار داد و با گذراندن مصوبه ای در مجلس، کارگران مناطق آزاد تج

تمزدھا صنعتی را از شمول قانون کار خارج کرد. در اين دوره سطح دستمزدھا زیر خط فقر ثابت نگاە داشت شد، تاخیر در پرداخت دس
عمومی شد و آمار و تلفات حوادث کار فزونی گرفت. تعداد کسانی ک با قراردادھای اسارتبار موقت کار می کنند ب اذعان مدیران دولتی 
افزايش يافته است. طی ھمین مدت تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل نیز فزونی گرفت و تبعیض شغلی و جنسیتی در 

ار و تفاوت دستمزد زنان با مردان تداوم يافت، سھم کارگران بیم شدە از ھزین دارو و درمان بیشتر شد، شرایط استفادە از محل ھای ک
حقوق دوران بیکاری سختر و قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کسانی ک در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند ب نحوی تغییر 

 . کمتری از گروە ھای شغلی زیانبار گرديددادە شد ک شامل تعداد ھرچ

 ھای کارفرمایی مدافع مقررات زدایی از مناسبات میان کار و سرمای ھستند. آن ھا ادعا می کنند ک گویا مقررات و قانون  کار  دولت و اتحادی
رات زدائی در دھه ھای گذشته، طبق دادە عامل مھم در تشديد بیکاری و بازدارنده در جلب سرمايه به جانب تولید است. اما با وجود مقر

 .ھای آماری وضعیت در ھر دو حوزه در دولت روحانی بدتر شده است

 نجماد و عدم پرداخت به موقع دستمزدھاا بیکاری، 

١توسط مرکز آمار ایران، ٩۵نرخ بیکاری براساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال  ١٢درصد افزايش يافته و به رقم  ۴ است. طبق رسیده  ۴
اما برخی اقتصاددانان مستقل آمار واقعی بیکاری را    معیار آمارگیری کسانی ک یک ساعت در ھفت کار می کنند بیکار حساب نمی شوند. 

ر درصد می دانند. به گفته مقامات حکومتی ھرساله يک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. در حالی که به گفته وزيرکار، دولت د٢۵تا  ٢٠
ھزار شغل ایجاد کند. درصورت تداوم وضعیت کنونی، تعداد بیکاران طی سال ھای آیندە  ٥٠٠بھترین حالت نمی تواند ساالن بیش از 

   .ھم چنان افزایش خواھد يافت

و به چالش بین  ناتوانی دولت در مھار بیکاری و پایان دادن ب رکود اقتصادی، بیکاری را ب مھمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشور 
مین دولت و بیکاران تبدیل نمودە است. دولت می خواھد با ارزان سازی نیروی کار و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی قانون کار، ز

ک جھانی و را برای جلب سرمای گذاری خارجی و داخلی فراھم کند. سرمای داران خارجی و داخلی و نھادھای اقتصادی جھانی، مانند بان
صندوق بین المللی پول نیز از این سیاست استقبال می کنند. اعمال این سیاست الجرم ب بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و تشدید 

 .اعتراضات کارگری منجر خواھد شد

موجب افت شدید قدرت حداقل دستمزد کارگران يک سوم خط فقر است. انجماد دستمزدھا زندگی خانوارھای کارگری را دشوار نمودە و  
خرید و سطح زندگی آن ھا و تحمیل محرومیت ھای بسیاری برخانوارھای کارگری شدە است. این در حالی است ک سھم مزد کارگر از 

 درصد است. ٨تا  ٦ھزین تولید در ایران کمتر از کشورھای ھمسای و بین 

بگیران و بازنشستگان ب یک قاعده عمومی تبدیل شدە است. عدم پرداخت ب موقع و منظم دستمزد کارگران و حقوق مستمری  
 ھای مختلف از پرداخت ب موقع و منظم دستمزدھای کارگران و  کارفرمایان و متصدیان دولتی صندوق ھای بازنشستگی ب بھان

پس از چند اعتصاب و اعتراض پرداخت بازنشستگان طفرە می روند. در تعدادی زيادی از واحدھای تولیدی دستمزد کارگران با ماه ھا تاخیر و 
می شوند. ب تجرب ثابت شدە ک تعدادی از کارفرمایان برای کسب سود بیشتر دستمزد کارگرانشان را سرمای گذاری می کنند و یا برای 

  .تشدید استثمار دستمزدھا را ب گروگان می گیرند

 قرادادھای موقت کار 

شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را با مخاطرات جدی مواج نمودە و ب تشدید فشار و افزایش مداوم قراردادھای موقت امنیت 
استثمار بیشتر کارگران انجامیده است. تنھا طی چھارسال اول دولت روحانی تعداد کسانی ک با قرارداد موقت مجبور ب کار شدەاند، با 

سال  ٢٦ھتر و شرایط شان سختر از پیش شدە است. وزارت کار با وجود گذشت درصد رسیدە، مدت قراردادھا کوتا ٩٦درصد افزایش ب  ٣٠
قانون کار ک بر عھدە این  ٧از تصویب قانون کار ھمچنان از مشخص کردن کار ھای مستمر و غیر مستمر ک طبق تبصرە یکم از مادە 

 .کارگران ب موقت و بسط فزایندە آنھا باز می کند وزارتخان گذاشته شده، امتناع می کند و راە را برای تبدیل قراردادھای دایمی

 تبعیض جنسی 

و تاکید بر پرداخت دستمزد مساوی زنان و مردان درقانون کار، تبعیض جنسیتی در  ٣٨و  ٦ب رغم ممنوعیت ھر نوع تبعیض در مواد 
درصد می رسد، در بسیاری از محل ھای کار  ١٥محل ھای کار کماکان بویژە در بخش خصوصی ادام دارد. میزان اشتغال زنان ب سختی ب 

ران زنان متاھل را استخدام نمی کنند، زنان حامل را از کار اخراج می کنند و زنانی را ک بخاطر زایمان ب مرخصی می روند پس از اتمام دو
 باشد، ، این در حالی است ک در مرخصی نمی پذیرند. کمتر محل کاری را می توان یافت ک در آن شیرخوارگاە و مھدکودک وجود داشت

  ... .قانون کار، کارفرمایان مکلف ب رعایت این حقوق شدەاند ٧٧و  ٧٦، ٧٥مواد 
 ٢ادامه در صفحه 
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  در دفاع از ...
 ٢امه از صفحه اد

 کودکان کار و خیابانی 

ھای تحصیل رو ب ازدیاد نھادە و  تعداد کودکان کار و خیابانی و بازماندە از تحصیل ب واسط بیکاری، دستمزدھای زیرخط فقر و گرانی ھزین
 .طبقاتی منجر گرديده است  خصوصی سازی در بخش آموزش نیز ب تشديد طبقاتی شدن امر آموزش و شکاف

 اايمنی محل ھای کارن 

آمار کسانی ک در محل ھای کار کشت و یا مجروح و معلول می شوند بخاطر عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط ب ایمنی توسط کارفرمایان 
دە درصد افزایش پیدا کر ٣٤و عدم نظارت وزارت کار و ممنوعیت فعالیت تشکل ھای سندیکایی، ھم سال بیشتر شده و در سال گذش 

   .است

 گسترش اعتراضات کارگری و سرکوب تشکل ھای مستقل سندیکایی 

تشدید بیکاری، پایمال سازی حقوق شھروندی و سندیکائی کارگران، تعويق پرداخت دستمزدھا، دستمزدھای نازل و باز بودن دست 
 ٩٥ضات و اعتصابات کارگری شده است. طی سال کارفرمايان برای تشدید استثمار و زورگویی ب کارگران ب نوب خود موجب گسترش اعترا

حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشست در سراسر کشور گزارش شدە است. گرچ اکثر این اعتراضات تدافعی  ٧٠٠بالغ بر 
ان گروە ھای مختلف و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان بودند، اما کنش ھای صنفی تعرضی نیروی کار، ھمبستگی در می

کارگری، تالش ھا برای سازمان یابی مستقل سندیکایی افزايش و آگاھی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران ارتقاء يافته است. یکی از 
  .ددستآوردھای مھم کارگران در طی این مدت، وادار کردن دولت روحانی ب پس گرفتن الیح ضدکارگری موسوم ب اصالح قانون کار بو

جمھوری اسالمی با اعمال زور و ایجاد محدودیت ھای متعدد مانع از تشکیل سندیکاھا و تشکل ھای مستقل کارگری می شود و فعالین  
 ھای متعدد  کارفرمایی بدون ھیچ مانعی به فعالیت خود ادامه   آنان را دستگیر و روانه زندان می سازد. در حالی که سندیکاھا و اتحادی

تصمیم سازی ھای دولت ب سود بسط منافع کارفرمایان نقش روزافزونی ایفا می کنند. وزارت کار در عمل از اجرای مقاول  می دھند و در
 ھای  سازمان بین المللی کار خوداری می کند و از تشکل ھای فرمایشی رسمی ک نقش چشم و گوش حکومت در محل ھای  ٩٨و  ٧٨نام

مل می آورد. شمار کسانی ک ب دلیل فعالیت ھای سندیکایی در این مدت ب زندان محکوم و یا از کار کار را ب عھدە دارند، حمايت به ع
 .اخراج شدەاند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شالق زدن کارگران ب مجازات ھای گذشت افزودە شدە است

 !برای تامین حقوق کارگران و مزدبگیران 

بگیران و ارتقا ھمه جانبه شرایط زندگی و سازمانیابی آن ھا را، جزو وظائف اصلی خود می دانیم و برای تحقق ما دفاع از حقوق کارگران و مزد
 برنامه زير مبارزه می کنیم:

  ـ آزادی کارگران زندانی و پايان دادن به پیگرد فعالین صنفی.

 ھای بنی  نام  ھای ـ ب رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب کارگران بر مبنای مقاول و  ٨٧ادین سازمان بین المللی کار، از آن جمل مقاول
  سازمان بین المللی کار. ٩٧

  ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت در مشاغلی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند.

 ھا و نیازھای   واقعی زندگی خانوار کارگری. ـ افزایش دستمزدھا و حقوق بازنشستگی متناسب با ھزین

  ـ لغو "طرح کارورزی" و "طرح استاد ـ شاگردی".

منابع، ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراھم آوردن 
  ھاى شغلى برابر برای زنان و مردان. امکانات و فرصت

  ھای کار.  فزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محلـ ا

  ھای آنان. ھای درمانی، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه 

  نان.پرداخت حقوق بیکاری به تناسب حقوق و زمان کار آ-

  ـ لغو کار کودکان..

  برای دستیابی به حقوق کارگران و مزدبگیران! 

تحقق خواسته ھای کارگران، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزايش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، تنھا با گسترش مبارزات و 
ر تشکل ھای سندیکایی در محل ھای کار، شھرھا و تحکیم ھمبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند د

ای و کشوری سازمان يابند. جمھوری اسالمی برای جلوگیری از سازمانیابی کارگران و مزدبگیران، سازمانگران   ھای شغلی و حرف رشت
را وادار سازد که کارگران زندانی را  اعتراضات کارگری را ب زندان و شالق محکوم می کند. مبارزه متحد کارگران و مزدبگیران می تواند رژيم

  آزاد و به پیگرد فعالین صنفی پايان دھد.

ما به عنوان جريان ھای چپ دمکرات و سوسیالیست در اين مبارزه ھمراه و پشتیبان کارگران و مزدبگیران ھستیم و از مطالبات آن ھا  
  حمايت می کنیم.

  (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران  

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧اکتبر  ١٠( ١٣٩۶مھرماه  ١٨
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 تداوم برنامۀ ھسته ای با کدام منطق؟     
  

 علی پورنقوی                                 

  یادداست سیاسی کارآنالین

، خبر ٢٠١٧اکتبر  ١٧نبه، روز سه ش ١
امضای قراردادی میان ایران و نروژ برای 
ساخت چند نیروگاه خورشیدی در ایران 
اعالم شد. به موجب این قرارداد، که ارزش 
کلی آن دوونیم میلیارد اورو است، طرف 

سال آینده چندین  ٥نروژی قرارداد در خالل 
نیروگاه خورشیدی را در دشت کویر ایران با 

 نھائی دو گیگاوات ایجاد خواھد کرد. ظرفیت

تا آنجا که پروژه ھای تولید انرژی در 
جمھوری اسالمی مطرح اند، بر پایۀ ھمین 
چند دادۀ مختصر می توان این قرارداد را 
قرارداد شفافی در جمھوری اسالمی نامید. 
آیا ھنوز در ھمین حد از شفافیت، ارزش 
کلی قرارداد نیروگاه بوشھر اعالم شده 
است؟ در بارۀ قرارداد دیگری که سه سال 
پیش برای توسعۀ نیروگاه بوشھر میان ایران 
و روسیه عقد شد، چطور؟ و مھمتر از ھمه، 
جمھوری اسالمی برای پیشبرد برنامۀ 
ھسته ای اش بر نیازھای انرژیائی ایران 
تأکید داشته و دارد. اما آیا ھنوز یک دادۀ 

که  –امه رسمی در بارۀ ھزینه ھای این برن
ھنوز ھم با تداوم بی معنایش ثروت کشور 
ما را می سوزاند، بی آن که حتی شمعی 

  انتشار داده است؟ - را روشن کند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پاسخ ھمگی این سؤاالت منفی است. این 
ھمه در حالی است که ظرفیت تولید انرژی 

ھمردیف   تأسیسات قرارداد مورد اشاره
"فوتوولتائیک"* بزرگترین نیروگاه خورشیدی 

در دنیا و دوبرابر ظرفیت نیروگاه بوشھر 
خواھد بود. کمتر از یک ماه پیش نیز خبر 
دیگری انتشار یافت که حکایت از نھائی 
شدن قراردادی بین ایران و بریتانیا می کرد؛ 
قراردادی برای تولید یک نیروگاه خورشیدی 

مگاوات. "ضریب  ٦٠٠در ایران به ظرفیت 
نۀ" این پروژه نیز قابل ظرفیت به ھزی

مقایسه با ضریب مشابه در قرارداد با نروژ 
  است.

ھفتۀ گذشته دونالد ترامپ اعالم کرد که  ٢
نمی تواند پایبندی ایران به "برجام" را تأئید 

کند. او بدون آن که پای امریکا را از این 
قرارداد بین المللی کنار بکشد، تصمیم در 

شور سپرد. در این باره را به کنگرۀ این ک
عین حال تصریح کرد که اگر کنگره در این 

  باره اقدام نکند، او چنین خواھد کرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

می توان گفت در بازی "پوکری" که یک بار 
دیگر در بین طرفھای اصلی برجام (ایران، 
امریکا، اتحادیۀ اروپا، آلمان، بریتانیا، چین، 
روسیه و فرانسه) و "پشتدستی" آژانس 

المللی انرژی اتمی و شورای امنیت  بین
آغاز شده است، "دست" بسیاری از طرفھا 
ً خوانده شده است. ترامپ، علیرغم  تقریبا
وعدۀ انتخاباتی اش دایر بر این که برجام را 
پاره خواھد کرد و رجزخوانی ھای بعدی 
اش در این باره، چنین نکرد. به نظر می 
ً و خواه به  رسد او اکنون، خواه شخصا
عنوان جزئی از یک دستگاه حاکمه، درک 
روشنتری از معادالت جھانی یافته و متوجه 
شده است که نمی تواند چندان ھم بیگدار 
به آب بزند. این درک روشنتر از تعادل 
کنونی موجبی است که ترامپ "صعود به 
پائین " را آغاز کند. در عین حال باید تصریح 

ید" کرد که آنچه زیر نام "استراتژی جد
امریکا در قبال ایران اعالم شده، مبین عقب 
نشینی صرف نیست، بلکه حاوی عناصر 
بالقوه ای برای از سرگیری فشارھا بر 
جمھوری اسالمی در یک ائتالف بزرگتر 
است. این تعدد جوانب در استراتژی جدید 
امریکا، در اظھارات رکس تیلرسون، وزیر 
امور خارجۀ این کشور، که بدون شک نقش 
مقدمی در تدوین آن داشته، به خوبی 
منعکس است. تیلرسون، دوروز پس از 
اعالم تصمیم ترامپ، تصریح کرد که "آمریکا 
به دنبال آن است که با ماندن در برجام و 
ھمکاری با دوستان و متحدانش نواقص این 

ای را برطرف کند." با این حال  توافق ھسته
نکتۀ مھمتر و روشنگرتر در اظھارات 

لرسون این اشارۀ او بود که "تغییرات در تی
این توافق ممکن است در یک توافق ثانویه 

  منعکس شوند".

پس تیلرسون از امکان "توافق ثانویه" می 
ً تکمیل برجام. توافق ثانویه  گوید، و نه الزاما
مستلزم "خاتمه دادن" و "پاره کردن" توافق 

نخستین نیست، و قابل توجه است که 
، بریتانیا و فرانسه نیز، در رھبران آلمان

بیانیۀ مشترکی که ساعتی پس از اعالم 
تصمیم ترامپ انتشار دادند، روزنه ای 
درست در ھمین راستا به روی دستگاه 
حاکمۀ امریکا گشودند. آنان در بیانیۀ 
مشترک شان با حمایت از حفظ برجام، 
تأکید بر بین المللی بودن این توافق و 

، تصمیم ترامپ را پایبندی ایران به آن
ً نگرانی خود را "از  نکوھیده اند، اما توأما

ھای بالستیکی ایران و  برنامه موشک
ای این کشور که مغایر  ھای منطقه فعالیت

مصالح امنیتی اروپا است" ابراز داشته و 
اعالم آمادگی کرده اند که "در این زمینه در 
ھمکاری تنگاتنگ با آمریکا و دیگر شرکای 

دامات مناسبی را" انجام دھند. ذینفع اق
پیشتر از این نیز ماکرون در حاشیۀ اجالس 
ساالنۀ سازمان ملل از آمادگی فرانسه 
برای "توافقات تکمیلی" که محدودیتھای 
دیگری را بر ایران اعمال کنند، خبر داده 
بود. خالصه به نظر می رسد "استراتژی 
ً متوجه شکل دادن به  جدید" امریکا مجددا

تالف علیه جمھوری اسالمی شده یک ائ
است، ولو که این ائتالف به گستردگی 

  ائتالف شکل گرفته در زمان اوباما نباشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقامات چین و روسیه تا کنون از گشودن 
روزنه برای دست زدن به دور دیگری از 
مذاکرات، پرھیز کرده اند. معضلھائی ھم 

ماه نخست ریاست  ٩که ترامپ در ھمین 
جمھوری اش برای خود ایجاد کرده است، 
کم نیستند. به عالوه برای آن که دور 

 –دیگری از مذاکرات ممکن و متحقق شود 
خاصه مذاکراتی که اصلیترین دو طرف آن، 
یعنی ایران و امریکا، مواضع بسیار 

ً زمان بسیاری  -ناھمسازی دارند  قاعدتا
ً روشن نیست  الزم است و تا آن زمان ابدا

  رویدادھا به کجا بیانجامد.روند 

...  

   ٧ادامه در صفحه 

اما این فاکتورھای ناروشن سمتی را که  

برای آن که دور دیگری از 
 –مذاکرات ممکن و متحقق شود 

خاصه مذاکراتی که اصلیترین دو 
طرف آن، یعنی ایران و امریکا، 

 -مواضع بسیار ناھمسازی دارند 
ً زمان بسیاری الزم است  قاعدتا

ً روشن نیس ت و تا آن زمان ابدا
 روند رویدادھا به کجا بیانجامد

مقامات چین و روسیه تا کنون از 
گشودن روزنه برای دست زدن 
به دور دیگری از مذاکرات، پرھیز 
کرده اند. معضلھائی ھم که 

ماه نخست  ٩ترامپ در ھمین 
ریاست جمھوری اش برای خود 

 ایجاد کرده است، کم نیستند

یلرسون، دو روز پس از اعالم ت
کرد که تصمیم ترامپ، تصریح 

"آمریکا به دنبال آن است که با 
 ماندن در برجام و ھمکاری با
دوستان و متحدانش نواقص 

ای را برطرف  این توافق ھسته
کند." با این حال نکتۀ مھمتر و 
روشنگرتر در اظھارات تیلرسون 
این اشارۀ او بود که "تغییرات در 
این توافق ممکن است در یک 

 ."توافق ثانویه منعکس شوند



  
  
  

 
 
 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٩٢شماره       ٥صفحه    ٩٢شماره     

 ين گروه اجتماعیکودکان خیابانی، آسیب پذيرتر
 بھروز خلیق

  یادداشت سیاسی کارآنالین

جذب و ساماندھی کودکان کار و «طرح 
باالخره متوقف شد. اين طرح که از » خیابان

مرداد ماه امسال به اجراء گذاشته شده بود، 
نھاد،  ھای مردم با مخالفت و انتقاد سازمان

فعالین سیاسی و مدنی و اعضای شورای 
ھا این طرح را مصداق  گرديد. آنشھر روبرو 

  دستگیری کودکان و کودک آزاری عنوان کرده
ھای ضربتی امکان  اند طرح و گفته

و آزار جنسی کودکان را بیشتر   سوءاستفاده
 ٣٠٠کنندگان حدود  کند. از جمله اعتراض می

ھا، پژوھشگران،  نفر از اساتید دانشگاه
دانان،  مددکاران اجتماعی، وکال و حقوق

نگاران و فعاالن حقوق کودکان بودند  وزنامهر
توقف طرح  ای نامه سرگشاده  طیکه 

را برای » و خیابان آوری کودکان کار جمع«
 ھمیشه خواستار شدند. به نظر نويسندگان
نامه سرگشاده، این قبیل اقدامات ضربتی 

خارج کردن جمعیت آسیب «تنھا معطوف به: 
دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بوده و نه 
تنھا بھبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی 

کنند  مردم فقیر به ویژه کودکان فراھم نمی
دیدگی بیشتر و سلب  بلکه منجر به آسیب

یتی و ھدر دادن ھا از نھادھای حما اعتماد آن
تواند به جای  ھایی است که می سرمایه

ھای ناروای کنونی، صرف  دامن زدن به تبعیض
 (خبرگزاری مھر).» اقدامات موثرتری شود

  

  

  

  

  

  

پذيرترين گروه  کودکان خیابانی آسیب
ھا بیشتر طول اجتماعی ھستند. آن

کنند و  روز را در خیابان زندگی می شبانه
اند که خیابان را  دهھا مجبور شبیشتر آن

محلی برای زندگی و کسب درآمد انتخاب 
کنند. تالش برای بقا برای آنان چالشی 
روزمره است. کودکان خیابانی يکی از 

ھای  ھای اجتماعی است که در سال آسیب
گذشته رو به افزايش گذاشته است. 

دیدگان  ھای دفتر امور آسیب براساس گزارش
یک تا دو «ن اجتماعی سازمان بھزیستی، بی

در ایران وجود دارند. » میلیون کودک خیابانی
درصد کودکان  ۶٠ای حدود  براساس مطالعه

خیابانی در تھران از ملیت ايرانی برخوردارند و 
ھای افغانستانی و  مابقی اغلب به ملیت

  پاکستانی تعلق دارند.

اکثر قریب به اتفاق کودکان خیابانی،  
ایط اقتصادی کودکانی ھستند که به دلیل شر

کنند.  شان، در خیابان کار و زندگی می خانواده
کودکان اغلب خانواده دارند و خانواده آنان از «

ھای  کار کردن فرزندشان اطالع دارند. خانواده
درآمد و  کودکان خیابانی فقیر و کم

اند. کودکان خیابانی در ھر دو گروه  پرجمعیت

 

فروشی،  مشاغل متعارف (دست
گردی و...) و  نوازندگی، زباله فروشی، آدامس

مشاغل غیرمتعارف و غیرقانونی (خريد و 
فروشی و  بری، تن فروش مواد، جیب

گری) فعالیت دارند. کودکان خیابانی،  تکدی
در پاسخ به پرسش علل خیابانی 

ً به وضعیت اقتصادی  شدن شان، عمدتا
ھا خانواده و تمايل خانواده به کار کردن آن

(وضعیت » ا اشاره کردندبرای تامین نیازھ
پذيری و  توسعه انسانی در ايران ـ آسیب

). ١٧۴آوری نوشته سعید مدنی ـ صفحه  تاب
  ھم«در نامه سرگشاده آمده است: 

شواھد فراوان حاصل از مطالعات موجود در 
دھد کار کودکان به ویژه در  کشور نشان می

شھرھا نتیجه عواملی است که مھمترین 
فقر و نابرابری و شیوع ھا عبارتند از  آن

پذیر  مشکالت اجتماعی در گروه ھای آسیب
پذیری باال و  جامعه یا به عبارت دیگر آسیب

  ».آوری پایین جامعه ایران تاب

کودکان خیابانی به دلیل اينکه مدت زيادی  
برند با مخاطرات در خارج از خانه به سر می

تغذيه، مشکالت پوستی و جسمی مثل سوء
ر جنسی و نیز مخاطرات روانی عفونی و آزا

مثل تحقیر و توھین، محرومیت از زندگی 
شاد و سالم، بازی و سرگرمی و آموزش 

توانند  ھا به راحتی میروبرو ھستند. آن
ای ـ سارقان،  بازیچه دست بزھکاران حرفه

اندرکاران  باندھای توزیع مواد مخدر و دست
  ھای فساد ـ قرار گیرند. کانون

پديده شومی در جامعه  »نیکودکان خیابا« 
ھا وجود آن ما است. جمھوری اسالمی سال

کرد و مسئولین حکومتی  ھا را انکار می
گفتند: "ما در ایران کودک خیابانی  می

نھاد و  ھای مردم ھا سازمآن نداریم". سال
مدافعین حقوق کودک کوشیدند که واقعیت 
کودکان خیابانی را به حکومت بقبوالنند که 

موفق شدند. اما مسئولین بعد از باالخره 
آوری کودکان کار و خیابان  پذيرش به جمع

جذب و ساماندھی «روی آوردند. و اکنون 
اند و  را پیش کشیده» کودکان کار و خیابان

ھا يورش آوردند تا  تحت اين عنوان به خیابان
  آوری کنند. کودکان خیابانی را جمع

  

  

  

  

  

 ،خیابان جای کودکان نیست و مشکل
ھیچ کودکی به اختیار  ؛کودکان نیستند

خیابان را به عنوان محل زندگی و کار انتخاب 
ھا به محبت و حمايت خانواده، بازی کند. آن نمی

و شادی، آموزش و تحصیل نیاز دارند. خانواده آن
ھا ھم مشکل نیستند. مشکل اصلی فقر، 
بیکاری، فشارھای اقتصادی، نابرابری طبقاتی، 

اموزش و... است. حکومت در قبال نبود و کمبود 
کودکان خیابانی مسئولیت سنگینی برعھده 
دارد و اين مسئولیت را بايد بپذيرد. اما حکومت 
ابتدا بايد نگاه خود را نسبت به کودکان خیابانی 

محور  تغییر دھد. نگاه تھديدمحور و قربانی
تواند با موضوع تماس درستی برقرار کند و  نمی

ائه دھد. بايد کودکان را به حل مناسب ار راه
ھا را عنوان شھروند به حساب آورد و حق آن

  تامین نمود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گردد.  حل مشکل کودکان به جامعه ھم برمی
نھاد در  ھای مردم تاکنون تعداد زيادی سازمان

دفاع از کودکان خیابانی تشکیل شده و نقش 
اند. اما  ھا داشتهمھمی در بھبود وضعیت آن

به جای کمک به اين نھادھا، موانع در حکومت 
شان را تحت  تراشد و فعالینھا میمقابل آن

  دھد. پیگرد قرار می

اقدامات ضرور جھت حل مشکل کودکان  
  خیابانی:

ريزی برای کاھش فقر، بیکاری و فاصله برنامه. ١
طبقاتی در حوزه اقتصادی و آموزشی در سطح 

  کالن در دستور قرار گیرد.

الی کشور و سرمایه انسانی با منابع م. ٢
ھای منسجم کوتاه مدت، میان مدت و  برنامه

دراز مدت صرف بھبود معیشت، دسترسی به 
ھای در  اشتغال و ارتقا شرایط زندگی گروه

ھا  معرض آسیب جامعه و برخورداری کودکان آن
  از آموزش و سالمت شود.

طرح ضرور توسط کارشناسان برای حمايت از . ٣
  بانی تدوين و به اجراء گذاشته شود.کودکان خیا

کار کودکان منع و برای اجراء آن تدابیر الزم . ۴
  اتخاذ گردد.

نھاد که از  ھای مردم موانع فعالیت سازمان. ۵
  کنند، برداشته شود. حقوق کودکان دفاع می

تصویب "الیحه حمایت از کودکان ونوجوانان" . ۶
ھاست در مجلس شورای اسالمی  که سال

  شده است.متوقف 

 

خیابان جای کودکان نیست و 
ھیچ  ؛کودکان نیستند ،مشکل

کودکی به اختیار خیابان را به 
عنوان محل زندگی و کار انتخاب 

 کند نمی

نفر از اساتید  ٣٠٠حدود 
ھا، پژوھشگران،  دانشگاه

مددکاران اجتماعی، وکال و 
نگاران و  دانان، روزنامه حقوق

فعاالن حقوق کودکان بودند 
نامه  طیکه 

توقف طرح   ای سرگشاده
و  آوری کودکان کار جمع«

را برای ھمیشه » خیابان
 خواستار شدند

ھا وجود  جمھوری اسالمی سال
کرد و  ھا را انکار میآن

گفتند:  مسئولین حکومتی می
"ما در ایران کودک خیابانی 

ھای  ھا سازمآن نداریم". سال
نھاد و مدافعین حقوق  مردم

کودک کوشیدند که واقعیت 
کودکان خیابانی را به حکومت 

که باالخره موفق  بقبوالنند
 شدند

  ودکان در برابر خشونت، وظیفه ايست ھمگانیحمايت از ک
 

برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض ھای کارگری 
 زمان دھیمرا سا

  
  صادق کار

ب گزارش خبرگزاری (ایلنا) کمیت دستمزد 
ک زیر نظر شورای عالی کار فعالیت می 
کند و وظیف بررسی و تعیین میزان 
افزایش دستمزد سالیان مطابق با مادە 

ھفت  قانون کار را ب عھدە دارد،  ٤١
جلس اش را برای    گذشت نخستین

 ٩٧در سال  تعیین سقف دستمزد کارگران
   برگزار کرد.

شورای عالی کار ھم سال برای تعیین 
قبل از    سقف حداقل دستمزد چند ماە

تغییر سال، بحث و مذاکره را با فرمول سه 
جانبه گرایی در رابطه با موضوع یاد شده، 
برای تعیین سقف دستمزد سال جدید 

  برگزار می کند.

امسال اما این شورا کارش را زودتر از سال 
ھای گذشت شروع کردە است، ب نظر 

این اقدام شورای  می رسد، دلیل اصلی
 ٥عالی کار، ارتباط با اعالم افزایش 

درصدی حقوق ماھیان کارمندان دولت در 
  سال آیندە است.

ب احتمال زیاد دولت قصد دارد دستمزد 
کارگران را نیز ب ھمین مقدار افزایش دھد 

ز زمان و به ھمین دلیل امسال زودتر ا
حقوق کارمندان را   معمول، مقدار افزایش

اعالم کرده تا شورای عالی کار فرصت 
کند، آن را در میان کارگران توجیه کرده و 
نارضایتی و اعتراض ھای قابل پیش بینی 

    ب این مسئل را مدیریت نماید.

این مقدار افزایش حقوق برای کارمندان 
دولتی در شرایطی صورت می گیرد ک 

ا بنا ب دادەھای رسمی آماری نرخ تورم حت
درصد است و نظر ب کاھش  ١٠حداقل 

یر سیاست ھای   ارزش پول ملی و تغ

ضد تورمی دولت برای خروج از رکود 
تورمی، انتظار می رود مطابق پیش 
بینی کارشناسان اقتصادی نرخ تورم 
 .روند صعودی اش را از سر بگیرد

ولت با افزون بر آن ھم اکنون کارمندان د
وجود این ک نسبت ب کارگران حقوق 
ماھیان بیشتری دریافت می کنند، اما از 
سطح حقوق ھایشان ناراضی اند و 

  خواھان افزایش حقوق ھایشان ھستند.

اما نگرانی دولت روحانی، شورای عالی 
کار و تشکل ھای حکومتی بیشتر از 

از واکنش ھای اعتراضی    کارمندان،
    وص است.کارگران در این خص

به ھمین خاطر شورای عالی کار امسال 
زودتر از سال ھای گذشت کارش را شروع 
کردە تا بلک بتواند، مانند سال ھای 

ھای  گذشت با فریب و مانور سیاست 
مختلف، ھمراه با منجمد کردن دستمزدھا 
ب خواست دولت و کارفرمایان جامه عمل 
بپوشاند و در نھایت با توجی و مصون 

زی طرف کارفرما و دولت از اعتراض سا

ھای کارگری، دستمزد زیر خط فقر بار دیگر را 
  به کارگران تحمیل کند.

این شورا در تمام سال ھای گذشت حتی 
حاضر ب افزایش دستمزد کارگران بر اساس 

قانون کار ک مالک افزایش دستمزد  ٤١مادە 
را نرخ تورم و نرخ ھزین ھای خانوار قرار دادە 

  ست.نی

در سال ھای گذشت ھر گاە ک شورای 
عالی کار دستمزد کارگران را افزایش دادە، 
این افزایش، مستقیما در ارتباط با اعتراض 
ھای کارگری صورت گرفت است، ھموارە با 
نرخ واقعی تورم و ھزین ھای واقعی زندگی 
فاصل فاحشی داشت و نمایندگان تشکل 

، ک نقش شریک دزد  و رفیق ھای وابست
قافل را در شورای عالی کار ب عھدە دارند 
مصوبات شورای عالی کار را تایید و از آن در 

    عمل حمایت و دفاع کردەاند.

فشار کم سابق اعتراض ھای کارگری در 
سال گذشت شورای عالی کار را برای 
نخستین بار مجبور ب تعریف و تعیین حداقل 

ھزار  ٤٨٩میلیون  ٢ھزین خانوار ب مقدار 
ھای واقعی و خط فقر  تومان ک البت با ھزین
ھنوز فاصل زیادی داشت کرد، اما با این 
وصف این پذیرش ب بھان ھای واھی روی 
کاغذ ماند و ب اجرا گذاشت نشد، اما اعالم 
آن ب جھت نگرانی از واکنش کارگران تا 
روزھای پایانی اسفند ب تعویق افتاد و ب 

دادند ک بتدریج و بصورت  کارگران وعدە
 ٩٣٠پلکانی ھم سال شکاف بین دستمزد 

خانوار را پر   ھزارتومانی با سبد ھزین
خواھند کرد، با این وصف ب نظر می رسد، 
امسال نیز ن تنھا قصد ندارند ب وعدە سال 
گذشت شان عمل کنند، بلک در تالشند 
دستمزدھا را مانند حقوق کارمندان دولت 

  ز نرخ تورم افزایش دھند.کمتر ا

با این اوصاف اما امسال نیز کارگران فریب  
ترفندھای فریبکاران شورای عالی کار را 
نخواھند خورد و با بھرە گرفتن از تجربه ھای 
خود با گسترش اعتراض ھا و اعتصاب ھای 
شان از این فرصت برای فشار آوردن ب دولت 

زدھا و کارفرمایان برای افزایش واقعی دستم
مبارزە را ادام خواھند داد و امسال عدە 
زیادی از کارمندان و بازنشستگان نیز ک 
خواھان افزایش دستمزدھایشان ھستند، آن 

  ھا را ھمراھی خواھند کرد.

در سال ھای گذشت زمزم ھای تفرق  
افکنان از طرف تعدادی از رھبران خان کارگر 
و شوراھای اسالمی کار در مورد تفاوت 
حقوق کارمندان و کارگران سر داده شد، 
اکنون احتمال دارد این زمزم ھا در ماھای 
آتی نیز ب منظور ایجاد تفرق در میان 
مزدبگیرانی ک خواھان افزایش 
دستمزدھایشان ھستند، تکرار شوند. الزم 
است در این مورد ھوشیار بود و مانع چنین 

       سوء استفادەھایی شد.

که حتا اگر با رعایت کامل موضوع دیگر این 

قانون کار ھم اجرای این قانون در  ٤١مادە 
بھترین حالت عملی شود، دستمزد 
کارگران در شرایط کنونی به خاطر 
محرومیت کارگران از حق تشکل یابی 
مستقل دور از انتظار است و نھایتا آن 

می   مطالبه ای ک کارگران برایش مبارزە
 ٤١ش مادە کنند، زیر اجرای بی غل و غ

در بھترین حالت، سطح زندگی کارگران و 
خانوادەھایشان را در حد خط فقر دایمی 

  حفظ خواھد کرد. 

تردیدی نیست که اجرای قانون مذکور، 
زندگی در حد خط فقر را ب کارگران و 
خانوادە ھایشان تحمیل می کند، یقینا 
برخورداری از یک زندگی مرف و ھمراه با 

طبیعی ھمه کارگران کرامت انسانی حق 
  است.

کارگرانی ک در کشورھای بسیاری  
موفق شدند، حقوق سندیکای شان را ب 
دست آورند و آن را نھادین کنند، به خاطر 
مجھز شدن ب ساز و کارھای مختلف از 
جمله، حقوق سندیکایی و آزادی تشکل 
ھای از سیطره دولت، بوده است که در 

و  نتیجه توانستند سطح دستمزدھا
زندگی خود و خانوادە ھایشان را ارتقاء 

  دھند.

طبق کارگر ایران نیز برای این ک بتواند 
ھا و  دستمزدھا را متناسب با ھزین
نیازھای واقعی زندگی امروز خود باال ببرد، 
نیازمند حد باالیی از سازمان یافتگی و 

  ھمبستگی است.

اما تا آن موقع باید تالش کند با مبارزە و 
ن تنھا دستمزد ھا را باال ببرد   اعتراض

بلک از این اعتراض ھا برای سازمانیابی و 
افزایش ھمبستگی طبق کارگر بھرە 
بگیرد. با وجود تمام موانعی ک در این راە 
قرار دارند، مع الوصف طبق کارگر ایران از 
، آگاھی، ظرفیت و مسئولیت کافی  تجرب
 برای رسیدن ب چنین موقعیتی برخوردار

  است.

برای افزایش دستمزد در سال آتی، از 
ھم اکنون الزم است تا سازماندھی 
مبارزه صنفی کارگران را آغاز کرد و 
منتظر تصمیمات از پیش تعیین شده 

  .شورای عالی کار نماند

تنھا در این صورت است ک می شود روی 
تصمیمات این شورا ک ھم سال از 

ی افزایش واقعی دستمزدھا جلوگیری م
 کند، اثر گذاشت.

شکی نیست که افزایش دستمزدھا، ب 
کم و کیف اعتراض ھای کارگری   میزان

بستگی دارد و راە دیگری برای خالصی از 
دستمزدھای چند برابر زیر خط فقر وجود 

   ندارد.

   



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٩٢شماره     

 منقش ایران در تحوالت عراق و اقلی
 پور فرخ نعمت

ناظم دباغ، نمایندە اقلیم کردستان، از 
اتحادی میھنی کردستان، در واکنش ب 
تحوالت جاری اقلیم و عراق گفت ک 
"کردستان عراق طرح سلیمانی را 
پذیرفت." ک منظور او طرح خاتم جدائی 
اقلیم کردستان از کشور عراق است. البت 

یل در باید گفت ک ناظم دباغ بدین وس
کنار آن جریانی از اتحادی میھنی قرار می 
گیرد ک ب ھمکاری با دولت مرکزی عراق 

 برخاست.

بی گمان نقش ایران از طریق قاسم 
سلیمانی در تحوالت جاری این خط 
بسیار بارز است، چنانک خود 'آراس شیخ 
جنگی' از کادرھای برجست اتحادی 

ر، ک میھنی و از گردانندگان سناریوی اخی
برادرزادە مام جالل ھم ھست، خود 
صراحتا بدان اشارە کردەاست. او از نقش 
ایران بخاطر عدم درگیری نیروھای عراقی 

ھا تشکر کرد.   با پیشمرگ

بسیاری، از جمل کسانی ک خواھان 
مقاومت نیروھای مسلح کرد با نیروھای 
عراقی ھستند، معتقدند ک حشد شعبی 

است و در واقع بخشی از سپاە پاسداران 
حرکت اخیر عراق در ورود ب مناطق مورد 
مناقش میان کردھا و دولت مرکزی، 
اساسا برنام ایران بودە است و شخص 
قاسم سلیمانی در آن رل اصلی را بازی 
کردەاست. در واقع آنان این سناریو را 
سناریوی ایران، البت با کمک ترکی و حتی 

  د.آمریکا و غرب، ارزیابی می کنن

اما آیا واقعا ھم چیز آنچنانک نمایندە 
اقلیم در ایران و نیز مخالفان می گویند، 
کار ایران بود؟ باید گفت ک آری در واقع 
گردانندە اصلی برنام و آنک طراح مرکزی 
بود، ایران بود. جمھوری اسالمی از ھمان 

پرسی، ب  ابتدای قصد بارزانی برای اجرای ھم
ت ک این طرح را یک طرح او ھشدار داد و گف

اسرائیلی ارزیابی می کند و ھم توان خود را 
برای جلوگیری از اجرای آن بکار خواھد برد. 
ھشداری ک بارزانی بدان توج نکرد و با اھمیت 
، در واقع  ندادن ب نقش مھم ایران در منطق
می پنداشت ک امکانات این کشور با توج ب 

، در رقابتھایش با غرب و با تر کی در منطق
  سطح نامطلوبی است.

ظاھرا بارزانی ب چند دلیل علیرغم آگاھی از 
توان و نفوذ ایران، تھدیدات جمھوری اسالمی را 
جدی نگرفت و علیرغم مالقاتھای چند بارە 
قاسم سلیمانی با او و ھشدارھایش در قبال 
اینک اقلیم در صورت برپائی رفراندم بسیاری 

خواھد داد، توج جدی مبذول چیزھا را از دست 
نکرد. از جمل این دالیل چنانک گفت شد می 
توان ب امر وجود رقبای جدی ایران در منطق 
اشارە کرد و ھمچنین ب دلیل جذب بخش 
مھمی از اتحادی میھنی، بعنوان حزب نزدیک ب 

  ایران، ب خود و دو شق کردن آن.

جاری بی گمان ایران نقش اصلی را در تحوالت 
عراق داشت است، اما این بدان معنا نیست ک 
ھر آنچ اتفاق افتاد تنھا بر اساس خواست 
جمھوری اسالمی بود. در واقع خواست 

گستردە   جمھوری اسالمی بر یک بستر تفاھم 
جلو رفت ک در آن کشورھای بسیاری، 
مستقیم و غیرمستقیم، دست داشتند. و اینک 

داشت اساسا چرا این خواست مشترک وجود 
ب مشکل امنیتی در عراق برمی گردد ک ھم 
جھان را سالھای مدیدی است نگران ساخت 

  است.

البت علیرغم جلورفتن خواست ایران در تحدید 
قدرت کردھا، اما این بمنزل پایان تسلط کردھا 
بر بخشی از مناطق خودشان نیست و بی 
گمان آنان می توانند کماکان در س استان 

، اربیل و دھوک با دوایر  اصلی سلیمانی
اداری و سیاسی خود باقی بمانند. جامع 
غرب ب ھیچ وج زیر بار تکرار دوران صدام 
نخواھد رفت، زیرا ک ن فجایع انسانی دیگر 
را تحمل خواھد کرد و ن بعد از دادن این 
، ب بازگشت شرایط پیشین تن  ھم ھزین

ھا تاکید دردھد. ایران ھم چنانک خود بار
کردەاست ضمن تاکید بر قانون اساسی 
عراق و حقوق مندرج کردھا در آن، با 
تسلط اقلیمی کردھا بر مناطق خودشان 

  مشکلی ندارد.

پس مشکل امنیتی ک غرب نگران آن است 
و مشکل تغییر جغرافیای سیاسی ک ایران 
آن را ب ضرر خود ارزیابی می کند، نھایتا ب 

سی میان ایران و یک نوع ھمسوئی سیا
کشورھای دیگر در عراق و اقلیم کردستان 
منجر شد و حادث شانزدە اکتبر را در بازپس 

  گیری مناطق مورد مناقش رقم زد.

و شاید این ھمکاری اعالم نشدە و ضمنی، 
در کنار تاکید اروپا بر برجام، سفر سپھساالر 
ایران ب اروپا و مالقات با مقامات نظامی آن 

ایتالیا، سخنان تیلرسون در مورد دیار در 
اینک آمریکا مراودات ایران ـ اروپا را مختل 
نخواھد کرد، ھم و ھم نشان این باشند 
ک در مسیر بازگشت و تثبیت قدرتھای 
، تفاھمی علنی  مرکزی در منطق خاورمیان
و ضمنی صورت گرفت باشد ک بی گمان 
تحدید قدرت کردھا و بازگشت آنان ب مدار 
قدرت مرکزی، البت با مختصات خود، بخشی 

  از این پروژە کالن باشد.

بی گمان کردھا ھم از این وضعیت مطلعند. 
ھمکاری مستقیم و غیر مستقیم آنان با روند 
موجود در عراق ک نشان آن، عقب نشینی 
و خودداری از جنگ و خونریزی گستردە بودە 

  است،خود دلیلی بر این موضوع است.

  

 

  تداوم برنامه ... 
  ٤ادامه از صفحه 

ً منتفی نمی کند. سمتی که  اما این فاکتورھای ناروشن سمتی را که از ھم اکنون برای شکل دادن به آن کوشش می شود، ھنوز ابدا
  تنشھای آینده سوز به بار نخواھد آورد. اگر متحقق شود، جز کشاندن ایران به دور دیگری از

قراردادھای پیشگفته و گامھای احتمالی دیگری با رویکرد به انرژیھای تجدیدپذیر، سوای امتیازات زیست محیطی شان، می توانند  ٣
مصرانۀ یک برنامۀ  حاوی پیام مثبتی به جھان خارج نسبت به برنامۀ ھسته ای جمھوری اسالمی نیز باشند. واقعیت این است که پیگیری

ھسته ای، ولو برای انرژی، حتی تا پایان قرن گذشته ھم قرینه ای برای تعقیب یک برنامۀ ھسته ای غیرصلح آمیز بود، تا چه رسد به 
 اقتصادی نیز به رقابت با انرژیھای فسیلی ھم برخاسته اند. تدوین یک  چنین مشی ای در قرن جاری که انرژیھای تجدیدپذیر در زمینۀ

ً در کاھش تنش بین ایران و امریکا مؤثر خواھد افتاد. اما در چنین  سیاست متکی به انرژیھای تجدیدپذیر و پیگیری چنین سیاستی قطعا
صورتی، این خود جمھوری اسالمی خواھد بود که درگیر پرسش سختتری خواھد شد: تداوم برنامۀ ھسته ای با کدام منطق؟ یک نکتۀ 

منه ای وجود داشت و آن این که "تا طرف مقابل برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نخواھیم کرد." نکتۀ مثبتی که، جدی در سخنان امروز خا
  چون نیک نظر کنی، وفاداری به آن پرسش مطرح شده را به نحو اکیدتری در برابر جمھوری اسالمی قرار می دھد.

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

حرارتی. در نوع نخست، انرژی خورشیدی توسط  -٢فوتوولتائیک،  -١نوع عمومی تقسیم می شوند: * نیروگاه ھای خورشیدی به دو 
ً به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. در نوع دوم انرژِی خورشیدی ابتدا به انرژی حرارتی و سپس از این  پانلھای خورشیدی مستقیما

  ه ھای موجود از نوع نخست چندین برابر توان نیروگاه ھای نوع دوم است.طریق به نرژی الکتریکی تبدیل می شود. حداکثر توان نیروگا

 
ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«   کنیم تالش متحدا
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گذرد اما ھیچ  روز از اعتصابم می  ٨١ترین زندانی این شھرم! شھری که با نام زندانش عجین شده است، با عجایب، شھری که  بی کس
 ی از آن برای من نمانده است.ا گوش شنوا و دست یاری دھنده

تر از روز  کس شھر و ھر روز بی ھای زندان از مھاباد و ارومیه تا ھمین زندان رجایی سال است که در پشت میله ٢۴محمد نظری ھستم، 
  اند و جز شما مردم کسی را ندارم. ام. پدر و مادر و برادرم رھسپار گورستان بوکان شده پیشش و تنھاتر شده

ام نه آزادی و نه مرخصی بلکه اجرای قانون است. قانونی که با  ای ساده. خواسته گذرد. اعتصابی برای خواسته اعتصابم می روز از ٨١
از قانون  ٧٢٨و   ١٢٠، ٩٩، ١٠ھای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون (مواد  شدم ولی دست سال و نیم پیش باید آزاد می ۴اجرای آن 

کسی ھیچ راه دیگری جز اعتصاب  سال زندان و در عین تنھایی و بی ٢۴کنند. حال پس از  ) درباره من جلوگیری میمجازات اسالمی جدید
  برایم نمانده است.

  کجایید مردم؟

که او پدر و  روز گرسنگی کشید در چیست جز این ٧٠ام به حال خود مگذارید. فرق من با آرش صادقی که بیش از  کسی مرا به خاطر بی
اند و مرا اگر دست  ھاست در گورستان بوکان خوابیده داشت و شما مردم را، اما من ھیچ کسی ندارم. پدر، مادر و برادرم که سالھمسری 

  یاری گری باشد شمایید که تنھا تکیه گاه و امیدم ھستید.

  دان و اعتصاب برایم نمانده است.مرا کمک کنید، کمک کنید صدایم شنیده شود که اکنون چیزی جز مرگ برای رھا شدن از این عذاب زن

مانم تا با مرگ رھسپار گورستان  اند. جز این اگر باشد بر اعتصابم می کمکم کنید برای رسیدن به حق قانونی آزادی که از من دریغ کرده
  بوکان شوم که جز آنجا ھیچ جایی و ھیچ کسی برایم نمانده است.

  محمد نظری

  شھر زندان رجایی

  ... ٨٠٠قاچاق 
  ١٠ادامه از صفحه 
  نام ما چیست؟
ولی کمی باشرف می دانیم. فرقی نمی کند چه دینی داریم. زنیم یا مرد.  ،آیا انسان نام داریم ؟ آیا خود را مسئول نه؟ نام ما چیست

  اھل کجا ھستیم یا چه شغلی داریم. آیا ما انسان ھستیم؟
ه درروزنامه ھمبستگی چاپ شد روزنامه فروش ھای تھران صد ھزار تومان سال ١٣الزم نیست پز روشنفکری بدھیم ؛ وقتی گزارش رقیه 

  برای دیه دخترک که کال سیصد ھزار تومان بود جمع کردند.
الزم نیست الف سیاست بزنیم با کراوات یا بی کراوات، با روسری یا بی روسری، با ریش یا بی ریش ؛ فقط کافیست بفھمیم و درک 

  کنیم که ما انسانیم.
نیست پول خرج کنیم فقط کافیست یک لحظه فکر کنیم که ھمه این دختران که امروز معلوم نیست در کدام نا کجا آباد بردگی می  الزم

  کنند دختران ما ھستند. اھل ھر کجا می خواھند باشند ولی دختران ما ھستند.
مجلس ھر روز و ھر روز جمع می شویم تا مجبور  آنوقت چه راست یا چپ از ھیچی نمی ترسیم و ھمگام و ھم قدم مقابل قوه قضاییه،

کنیم متولیان کشور را که به جای شعار یک گام مشترک بردارند و با قاچاق دختران ایرانی که امروز در بردگی جنسی به سر می برند 
  مبارزه کنیم اگر نفعی در این قاچاق انسان ندارند.

 ----------------------  
 سایت نگاه  :منبع
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 دختر ایرانی به ناکجا آباد ٨٠٠قاچاق 
  

 دی مھاجروفریبا داو
 

محکومیت متھمان باند بزرگ قاچاق 
سال حبس. خبر کوتاه  ١٠٠دختران به 

است و خبرگزاری تسنیم توضیح زیادی 
که بتوان به حواشی و چگونگی خبر 
دست یافت منتشر نکرده است، اماخبر 

شعبه  “  ھمین اندازه ھم ھولناک است.
دادگاه انقالب اسالمی تھران به  ١۵

ریاست قاضی صلواتی، متھمان یک باند 
ً به  بزرگ قاچاق دختران را مجموعا

 ”سال حبس محکوم کرد. ١٠٠تحمل 

، عوامل خبرگزاری تسنیم   به گزارش
یک باند بزرگ قاچاق دختران که اقدام 

دختر کرده بود،  ٨٠٠به قاچاق بیش از 
چندی پیش، دستگیر و برای متھمان 

عوامل  آن، پرونده قضایی تشکیل شد.
باند با اقدام به شناسایی دختران آنھا 

ً پس از  را اغفال می کردند که نھایتا
نفر از متھمان  ١٠تکمیل تحقیقات، برای 

کیفرخواست صادر و پرونده برای 
ادگاه انقالب د ١۵رسیدگی به شعبه 

ارسال شد که پس از جلسات متعدد 
سال زندان محکوم  ١٠ھر کدام به 

  شدند.
متھمان به حکم صادره اعتراض کرده و 

دادگاه تجدید  ٣۶پرونده آنھا به شعبه 
نظرفرستاده شد. خبرگزاری تسنیم می 
نویسد دادگاه تجدید نظر ھم چندی 
پیش برگزار شده اما ھنوز حکم نھایی و 

  در نشده است.قطعی صا

سر شبکه این باند که دختران ایرانی را 
به کشورھای مختلف قاچاق می کرده 
است متواری شده و برای وی پرونده 
جداگانه ای تشکیل شده است. ھنوز 
خبری از نحوه فعالیت ،چگونگی جذب 
دختران به این شبکه ھا منتشر نشده 
است و از سرنوشت این دختران خبری 

  در دسترس نیست.

گزارش ساالنه وزارت امور خارجه 
  آمریکا دروغ نبود

وقتی گزارش ساالنه وزارت امور خارجه 
آمریکا درباره قاچاق زنان ایرانی به دبی 

منتشر شد ٢٠١۶و سلیمانیه در سال 
بسیاری آن را مغرضانه، دروغ و سیاه 
نمایی امپریالیست خواندند ولی 

که  “  خبرگزاری دولتی تسنیم  ”خبر
سپاه پاسداران انقالب وابسته به 

اسالمی است نشان می دھد که آن 
گزارش پربیراه نبوده است، گزارشی که 
نشان می داد شمار زیادی از دختران 
ایرانی برای خدمات جنسی اجباری به 
شکل سازماندھی شده به کشورھای 

در   مختلف قاچاق می شوند به طوریکه
دولت ایران قبول کرده که با  ٢٠١۶سال 

ی لھستان، اسپانیا و ترکیه در کشورھا
زمینه مبارزه با قاچاق جنسی ھمکاری 

  کند.
نکته مھم گزارش ساالنه وزارت امور 
خارجه در ابتدای این گزارش است که 

دولت ایران نتوانسته به «می نویسد: 

استانداردھای حداقلی برای از بین بردن 
قاچاق انسان برسد و تالش موثری ھم در 

اما تصریح شده .» نداده است این باره انجام 
که علیرغم نبود تالش موثر در دولت ایران 
برای مبارزه با قاچاق زنان ، دولت ایران 

ھایی برای مقابله با این موضوع  قدم
  برداشته است.

در این گزارش نوشته شده که دولت ایران 
موافقت کرده که با برخی کشورھا در 

مکاری منطقه برای مبارزه با قاچاق انسان ھ
دولت ایران ھیچ   کند اگرچه در این دوره

مبارزه با قاچاق انسان   اطالعاتی در زمینه
  در اختیار این نھاد قرار نداده است.

خبر خبرگزاری تسنیم و گزارش وزارت امور 
خارجه آمریکا نشان می دھد در الیه ھای 
اجتماعی ایران خبر ھا و اتفاقات ھولناکی در 

که باید و شاید نه  جریان است که آنچنان
تنھا مردم که اصحاب رسانه و جامعه مدنی 
ایران از آن با خبر نیست و این بی خبری 
پیامد ھای ناگواری بر جامعه ایران خواھد 

  گذاشت.

  ایران یکی از مبادی قاچاق زنان
ھای رسیده به مراکز  بر اساس گزارش

المللی حقوق بشر که در وب سایت  بین
ه، ایران در پنج سال دویچه وله منتشر شد

گذشته یکی از مراکز ترانزیت و یکی از 
کشورھای مبدأ قاچاق زنان است که 

یافته،دختران  ھای منسجم و سازمان گروه
ایرانی را برای خدمات جنسی اجباری به 
کشورھای افغانستان، کردستان عراق، 
پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا 

  فرستند. می
ا به دولت ایران پیشنھاد وزارت خارجه آمریک

کرده تا مراکزی برای کمک به زنان قربانی 
قاچاق جنسی ایجاد کند و به خصوص 

ای برای قربانیان قاچاق انسان  خدمات ویژه
بیندیشد از جمله ارائه خدمات پزشکی، 
روانپزشکی که برای زنان قربانی دارای 

  اھمیت است.
وزارت خارجه آمریکا ھمچنین از ایران 

المللی مبارزه با  ه تا با نھادھای بینخواست
قاچاق انسان ھمکاری کند، شفافیت 

ھای مبارزه  بیشتری در اقدامات و سیاست
با قاچاق انسان داشته باشد و پروتکل 

  سازمان ملل در این زمینه را بپذیرد. ٢٠٠٠

  می فروشند ”خرابات“ به
سازمان دفاع از قربانیان خشونت که دفتر 

ن است و مناسبات خوبی مرکزی آن در تھرا
بادولت جمھوری اسالمی ایران دارد 
تحقیقی در زمینه قاچاق زنان منتشرکرده 

سن ”است. در این گزارش آمده است:
 ١۴قربانیان در شماری از موارد حتی کمتر از 

سال است. این صغر سن نشان دھنده 
میزان آسیب پذیری کودکان دختر در برابر 

ا آن سریع و قاچاق انسان است و باید ب
قاچاقی که بخشی از  وسیع برخورد شود.

آن دراستان ھای خراسان و سیستان 
وبلوچستان،در واقع استان ھای ھمجوار 

  ”  کشور با پاکستان و افغانستان رایج است.

بر اساس این گزارش که توسط کمیته زنان 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت به ھمراه یکی 

سفر خود به مشھد  از کارشناسان بھزیستی در
تھیه شده، یک شیوه کارقاچاقچیان به این صورت 
است که قاچاقچیان تحت پوشش ازدواج و این 
که اھالی زاھدان ھستند و ثروت و مکنتی دارند 
دختران را ازخانواده ھایی که در شرایط بد 
اقتصادی ھستند ،خواستگاری کرده وبه عقد خود 

ه ھای فساد در می آورند و سپس آنھا را به خان
مشھورند می  ”خرابات“ در پاکستان که به

  فروشند.

یکی از مناطق حاشیه نشین مشھدبه  
از مناطق بود که مورد  (قلعه ساختمان)   نام

ھدف این گروه ھا به دلیل فقر زیاد اھالی قرار 
قاچاقچیان در نھایت این دختران را به  داشت.

 شھرھای کویته،کراچی وراولپندی و به کنیزی و
یا روسپی گری می فروشند. مطابق بررسی 
ھایی که انجام شده این قربانیان ھیچ گونه 
آگاھی از قاچاق شدن خود ندارند وتنھا چند روز 
بعد از ازدواج ھمراه با اجبار، زور،تھدید و فریب و 
نیرنگ به زاھدان و سپس به پاکستان انتقال داده 
شده می شوند مگر آن که پدر این دختران 

  انه آن ھا را به فروش برسانند.آگاھ
ثبت    قربانیان از طریق صیغه،ازدواج کرده بودند و 

نشدن رسمی عقد آنھا یکی از مشکالت 
اساسی است که برای بازگرداندن آنھا به وجود 
می آید چرا که اگرخانواده ای ازطریق سفارت 
ایران در پاکستان اقدام کند ازدواج ثبت شده ای 

  وجود ندارد.

اس این تحقیق فقدان حفاظت و نگھبانی بر اس
کامل ازمرزھای شرقی کشور دلیل عمده ای 
برای سھولت کار قاچاقچیان است. دختران 
قربانی شخصاھیچ پولی بابت کار جنسی خود 
دریافت نمی کنند و خریداران تمام پول را دریافت 

  می کنند ودربدترین شرایط زندگی می کنند.

  “ هحفل“ قاچاق زنان و مراسم 
معموال    ھمچنین در این گزارش آمده است:

دخترانی که به امارات متحده عربی (دوبی) 
سال سن دارند و  ١۶تا  ١٠قاچاق می شوند بین 

گاھی برای دو مناسبت عمده عید فطر و عید 
انتقال آنھا به دو شکل  قربان منتقل می شوند.

عده ای از آنھا بطور رسمی خواستگاری  است.
نام شیوخ بزرگ عرب و درازای می شوند،به 

پرداخت مبالغی به خانواده ازمرزعبورداده می 
  شوند.

عده ای دیگر دخترانی ھستند که برای این 
منظور ربوده می شوند و نحوه انتقال آنھا متفاوت 

بدون اجازه پدر و مادر  است و تعدادی از دختران 
و با وعده ھای مختلف از جمله کار و یا حتی 

اگر شیوخ عرب  ور خارج می شوند.تحصیل ازکش
رابرای ھمسری  دختران “  حفله“ در مراسم

مشکل زیادی وجود ندارد. مشکل از  بپسندند
توسط شیوخ   وجود می آید که دختران زمانی به

بنابراین دختران از  ،استقبال قرار نمی گیرد مورد
وارد بازار کار شده و   اینجا رانده و از آن جا مانده

ری در کلوپ ھا و کاباره ھا مشغول به روسپی گ
  ...می شوند.

   ١٠دامه در صفحه ا



  

  

  ١٠صفحه      ٩٢ شماره    

  ... ٨٠٠قاچاق 
   ٩ادامه از صفحه 

رات متحده عربی کمتر مسافری به اما
این دختران ایرانی را در کاباره ھا و حتی 
گوشه خیابان ھا ندیده باشد و یا تعریف 

  آن ھا را نشنیده باشد.
تفاوت عمده ای که این عده از دختران 
قاچاق شده با قربانیان قاچاق به 
پاکستان دارند، این است که اغلب 
اوقات ظاھرا قاچاق دختران با رضایت و 

  انیان انجام می شود.آگاھی قرب

در واقع قربانیان از ھمان ابتدا از مقصد و 
نحوه کار خود آگاھی دارند .یک نوع 
رضایت ظاھری که البته به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان این رضایت 
ظاھری نمی توانند مانع از این امر شود 
که ما آنھا را در زمره افراد قربانی قاچاق 

اقع این افراد، محسوب نکنیم چرا که در و
قربانی شرایط نابسامان 
اقتصادی،اجتماعی و فرھنگی ھستندکه 
گاه برای نجات خانواده از فقر مالی 

  مبادرت به چنین خطری می کنند.

دومین ویژگی این قربانیان این است که 
اکثر قریب به اتفاق قربانیان تمایلی به 
بازگشت به ایران ندارند .در واقع بیشتر 

می دھند در ھمان شرایط آنھا ترجیح 
غربت و روسپی گری در دوبی بمانند به 
جای اینکه به ایران بازگردند چرا که آینده 

  ای در بازگشت برای خود نمی بینند .

گزارشی ارائه شد مبنی  ٢٠١۶در سال 
بر اینکه تعداد زنان ایرانی که برای 

به دبی برده  ٢٠٠۵فروشی از سال  تن
ھی پیدا کرده شوند افزایش قابل توج می

است ، ھر چند که قبل از آن به وسیله 
افشاگری ھای یک خلبان جنجال خبری 
گسترده ای پیرامون آن اتفاق افتاد که 

  مدتی به بازداشت این خلبان منجر شد

بر اساس گزارشی که در رسانه ھای آن 
جا منتشر شد دختران ایرانی مجبور به 

ھای کردستان عراق  خانه کار در روسپی
شوند.  خصوص شھر سلیمانیه می به

برخی از این دختران توسط باندھای 
قاچاق ایرانی به سلیمانیه برده 

  شوند. می
ھای محلی  رسانه ٢٠١۵در سال 

کردستان عراق گزارش دادند که تعدادی 
از دختران ایرانی ساکن این 

  ھا ھستند. خانه روسپی
به ھر حال در گزارش وزارت خارجه 

که حکومت ایران آمریکا تصریح شده 
ھیچگونه ھمکاری در زمینه پیشگیری از 

ھای  قاچاق انسان با نھادھا و سازمان
ھد. در داخل  د المللی انجام نمی بین

ایران ھم ھیچ نھاد یا سازمانی در این 
کند. اگر ھم فعالیت  زمینه فعالیت نمی

گیرد به صورت  وتالشی صورت می
شفاف و علنی نیست و اطالعات آن در 

المللی گذاشته  یار نھادھای بیناخت
شود و نھاد ھای حمایتی برای  نمی

حفاظت از این دحتران تا بازگشت به 
  زندگی عادی وجود ندارد.

  ما اول چتر باز بودیم
بیتا نام مستعار دختری است که امروز 
در حومه واشنگتن زندگی می کند. وی 

 ١۶یکی از این قربانیان است که در 
ر خانواده و اعتیاد سالگی و به علت فق

پدرش پذیرفت که برای ازدواج راھی 

امارات متحده عربی شود ولی مورد پسند 
شیوخی که در این بازار ھستند قرار 

  نگرفت.
میلیون  ٨بیتا می گوید در آن زمان قرار بود 

به من داده شود و بقیه را واسطه بردارد و 
این مبلغ برای خواھران و مادرم نجات بخش 

در نھایت من از کاباره ای که در یک بود اما 
  ؛ھتل بود سر درآوردم

و روسپی گری  می خواندم، می رقصیدم 
اما نمی دانم پس از چند سال از ، می کردم

دعاھای مادرم بود یا ھر اتفاق دیگری که 
احساس کردم یکی از مردانی که ھر از 
چندی به آن محل سر می زند نگاه دیگری 

  به من دارد.
خواستگاری کرد و من فکر می او از من 

کردم که در باند دیگری خواھم افتاد ولی 
بعد ھا تصمیم به ریسک برای نجات گرفتم 

  چرا که ته قلبم او را مرد خوبی می دیدم .
من با این مرد ازدواج کردم و او من را به این 
جا آورد. چند سال از ازدواج ما می گذارد و 

که من حتی یک بار او به من نگفته است 
چه شغلی داشتم . گفت و گوی من و او در 

  یکی از رستوران ھای ویرجینیا انجام شد.
در گفت و گوی دیگری که در یکی از خیابان 
ھای دبی که ده سال پیش با مادر و دختر 
ایرانی داشتم که روسپیگری می کردند 
مادر می گفت : ما در ابتدا برای مردی کار 

مزدی به ما می کردیم که خرج سفر و دست
می داد که برایش لباس و پوشاک به ایران 
ببریم . اسم ما چتر باز بود تا ھزینه ھای 

  گمرگی آن مرد کم شود.
شوھر من در حادثه ای دستش را از دست 
داده و بیماری اعصاب گرفته بود. من دو 

روز طول  ٣فرزند دیگر داشتم و کل سفر ما 
  می کشید.

یشنھاد کرد در یکی از این سفرھا مردی پ
که شیخی پولدار از دختر من خوشش آمده 
و اگر دخترم بکارت داشته باشد با او ازدواج 

میلیون به خانواده ما پرداخت  ١۵می کند و 
می کند و من واقعا باور کردم و خوشحال 
شدم . داستان این مادر و دختر طوالنی بود 
ولی در نھایت در حالی با آن ھا گفت و گو 

  دو کارگری جنسی می کردند.کردم که ھر 

           خبر ھای پشت پرده گاھی رو می
  شود

 ١٣٨١در سوم خرداد سال   روزنامه انتخاب 
از کشف یک شبکه گسترده فساد و فحشا 
خبر داد و نوشت اعضای گسترده ترین باند 

شا در ایران که فح  بین المللی فساد و
اقدام به جذب و انتقال دختران وزنان ایرانی 

می کردند توسط   به کشورھای آسیایی
ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نھی از 

 منکر سپاه دستگیر شدند.
براساس گزارش این روزنامه ،شبکه فساد 
زنان و دختران جوان را با پرداخت پول ھای 
ھنگفت و باکمک تعدادی از تجار ثروتمند به 
کشورھای عربی و خلیج فارس انتقال می 

دختر  ٢٠٠اساس این گزارش حدود  دادند.بر
  و زن جوان در این باندعضویت داشتند .

نوشت:  ١٣٨١مھر سال  ٢١روزنامه قدس 
با متالشی شدن یک باند قاچاق زنان و “

نفر   ٣٨  دختران به کشورھای دیگر
نفرازقربانیان ١۵ازاعضای این شبکه دستگیرو

  آنھا به کشورمان بازگردانده شدند.
با ترفندھای گوناگون اعضای این شبکه 

بویژه ازدواج صوری با دختران آنان را به بھانه 
سفر از راه زاھدان خارج کرده و به یکی از 
کشورھای ھمسایه شرقی(پاکستان) 
انتقال می دادند این تبھکاران عمده طعمه 
ھای خود را از بین دختران معتاد و دارای 

  فقر فرھنگی و مادی انتخاب می کردند.

جزئیات “نوشت:  ١٣٧٩بھمن  ٢۴یرانروزنامه ا
فعالیت شبکه مخوف قاچاق دختران کم سن و 
سال و نوجوان ایرانی در کشورھای حوزه خلیج 
فارس فاش شد.مسئولیت این شبکه قاچاق 
دختران جوان ایرانی به خارج از کشوربا فردی 
بود که بابت ھردختروزن جوان ایرانی مبلغ 

  ھنگفتی را دریافت می کرد.

عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری   حتی
وقت استان تھران خبری مبنی بر کشف فعالیت 
یک شبکه قاچاق دختران ایرانی کشورھای 

  حوزه خلیج فارس را اعالم کرد .
با “خبرنگار کیھان از مشھد نیز گزارش داد : 

شبکه فعال فساد و فحشاء در   ١١انھدام 
نفر بازداشت شدند.این باندھا   ١۴٨مشھد 

سال در نقاط شھر مشھد فعالیت   ۵حدود 
داشتند و ده ھا نفر از دختران توسط این باند 
اغفال و به کشورھای عربی خلیج فارس 

  یاکشورھای آسیای شرقی قاچاق می شدند.
قاضی صادقی رئیس مجتمع قضایی شھید  

عنوان کرد اتھامات اعضای  ١٠٠٧مطھری شعبه 
اق زنان این باند قوادی،رابطه نامشروع، قاچ

  ”.جوان اعالم کرد
یک باند ”خبرنگار کیھان در شیراز نیز نوشت:

فساد و فحشاء و قاچاق دختران در شیراز 
  ”.متالشی و بازداشت شدند

پلیس :” نوشت  ١٣٨١مھردر سال  ١۶جام جم 
باند قاچاق دختران را در فرودگاه مھر آباد به دام 
انداخت. پرونده رسیدگی به جرایم اعضای این 

مجتمع قضایی ویژه به  ١٣١٠ند به شعبه با
  ”.ریاست قاضی صابری ظفر قندی ارجاع شد

طی  ١٣٨١مھرسال  ٢۴ماھنامه خواندنی 
در استان ھای خراسان و ” گزارشی اعالم کرد:

سیستان و بلوچستان چندین ھزار دختر ایرانی 
به مردان افغانی فروخته شدند.اخیرا یک باند 

از دختران ایرانی  برده گیری که عده نامعلومی
را در پاکستان به کنیزی فروخته اند شناسائی و 
برخی از اعضا آن دستگیر شدند.بر اساس یک 
آمار رسمی اظھار شده است که فقط 

دختر مشھدی  ١۵٠ھمین باند بیش از   بوسیله
به پاکستان برای تن فروشی منتقل شدند 
شیوه کار اعضای این باند چنین بوده است که 

ا از خانواده ھایشان خریداری کرده و به دختران ر
عقد خود در می آوردند سپس آنھا را به خانه 
ھای فساد که در پاکستان به خرابات موسومند 

  می فروختند.
الزم به ذکر است که منطقه میرجاوه در زاھدان 
به عنوان یک منطقه ترانزیت در امر قاچاق 
انسان به شمار می رود. استان ھای خراسان 

یستان و بلوچستان از مناطق مبدأ و و س
شھرھای کویته،کراچی،راولپندی در پاکستان و 
کشورھای افغانستان و کشورھای خلیج 
حاشیه خلیج فارس و بعضی از کشورھای 

از مناطق مقصد پدیده قاچاق محسوب   آسیایی
  ”.می شوند

چندی پیش  ١٣٨١بھمن  ٢٠به گزارش ایرنا در 
 ۴۵“نوشت : روزنامه مشرق،چاپ پاکستان 

ساله در کراچی توسط  ٢۵تا  ١۶دختر ایرانی 
در ادامه این ”. افراد ثروتمند خریداری می شوند

 ٢خبر آمده است یک گروه بلوچ ایرانی مدت 
سال است که از راه بلوچستان این دختران را 
به پاکستان منتقل کرده و در کراچی به فروش 
 می رسانند.ھمچنین ماموران معاونت اطالعات
ناجا که تنھا مرجع پلیس رسیدگی به این جرم 

 ٢٠توانستند  ٨١نانوشته ھستند،شھریور سال 
زن و مرد بلوچ را با شکار دختران فقیر خراسانی 
 آنھا را روانه پاکستان می کردند،شناسایی و

  ... دستگیر کنند.
  ٨ادامه در صفحه 



  

  ١١صفحه      ٩٢ شماره    

  ھمبستگی، شعار یا پرنسیپ؟         

  !توان از ھمبستگی به وفاداری رسید چگونه می          

  کیرضا جاس

 خویشرا دیدن در دیگری"

  شروط

  ھا فقدان

  ھا ضعف

  :انسانیتخود

  اجتماعیبودن در قلب

  !شما،دیگرانی که در َسر اجتماعی ھستید

  وقلب ، احساسی برای لحظه نیست-

  بلکھبرای آنچه ماندنی است

  .»قلب،یک چرخه نیست

  ، "دیدن خویش"»گوناراِکِلوف«

ای به عرفان شرقی، ازجمله ابن عربی، داشت.  عر سور آلیست سوئدی است که عالقه ویژهقطعه باال قسمتی از شعر گونار اِکِلوف، شا
اما ھدف این نوشته نه بررسی سرگذشت او بلکه گذری به روایت زندگی یک کلمه معروف یعنی ھمبستگی است. چندی قبل، دوست 

کند: "ھمبستگی ...به این مفھوم  ازجمله عنوان می» رانچپ، ھمبستگی و ای«عزیز، آقای احمد پورمندی در مقاله خواندنی خود به نام 
است: برای آنکه چرخ کارخانه بچرخد باید کارگر و کارفرما موجودیت یکدیگر را بپذیرند و یکی انکار دیگری نباشد." (احمد پورمندی، چپ، 

آھنگ تمدن  نیست. تمام تمدن معاصر اروپا که پیش ای ھمبستگی و ایران، ایران امروز) و یا اینکه :" ھمبستگی کار و سرمایه، اختراع تازه
بشری است، بر پایه این ھمبستگی بنا شده است. ما برای انکار این ھمبستگی، ناچار خواھیم شد که یا منکر این تمدن شویم و یا 

خواھد  وطنش را دوست دارد و می یک کارگر ایرانی اگر«مدعی شویم که چنین ھمبستگی در اروپا وجود نداشته و ندارد." (ھمانجا) ، و نیز 
شده  مالد و در آن خراب چیز را به تن می داری را که پیه ھمه حق یک زندگی شرافتمندانه در کشورش دست یابد، باید دست سرمایه به

  کند، بفشارد و برای جلوگیری از زمین خوردنش از خودش مایه بگذارد. (ھمانجا). ماند و شغل ایجاد می می

زنند، اما  شوند که اکثر افراد راجع به آن حرف می ست، ھمبستگی ھمانند دموکراسی ازجمله کلمات مثبتی محسوب میآنچه مسلم ا
ھای مدید، بحث در مورد مفاھیم عامی چون آزادی، برابری، عدالت ادامه  مفھوم دقیق آن بسیار کمتر از دموکراسی مشخص است. مدت

گیرد. آیا این بدان معنی است که ما درک یکسانی از ھمبستگی داریم؟ آقای  ثی صورت میداشته است اما کمتر در مورد ھمبستگی بح
دانیم و محل نزاع نیست: یکی برای ھمه، ھمه  عنوان یک ارزش را که ھمه می به» ھمبستگی«گویند: "مفھوم وسیع  پورمندی ازجمله می

  شود؟ شامل چه کسانی می» ھمه»(ھمانجا) اما» برای یکی

  مهتولدیک کل

ً چند نویسنده با گرایش اریک لیدمن، نویسنده سوئدی که -اند.ازجمله آنان، سون ھای مختلف به بررسی سرگذشت این کلمه پرداخته اخیرا
برخی از آثار او به فارسی نیز ترجمه شده است و نیز استینار استیرنو، نویسنده نروژی است. در این نوشته با کمک این دو نویسنده (و 

  شود. گیری ھمبستگی بررسی می گر)، روند شکلچند تن دی

گیرد. در  به معنی سفت و تقسیم نشدنی ریشه می» سولیدوس«آید ھرچند که آن خود، از کلمه التین  کلمه ھمبستگی از فرانسه می
نمود تا  می بایستی چند ضامن را معرفی کرد می که شخصی تقاضای وام می چند قرن پیش، در برخی از کشورھای اروپایی، ھنگامی

که فرد مقروض توانایی پرداخت وام را نداشته باشد، دیگران که با وی اعالم ھمبستگی کرده بودند، تمام وام را به شخص قرض  درصورتی
کم کلمه ھمبستگی وارد کتاب  شد. کم بیان می» یکی برای ھمه، ھمه برای یکی«پرداختند. این مسئولیت ھمبسته در شعار  دھنده می

  اپلئون شد، اما این چارلز فوریه بود که به آن فحوای سیاسی و ایدئولوژیک بخشید.قانون ن

کردند، را  نفر باھم زندگی و کار می ١۵٠٠ال خود به نام فالنستر، که در حدود  ، جامعه کوچک ایده” Theorie de l'Uniteفوریه در کتاب "
جای انجام  ای به تواند در چنین جامعه ای خود به بھترین وجھی استفاده کند، میمعرفی نمود. او گفت، انسان برای آنکه بتواند از استعدادھ

شد که ھیچ  یک کار یکنواخت و تکراری، در طول ساعات کار، وظایف متفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر در فالنستر، ضمانت داده می
واقع فالنستر  کردند در حین تنوع کاری به ھمدیگر وابسته بودند و در کاری دو بار انجام نشود. بنابراین، افرادی که در فالنسترھا زندگی می

ھایی که نیازمند بودند  آمد پایه بود. به خانواده یک تعاونی ھمبستگی بود. نکته اصلی در نظرات فوریه در مورد فالنستر، تضمین نوعی در
  شد. نامیده می” la garantie familiale solidaire«شد و این کمک به خانواده  کمک می

  استیرنو معتقد است که فوریه از کلمه ھمبستگی در کتاب خود به چھار شکل متفاوت استفاده نموده است.

  .آمده است» کد ناپلئون«طور که در  مسئولیت ضمانت کنندگان وام، ھمان
 آمادگی برای تقسیم منابع در میان نیازمندان

 احساس تعلق به جامعه، در اینجا فالنستر
 ھا آمد پایه و حمایت از خانواده ت درضمان

 دھند. جز شکل اول، سه درک دیگر فوریه از مفھوم کلمه ھمبستگی ،البته با کمی تفاوت، ھمچنان به زندگی خود ادامه می امروزه به

کرد.  ی میشخصیت معروف فرانسوی دیگری که در ھمین مورد نظراتی را مطرح کرد، اگوست کنت بود که ھمبستگی را یک احساس تلق
یافت و ازجمله وظایف آن، تقویت  جدید، حکومت مرکزی اھمیت بیشتری می  شد. در جامعه کار می  ازنظر او توسعه جامعه منجر به تقسیم

  ... احساس ھمبستگی برای جلوگیری از اختالالت تقسیم کار، از طریق باال بردن آگاھی مردم بود.
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ً با جنبش کارگری گره شود. اما مارکس از آن خیلی دیر استفاده کرد و در تئوری او اثری از آن دیده  زده می کلمه ھمبستگی معموال
کارگران جھان متحد «با شعار » ھا برادرند ھمه انسان«شدند، شعار » بوند در گرشتن«که مارکس و انگلس عضو انجمن  . ھنگامیشود نمی

نمود. مدافع کلمه ھمبستگی در انترناسیونال  ھا نه از کلمه ھمبستگی بلکه برادری استفاده می تعویض شد. اما مارکس تا مدت» شوید
زنده برس بود. به نظر او ھمبستگی، برادری در عمل بود و نباید آن را با برادری در حرِف بورژوازی اشتباه گرفت. او اول، یوھان فیلیپ بکر، سا

چیز ھمراه و مسئول ھستند. از طریق او، کلمه ھمبستگی وارد  معتقد بود ھمبستگی یک موضوع اخالقی نبوده بلکه ھمه باھم و در ھمه
  انترناسیونال اول شد.

دھی  ھای اروپایی عنوان کردند که انترناسیونال اول انقالب را سازمان ، دولت ١٨٧١انگیز آن در سال  ن پاریس و پایان خونین و غمپس از کمو
ً شورش المللی بود. از ھمین رو  ھای دیگری را نیز به راه خواھد انداخت. در این مقطع کلمه ھمبستگی به معنی توطئه بین نموده و احتماال

، و »یکی برای ھمه، ھمه برای یکی«برآمدند. شعار اتحادیه پادشاھی » ھمبستگی پادشاھی«روپایی حتی درصدد ایجاد ھای ا دولت
  ھای احتمالی کارگری و حفظ سرمایه بود. ھدف آن مقابله با شورش

داران، سخن از یک جامعه  یهدر اواخر سده نوزدھم، تعدادی از مبلغین و عالمان مسیحی برای مقابله با جنبش کارگری و نیز ظلم سرما
داد. در  بایست رقابت جای خود را به ھمبستگی می ای می ای خانواده خوب بود. در چنین جامعه ال به میان آوردند. مبنای چنین جامعه ایده

را محترم شمرد و تالش حال، مالکیت خصوصی  ھای کارگری دفاع نمود اما درعین این زمان، پاپ لئو نھم از حق کارگران برای ایجاد اتحادیه
  برای جامعه سوسیالیستی را محکوم کرد.

، با گسترش بالیای بحران بزرگ اقتصادی ، کلمه ھمبستگی در بخشنامه مھم پاپ پیوس یازدھم آمد. در این بخشنامه از  ١٩٣١در سال 
ھای بعدی نیز در مورد  از پاپ پیوس، پاپعنوان حالل مشکالت یاد شد. بعد  که به معنی مجاورت و نزدیکی است به subsidiarityاصل 

  این کلمه به زبان رسمی واتیکان، یعنی التین، تحت عنوان سولیداریتاس وارد شد. ١٩۶۴ھمبستگی صحبت کردند تا اینکه در سال 

تقسیم کار در  »در کتاب خود به نام ١٨٩٣متفکر فرانسوی مھم دیگری که در مورد ھمبستگی نوشته است امیل دورکیم است. او در سال 
شناسی مسئله را بررسی نمود. او مایل به یافتن پاسخ این پرسش بود، چرا  به بررسی این موضوع پرداخت. دورکیم از جنبه جامعه» جامعه

 مانند؟ به عبارت دیگری: چه چیزی باعث ثبات و ھا در جامعه باقی می شود، آن باوجود فشارھای زیادی که در جامعه به افراد وارد می
  نماید؟ پاشیدگی آن جلوگیری می شود و ازھم انسجام یک جامعه می

توانست پاسخ به این پرسش باشد. "امروز برای من اتحاد با  ازنظر دورکیم، برخالف نظر متفکرین دیگر، رابطه بر اساس منافع شخصی نمی
ھا و  معه بر اساس ھنجارھای اجتماعی، ارزشتو مفید است، و فردا به ھمین دلیل تو دشمن من خواھی شد.". بنا به گفته او، جا

  گردد. ھای یکپارچه نمودن جامعه محسوب می شود. در این میان ، ھمبستگی یکی از مکانیسم ھای مشترک بنا می سنت

ً مربوط به یک جامعه پیشامدرن  است دورکیم ھمبستگی را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: مکانیکی و ارگانیک. ھمبستگی مکانیکی عمدتا
گیرد. این نوع ھمبستگی بر پایه تشابه و ھمسانی قرار دارد. افراد به  که در یک جامعه ساده و ھمگون و با درجه کمی از اختالف شکل می

خاطر داشتن زندگی مشابه، رسوم، فرھنگ و دین مشترک با ھمدیگر پیوند دارند. بنا بر عقیده دورکیم، انسان دارای دو نوع آگاھی است، 
کند. در جامعه پیشامدرن، این آگاھی  فردی که ویژه ھر فرد است و آگاھی مشترک که فرد با دیگر اعضای جامعه آن را تقسیم میآگاھی 

شود. در جامعه  برد که با یک عنصر ذھنی ترکیب می مشترک بسیار قوی است. باید توجه کرد که دورکیم از یک واقعیت عینی نام می
  کنند، ھمبستگی قوی وجود دارد. ھا شبیه یکدیگر ھستند، برای آنکه شبیه یکدیگر فکر می که انسانپیشامدرن و سنتی به خاطر آن

صورت  ویژگی جامعه مدرن، تقسیم کار گسترده و اختالف اجتماعی در میان اعضای آن است. به خاطر تخصص، تمام محصوالت مورد نیاز به
فروش.... کار تا حد زیادی  ا است و ھر دو برای تأمین سبزی و میوه، نیازمند میوهکاالیی در آمده است. خیاط برای نان خود محتاج نانو

ورسوم و ھنجارھای  شود. ازنظر دورکیم، شھروندان جامعه مدرن، دیگر از طریق آداب تر می کار ھرروز وسیع شده و درنتیجه تقسیم تخصصی
کار و تخصصی شدن  واسطه افزایش تقسیم ق استقاللشان که بهشوند، بلکه این پیوستگی از طری اجتماعی قدیمی به ھم متصل نمی

تنھایی قادر به رفع نیازھای خود نیست و به خیاط، نانوا، آرایشگر و بسیاری  یابد که به گیرد. فرد درمی ناپذیر است، صورت می مشاغل اجتناب
  امعه مدرن به یکدیگر است.دھنده وابستگی متقابل آحاد ج واقع ھمبستگی ارگانیک نشان دیگر نیاز دارد. در

گوید با پیشرفت جامعه مدرن ،ھمبستگی مکانیکی از  دورکیم در مورد ھمزیستی انواع ھمبستگی کمی مبھم است. در برخی موارد می
کند که ھمبستگی مکانیکی و ارگانیک در کنار ھم وجود خواھند داشت ھرچند که ھمبستگی  رود، اما در برخی موارد عنوان می بین می

کننده حدود ھمبستگی  توجه دیگر در مورد دورکیم این است که برای او، مرزھای ملی تعیین گردد. نکته قابل تر می تدریج قوی ارگانیک به
  است.

ھای اقتصادی و کسب افتخار است. کلید  ماکس وبر در جھت عکس دورکیم حرکت نمود. ازنظر او ھمبستگی ناشی از تالش برای مزیت
ایده عمل اجتماعی، رابطه اجتماعی و طبقه اجتماعی قرار دارد. برای دورکیم، ھمبستگی نقشی ادغام کننده و  درک ھمبستگی در

شناسان غربی بر این نکته  افکن نیز باشد. گفتنی است که برخی از جامعه توانست تفرقه بخش داشت، اما ازنظر وبر، آن می وحدت
  ھای متحد کننده آن تأکید داشته است. ھای تضاد و افتراق جامعه و دورکیم بر جنبه هکنند که مارکس و ماکس وبر بر جنب پافشاری می

ھا قبل، پاپ ژان پل دوم سنت قدیمی که در قرن نوزدھم در مورد ھمبستگی در کلیسای کاتولیک به وجود آمد را تکمیل نمود و بر  سال
پروتستان، ھمبستگی به کاریتاس یعنی با عشق به ھمنوع پیوند ھمبستگی تأکید بیشتری شد. در کلیسای مسیحی، اعم از کاتولیک و 

ھمبستگی انسانی در خارج از الھیات مسیحی «زده شد. برای تأکید بر اھمیت ھمبستگی در مسیحیت، حتی برخی از نزدیکان پاپ گفتند 
ستگی خود به اغنیا و بالعکس اغنیا نیز باید متوجه ال خود گفت که فقرا باید متوجه واب پایه محکمی ندارد." ژان پل دوم با ترسیم جامعه ایده

کند  تر از پیشینیان خود است اما او ھمچنان این ایده را تائید می وابستگی خود به فقرا باشند. اگرچه پاپ کنونی، فرانسیس، بسیار رادیکال
داری، از انتقادات  زیادی انتقادات پاپ کنونی از سرمایهداران کنونی نیز نموده است. در موارد  ھرچند که او انتقادات زیادی را متوجه سرمایه

  برخی از متفکرین چپ نیز، تند و تیزتر است.
نمود، اما با گفتن اینکه ھمه، حتی خدا نیز کارگر است،  خمینی نیز در ابتدای انقالب اگرچه از مستضعفین در مقابل مستکبرین دفاع می

  الفات را ناچیز نشان دھد.سعی نمود ھمه طبقات جامعه را یکسان و اخت
  :توان چنین گفت اگر بخواھیم آنچه تاکنون گفته شد را خالصه کنیم، می

است (یکی برای ھمه، ھمه » ھمه«نظرھای مھم، در مورد حدود  اگر ھمبستگی اقتصادی دوران ناپلئون را کنار بگذاریم یکی از اختالف -
ورکیم مرزھای ملی، برای مارکس و بکر، کارگران جھان ، برای برخی از فقھای مسیحی برای فوریه فالنسترھا ، برای د» ھمه«برای یکی). 

، »ھای کره زمین، و درنھایت برای بسیاری از مسیحیان و یا مسلمین  و اسالمی، نوع دوستان و بشردوستان، و امثالھم، تمام انسان
ھای مسیحی دست راستی در  توان در مورد گروه خوبی می اعضای فرقه مذھبی خودشان است.(در مورد گروه آخر، این موضوع را به

  ).ھای مذھبی در ایران مشاھده کرد کشورھای غربی، یا شیعیان در مقابل دیگر اقلیت
ھای ھمبستگی است. در مورد دورکیم (و نیز مارکس) ھمبستگی برخاسته از یک واقعیت مادی است  نظر در مورد پایه دومین اختالف -

 . (altruism) آن باز خواھم گشت) و نه یک خواسته کلی بشردوستانه مثل پاپ ، از پیوس تا فرانسیس، و یا نوع دوستان (چیزی که من به
ھمبستگی مفھومی مدرن است و با جامعه مدرن و پیشرفت گره  ،... در نظرات متفکران اجتماعی چون فوریه، دورکیم، مارکس، بکر -

ھا دینی جستجو  شود و منشأ آن را باید در کتاب اپ و یا فقھای اسالمی این پدیده غیر تاریخی میخورد، اما در نظرات کسانی چون پ می
  ... .نمود
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در نظر کسانی چون مارکس و یا فوریه، خیریه، صدقه و امثالھم ربطی به ھمبستگی ندارد. اما در تفسیرھای مذھبی و اخالقی، مرز  -
 .گردد نیکوکاری و ھمبستگی زدوده میبین 

 ھمبستگی در متفکرین کارگری ایده

شد. در کتاب ایدئولوژی آلمانی به آن اشاراتی  طور که گفته شد، ھمبستگی از کلمات محبوب مارکس ( و انگلس) محسوب نمی ھمان
ً از اتحاد کارگران، احساس برادرانه در بین کارگران استفاده  او سعی کرد دیگر،  ١٨۴٨شود که پس از  کند. گفته می میوجود دارد. او عمدتا

دار نماید. در  توانست خدشه کلمات برادر و برادری را به کار نگیرد . علت آن این بود که اصطالح عمومی برادری مفھوم مبارزه طبقاتی را می
است که کارگران کشورھای مختلف فقط احساس  یکی از اھداف بزرگ انترناسیونال این”در انترناسیونال اول اعالم کرد :  ١٨۶۴سال 

کرد،  بخش عمل کنند ". بنابراین اگرچه او از لغت ھمبستگی بندرت استفاده می ھا در ارتش رھایی مثابه آن برادری و رفاقت نکنند، بلکه به
  اما ایده آن در آثارش وجود داشت.

رود اما در عوض  رو فرای طبقه کارگر نمی افع مشترک قرار دارد و ازاینازنظر مارکس، ھمبستگی یک واقعیت اجتماعی است. آن بر پایه من
ً درست است که جامعه طبقاتی، طبقات را به ھم وابسته می مرزھای ملی را در ھم می دار برای سود  سازد. سرمایه شکند. این کامال

دار به او ترحم  داند که سرمایه دار دارد. اما کارگر می یهخود به کارگر وابسته است، از سوی دیگر کارگر برای کسب معاش خود نیاز به سرما
دار  ھای پول کننده دار برای فروش محصوالت خود نیاز به مصرف نخواھد کرد و نباید از او انتظاری داشته باشد. چرا؟ زیرا باوجودآنکه سرمایه

تواند در پی کاھش ھزینه  کند، و نمی د در بازار پیروی میدارد، اما او در درجه نخست، از قانون اول کسب سود بیشتر برای حفظ بقای خو
ً خواھان بھبود شرایط ھمه  تولید کاال از طریق افزایش سرعت کار، کاھش دستمزد واقعی، کاھش امنیت شغلی و ...نباشد.  او مطمئنا

یا کارگرانی دیگری که وسایل اولیه محصول  کارگران است، آرزو دارد که دستمزدشان باالتر رود، اما خواھان آن است که، کارگران خودش و
  یابند که برای حفظ و بھبود شرایط کاری خود باید مبارزه کنند. رو کارگران به تجربه درمی کنند، از این امر مستثنا شوند. ازاین او را تولید می

ای به پیروزی  بدون این آگاھی ھیچ مبارزهاگرچه ھمبستگی یک واقعیت اجتماعی است، اما کارگران بایستی از این واقعیت آگاه شوند. 
ً دارد. منتھی، این موضوع دارای اھمیت ثانوی است. درعین حال  نخواھد رسید. آیا رنج و مشقت کارگران در این میان نقشی ندارد؟ قطعا

  ر شود.ت باید گفت ، ازآنجاکه رنج و مشقت در حوزه احساس قرار دارد، در شعارھای تبلیغاتی این بخش شاید عمده

توان از کارل کائوتسکی نام برد. او از ھمبستگی به عنوان یک احساس مشترک در درون کارگران  از رھبران بزرگ انترناسیونال دوم می
توان گفت دو  کند. آنچه که در مورد دستاوردھای فکری کائوتسکی در این زمینه می شوند، یاد می وقتی که از منافع مشترک خود آگاه می

تواند اقشار  : اول آنکه وی این کلمه را در تئوری مارکسیستی رایج نمود. دوم اینکه تأکید نمود که ھمبستگی طبقه کارگر میچیز است
گرفت، و  عیار در نظر می دیگر از جمله کشاورزان را نیز در برگیرد ولی ھژمونی طبقه کارگر باید تأمین شود. او خود را یک مارکسیست تمام

شان در یک جو  ھای اخالقی وجود ندارد، زیرا علم و اخالق اب پنداشت، در نتیجه، در نظریه ھمبستگی او جنبه علم میمارکسیسم را یک 
  رود. نمی

شود.  دموکراسی امروز خوانده می از رھبران دیگری که در این زمینه نظرات جدیدی مطرح نمود ادوارد برنشتاین بود فرد ی که پدر سوسیال
ین رابطه رد تئوری ارزش اضافی مارکس بود. برنشتاین معتقد به سوسیالیسم اخالقی بود. اخالق سوسیالیستی او بر نقطه آغاز وی در ا

ال آزادی یا خودمختاری. مشکل اصلی برقرای توازن بین این سه  کمونی یا ھمبستگی و ایده  برابری، ایده  قرار داشت: ایده  پایه سه ایده
نمود. ھمین  بایست با اصل آزادی توازن برقرار می آزادی و خودمختاری در تقابل بود و از این رو ھمبستگی میبود. ایده ھمبستگی با   ایده

کرد. امکان گسترش ھمبستگی در صورت حفظ آزادی فردی ، و نیز ایجاد  موضوع در مورد ایجاد توازن بین برابری و آزادی نیز صدق می
  نداشت. بنابراین از نظر برنشتاین برابری و ھمبستگی مشروط اما آزادی آرمان انسانیت بود.برابری ضمن حفظ حداکثر آزادی فردی وجود 

یابد. احساس ھمبستگی در  داران افزایش می بنا بر عقیده او، ھمبستگی کارگران متناسب با افزایش استقالل کارگران نسبت به سرمایه
تر است. اما ھمبستگی وی، نه فقط شامل کارگران بلکه اقشار متوسط و  اع قویمیان طبقه کارگر در مقایسه با طبقات و اقشار دیگر اجتم

  شد. داران نمی ای از دوستان، این ھمبستگی شامل سرمایه شد. اما برخالف نظر عده دیگر گروھھای مردمی نیز می

ناسیونالیسم کارگری را خیالی فرض برنشتاین بر خالف مارکس، انگلس، کائوتسکی، لوکزامبورگ، لنین انترناسیونالیست نبود و انتر
در رابطه با کشتار بومیان ھررو در نامیبیا طرفدار رأی به تقاضای دولت آلمان برای اعتبار بیشتر به منظور ادامه جنگ  ١٩٠۶کرد. در سال  می

و قرارھای قبلی  د ھمه قولبا وجو ١٩١۴کرد. در سال  افتاده حمایت می بود. از استعمار آلمان به خاطر توسعه فرھنگی کشورھای عقب
دموکرات آلمان، منھای لیبکنخت، از جمله برنشتاین به اعتبارات جنگی آلمان  ھا در مقابله با جنگ، ھمه نمایندگان سوسیال سوسیالیست

پیوست، ھر دموکرات  ماه بعد خوشبختانه او از موضع قبلی خود فاصله گرفته و به جناح انترناسیونالیست حزب سوسیال رأی دادند. شش
توان در مورد درک وی از ھمبستگی گفت اینکه نظرات او بیشتر به دورکیم  گاه در آن جناح احساس راحتی نکرد. آنچه که می چند که ھیچ

  نزدیک بود تا مارکس.
شد  محسوب میھای این مکتب  ھای اتریشی نام برد. ماکس ادلر که از فیلسوف توان از مارکسیست ھای جنبش کارگری می از دیگر نحله

گردد، برامد. او جوامع را به دو گونه تقسیم نمود.  پذیر می شناسی یعنی چطور یک جامعه امکان در پی پاسخگویی به پرسش اصلی جامعه
کند. در جامعه  جوامع ابتدایی (اشتراکی اولیه مطابق نظر انگلس) و جوامع طبقاتی که طبقه برتر طبقه فرودست را استثمار می

یابند و به سرنوشت مشترک و شرایط اجتماعی  ری، زمانی که اعضای یک طبقه استثمارشونده منافع مشترک خویش را در میدا سرمایه
توان به  گیرد. به عبارت دیگر، می شوند، آنگاه ھمبستگی طبقاتی شکل می برده و با اتحاد خویش در رنج و امید خود سھیم می خود پی

ھای  شرایط طبقاتی ، منافع طبقاتی، آگاھی طبقاتی، و ھمبستگی طبقاتی. از این رو، نظر مارکسیستترتیب این مراحل را تشخیص داد: 
  اتریشی ادامه نظرات مارکس در مورد ھمبستگی بود.

خورد.  ھای او زیاد به چشم نمی لنین به عنوان رھبر اولین انقالب سوسیالیستی، سنت مارکس را ادامه داد. کلمه ھمبستگی در نوشته
جنگ اول جھانی، موضع انترناسیونالیستی خود در مورد اینکه کارگران و زحمتکشان نباید ھمدیگر را در یک جنگ ناعادالنه امپریالیستی  در

» سوسیالیسم و جنگ«گران غارتگر کشور خویش برگردانند، را در جزوه  به قتل رسانند و در عوض باید تفنگ خود را به سوی حکومت
ای در این مورد تردید دارند. ماجرای زیر  گرایی انقالبی یاد کرد. او یک انترناسیونالیست انقالبی بود ھرچند که عده تمنتشر کرد و از شکس

  دھد. ای از این تردید را نشان می گوشه
نین را ھمراستای برد. آلمانھا موضع ل دولت آلمان ، با امپراتوری روسیه که بزرگترین ارتش جھان را در آن زمان داشت ، در جنگ بسر می

منافع خود تشخیص دادند و اجازه دادند که قطار معروف لنین از خاک آلمان عبور کند. به ھنگام ورود به روسیه، در ھمه جا شایع شد که 
ھا و حکومت موقت کرنسکی، این اتھامات شدت  بین طرفداران بلشویک ١٩١٧ھای ماه جوالی  لنین جاسوس آلمان است. پس از درگیری

ھا به شورش و جاسوسی برای دشمن متھم شدند. تعداد زیادی  تری یافت. در این زمان لنین ھمراه با ده تن دیگر از رھبران بلشویکبیش
رسید، چگونه به افراد برای به دست گرفتن پالکارد در  ھا می شھادت دادند که چگونه پول المان از طریق استکھلم به دست بلشویک

شد، با کمک  روبل داده می ۴٠کردند روزانه  روبل در روز)، یا اینکه به کسانی که در گارد سرخ خدمت می ١٠د (ش خیابان پول پرداخت می
شد، و اتھامات مشابه دیگری مطرح شد. لنین قبل از ھنگام دستگیری به  مالی المان، روزنامه پراودا در جبھه در میان کارگران پخش می

ده و به زندان افتادند. اما یک ماه بعد به خاطر احتمال کودتای کرنیلف و حمله به پترزبورگ، ھمه فنالند فرار کرد ولی بقیه دستگیر ش
  رھبران بلشویک توسط کرنسکی آزاد شدند.

  ١٤ادامه در صفحه 



  

  

  ١۴ صفحه     ٩٢ شماره                      

  ھمبستگی، ...
   ١٣ادامه از صفحه 

ھا دوباره  مردم با وجود تبلیغات فراوان حکومت موقت مسأله جاسوسی لنین را جدی قلمداد نکردند (ھر چند که امروز ھر از گاھی روزنامه
ھا با آن  لیتوسک منعقد گشت، عده زیادی از رھبران بلشویک-قرارداد برست ١٩١٨در سال کنند). ھنگامی که  این مسأله را مطرح می

طرف، این  مطرح شد. آیا لنین جاسوس بود؟ برخی از محققین بی» جاسوسی لنین برای المان«مصالحه مخالفت نمودند. و دوباره مسأله 
ً درس اساس می اتھامات آن را بی کنند. اما در اینجا، نکته اصلی این بود که مردم روسیه در آن  ت تلقی میخوانند، برخی دیگر آن را کامال

نوشتند. اما به ھر دلیلی مردم به  ھای روسی غیربلشویک ھر روز در مورد آن می زمان از اتھامات جاسوسی خبر داشتند و روزنامه
ً عده زیادی ھمین نظر را در مورد لیتوسک خیانت به مردم روسیه - ھا اعتماد کردند. آیا قرارداد صلح برست بلشویک بود؟ مسلما

ھا را متھم به خیانت  دموکراتھای آلمان و برنشتاین در مورد قرارداد ورسای داشتند. این فقط طرفداران ھیتلر نبودند که آن سوسیال
کنند طراح  برخی از انان وانمود میھا انطور که  ھای آلمان نیز ھمین نظر را داشتند. آیا المانی کردند بلکه بسیاری از ناسیونالیست می

ً نه. می ً گفت و آن اینکه جنگ اول جھانی که آلمان در یک سوی منازعه قرار داشت به  انقالب اکتبر بودند؟ مسلما توان یک چیز را قطعا
مخالفین انقالب ھای مالی احتمالی آلمان، با ھمه وسعتی که  رشد حوادث انقالبی در روسیه کمک زیادی کرد. حتی اگر داعیه کمک

ً بپذیریم.( و ما می اکتبر ادعا می ھای  دانیم که کمک به انقالبیون مخالف کشورھای رقیب ھیچ عنصر جدیدی در سیاست کنند، را کامال
توان گفت، این امر ھیچ تأثیر مھمی در روندھای  کرد به ھمه مخالفین کمک کند.) با این حال می آلمان نبود و این کشور سعی می

توان برای آن اورد، اول اینکه مردم روسیه از آن اتھامات مطلع بودند. اتھامات از سوی حکومت  بی آن زمان نداشت. چند دلیل میانقال
طرفی آن را تائید نکرده و یا از آن به عنوان عامل جدی نام نبرده  موقت و نه طرفداران دواتشه تزار اعالم شد. دوم این که ھیچ محقق بی

ھای مالی میسر بود، آمریکا تاکنون موفق به تغییر انقالبی، و نه کودتا، در  ایجاد یک انقالب بزرگ اجتماعی با کمک است. سوم اگر
ً می ای را اجیر کرد و به خیابان کشانید، اما برای پیروزی انقالب، نیاز به ھمزمانی مناسب  توان عده بسیاری از کشورھا شده بود. قطعا

دگی در جھت دلخواه قابل تغییر نیستند، وجود دارد. آیا در انقالب ایران، علت اصلی پیروزی انقالب کمک بسیاری از عوامل، که بسا
  فرانسه به خمینی بود؟

ھا پس از پیروزی اکتبر، تالش نمودند به صلح جھانی، و دوستی بین ملل کمک کند،. انھا قراردادھای ناعادالنه قدیمی  لنین و بلشویک
ھا انترناسیونالیست باقی ماندند. لنین برخالف برنشتاین ناسیونالیست نبود و درست به  پاره کنند. از این نظر آن امپراتوری روسیه را

ھا نظرات کائوتسکی در مورد اتحاد کارگران و کشاورزان را به اجرا در  ھمین خاطر رھبری کنونی روسیه دل خوشی از وی ندارد. بلشکویک
کشاورزان را جلب کنند، چیزی که بدون ان امکان پیروزی در جنگ داخلی وجود نداشت. اما، یکی از  اوردند. انھا موفق شدند حمایت

ھا در عمل نتوانستند به دھقانان به طور کامل اعتماد کنند و این عدم  ھای فردی بود. ھمچنین آن مشکالت اصلی اکتبر عدم رعایت ازادی
  عبارتی، پس از مدتی ھمبستگی کارگران و دھقانان در عمل شکست خورد.اعتماد در دوران پسالنین بسیار شدیدتر شد. به 

پردازان مارکسیست بود که به ھژمونی فرھنگی از نزدیک نگاه کرد. از نظر او در ھمه جوامع، یک طبقه  انتونیو گرامشی یکی دیگر از نظریه
کرد. بنابراین، طبقه کارگر  دیگر را از این طریق اعمال مییا یک گروه دارای ھژمونی فرھنگی بود که به طور عمده تسلط خود بر طبقات 

ھای دولتی نبود بلکه ایجاد یک فرھنگ ضد ھژمونی در جامعه مدنی نیز بود. از آنجا که طبقه  اش به مبارزه طلبیدن دستگاه فقط وظیفه
با کشاورزان بود. از نظر وی، غلبه بر  کارگر خود چند پاره گشته بود، وظیفه فرھنگ ضدھژمونی، غلبه بر این تفرق و نیز نزدیکی

توانست به عنوان یک الترناتیو در مقابل قدرت حاکمه قد علم  گشت که طبقه کار و یا بلوک طبقاتی او می داری زمانی ممکن می سرمایه
. چنین فرھنگی لزوما دارای کرد بایست در پیوند با کشاورزان این فرھنگ الترناتیو را ایجاد می کند. نکته مھم این که، طبقه کارگر می

داری بود. او در برخی موارد از کلمه ھمبستگی به عنوان مترادف وحدت استفاده  ھا ی ھژمونیک سرمایه ھایی متفاوت از ارزش ارزش
  کرد. می

  کارگری جنبش

ی پیامبران و دیگر علمای دینی ھای قدیم ای مدرن بود را با اموزه شود ایده ھمبستگی که پدیده امروز از طرف نیروھای مذھبی تالش می
ھای تاریخی ھمخوانی ندارد. ھمبستگی،  ای غیرتاریخی و ابدی نگریسته شود، چیزی که با واقعیت پیوند داده تا به آن به مثابه پدیده

ایده در جنبش محبوبیت خود را در مبارزات جنبش کارگری و به ویژه مبارزات کمون پاریس یافت. از این رو بایستی به سیر تحول این 
  کارگری با دقت بیشتری نگاه کرد. اما ھمبستگی در قرن نوزدھم و بیستم چه معنایی داشت؟

َگسپَر میکلوش تاَمش، فیلسوف معروف مجارستانی در این مورد نظر جالبی دارد.از نظر او ھدف اصلی کارگران وارد کردن سیاست به یک 
ھای  ھای خصوصی و عمومی از یکدیگر مجزا ھستند. به خاطر برابری اجتماعی و ازادی داری حوزه حوزه ممنوعه بود. در جامعه سرمایه

ای  خورد و تنھا حوزه فردی امر خصوصی از عمومی مجزا گشته است. امر عمومی مربوط به حوزه خیر عمومی که با وظایف دولت گره می
  زات ھمراه است.است که بر پایه قانون قرار دارد و ھرگونه سرپیچی از قوانین با مجا

اد امر خصوصی در حوزه جامعه مدنی بر پایه قرارداد است. از نظر قانونی قرارداد کارگر و کارفرما در حوزه خصوصی قرار دارد. دو طرف قرارد
  داد دنبال شود.رسند. قانون در اینجا وظیفه آن را دارد که مفاد توافق شده در قرار بر سر حدود و شرایط کار و میزان دستمزد به توافق می

ھا ممنوع بود. علت اصلی این امر آن بود که اعتصاب به  بایستی به خاطر آورد که در ابتدای جنبش کارگری، اعتصابات و فعالیت اتحادیه
شدند. برخی  االت درھم شکسته می شد، ماشین گشت. اعتصاب کارگران با خشونت ھمراه می معنی زیر پا گذاشتن قرارداد تلقی می

ھای کارگری که اعتصابات را سازماندھی  اوردند. اما چرا اتحادیه شدند، عده زیادی سر از زندان در می و یا حتی کشته می زخمی،
شدند که از طریق زور طرف مقابل قرارداد را مجبور کنند که شرایط مورد توافق قبلی را زیر پا  کردند برای خود این حق را قائل می می

کرد؟ علت اصلی  ناپذیر مالکیت قرار داشت، صرفنظر می ما از امتیازھای قانونی خود که از جمله بر پایه حق خدشهگذارد؟ چرا باید کارفر
  کردند. اما چرا؟ ھا خود را در موضع برتر اخالقی احساس می این امر آن بود که کارگران و اتحادیه

نداشت. این السال و باکونین بودند که در جنبش روزانه طبقه کارگر نفوذ ھا،  باید در نظر داشت که مارکس در ابتدا تاثیر زیادی در اتحادیه
ھا اگر چه نظام لیبرالی بر پایه قانون  داری رژیمی خودپسند است. از نظر آن بیشتری داشتند. انقالبیون کارگری معتقد بودند که سرمایه

امیز حل و فصل  رار دارد، اما این اختالفات توسط قانون از طریق صلحھا، و منافع و اختالف ق قرار داشت (دموکراسی بر پایه برخورد خواسته
ھایی که دارای ارتباطات گسترده با مقامات دولتی بودند، برنده این  کردگان و آن شود)، اما در مبارزه منافع ، این ثروتمندان ، تحصیل می

  .مبارزات بودند
ً کارگران در آن زمان فقط برای رسیدن به ب رخی از منافع شخصی به مبارزه برخاستند؟ در این صورت چه فرقی بین کارگرانی که اما واقعا

خواستند چنین مبلغی را نپردازند وجود داشت؟ به عبارتی، ھر دو برای  خواستند کمی به حقوق خود اضافه کنند و کارفرمایانی که می می
ما ھم قانون قرار داشت و ھم دین. کارفرما خواھان حفظ یک قرارداد کردند، البته با چند تفاوت. در طرف کارفر منافع شخصی مبارزه می

دانستند؟ آنچه  نوشته شده بود، اما طرف مقابل خواھان پاره کردن ان. چطور کارگران در چنین شرایطی خود را از نظر اخالقی محق می
کار نبود. مبارزه انان بر پایه اصل ھمبستگی قرار داشت. ھای اقتصادی و یا بھبود شرایط  کشاند فقط درخواست که کارگران را به مبارزه می

  ھایی داشت؟ اما این اصل چه ویژگی
ھا دو راه در مقابل خود نداشتند، یا از  شناختند. آن اول، کارگران ویژگی ازادانه و اختیاری قرارداد خود با کارفرما را به رسمیت نمی

گاه تشخیص ندادند که قرارداد کار در حوزه خصوصی قرار داشت و از این  ھا ھیچ رف دیگر آنگرسنگی بمیرند و یا قرداد کار را بپذیرند. از ط
رو ورود سیاست به آن حوزه ممنوع بود. از نظر انان ، مبارزه برای کم کردن ساعات کار، افزایش حقوق و امثالھم شان و مقام کار 

  ... ا جلوگیری از انقالب.ھ سیاسی را داشت، چیزی که مختص طبقات باالتر بود و ھدف آن
  ١٥ادامه در صفحه 

  شد. بایستی سیاست وارد این حوزه برای دفاع از حقوق کارگران می درست به ھمین خاطر می 



  

  

  ١۵ صفحه     ٩٠ شماره                      

  ھمبستگی، ...
   ١٤ادامه از صفحه 

  شد. بایستی سیاست وارد این حوزه برای دفاع از حقوق کارگران می درست به ھمین خاطر می
تند. شناخ ھای دینی و قانون امده، را به رسمیت نمی ھا منحصربفرد بودن و ارزش مطلق مالکیت خصوصی، آنچه که در کتاب دوم، آن

ً برای پیشرفت ضروری می کردند. ثروت و ماشین کارگران مالکیت را یک حق طبیعی ارزیابی نمی دانستند اما آن از الویت کمتری  االت را قطعا
  در مقابل ایجاد جامعه بھتر برای ھمه قرار داشت.

توانست طبقات دیگر را نجات دھد. که پیروزی آن ھا به این حرف مارکس و دیگر ھبران جنبش باور داشتند که طبقه کارگر خواھد  سوم، آن
ھا در  طبقه به انحالل ھمه طبقات، از جمله خود طبقه کارگر ختم خواھد شد. از این رو این طبقه، وظیفه رھایی نژاد بشر را داشت. آن

نظرانه منافع  ین کار را از موضع تنگمخالفت با کارفرمایان، در پی کسب مال و قدرت نبودند بلکه در پی رسیدن به امالی برتر بودند و ا
  دادند. طبقاتی خود انجام نمی

پنداشتند. بلکه فکر  شود، نمی دموکراسی تبلیغ می ھا خود را فقط نماینده طبقه کارگر، آن طور که امروز از طرف سوسیال به عبارت دیگر، آن
کردند. اگر به زندان  ھا به اعمال خود افتخار می اعتصابات و شورش کردند که در دفاع از حقوق ھمه مجبور به ایثار ھستند. انھا، در طی می
دانستند. آیا تمام زندانیان سیاسی قبل و بعد از انقالب ایران دچار چنین غروری  افتادند آن را نه مایه سرشکستگی بلکه غرور می می

ھایی که  نبود؟ آیا این احترام متناسب با تعداد روزھا و سالشوند) ؟ آیا به ھنگام ازادی، سابقه زندانی بودن موجب احترام  شدند(نمی نمی
ھا قھرمانانی نبودند که سمبول مبارزه مردم و ھمه ازادیخواھان در  در زندان سپری کرده بودند، و نحوه مقاومت زندانی نبود (نیست)؟ آیا آن

  شوند)؟ شدند (می نظر گرفته می
ھا این را نه به خاطر وعده پاداش در آن  حسین و مسیح ندارد؟ قطعا. تفاوت در این است که آن اما آیا این خود نشان از سنت شھادت و ایثار

ای از ان نخواھند برد ،  شود، بلکه برای بھبود وضعیت (و حتی نه بھشت) ھمه و با این احتمال که خود بھره دنیا که فقط نصیب ایثارگران می
یک کارگر ایرانی اگر «زخود گذشتگی بوده و ھست. از این رو باید گفت، بر خالف این گفته که دھند). این به معنی ا دادند (و می انجام می

داری را که پیه ھمه چیز را  خواھد به حق یک زندگی شرافتمندانه در کشورش دست یابد، باید دست سرمایه وطنش را دوست دارد و می
” کند، بفشارد و برای جلوگیری از زمین خوردنش از خودش مایه بگذارد. ماند و شغل ایجاد می شده می مالد و در آن خراب به تن می

ھای کارگری مستقل اجازه فعالیت قانونی ندارند، حقوق کارگران ماھھا پرداخت  (ھمانجا). باید گفت در شرایط امروز ایران، که اتحادیه
شوند... این باید ما باشیم که در صورت  اضی شالق زده میشود، به خاطر کوچکترین اعتر شود، امنیت شغلی کارگران ھر روز بدتر می نمی

خواھند، بلکه حداقل  ھا حق خود را می ھا را بفشاریم. نه فقط برای آنکه آن اعتراض کارگران به شرایط قرون وسطایی خود، باید دست آن
حداقل امکانات، در صدر اھدافشان قرار دارد. وظیفه  برای برخی از انان، ھدف بزرگتری یعنی آزادی بقیه ما ، بھبود وضع ھمه، با استفاده از

  ما نه شماتت، بلکه تشویق و ادای احترام به انان است!

  تنوع

کند. از آنجا که ھرکس این مفھوم  امروز ھمبستگی یکی از کلماتی است که با کلمات محبوب دیگری چون ازادی، و دموکراسی رقابت می
توان درک کرد. این کلمه حالل  بھترین حالت، منظور نویسنده را فقط از متن صحبت و یا نوشته می گیرد، در را به شکل خاصی به کار می

ھمه مشکالت اعم از محلی تا جھانی گشته است. اما ابھام در معنی دقیق این کلمه فقط معضل امروز نیست. ھمانطور که تاکنون در این 
بندی نمود؟  توان سعی کرد تعاریف باال را جمع ر در این مورد زیاد بوده است. آیا مینوشته نشان داده شده است، در گذشته نیز افتراق نظ

  شود. شناس سوئدی می در زیر تالشی در این جھت بر اساس نظرات لیدمن جامعه
شته، در دوران کنند. اما در گذ امروزه، عده زیادی از ھمبستگی به عنوان مترادف کلماتی چون وحدت، ھمدلی و یا نیکوکاری استفاده می

توان معانی مختلف ھمبستگی را به چند گروه  شد، معنی که استفاده امروزی ندارد. می ناپلئون از آن برای ضمانت وام استفاده می
  تقسیم نمود:

ا ھستم ھمبستگی به عنوان وابستگی واقعی و متقابل: فوریه، کنت، دورکیم از نقطه تقسیم کار شروع کردند. در جامعه مدرن من نانو -
اما به کفش شما که کفاش ھستید نیاز دارم و بالعکس. وابستگی ما به ھمدیگر واقعی و به دور از طرز فکر و یا احساسات من و 
شماست. از طرف دیگر این وابستگی متقابل است. تفاوت دورکیم و فوریه این است که دورکیم واقعیت موجود و خودبخودی جامعه امروز را 

  .اید کند در نتیجه یک تصمیم سیاسی و با ایجاد فالنسترھا به وجود می ر حالی که وابستگی که فوریه از آن یاد میکند د تشریح می

تواند کل  تواند یک احساس باشد. در این حالت ھمبستگی احساس تعلق است. احساس تعلق به گروه ما. گروه ما می ھمبستگی می -
 .شود احساس تعلق معینی از دیگران جدا می جامعه باشد. در اینجا گروه ما ، به خاطر

دیدند،  شد. در این مورد کارگران و کسانی که خود را تحت فشار و ظلم تلقی می در جنبش کارگری اروپا، از ھمبستگی دیگری صحبت می -
رسید. طبقه کارگر وظیفه خود را  کردند. این مبارزه از خاص به عام می عدالتی را از یک گروه ھمبسته و متحد آغاز می مبارزه بر علیه بی

پنداشت. این طرز تلقی ھم در میان انقالبیون روسی که خواھان انقالب بودند وجود داشت و ھم  رھایی نه فقط خویش بلکه دیگران نیز می
دف ایجاد یک جامعه ھای سوئدی. از این رو ربطی به استراتژی (انقالب یا رفرم) برای رسیدن به جامعه مورد نظرشان نداشت. ھ رفرمیست

شدند بلکه دھقانان و دیگر اقشار نیز  طبقه بود. در مواردی این فقط کارگران نبودند که عضو این ھمبستگی جزیی محسوب می بی
گفتند اما این دایره بتدریج  توانستند به جنبش سوسیالیستی بپیوندند. طرفداران مارکس در ابتدا از ھمبستگی طبقه کارگر سخن می می
 .ل دیگر فرودستان نیز گشتشام

گیری دولت رفاه، نوع دیگری از ھمبستگی بر پایه نھادھا شکل گرفت. در این نوع، تمام شھروندان به حقوق معینی ،که از  پس از شکل
نه بر پایه یابد ، دست یافتند. این حقوق نه بر اساس نیاز بلکه استحقاق بود. باید گفت این ھمبستگی  ای تحقق می طریق نھادھای ویژه

ً به وسیله مالیات، ھزینه خدمات معینی را تأمین می کردند. این خدمات عام بود و  احساس بلکه عقل قرار داشت ، ھمه شھروندان معموال
 ھای فراوان جامعه طرح گشت. مثل بیمه بیکاری، درمان و غیره. در این موارد، پس از تحقیقات و پژوھش شامل پیر و جوان، فقیر و غنی می

ً در مورد بیمه بیکاری در جنبش کارگری  ای، پروسه تصمیم گذاشت. در موارد ویژه خاصی را به اجرا می گیری طوالنی و پر از مناقشه بود. مثال
ً مدیر عامل یک کارخانه، حق استفاده از بیمه بیکاری را دارند یا نه بحث شد تا ا نکه یسوئد، چند دھه در مورد اینکه آیا مدیران ارشد، مثال

 .ھمه بر سر یک پرنسیپ عام توافق کردند
شود ، ھمبستگی بین دو گروه نامتجانس است. در اینجا  نیکوکاری ، صدقه. در این مورد که گاھی از آن به عنوان ھمبستگی یاد می

 .توان از وابستگی متقابل نام برد نمی
ھا،  مثل ھمه شھروندان، زحمتکشان، کارگران، یک قوم ویژه ایرانیشود.  ھای برابر صحبت می در موارد یک تا چھار از ھمبستگی بین طرف 

شوند. در واقع، ھمبستگی با نیکوکاری تفاوت دارد  ھای نابرابر در مقابل ھم قرار داده می اما فقط در مورد آخر است که طرف  ... ھا، المانی
ی بنام االن کردی که در دریای مدیترانه غرق شده بود دل گناه سور و نباید مرز بین این دو زدوده شود. مثال، عکس جسد یک بچه بی

به بسیاری را به درد آورد و ھمه تا چند روز درھای خود را بر روی اوارگان سوری باز کردند اما پس از یک ماه ورق برگشت. من امروز حاضرم 
کنم، اما به احتمال زیاد پس از یک ھفته این کار  شود کمک مردم یک کشور فقیر که ھر روز در مورد قحطی در آن کشور گفته و نوشته می

کننده است و نه بالعکس. این به  در مورد کمک به فقرا، فرد فقیر در موضع ضعف قرار دارد، و این اوست که وابسته به کمک  را نخواھم کرد. 
 وجه به معنای رد نیکوکاری نیست بلکه فقط تأکید بر تفاوت این دو است. ھیچ

ً در ھمبستگی طبقه کارگر ھمانطور که دیدیم احساس نقش  بندی باال به معنی دیوار کشیدن بین آن ینکه گروهمسأله دیگر ا ھا نیست. مثال
نظران در مورد ھمبستگی بر موارد  و یا اینکه برخی از صاحب  کند.  مھمی دارد، اما احساس نسبت به طبقه نقش کمتری را ایفا می

ً  گوناگونی تأکید کرده دورکیم در اواخر عمر بر نقش احساس تأکید داشت و یا اینکه کنت ھم بر نقش وابستگی واقعی و ھم  اند. مثال
  کرد. احساس پافشاری می



  

  

  ١۶ صفحه    ٩٢ شماره                      

 ھای اخالقی قربانی سقوط ارزش ،کودکان
  که پرپر شد ساله ٣در سوگ و اندوه اھورای 

 یداله بلدی
ھنوز افکار عمومی از تجاوز و قتل 

ساله در ٨ساله در ورامین و آتنای ٨ستایش
دھنده تجاوز  دار بود که خبر تکان اردبیل، جریحه

اش،  ساله، توسط ناپدری ٣و قتل اھورای 
ویژه گیالن را در ماتم و اندوه  مردم ایران، به

ھای اخیر،  فروبرد. فاجعه تجاوز و قتل در سال
ویژه در مورد کودکان، ھمچنان تداوم دارد و  به

به   اعدام متجاوزین و قاتلین نیز، از آمارارتکاب
زیرا که  این جنایت ھولناک نکاسته است؛

جنایات، سقوط و فروریزی   گونه علت این
   ھای ھای اخالقی اند، که آثار آسیب ارزش
زده ما  را بر پیکر جامعه بحران  بار آن فاجعه

ھایی که  توان مشاھده کرد. آسیب می
پیامدھای رنج بار آن کمتر از مشکالت 

 فرسای اقتصادی نیستند. توان

اند  یمناسبات و روابط ھای اخالقی ارزش 
ای وجود دارند و بر حرمت  که در ھر جامعه

مثابه  شأن و مقام انسان تأکید داشته و به
ای است که توسط مردم تدوین  قانون نانوشته

شده اند. کانت فیلسوف آلمانی معتقد است 
ھای اخالقی برای بقای جامعه  که ارزش

ھا تبھکاری را در  ضرورت دارد و عدم رعایت آن
ھای  دھد. رعایت ارزش جامعه افزایش می

اخالقی در جوامع گوناگون نسبی است و 
بستگی به فرھنگ، تعالیم دینی، سطح 
آموزش، حد سواد و آگاھی و ھمچنین میزان 

اقتصادی و موقعیت جغرافیایی   رشد و توسعه
حاکمیت   جامعه دارد؛ اما نوع حکومت و ارتباط

ھا و  با مردم و نحوه پاسخگویی به خواست
گیری  مردم، نقش اصلی را در شکلمطالبات 

ھای اخالقی دارد؛ یعنی صیانت و  ارزش
ھای اخالقی و  پاسداری حاکمیت از ارزش

حفظ حرمت انسان منجر به رعایت و پاسداری 
شود و پایمال کردن  آن از سوی مردم می

ھای اخالقی از سوی  حقوق انسان و ارزش
یابد وموجب  زمامداران نیز در جامعه بازتاب می

ھا ی اخالقی  بی اعتنایی عوام به ارزش
  شود. می

جمھوری اسالمی که با شعار معنویت  
ھای اخالقی به  گستری و احترام به ارزش

حاکمیت رسیده بود، از آغاز زمامداری خود 
مانندی بر جامعه حکم  تاکنون با سبعیت بی

راند؛ این شیوه زمامداری تأثیر ویرانگر خود  می
قی برجای نھاده و ضایعات ھای اخال را بر ارزش

ھا برجای  ناپذیری را بر باورھا و ارزش جبران
  نھاده است.

پیامدھای شیوه زمامداری جمھوری اسالمی  
ھای اخالقی را در موارد زیر  در ارتباط با ارزش

  توان مالحظه کرد: می

رفتار خشن رژیم با دگر  خشونت و قساوت: 
، وسطایی قصاص اندیشان، اجرای احکام قرون

قطع دست و پا و اجرای حکم اعدام و شالق 
ھا و  درمألعام، شکنجه در زندان زدن

ھای نیروی انتظامی و کتک زدن در  پاسگاه
ھا، کارنامه رژیم در پایمال کردن حقوق  خیابان

انسانی است. بدیھی است که این رفتار 
ویژه بر جوانان اثر  بار در جامعه به شقاوت

قتل، تجاوز، رو آمار  گذارد؛ ازاین می
ربایی در حال  اسیدپاشی، چاقوکشی و آدم

افزایش است، چنانکه اکثریت جوانان و حتی 
آموزان، چاقو، پنجه بکس و زنجیر با خود  دانش

کنند و دختران وزنان نیز برای دفاع  حمل می
از خود در برابر حمالت احتمالی با خود چاقو 

که تاکنون  طوری کنند، به و اسپری حمل می
اند و  شده ین نوجوان به جرم قتل اعدامچند

ھا نوجوان دیگر در انتظار حکم اعدام  ده
ھا نیز باندھای تبھکار  ھستند. در زندان

گیری و تجاوز در  کنند و باج حکومت می
  ھا رایج است . زندان

یکی دیگر از  واوباش: رشد پدیده اراذل 
ھای اخالقی، رشد  پیامدھای سقوط ارزش

ھا  ت که در این سالواوباش اس اراذل
بشدت رشد یافته است. جوانان محالت 
متوسط یا فقیرنشین که از امکانات 

ً دارای  بھره اقتصادی بی اند و احتماال
مشکالت خانوادگی، مانند طالق یا اعتیاد 

ھای زندگی به  ھستند، برای تأمین ھزینه
اعمال تبھکارانه مانند فروش مواد مخدر، 

جاد باندھای مواد گیری، زورگیری و ای باج
مخدر، فحشا و سرقت مسلحانه روی 

آورند. این قشر تبھکار برای اجرای  می
ھای سرد و گرم  مقاصد خود از سالح

ھای این قشر  کند؛ ویژگی استفاده می
کوبی و آثار چاقو بر روی بدن یا  عبارتند ازخال

صورت. با در نظر داشت نھادینه شدن 
ت در رحمی و قساو خشونت در جامعه بی

ھای این  مورد زنان و کودکان از دیگر ویژگی
قشر است. وجه تشابه زیادی در گفتار و 

واوباش و برخی از مقامات  رفتار بین اراذل
ھای لمپنی دارند مانند  رژیم که خصلت

محمدعلی رامین، حسین شریعتمداری،اله 
  کرم و قاضی نماینده مجلس، وجود دارد.

که دارای  گروه دیگر از وابستگان حکومتی
باشند  اند، مداحان می ھای لمپنی خصلت

اند. این مداحان  که ھمچنان در حال افزایش
با شعارھای مذھبی و ذکر نام امامان با 

بازاری،  ھای کوچه ھای لمپنی و آھنگ واژه
نوجوانان و جوانان ناآگاه را به ھیجان 

آورند و از این شغل درآمد سرشاری  می
واوباش ارتش ذخیره  دارند. مّداحان و اراذل

با اشاره   رژیم ھستند و در موارد مقتضی
مردمی شرکت   سپاه در سرکوب اعتراضات

ھا از این قشر ناآگاه و  کنند؛ در زندان می
لمپن در سرکوب و آزار و اذیت زندانیان 

در  ٨٨کنند. در سال سیاسی استفاده می
برای آزار،    زندان کھریزک از زندانیان لمپن

تی تھدید به تجاوز ارعاب و ح
  اند. کرده دستگیرشدگان استفاده می

زنان ھمواره بیش از  بزھکاری زنان: 
ھای اخالقی پاسداری  مردان از ارزش

کنند و درگذشته نقش اندکی در ارتکاب  می
کارانه داشتند؛ اما در شرایط امروز  اعمال بزه

ھای  جامعه ما، زنان نیز در تمام عرصه
تھیه و توزیع مواد    ھایتبھکارانه مانند باند

مخدر، زورگیری، فحشا،سرقت مسلحانه و 
درصد ١٨برداری نقش فعال دارند. اکنون  کاله

دھند؛ در  از زندانیان را زنان تشکیل می
توزیع مواد مخدر و    زندان زنان نیز باندھای

اند و تاکنون در درگیری بین  گیری فعال باج
ل باندھا در زندان زنان رجایی شھر دو قت

  اتفاق افتاده است.

از دیگر پیامدھای سقوط  تجاوز به عنف: 

ھای اخالقی افزایش تجاوز است.  ارزش
ھای نیروی انتظامی، در  براساس گزارش

  مورد بوده» ١١٣«میزان تجاوز    ١٣٩٣سال 
دو برابر شده است. از  ٩٢که نسبت به سال

موارد دردناک تجاوز، تجاوز به کودکان و 
نواده است؛ بر اساس آمار بستگان نزدیک خا

درصد از دختران فراری اولین  ١٤   بھزیستی
بار توسط پدر یا برادر مورد تجاوز 

اند. اکنون چندین زن به جرم  قرارگرفته
اند؛ این زنان  کشتن ھمسرانشان زندانی

ھمسرانشان را به علت تجاوز به 
اند. بر طبق آمار،  دخترانشان به قتل رسانده

درصد از کودکان و  ٦٠ان در سال گذشته میز
اند پسر  نوجوانانی که مورد تجاوز قرارگرفته

  اند. بوده

تجاوز گروھی نیز یکی دیگر از انواع تجاوز  
کنند  است. چند جوان در یک مکان کمین می

و با تھدید و ارعاب و در مواردی نیز، با توسل 
دھند.  به اسلحه، زنان را مورد تجاوز قرار می

مل شنیع در اصفھان، مواردی از این ع
  داده اند. کاشمر و شیراز روی

جمھوری اسالمی خود بنیان گزار تجاوز به 
ھای ایران شاھد تجاوز به  عنف است؛ زندان

ند، و در مواردی  دختران قبل از اعدام بوده ا
نیز به منظور کسب اعتراف و شکستن 
روحیه زندانی، دختران وزنان را مورد تجاوز 

  دادند. قرارمی

که قاری قرآن بیت رھبری،  جامعه ای در
آقای سعید طوسی، خود به تجاوز به 

کند و مورد  پسران نوجوان اعتراف می
ای است که  گیرد، بدیھی مجازات قرار نمی

و ھزاران کودک و نوجوان و جوان زن    اھوراھا
گونه ظالمانه مورد تجاوز و قتل  و مرد، این

  گیرند. قرار می

مورد تجاوز قرار کودکان کار نیز اغلب 
گیرند، و افزون بر فقر و محرومیت از  می

تحصیل، باید بار حقارت تجاوز را نیز بدوش 
بکشند؛ متأسفانه مردانی که فاقد اخالق و 

بار و  فرھنگ ھستند از این شرایط خشونت
فقر و درماندگی این کودکان استفاده 

پناه را مورد تجاوز  کنند و این کودکان بی می
  ھند.د قرار می

حفظ صیانت ذات و  و خودکشی:  قتل 
ھای  قائل شدن ارزش برای ھمنوع از ارزش

اخالقی است. اما خشونت حاکم بر جامعه 
و مشکالت اقتصادی و اعتیاد و سرخوردگی 

ھا و باندھای تبھکار از  و درگیری بین الت
تا ١٣٨٠ عوامل ارتکاب قتل ھستند. از سال 

قو ، یازده ھزار نفر براثر چا ١٣٩٠
اند؛ در میان قاتلین نوجوانان،  شده کشته

ھا نیز به چشم  کرده زنان و تحصیل
به  ١٣٥٧تا سال  ١٣١٣از سال  خورند. می

خوریم؛ اصغر قاتل در  سریالی برمی دو قاتل
و ھوشنگ ورامینی در  ١٣١٣سال 

اما خشونت حاکم بر جامعه،   ١٣٤٤.سال
ھای سریالی شده  موجب افزایش قتل

ھای سریالی  قتل ونه ازاست. چند نم
 ١١سعید حنانی در مشھد که از :اند عبارت
  ... فروش زن تن

 ٢٠ادامه در صفحه 



  

  

  

  

  

  ١٧ صفحه     ٩٢ شماره                      

 در جستجوى يك سند تاريخى فراموش شده
 مقالھ كامنف و زینوویف در مخالفت با قیام مسلحانھ

   رضا فالطون
ھمه چپ ھاى انقالبى سابق و حاضر از 
مخالفت اين دو نفر بلشويك با زمان و 

یوه كسب قدرت سیاسى توسط لنین ش
و نوشتن مقاله اى بر علیه آن در يكى از 

ى روسیه آگاه ھستند، اما چه ھا روزنامه
كسى متن اين مقاله را ديده و خوانده و 
با خیانت اين دو از نزديك آشنا شده 
است؟ نگارنده چند روز پیش ھمزمان با 
نزديك شدن صدمین سالگرد انقالب 

اين كار را انجام دھم  اكتبر، تصمیم گرفتم
و جستجويى را آغاز كردم. از متون 
فارسى آنالين البته نتیجه اى حاصل 
نشد، اما زود پى بردم كه در اين خصوص 

ھاى وطنى وارد نیست  انتقادى به چپ
چرا كه گوگل در آرشیوھاى انگلیسى 

ھاى  زبان ماركسیستى، لنینى يا سايت
   .حاوى متون تروتسكى نیز چیزى نیافت

 
اينكه "اگر از تاريخ نیاموزيم، مجبور به 
تكرار آن ھستیم" درست، اما از آنجا كه 

ھا مینويسند"، عبور از "تاريخ را پیروز
ھاى آموختن از شكست خورده ھا  چالش

عھده آموزنده ه يا فراموش شده ھا تنھا ب
ترين يا كم اھمیت  است. در حالیكه كوتاه

 ترين متون نوشته لنین با ساعت، دقیقه،
محل نگارش، اولین زمان انتشار پس از 
انقالب اكتبر و غیره در اينترنت و بسیارى 

ھا در دسترس است، سندى كه  كتابخانه
مھم ھست كه ھمه از  رھرحال آنقد هب

وجود آن آگاھند، متنش، محتوايش را 
كسى نديده و نخوانده است. پس از 
چند بار تغییر كلمات جستجو، تنھا 

میان يك كتاب بخشى از مقاله را در 
 :ستا قديمى يافتم، آن بخش اين

موضوع قیام مسلحانه كه ذھن گروھى 
را بخود مشغول داشته، ھم اكنون در 
محافل كارگری موضوع بحث است و گاھا 
از آن بعنوان تنھا راه خروج از بحران نیز 

ما (كامنف و زینوویف) ؛ شود نام برده می
دانیم  در این لحظه وظیفه و حق خود می

ظرمان را در این خصوص با كمال كه ن
  . صداقت با ھمه در میان بگذاریم

در شرایط حاضر، چند روز قبل از شروع 
كنگره سراسری سویتھا، قیام مسلحانه 
غیر قابل قبول است، ما عمیقا معتقدیم 
كه چنین اقدامى برابر است با بخطر 
انداختن سرنوشت روسیه، سرنوشت 

  .حزب و سرنوشت انقالب جھانی
تواند وجود  لما شرایطی تاریخی میمس

داشته باشد كه طی آن طبقه زير سلطه 
متوجه میشود كه براى ممانعت از 
شكستى خفت بار باید خود آغازگر جنگ 
باشد، اما آیا طبقه كارگر روسیه امروز در 

  !چنین وضعیتی قرار دارد؟ ھزار بار نه
 

اكنون، در نتیجه رشد چشمگیر حزب ما 
حدھای نظامی، اوضاع در شھرھا و در وا

ایست كه سد نمودن راه تشکیل  بگونه
مجلس موسسان برای بورژوازی غیر 
ممکن و ھمزمان شانس پیروزی ما در 
انتخابات پیش روی مجلس موسسان 
عالیست. این شبھه كه گويا از این پس 

نفوذ بلشویکھا رو به نزول خواھد گذارد، 
(و باید از این لحظه استفاده نمود) كامال 
بی اساس است. در میان بسیاری از 
اقشار زحمتكشان، رشد واقعى حزب 

   .بلشويك تازه آغاز شده است
 

ه پر واضح است كه مجلس موسسان ب
خودی خود نخواھد توانست معادالت میان 
نیروھای اجتماعی را (از پایه) دگرگون 

تواند این روابط را شفاف و  سازد اما می
ھد. به سردرگمی كنونی در آن پایان د

نكته قوت ديگر سويتھا/شوراھا ھستند، 
ريشه ھای حیات شوراھا اكنون در تار و 
پود زندگی ما چنان گسترش يافته كه 

تواند آنھا را (از جامعه)  دیگر كسی نمی
حذف نمايد. در ھمین لحظه نیز قدرت 

عھده ه واقعی در بخشی از امور ب
آنھاست. مجلس موسسان، بعنوان بازوی 

شوراھا نیاز دارد و به انقالبی خود، به 
آنھا تكیه خواھد كرد، (بنابراين) نھاد 
ترکیبی حكومت آینده عبارت خواھد بود از 
مجلس موسسان بعالوه شوراھا و بر اين 
اساس (چنین حكومتى)، حزب ما شانس 
عظیمی برای دستیابی به یك پیروزی 

  .واقعی را دارد
آنھا (طرفداران قیام مسلحانه در شرایط 

  گویند:فعلی) می
يك) اکثریت مردم روسیه در كنار ما  

  ھستند،
دو) پرولتاریای جھانی در سمت ما است.  

افسوس! ھیچیک از این دو ادعا درست 
نیست و اساس حرف ما ھمین است. در 
روسیه، بله، اکثریت كارگران وبخش قابل 
توجھی از سربازان از ما حمایت میكنند، 
اما، در مورد بقیه مردم یك شك بزرگ 
وجود دارد، (بعنوان مثال) ھمه شواھد 
حاكى از آنست كه در انتخابات مجلس 

ھا  موسسان، دھقانان به سوسیالیست
انقالبی رای خواھند داد. ادعای دوم نیز 
متاسفانه نادرست است، از یك شورش 
در نیروی دریایی آلمان و چند نشانه 
ابتدایی حركت (كارگرى) در ایتالیا 

كه پرولتاریای توان نتیجه گرفت  نمی
جھانی آماده است در يك جنگ تمام عیار 
علیه سرمایه داری بین المللی به 
كارگران روسیه بپیوندد یا از او حمایت 

  .فعال نماید
ل باال) ما صدای خود را بر علیه یداله ب(

 .سیاست قیام مسلحانه بلند كرده ایم
 
 ١٨ - كامنف و گرگورى زينوويف   Levلو

   ١٩١٧اكتبر 
 

سردبیر  -وزنامه نواياژيزن (زندگى جديد) ر
  - ماكسیم گوركى

  ترجمه به انگلیسى،
 

Ann Bone, Pluto Press, London, 
1974 

 
  بررسى زمینه تاريخى

پاسخ مفصل لنین به مقاله روزنامه 

نواياژيزن تقريبا بالفاصله بصورت نامه اى به 
 )كمیته مركزى نوشته شد (لینك زير
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بخش عمده نوشته او به دادن عنوانھاى 
مختلف به اين دو نفر، مقايسه آنھا با 
پلخانف، كائوتسكى و غیره و حتى صدھا بار 
بدتر، اينكه اين "رفقاى سابق" بايد اخراج 

حزب ديگر تشكیل شوند، بروند خودشان يك 
ھاى داخل حزب در  دھند، چرا در مورد بحث

روزنامه غیر حزبى مطلب نوشته اند و غیره 
و غیره، اما جالب ترين نكته آن "بورژوايى" 
دانستن روزنامه ماكسیم گوركى است، 
اتھامى كه با ادبیات و زندگى سر دبیر آن 
 اصال منطبق نبود و خود لنین ھم نمي

  .باشدتوانست به آن معتقد 

يك از  لنین اما فرد انتقامجويى نبود، ھیچ
تھديدھاى لنین انجام نشد، كامنف 

ش ا ھاى حزبى خود را و حتى دوستي مقام
را با لنین حفظ كرد و تا زمانیكه او در قید 
حیات بود ھیچكس متعرض او و زينوويف 

  . نشد

پاسخ لنین به كامنف با اين جمله معروف به 
نجام قیام معادل رسد: "تاخیر در ا پايان مي

مرگ است، اينست پاسخ ما به كسانى كه 
بى توجه به فالكت اقتصادى و قحطى در 
حال وقوع اين دالورى ناامید كننده را در خود 
میبینند كه كارگران را از فكر قیام منصرف 
سازند." فالكت اقتصادى و قحطى، پس از 

ھا و آغاز جنگ  كسب قدرت توسط بلشويك
ر وخیم تر از يافت كه داخلى ابعادى بسیا

لنین در زمان نوشتن پاسخ خود حتى 
  .كرد تصورش را مي

در خاتمه اين نوشته چند نكته در مورد پیش 
زمینه مقاله كامنف و زينوويف و اھمیت 

  :تصمیم قیام مخفى در دھم اكتبر
 
پس از نامه لنین  در تمام ماه سپتامبر- ١

"ماركسیزم و قیام" و روزھاى اول اكتبر و 
ى تا پاسى از ھمان شب، تمامى حت

اعضاى كمیته مركزى با تصمیم لنین در 
اقدام يكجانبه در كسب قدرت سیاسى 
مخالف بودند. قانع كردن اكثريت آنھا تنھا 

ھا استدالل توسط لنین حاصل  پس از ساعت
 .شد
 
بلشويكھا، على رغم دارا بودن اكثريت در - ٢

رھبرى شوراھاى پتروگراد، در ھیئت اجرائى 
شوراھاى كارگران و دھقانان سراسر روسیه 
در اقلیت بودند و ھمه پیشبینى ھا حاكى از 
آن بود كه در انتخابات مجلس موسسان نیز، 

ھاى انقالبى خواھد  اكثريت با سوسیالیست
  )بود. (كه ھمینطور ھم شد

تا دو ھفته ديگر دومین كنگره سراسرى - ٣
 شوراھاى روسیه در پتروگراد برگزار میشد و
حفظ حداقل حرمت براى آراى كارگران و 
دھقانان حكم میكرد كه بلشويكھا تا پايان 

  كنگره و تا انتخاب ھیئت اجرائى جديد
...  

   ١٨ادامه در صفحه 
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  ١٨ صفحه    ٩٢ شماره                      

  ... در جستجوى
  ١٧ادامه از صفحه 

كردند.  شوراھاى سراسر روسیه صبر مي
كسب اكثريت بلشويكى در اين كنگره 
بسیار محتمل بود اما اگر قدرت در دست 
ھیئت اجرائى شوراھا با اكثريت بلشويكى 

گرفت، دو مشكل قابل پیشبینى  قرار مي
بود: الف) اقلیت غیر بلشويكى در حكومت 

بايستى تحمل گردد، ب) با قبول  چگونه مي
مه قدرت بدست شوراھا، ممكن شعار ھ

ھاى بعدى بلشويكھا از  بود در كنگره
صورت ديكتاتورى  اكثريت خارج شوند، در اين

 .توانست ادامه يابد پرولتاريا چگونه مي
 
انتخابات مجلس موسسان براى سه - ٤

ھفته ديگر و گشايش آن براى پنجم ماه 
دسامبر پیش بینى شده بود، اين از 

وسیه در انقالب خواستھاى اصلى مردم ر
فوريه بود. گشايش مجلس موسسان 
منتخب مردم تنھا راه منطقى ھر تصمیم 
گیرى براى نظام آينده كشور بود. با زير پا 
گذاردن اين خواسته، بلشويكھا مھمترين 
خواست انقالب فوريه را، كه كرنسكى ھمه 
مقدمات آن را آماده كرده بود، به فراموشى 

مین را انجام داد، میسپردند. (لنین دقیقا ھ
در پنجم دسامبر على رغم انجام انتخابات و 
شماره ارا و اعالم نتايج، درھاى مجلس بر 
روى نمايندگان بسته ماند و گاردھاى سرخ 
از ورود ھمه به محل مجلس جلوگیرى 

 )كردند
 
اعضاى كمیته مركزى در مجموع بیش از - ٥

دو قرن سابقه آرمانخواھى، مبارزه، زندان و 
ید را پشت سر خود داشتند، و اكنون كه تبع

روز پیروزى بزرگ نزديك میشدند، حاضر 
نبودند شیرينى چنین دستاوردى را با تلخى 
يك "گناه سیاسى" آلوده كنند و به تمام 
ديگر نیروھاى شركت كننده در شوراھا 
پشت پا بزنند يا مجلس موسسان را از 

  .مردم روسیه دريغ كنند
 
فرانسه، آرمانخواھان و از زمان انقالب - ٦

انقالبیون چپ شیوه دموكراسى نمايندگى 
شده پارلمانى را آماج حمالت خود گرفته 
بودند و از دموكراسى مستقیم، دموكراسى 
توده اى، دموكراسى شورايى و غیره 

كردند. بازگشت به  پشتیبانى مي
دموكراسى يونان باستان از زمان آغاز 

ران رنسانس در پشت ذھن بسیارى متفك
اروپايى بوده است. اكنون كه زمان 
دسترسى به چنین آرزويى تا اين اندازه 
نزديك شده بود، چرا بايد با كسب انحصارى 
قدرت چند قرن آرزو را در زير خاك مدفون 

  كرد؟
 
ھمه اعضاى كمیته مركزى ماركسیست - ٧

-بودند و ھمه با ھدايت لنین سوسیال
زب دموكراسى اروپايى از نوع بزرگترين ح

چپ اروپا، حزب سوسیال دموكرات آلمان را 
نفى كرده و بجاى آن فعالیت در سازمان 
مخفى سلسله مراتبى، سازمانى لنینى را 
پذيرفته بودند. آنھا از پلخانف، كائوتسكى، 
برنشتاين و بقیه راه خود را جدا كرده و 
انقالبیگرى حرفه اى را بعنوان تنھا راه 

ريسم ماركسیست بودن در دوران تزا
پذيرفته بودند، اما ھیچكدامشان براى پا 
گذاردن به راھى كه بعدھا تمامیت خواھى 
نام گرفت آماده نبودند و آن را ضرورى 

نمیدانستند، و از قدم گذاردن به مسیرى 
كه به چنان نتیجه اى منتھى شود، با خود 
مشكل داشتند، به گونه اى شرم 
میكردند، آن را يك "گناه سیاسى" 

تند اما توان ھماوردى با استدالل میدانس
  .لنین را نیز نداشتند

 
ده اكتبر، صدمین سالگرد تولد تمامیت 
خواھى چپ و سالگرد شورش كامنف بر 
علیه آن است، او در جمع بلشويكھا 
باسابقه ترين بعد از لنین و نزديكترين 
دوست او بود، كسى كه لنین چند ماه 
قبل، آخرين توصیه ھايش را در صورت 
مرگ، نزدش به امانت گذارده بود. آيا يك 
انقالبى با ذھن ايدئولوژيك و سوابقى 
درخشان در اين عرصه میتواند در مھمترين 
لحظه انقالب، در مقابل كشش خود براى 
كسب قدرت سیاسى بايستد و در مقابل 
راھى انسانى و اخالقى را برگزيند؟ پاسخ 

  .كامنف و زينوويف آرى است
 

د: "ريشه ھای حیات نويسكامنف مي
شوراھا اكنون در تار و پود زندگی ما چنان 

تواند  گسترش يافته كه دیگر كسی نمی
آنھا را از جامعه حذف نمايد"، حق با او 
بود، نه كرنسكى، نه كورنیلف و نه 

توانست شوراھا را از  ھیچكس ديگر نمي
زندگى اجتماعى و سیاسى روسیه كنار 

تنھا او در  ؛ینكس به استثناى لن بزند، ھیچ
موقعیتى بود كه میتوانست پس از حل 

ھا، شوراھا را  نمودن در تشكیالت بلشويك
به زائده تشكیالتى حزب تبديل نموده و 
آنھا را براى ھمیشه، نه تنھا از زندگى 
اجتماعى و تاريخ روسیه، بلكه از تاريخ 

  جھان حذف نمايد. 

در روز دوم كنگره، دو روز پس از قیام 
ھا، تعداد قابل توجھى  بلشويك مسلحانه

از نمايندگان غیر بلشويك كنگره سراسرى 
شوراھا بعنوان اعتراض به نحوه اداره 
جلسات محل ساختمان اسمولنى را ترك 
كردند، پس از گذشت ساعاتى، بخشى از 
آنان تصمیم خود را تغییر داده و به محل 
كنگره بازگشتند، اما در میان شگفتى آنھا، 

بازگشتشان به محل كنگره گاردھا از 
جلوگیرى نمودند، آنھا باالجبار با در دست 
داشتن گواھى كتبى نمايندگى خود، به 
شھرھا و به محل كارشان بازگشتند و با 
اين خبر خوش كه كارگران قدرت سیاسى 
را در پايتخت بدست گرفتند و اين خبر بد 
كه خود آنھا را از كنگره شوراھا بیرون 

  .انداختند
 

، چپ ھا يا به پیروى از ١٩١٧از اكتبر  پس
لنین بدنبال كسب قدرت انحصارى براى 
حزب خود برآمدند و يا در نظام دموكراسى 
لیبرال نمايندگى شده در پى اضافه كردن 

ھا در پارلمان بودند؛ گزينه حكومت  صندلي
شورايى يا "حكومت شوراھا" به 
فراموشى سپرده شد، البته به استثناى 

ى جزوه ھاى تبلیغاتى كه پشت عنوان رو
ويترين خاك گرفته بخش فرھنگى سفارت 

  . شد شوروى گذاشته مي
 

نوع حكومت شوروى پس از قیام مسلحانه 
بیست و پنجم اكتبر "نھاد تركیب مجلس 
موسسان بعالوه سويتھا" آنگونه كه 
كامنف توصیه میكرد نبود، بلكه عبارت بود 

، erule by decreاز حكومت با فرمان، 
فرمانھايى كه بسیار به ندرت به ُمھر تايید 
ھیچ جمع، مجلس يا نھادى نیاز داشت، 
خواه اين نھاد فرمايشى باشد خواه 
انتخابى، شورايى يا حزبى مجموعه آثار 

كنیم كثرت اين  لنین را وقتى باز مي
  . "فرمانھا" آشكار است

 
در مقاله اى فارسى بمناسبت صدمین 

يسنده مى آورد: سالگرد انقالب اكتبر نو
"حكومت شوروى، زاده جنگ جھانی اول، 
فاتح جنگ جھانی دوم و مغلوب جنگ 
سرد"، پاسخ نگارنده به اين دوست اينست 
كه صرف نظر از قدرت نظامى يا اقتصادى و 
طول فرمانروايى شورروى كه زاده چه و 
مغلوب چه بود، حكومت بلشويكھا از ھمان 

از  ھاى خود را روز اول ھمه مشروعیت
دست داده بود، مشروعیت نمايندگى 
كارگران يا سربازان و شوراھايشان با انجام 
قیام پیش از آغاز كنگره از بین رفت، و 
مشروعیت منتخب مستقیم مردم يا توسط 
مجلس موسسان با جلوگیرى كامل از 
گشايش آن. مقاله فراموش شده كامنف 
سندى است كه مشروعیت حكومت 

بقه ترين شوروى حتى نزد با سا
ماركسیستھاى انقالبى روسیه نیز از ابتدا 
بسیار خدشه دار بود و تنھا شخصیت لنین 
موجب حفظ ظواھر آن بود، و اين اتفاقى 
نبود كه پس از مرگ او، تمامى بلشويكھاى 
در رھبرى حزب كه با بصورت طبیعى يا در 
حادثه فوت نكرده بودند، يا اعدام شدند و يا 

رگذشتند (با يك استثنا، در زندان استالین د
آلكساندرا كولونتاى). نگارنده در كتاب 
"نقدى فلسفى بر انقالب اكتبر" نام، سن و 

  .علت درگذشت آنھا را آورده ام
 --------------------  

 منبع: عصرنو
 

 ٢٠٧بولتن کارگری شمارۀ 
  :خوانید در این شماره می

 
برای افزایش دستمزد  تحلیل ھفته: 

کارگران، اعتراض ھای کارگری را سازمان 
  !دھیم

  
 آینده جنبش اتحادیه - از تجرب دیگران:

  ھای کارگری در مالزی (نھم)؛
 
سندیکا ھای کارگری پیشرو در دفاع از  -

  حقوق زحمتکشان
  

آیندۀ کار، چنان که می از جھان کار: 
  )؛خواھیم (قسمت پنجم

 
تفکر کارگری از نگاه فعاالن  اندیشه:

  )سیاسی خارج از کشور (بخش پایانی
 

وضعیت رو به وخامت  یادداشت منتخب:
اقتصادی و وظایف فعاالن کارگری و 

  اجتماعی؛
 
  تیتر اخبار  -
  

 گروه کار کارگری سازمان فدائیان
 خلق ایران (اکثریت)



  

  ١٩ صفحه   ٩٢ شماره                      

 اره دھم اکتبر روز جھانی مبارزه علیه اعدامطالعیه کمیته بین المللی علیه اعدام در با
 !مجازات اعدام باید در ھمه جا ملغی شود

  

کت ھئیت با شر ٢٠٠٣دھم اکتبر روزجھانی مبارزه علیه اعدام از سوی سازمان چتری "ھمبستگی جھانی علیه مجازات اعدام" در سال 
کشور جھان بطور رسمی اعالم شد. چھار سال پس از آن اتحادیه اروپا و شورای اروپا این روز را به طور رسمی  ١٨٠ھای نمایندگی از 

ھای گوناگون صورت می گیرد تا توجه ھمگان برای لغو مجازات اعدام در  برسمیت شناختند. ھر ساله در این روز فعالیت ھا و آکسیون
 .جھان جلب شود ھمه کشورھای

مجازات اعدام باید در ھمه جا ملغی شود. فرقی نمی کند ایران باشد یا آمریکا، چین و یا عربستان سعودی و یا ھر کشور دیگری. مجازات 
 .اعدام مصداق آدم کشی است و از نظر ما آدم کشی تحت ھر عنوانی و با ھر وسیله ای باید بدون قید و شرط ممنوع شود و ور بیفتد

مه ادله ای که برای توجیه بکارگیری مجازات اعدام بکار برده می شود پوچ و بی اساس است. با اعدام جلوی جرم و جنایت را نمی ھ
شود گرفت. بلکه جنایت سازمانیافته و دولتی ھم به جرم و جنایت اضافه میشود و خود اینکار فرھنگ خشونت در جامعه را بشدت باال 

نکه زندگی با آسایش و بدور از تبعیض و ستم را برای شھروندان تامین کنند جان آنھا را می گیرند. دولتھا به جای میبرد. دولتھا به جای آ
آنکه از بروز بزھکاری و جرم در جامعه پیشگیری کنند خود به جنایت دست می زنند. سالھاست در کشورھایی که مجازات اعدام برقرار 

ت بلکه افزایش ھم داشته است. بر عکس در کشورھایی که مجازات اعدام نبوده و شھروندان است نه فقط جرم و جنایت کم نشده اس
از موقعیت اجتماعی و اقتصادی بھتری برخورد بوده اند جرم و جنایت ھم کاھش یافته است. بعالوه ھیچ چیز نامربوط تر از این نیست که 

ھی نشده اند "درس عبرت" بگیرند. عالوه بر دفاع از نفس حیات باید جان کسی را به این خاطر گرفت تا کسانی که ھنور مرتکب گنا
اضافه کرد که اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است. اگر فرد بی گناھی اعدام شود دیگر نمی توان به آن جان دوباره داد. ھمچنین اعدام 

وان جان از دست رفته ای را دوباره زنده کرد. جامعه نمی تواند عاملی برای تسلی خاطر بازماندگان باشد چرا که با کشتن کسی نمی ت
در مقابل جرم و جنایت به حس انتقام و خونخواھی و تبلیع کشتن انسان نیاری ندارد. جامعه به امنیت و آسایش اجتماعی نیاز دارد تا 

 .انسانھا کمتر به دام جرم و جنایت گرفتار آیند

ای مجازات مجرمین نیست. وسیله ای برای ارعاب جامعه است. وسیله ای برای اعدام در جوامعی که بردوام است وسیله ای بر
ترساندن مردم است. تا مردم درس عبرت بگیرند که به "ساحت مقدس" حاکمان ظالم و زورگو و یا مالکیت مقدس آنھا چنگ نبرند و 

نیر وسیله طبقه حاکم برای به انقیاد کشاندن اقشار و حاکمیت آنھا را به زیر نکشند. اعدام با اشکال متنوع وحشیانه اش در طول تاریخ 
طبقات محروم جامعه بوده است. وسیله ای برای سر به نیست کردن کسانی که جرات کرده بودند علیه حاکمیت زورگویان دست به 

 .اعتراض بزنند

 ۵٧مردمی بود که بعد از انقالب  در ایران تحت حاکمیت جمھوری اسالمی اعدام از ھمان آغاز وسیله ای برای قلع و قمع کردن
خواستھای خود را دنبال می کردند. جمھوری اسالمی در آغاز دھه شصت با کشتار و اعدام ھزاران تن از فعالین سیاسی، کارگری و 

از ترس  مباررین کمونیست و آزادیخواه استبداد مذھبی خود را تثبیت کرد. بعد از پایان جنگ ایران و عراق جمھوری اسالمی اسالمی
احتمال شورش مردمی پس از خاتمه فشارھا و تحمیالت جنگی به موج وسیع و گسترده اعدام زندانیان سیاسی دست زد. اعدام در 
ایران بیش از ھر کشور دیگری یک حربه سیاسی برای مرعوب ساختن جامعه و تداوم حاکمیت مفتخوران بوده است. دامنه اعدام ھای 

به خارج کشور ھم رسید و دھھا نفر از فعالین اپوزیسیون رژیم اسالمی در کشورھای مختلف دنیا توسط جمھوری به شکل ترور حتی 
گروه ھای اعزامی ترور حکومت به قتل رسیدند. در ایران رسما و قانونا بیگناھان را اعدام میکنند یعنی کسانی که جرمی مرتکب نشده 

بی خدایی و نقد مذھبی در ایران است. در ایران بی خدایان و منتقدین اسالم را اند. اعدام زبان جمھوری اسالمی در مقابل گسترش 
اعدام می کنند. در ایران ھمجنسگرایی جرم است و با اعدام می تواند جواب گیرد. در ایران روزنامه نگاران، وبالگ نویسان، فعالین شبکه 

ت شده اند و یا با خطر اعدام روبرو بوده اند. در ایران زنان و مردان ھای اجتماعی، فعالین اجتماعی، نویسندگان اعدام و یا سربه نیس
بخاطر روابط عاشقانه خارج از ازدواج با وحشیانه ترین شکل یعنی سنگسار اعدام شده اند. در ایران قوانین قرون وسطایی قصاص حاکم 

مت قویا دامن زده می شود. در ایران به خاطر ایجاد است و فرھنگ خونخواھی و شریک جرم کردن خانوده قربانی در اعدام از سوی حکو
درصد از اعدامھا در ایران مرتبط با جرایم مواد مخدر است  ٧٠ترس بیشتر در جامعه اعدام در مالء عام صورت می گیرد. و اگر امروز بیش از 

که جمھوری اسالمی می خواھد نشانه  نه به خاطر این است "که در مسیر ترانزیت مواد مخدر" ھستیم. نه! بلکه به این خاطر است
ھای مسئولیت خود در روی آوری مردم به مواد مخدر را با اعدام پاک کند. درجامعه ای که در آن نشاط، سرزندگی، رفاه، آزادی و آسایش 

 .برقرار است مردم به مواد مخدر کمتر رو می آورند حتی اگر در "مسیر تزازیت" باشد

ما شما را فرا می خوانیم که در ھمه جا خواھان لغو مجازات اعدام شوید. در محافل و شبکه ھای خود در این در روز جھانی علیه اعدام 
مورد به بحث بپردازید و بخش ھر چه بیشتری از جامعه را به لغو مجازات اعدام متقاعد سازید. در اجتماعات و قطعنامه ھای مراسم 

اعدام از قوانین کشور قرار دھید. در مقابل اعدامھای بی شمار جمھوری اسالمی دست مختلف یکی از خواستھای خود را حذف مجازات 
به اعتراض بزنید و خواھان متوقف شدن فوری اعدام ھا در ایران شوید. اجازه ندھید که جمھوری اسالمی بر خالف ھمه توافقات جھانی 

بل زندانھا و مراجع دولتی بشتابید و آنھا را تنھا نگذارید. به جنبش دست به اعدام کودکان بزند. به کمک خانواده ھای اعدامی ھا در مقا
دادخواھی کشتارھای دھه شصت بپیوندید و ھمراه با ھزاران خانواده ای که عزیزانشان اعدام شده اند خواستار محاکمه مجازات عاملین 

می خالی بگذارید و یا آنجا را به صحنه اعتراص به اعدام این جنایات شوید. صحنه اعدام ھای در مالء عام را برای آدمکشان جمھوری اسال
و رھا سازی اعدامی ھا از چوبه ھای دار تبدیل کنید. جنبش مخالف با مجازات اعدام در ایران وسیع و گسترده است، با مشارکت 

 .برچینیمھمگانی در این جنبش آنرا قوی تر و گسترده تر سازیم تا با اتحاد ھم این بساط آدمکشی را تماما 

  کمیته بین المللی علیه اعدام

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 



 

 

  ٢٠ صفحه    ٩٢ شماره                      
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  ھمبستگی ...
  ١٥ادامه از صفحه 

ً دورکیم در اواخر عمر بر نقش  مثال
احساس تأکید داشت و یا اینکه کنت 
ھم بر نقش وابستگی واقعی و ھم 

  کرد. احساس پافشاری می
رسد  از نکات مھمی که به نظر می

آن کمتر توجه  برخی از دوستان به
کنند، به ویژه در مورد دولت رفاه، این  می

ھای رفاه  است که برای ایجاد دولت
امیز صورت گرفته  ھا مبارزه مشقت سال

ً دولت رفاه سوئد ھم در  است. مثال
نتیجه مبارزه کارگران متشکلی که 

ھا بشدت درگیر مبارزات طبقاتی،  سال
تظاھرات، اعتصابات، مبارزات سیاسی و 

ی بودند، ایجاد شد. این مبارزات مدن
کوشی که خود را به  توسط افراد سخت

زدند، سر از زندان در  آب و آتش می
شدند،  اوردند، از کار بیکار می می

خوابیدند به پیش  ھا گرسنه می شب
برده شدند و نه از طریق دست دادن با 

داران  دار. سرمایه این و یا آن سرمایه
ھای کارگری و  مجبور به پذیرش اتحادیه

برخی از حقوق کارگران شدند. آنگاه 
توافق و سازش صورت گرفت. ما نباید 
نتیجه را با نقطه آغاز یکی کنیم. ما نه در 

راه بلکه در نقطه آغاز، و به خاطر  نیمه
افتاده در موارد  وجود یک رژیم عقب

اغاز قرار  تر از نقطه معینی حتی پایین
ستگی داریم.این بدان معناست که ھمب

که در آن کارگران متشکل و متحد ھسته 
دھند اھمیت  اصلی آن را تشکیل می

  یابد. بیشتری می
نکته دیگر آنکه افراد فقط عضو یک گروه 

ً در گروه ھای متفاوت  نیستند و معموال
اعضای یک حزب کارگری  شرکت دارند 

توانند در یک جبھه دموکراتیک  می
 میھنی شرکت داشته باشند. از این رو
باید به مسئله ھمبستگی و اتحادھای 
سیاسی به طور جداگانه نگاه کرد. 
ھمبستگی در اشکال متفاوت قوی و 
ضعیف وجود دارد. برای پیشبرد یک 
مبارزه طوالنی و سخت سیاسی ، نوع 
اول ھمبستگی حائز اھمیت زیادی 
است. باید توجه داشت ، ھنگامی که از 

شود،  ھمبستگی قوی صحبت می
ی گروه بسرعت کاھش وسعت اعضا

در این موارد، ھدف، احساس،   یابد.  می
و دیسپلین اھمیت بسیار زیادی پیدا 

گرایی تشدید و  کنند. در نتیجه، گروه می
ای  شود، پدیده آزادی فردی تضعیف می

که در صورت عدم توازن مناسب بین آن 
دو عامل مھم، خطرناک است. اما 
مشکل اینجاست که گزینه دیگری وجود 

دارد. در شرایط فعلی راه ساختن طبقه ن
کارگر ایران از طریق مبارزه برای شرایط 
بھتر کاری، و افزایش دستمزد صورت 

گیرد. ھمبستگی کارگران از طریق  می
  شود. مبارزات خودشان تحکیم می

نکته اخر اینکه ھمبستگی را نباید با 

  اتحادھای سیاسی یکی فرض کرد.

نار اکلوف که در اما چه چیزی در مورد شعر گو
توان گفت؟ شعر او در  ابتدای مقاله امد، می

مورد ھمبستگی است اما نه از جنسی که 
برتولت برشت در آواز ھمبستگی خود از آن 

  کند یاد می

.…  

  به پیش، و از یاد مبرید

  در چیست قدرت شما!

  به ھنگام گرسنگی و به ھنگام سیری

  به پیش، و از یاد مبرید

  ھمبستگی را!

...  

  برتولت برشت، آواز ھمبستگی

گوید، آنچه که انسان  اکلوف در شعر خود می
بیند چیز  از خود در آینه دیگران می

انگیزی نیست. ھمه از فقیر وغنی،  اعجاب
دار، ضعیف و قوی در دیگران  کارگر و سرمایه

ھا  بینند. آن ھای خود را می ھا و ضعف فقدان
ان ھمچنین نقاط مشترک انسانی خود با دیگر

کنند. انسان بودن خود را در  را احساس می
بابند، به عبارت دیگر به این نتیجه  می
آدم  رسند که به قول شیخ سعدی، بنی می

اعضای یکدیگرند. او در اینجا از یک 
ھمبستگی زیبای انسانی و عام صحبت 

تواند با ھفت  کند ولی آیا انسان می می
میلیارد انسان این کره خاکی احساس 

ی و یکدلی کند؟ او سخن از ھمدرد
کند بلکه  ھمبستگی بین فقیر وغنی نمی

درست چون سعدی از ھمبستگی ھمه 
ھا به خاطر انسان بودنشان سخن  انسان

گوید. چیزی که بسیار زیباست، درست  می
مثل آرزوی صلح جھانی که ما ھمه باید برای 
آن از صمیم قلب آرزو کنیم، اما در عین حال 

ن ارزویی نقش عملی کمی دانیم که چنی می
در زندگی روزمره و مبارزات جاری بازی 

ھا واقف به چنین  تک انسان کند. اینکه تک می
ھمبستگی زیبایی باشند و آن را در زندگی 
روزمره خود به کار گیرند، متأسفانه سنگ 

  بزرگی است نزدنی.

  ادامه دارد

 ------------------  
  منابع

  ویکیپدیا -

  من، در باره ھمبستگیاریک لید - سون -

  استینر استیرنو، ھمبستگی در اروپا -

  َگسپَر میکلوش تاَمش، در باره ھمبستگی -

  اشلی تیلور، ھمبستگی، تعھدات و عبارات -

ھنری پیکفرد، ھمبستگی انسانی و  -
  سیاسی در مارکس جوان

  کودکان، ...
  ١٦ادامه از صفحه 

کرد؛  را به قتل رساند و به کار خود افتخار می
فرزند او نیز در تلویزیون سراسری اعالم کرد که 

کند، ویکی از ُمالھای  به پدرش افتخار می
مشھد گفته بود که حنانی انسان باغیرتی 

اران برای بازدید به بود؛ وقتی یکی از خبرنگ
آباد مشھد برای مصاحبه با خانواده یکی  حلبی

بیند که  در آنجا می  از زنان قربانی رفته بود،
فرزندان مقتول، از فرط گرسنگی در حال 
خوردن پالستیک اند. خفاش شب در کرج، 

پسربچه را  ١٩محمد بیجه در اسالمشھر که 
پس از تجاوز به قتل رساند؛ مردی معروف به 
قاتلی با طناب سفید در کرج؛ قاتلی که 

رساند و زن  رانندگان را در نظرآباد به قتل می
ھای  کشت نیز نمونه قاتلی که فقط زنان را می

  اند از رواج خشونت و تاثیر آن بر جامعه. گویایی

ھای خانوادگی نیز چندین مورد وجود  قتل
اند. مواردی مانند قتل فرزندان براثر  داشته

اند؛ در  درماندگی نیز افزایش یافته استیصال و
دو سال اخیر دو مرد در استان کرمانشاه با 
اسلحه تمام اعضای خانواده را به قتل 

که  رساندند؛ در تھران نیز مرد معتادی درحالی
سه دختر خردسالش را در آغوش گرفته بود، 

  خانه را به آتش کشید.

تمامی موارد ذکرشده، نشانگر ریزش  
القی و ھتک حرمت انسان است ھای اخ ارزش

که مانند سرطان بر تمام جامعه چنگ انداخته 
ھا  است و ارزش و منزلت انسانی میلیون

را به ورطه تباھی کشانده است.   وطن ھم
ً اھورا، آتنا و ستایش آخرین فر بانی  مسلما

ھا معلول  نخواھند بود؛ جنایات و تبھکاری
که سعید  شرایط ھستند و تا ھنگامی

کنند، "اھورا"  ھا بر جامعه حکومت می طوسی
  ھا ھم قربانی خواھند بود.
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